
 
 

HUISVESTING 
VERGUNNINGHOUDERS 

Wie bepaalt waar vergunninghouders komen 
te wonen? 
Mensen die asiel zoeken in Nederland, moeten 
zich melden bij het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA). De procedure duurt 
maximaal 6 maanden. In die tijd wonen mensen in 
een asielzoekerscentrum. 
 
Als mensen een verblijfsvergunning krijgen, 
worden zij ‘vergunninghouders’. Zij gaan deel 
uitmaken van de Nederlandse samenleving. De 
rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel 
vergunninghouders een gemeente moet 
huisvesten. Het aantal is in verhouding met het 
aantal inwoners van een gemeente. 
 
Het COA beslist in welke gemeente een 
vergunninghouder terecht komt. De gemeente 
moet dan geschikte woonruimte vinden. In de 
meeste gevallen maken gemeenten hiervoor 
afspraken met woningcorporaties.  
 
Hoeveel huizen zijn er voor nieuwe huurders? 
Bij UWOON varieert dat van 550 tot 700 woningen 
per jaar. In totaal hebben we zo’n 8.600 
huurwoningen. Hoeveel woningen precies vrij 
komen voor nieuwe huurders, is afhankelijk van 
hoeveel mensen de huur opzeggen en hoeveel 
nieuwe woningen we konden bouwen. 
 
Aan hoeveel vergunninghouders moet 
UWOON een woning bieden? 
We hebben afspraken met de gemeenten 
gemaakt om in 2016 241 personen te huisvesten: 
58 in Elburg, 67 in Ermelo, 116 in Harderwijk. 
Gezinsherenigingen tellen mee in deze aantallen. 
Er komen dus niet nog extra vergunninghouders 
bij door gezinshereniging.  
In 2015 ging bij UWOON 8% van de beschikbare 
huurwoningen naar vergunninghouders (56 
woningen, voor 128 personen). Het percentage is 
de laatste jaren wel gestegen. 

Er zijn regelmatig vragen over de huisvesting van vergunninghouders (vluchtelingen die een 
verblijfsvergunning hebben gekregen). Wij zetten graag een aantal zaken voor u op een rij.  

Krijgen vergunninghouders voorrang? 
Vergunninghouders krijgen voorrang bij de 
verdeling van woonruimte. Zij horen, net als een 
aantal andere groepen, tot de ‘urgente 
woningzoekenden’. Voor de huisvesting van 
vergunninghouders reserveert UWOON een 
aantal woningen. Die woningen adverteren we 
niet. Vergunninghouders moeten een 
aangeboden woning accepteren. 
 
In een huisvestingsverordening mogen 
gemeenten regels stellen voor het verdelen van 
sociale huurwoningen. Het is nu wettelijk verplicht 
om vergunninghouders daarin aan te wijzen als 
urgente woningzoekenden. Er zijn plannen om de 
wet aan te passen. Dat bekent echter niet dat 
vergunninghouders geen voorrang meer krijgen. 
Gemeenten mogen dat dan zelf bepalen. 
 
Zijn er geen andere woningen dan 
huurwoningen van woningcorporaties? 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
huisvesting van vergunninghouders. Maar een 
gemeente heeft zelf meestal geen huizen.  
Woningcorporaties zijn er voor mensen die zich 
niet zelfstandig op de woningmarkt kunnen 
redden. Wij willen de gemeenten dus ook helpen 
bij het huisvesten van vergunninghouders. En 
maken hierover afspraken. 
 
Omdat er momenteel erg veel vergunninghouders 
wachten op woonruimte, zijn veel gemeenten en 
corporaties op zoek naar extra woonruimte. Dat 
geldt ook voor de regio Noord-Veluwe. UWOON 
wil er voor zorgen dat er voldoende kans is voor 
alle woningzoekenden, ook vergunninghouders. 
 
Hoe zit het met de wachttijd voor een woning? 
Dat is lastig te meten. Veel mensen schrijven zich 
in, lang voordat ze echt een andere woning willen. 
Zo bouwen ze inschrijftijd op. De echte zoektijd 
(vanaf de eerste reactie op een woningadvertentie 
tot het moment dat een woning toegewezen 
wordt) is lager dan de inschrijftijd. 
 
