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Wat is de logeerregeling
Bent u een vergunninghouder en heeft u al uw huisvestingsgesprek gevoerd? Dan kunt u gaan logeren
voor bij vrienden, familie of een gastgezin in Nederland, bij het COA heet dit de logeerregeling.
In ruil voor een opvangplaats op het azc kunt u gaan logeren bij uw familie, vrienden of een gastgezin.
U hebt dan geen bed op het azc, maar krijgt in ruil daarvoor een extra vergoeding boven op uw
gewone financiële toelage.

TakecareBNB
De stichting TakecareBNB helpt u met het vinden van een gastgezin in de gemeente waar u aan
gekoppeld bent. Heeft u interesse in het logeren bij een gastgezin? Neem dan contact op met
Takecarebnb via http://www.takecarebnb.com/vluchteling/ (http://www.takecarebnb.com/vluchteling/ )
[1]

Links extern
Contact [2]
http://www.takecarebnb.com/vluchteling/

Voorwaarden
U mag alleen gebruik maken van de logeerregeling wanneer u:
-In het bezit bent van een Burgerservicenummer (BSN). Hiertoe moet u zijn ingeschreven in de
Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente van het azc waar u nu verbijft.
-Een huisvestingsgesprek en een vergunninghoudersgesprek heeft gehad en al bent gekoppeld aan
een gemeente
-Een huisarts heeft gevonden die de tijdelijke zorg – tijdens uw verblijf op het adres – op zich kan
nemen. Daarnaast zijn vergunninghouders die een intensieve medische behandeling krijgen
uitgesloten van deelname
-De leerplicht van uw schoolgaande kinderen niet in het gedrang laat komen



Vrijwillige deelname
Het logeren is vrijwillig en heeft geen nadelige gevolgen voor uw financiële toelage van het COA en uw
medische verzekering.

BRP registratie en financiele gevolgen voor gastheer/gastvrouw
Om langdurig bij uw gastheer/-vrouw te kunnen verblijven, moet u zich binnen 5 dagen inschrijven in
de Basisregistratie personen (BRP) van gemeente van uw gastadres. Deze BRP inschrijving kan
gevolgen hebben voor de bijstandsuitkering en/of de toeslagen die uw gastheer/-vrouw eventueel
ontvangt (bijvoorbeeld huurtoeslag). U kunt uw logeervergoeding gebruiken ter compensatie van dit
verlies aan inkomen. Via een informatieve brief – die de gastheer/-vrouw ter kennisgeving moet
ondertekenen – brengt u hem/haar op de hoogte van deze gevolgen. Deze brief krijgt u van uw
contactpersoon op locatie. Het COA zal de gemeente inlichten over uw verblijf aldaar.

Overplaatsing naar azc dichtbij logeeradres mogelijk
Indien uw logeeradres ver ligt van uw huidige locatie, kan u zich wekelijks melden bij een andere
locatie. Ook kunt u op die locatie het progamma ‘Voorbereiding op Inburgering’ volgen. U krijgt op de
nieuwe locatie een andere contactpersoon i.v.m. uw huisvestingsprocedure. De reiskosten voor het
melden en het volgen van Voorbereiding op Inburgering worden vergoed door de locatie.

Einde logeerovereenkomst
De logeerregeling stopt wanneer 1. voor u definitieve huisvesting in een gemeente gevonden is. Ook
stopt de logeerregeling wanneer u de woning weigert. 2. u zelfstandig een huurcontradct tekent(niet
zijnde het huurcontract in de gekoppelde gemeente. 3. u vrijwillig terug wilt keren naar de opvang. Het
COA heeft maximaal tweee weken de tijd om een opvangplek te regelen. 4. er klachten binnenkomen
van de logeer-gemeente, of de gemeente weigert de vergunninghouder in te schrijven in de BRP.

Wat te doen bij gezondheidsproblemen?
Bij gezondheidsproblemen kunt u contact opnemen met de huisarts waar u mee heeft afgesproken dat
die tijdelijk de zorg voor u op zich neemt. Zorg dat u bij elk contact met zorgverleners uw zorgpas, uw
identiteitsbewijs, en de brief ‘Informatie voor zorgverleners’ bij u heeft.

Wat te doen als u naar de tandarts moet?
Tandartsenzorg wordt alleen vergoed bij ernstige kauw- en pijnklachten. Voor het maken van een



afspraak bij de tandarts neemt u contact op met de GZA Praktijklijn, telefoonnummer: 088-1122112.
De medewerker maakt een afspraak met een beschikbare tandarts.

Afspraken op het consultatiebureau en JGZ
Als u kinderen hebt jonger dan vier jaar, kunt u alleen gebruikmaken van het consultatiebureau van het
centrum waar u verbleef of administratief naar bent overgeplaatst. Het dossier van uw kind is alleen
daar beschikbaar. Indien u verhinderd bent dient u zelf contact op te nemen met het consultatiebureau
om de afspraak te verzetten. Verblijft u in dezelfde gemeente als waar u gebruik wilt maken van de
logeerregeling en heeft u kinderen van vier jaar en ouder, dan kunnen ook zij van deze regeling
gebruikmaken. Uw kinderen ontvangen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op het centrum.

Welke reiskosten worden vergoed?
Indien u voor de meldplicht, verplichte afspraken met het COA, deelname aan programma’s,
gesprekken via Takecarebnb, of voor medische zorg een bezoek aan het centrum moet brengen,
vergoedt het COA de reiskosten van het openbaar vervoer. De reisafstand moet dan wel minimaal tien
kilometer bedragen. Indien zittend ziekenvervoer noodzakelijk is, kan hiervoor contact worden
opgenomen met de GZA Praktijklijn.

