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Afhankelijk van waar
opvangcapaciteit is, wordt
de asielzoeker geplaatst in:

Reguliere opvanglocatie

Tijdelijke opvang bij tekort in azc.
Bijvoorbeeld in paviljoens,
(evenementen)hallen, vakantieparken

Verzoek ingewilligd
Asielzoeker ontvangt
(tijdelijke) verblijfsvergunning

Zeer tijdelijke opvang (in beginsel max. 72 uur).
Bijvoorbeeld in sporthallen. Organisatie op
regionaal niveau doorVeiligheidsregio’s

Verzoek afgewezen

Huisvesting in
gemeente
Vertrek
Zelfstandig of gedwongen

Permanente of tijdelijke
huisvesting is mogelijk
Bijvoorbeeld via :
• reguliere huisvesting in de (sociale) huurmarkt
• extra huisvesting in verbouwde leegstaande
(kantoor)panden, in mobiele woonunits of
andere voorzieningen zoals vakantiewoningen.

De gemeente kan hiervoor gebruik maken
van speciale regelingen (subsidieregeling
huisvesting vergunninghouders en het
gemeentelijk versnellingsarrangement
(GVA)).

Tijdelijke vergunning
is ingetrokken (bijvoorbeeld omdat
bescherming niet langer nodig is)
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Uitgeschreven tekst in het stroomschema over de opvang(locaties) van
asielzoekers in Nederland:
Infographic Opvang van asielzoekers in Nederland
De asielprocedure start
Afhankelijk van waar opvangcapaciteit is, wordt de asielzoeker geplaatst in:
Asielzoekerscentrum (azc): reguliere opvanglocatie.
OF
Noodopvang: tijdelijke opvang bij tekort in azc. Bijvoorbeeld in paviljoens,
(evenementen)hallen, vakantieparken.
OF
Crisisnoodopvang: zeer tijdelijke opvang (in beginsel max. 72 uur). Bijvoorbeeld in
sporthallen. Organisatie op regionaal niveau door Veiligheidsregio’s.
(Deze voorziening is tijdelijk niet in gebruik)
Hierna twee mogelijkheden:
1. Verzoek is ingewilligd: asielzoeker ontvangt (tijdelijke) verblijfsvergunning en gaat
naar huisvesting in de gemeente:
Permanente of tijdelijke huisvesting is mogelijk. Bijvoorbeeld via:
 reguliere huisvesting in de (sociale) huurmarkt
 extra huisvesting in verbouwde leegstaande (kantoor)panden, in mobiele
woonunits of andere voorzieningen zoals vakantiewoningen.
De gemeente kan hiervoor gebruik maken van speciale regelingen (subsidieregeling
huisvesting vergunninghouders en het gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA)).
Tijdelijke vergunning is ingetrokken (bijvoorbeeld omdat bescherming niet langer nodig
is)
2. Verzoek is afgewezen: vertrek zelfstandig of gedwongen.
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