Wat doet UWOON om wachttijd te verkorten? 
We zoeken naar mogelijkheden voor het 
huisvesten van vergunninghouders, zonder dat 
andere woningzoekenden daardoor langer 
moeten wachten. Nieuwbouw, maar ook het 
plaatsen van  tijdelijke units of het herinrichten 
van lege gebouwen vraagt echter meer tijd. Op dit 
moment zetten we daarom kamerbewoning in. 
Twee of drie vergunninghouders komen dan 
samen in één woning, voor maximaal vijf jaar. 
Daarna komt de woning weer voor reguliere huur 
beschikbaar. 
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Postadres: Postbus 270, 3840 AG Harderwijk 
E info@uwoon.nl  I www.uwoon.nl 
UWOON heeft vestigingen in Elburg, Ermelo en Harderwijk. 

Waar komen vergunninghouders te wonen? 
Waar vergunninghouders komen te wonen heeft 
vooral te maken met welke woningen beschikbaar 
komen. Een woning moet (net als bij andere 
huurders) passen bij een gezinssamenstelling en 
bij het inkomen. Vergunninghouders kunnen dus 
buren worden van al onze huurders. We proberen 
mensen wel zoveel mogelijk te spreiden, juist om 
integratie te bevorderen. 
 
Meldt UWOON vooraf aan buren dat er 
vergunninghouders in een woning komen? 
Net als bij andere woningzoekenden informeren 
wij de buren niet vooraf. Wel is het gebruikelijk dat 
de nieuwe bewoners zich, onder begeleiding van 
Vluchtelingenwerk, bij de buren even voorstellen. 
 
Wie betaalt de huur bij vergunninghouders? 
Vergunninghouders krijgen een bijstandsuitkering, 
op het moment dat ze in de gemeente komen 
wonen. Daarvan betalen zij zelf de huur. Ze 
betalen ook de gewone huurprijs voor een woning. 
Vergunninghouders krijgen verder van de 
gemeente een inrichtingskrediet (lening) voor de 
woning. Veel mensen hebben immers hun spullen 
moeten achterlaten. Soms zetten gemeenten de 
lening om in een gift. 
 
Wie begeleidt vergunninghouders? 
Vergunninghouders worden in hun nieuwe 
woonplaats bijgestaan door maatschappelijk 
begeleiders van Vluchtelingenwerk. Deze 
vrijwilligers helpen met praktische zaken, maar 
ook om de weg te vinden in de Nederlandse 
samenleving. Hebben mensen na een half jaar 
nog langer hulp nodig, dan nemen reguliere 
hulpverleningsinstanties dit over.  
 
Wat als er overlast ontstaat in een woning 
waar vergunninghouders wonen? 
Voor alle huurders gelden dezelfde regels. Wij 
verwachten dat iedereen bijdraagt aan een 
schone en veilige leefomgeving. Lopen er zaken 
niet goed, dan is een eerste stap een gesprek 
aangaan met uw buren.  
 
Is het contact lastig? Meldt dit bij UWOON, 
bijvoorbeeld bij uw buurtbeheerder. Indien nodig 
schakelen wij Vluchtelingenwerk of andere 
instanties in om de problemen te helpen oplossen. 

Waar is meer informatie te vinden over de 
gang van zaken rond vergunninghouders? 
Met vragen kunt u natuurlijk terecht bij uw 
gemeente. Algemene informatie is ook te vinden 
op de volgende websites: 
www.coa.nl 
www.vluchtelingenwerk.nl 
https://www.rijksoverheid.nl 

Zoekt u een huurwoning  
in de regio Noord-Veluwe? 
 
Als u een huurwoning zoekt in de regio Noord-
Veluwe, kunt u zich inschrijven als 
woningzoekende bij www.hurennoordveluwe.nl.  
Dit kan als u 18 jaar of ouder bent en in 
Nederland mag wonen. Een inschrijving kost € 15 
per jaar.  
 
De meeste huurwoningen worden toegewezen op 
basis van inschrijfduur. Vanaf de inschrijfdatum 
bouwt u die inschrijfduur (inschrijftijd) op.  
 
Staat u nog niet zo lang ingeschreven? Soms zijn 
er ook woningen die via loting worden 
aangeboden. Dan is inschrijfduur niet van belang: 
iedereen die reageert, heeft evenveel kans. 
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https://www.coa.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/inhoud/huisvesting-asielzoekers-met-verblijfsvergunning
http://www.hurennoordveluwe.nl/

