
                                                                                                                   

  
 
 
 
2016 SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

14                                          Vragen van de heer C. Bos 
             (ingekomen op 25 januari 2016 
en antwoorden door het college verzonden op 10 maart 2016) 
 

Schriftelijke vragen over Integratie statushouders? 

Recentelijk heeft het Sociaal Cultureel Planbureau een rapport uitgebracht: ‘Geen tijd verliezen. 
Van opvang naar integratie van asielmigranten'. De conclusies uit dit rapport roepen bij 
Stadsbelang Utrecht veel vragen op over de situatie in Utrecht gezien de stad niet in het 
onderzoek is betrokken. 
 
Een belangrijke conclusie uit dit rapport is dat asielzoekers met een verblijfsvergunning in 
Nederland nauwelijks aan het werk komen. Na een verblijf van twee jaar in Nederland heeft 
slechts een kwart van de asielmigranten een betaalde baan van meer dan acht uur per week. Na 
vijf jaar is dat ongeveer de helft. Veel statushouders, zoals asielmigranten ook worden 
genoemd, hebben een ongunstige arbeidsmarktpositie en  lopen de achterstand op andere 
groepen in de maatschappij heel langzaam in, zo stelt het CPB.  
 
Wat verder naar voren komt is dat bij asielmigranten de geregistreerde criminaliteit onder 
jonge alleenstaande mannen hoger is dan bij de rest van de bevolking. Er moet worden 
voorkomen dat een grote groep statushouders langdurig afhankelijk wordt van de bijstand, 
zoals nu nog te vaak gebeurt, aldus het CPB. 
 
De vraag is of deze uitkomst ook representatief is voor Utrecht. Vanuit deze vraagstelling heeft 
de fractie van Stadsbelang Utrecht de volgende vragen: 
 
 
1. Hoe groot is de omvang van de groep in Utrecht geregistreerde statushouders?  

 
Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in de gemeente Utrecht 
huisvesting hebben. Over de laatste vijf jaar (periode 2011-2015) zijn er in totaal 1403 
statushouders in Utrecht gehuisvest. 
 

2. Wat is de samenstelling van de groep in Utrecht, geregistreerde statushouders, naar              
leeftijd en geslacht?  
 
In algemene zin willen wij opmerken dat op een aantal van de genoemde punten geen 
specifieke informatie beschikbaar is. Daarmee is een aantal van de onderstaande vragen 
niet of slechts gedeeltelijk te beantwoorden. Dit komt deels omdat er geen gegevens 
beschikbaar zijn zonder een koppeling te maken met de basisregistratie Personen (BRP). 
Het selecteren op basis van etniciteit is echter niet toegestaan. Verder worden veel 
vluchtelingen met een status na vijf jaar genaturaliseerd tot Nederlander en zijn daarmee 
geen statushouder meer. Er is op voorhand overigens geen reden om aan te nemen dat de 
cijfers in Utrecht significant zouden afwijken van de landelijke onderzoeksgegevens. 
Wij zijn voornemens om -gezien de huidige hoge instroom- beter te gaan monitoren hoe 
de maatschappelijke en economische integratie van statushouders in Utrecht verloopt. 
Daardoor zullen naar verwachting in de toekomst meer gegevens op dit terrein beschikbaar 
komen. 
 

3. Hoeveel geregistreerde gezinsherenigingen hebben er plaatsgevonden?  
Zie het antwoord op vraag 2. Wij hebben geen gegevens om deze vraag voor Utrecht te 
kunnen beantwoorden. 
 

4. Kan het college inzicht verschaffen in de arbeidsmarkt-, inkomens- en armoedepositie             
van Utrechtse statushouders, in het bijzonder; 

- hoeveel statushouders hebben betaald werk? 
- hoeveel statushouders zijn afhankelijk van een bijstandsuitkering? 
- hoeveel statushouders zijn structureel afhankelijkheid van een                   

Bijstandsuitkering (langer dan twee jaar)? 
- hoe groot is het gemeentelijk financieel beslag van de bijstandsuitkeringen aan  



            statushouders? 
- hoeveel statushouders hebben te maken met problematische schulden? 
 

a) Nagaan hoeveel statushouders betaald werk hebben is alleen te achterhalen via een 
koppeling met bestanden van het UWV. Een dergelijke koppeling is niet toegestaan. 

b) In januari 2016 hadden in de gemeente Utrecht 772 statushouders een uitkering. Hiervan 
is ongeveer een derde langer dan twee jaar afhankelijk van een uitkering. Het financieel 
beslag van bijstandsuitkeringen aan statushouders bedraagt circa € 6,0 miljoen op 
jaarbasis. Volgens de afspraken die daarover eind 2015 gemaakt zijn in het 
bestuursakkoord over de verhoogde asielinstroom, compenseert het Rijk voor honderd 
procent de extra uitgaven aan bijstandsuitkeringen. 

c) Het is onbekend hoeveel statushouders te maken hebben met problematische schulden. 
 

5. Hoe staat het met de afstand van statushouders tot de arbeidsmarkt in Utrecht en               
welke instrumenten heeft de gemeente om deze te slechten?  
 
Van de Utrechtse statushouders met een bijstandsuitkering is tweederde ingedeeld in 
arrangement 3, dat wil zeggen niet direct matchbaar maar wel met potentie. De niet-
matchbaarheid van deze doelgroep heeft vooral te maken met taalachterstand: veel mensen 
zijn nog bezig met hun inburgeringstraject. Daarnaast zijn 15 personen wel direct 
bemiddelbaar naar werk. De overige statushouders zijn nog niet ingedeeld, omdat zij 
recent zijn ingestroomd De instrumenten die de gemeente ter beschikking staan zijn 
dezelfde instrumenten als voor overige bijstandsgerechtigden. Verder is er specifiek voor 
deze doelgroep maatschappelijke begeleiding beschikbaar en begeleiding bij studie en 
studiekeuze vanuit University Assistance Fund (UAF). 
 

6. Hoe succesvol is Utrecht in het slechten van deze afstand? Hoe wordt dit meetbaar               
gemaakt?  
 
De gemiddelde uitstroom van statushouders uit de bijstand schommelt rond de 50 per jaar. 
Van de 44 statushouders die in 2015 zijn uitgestroomd, is een kwart uitgestroomd 
vanwege het aanvaarden van werk (of starten eigen bedrijf) en is bijna de helft een studie 
of opleiding gaan volgen.  
 

7. Hoeveel statushouders volgen een studie, of hebben een studie gevolgd en;  
      -    in hoeverre is dit gericht om actie deel te nemen aan de Utrechtse samenleving.   

- in hoeverre is dit gericht om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.  
- wat zijn de resultaten ten aanzien van genoemde in a en b.  

 
 

.  
Deze gegevens zijn aanwezig voor statushouders die een bijstandsuitkering ontvangen.  
Een kwart van deze groep volgt een studie of anderszins scholing (inburgeringstrajecten 
niet meegerekend).Studie en scholing die met toestemming van Werk en Inkomen worden 
gevolgd, zijn in beginsel altijd gericht op het versterken van de positie op de arbeidsmarkt 
en het verkorten van de route naar duurzame uitstroom. Als een beroep gedaan kan 
worden op studiefinanciering wordt dat beschouwd als voorliggende voorziening en 
stroomt de student uit de uitkering. Vanuit Werk en Inkomen wordt geen toestemming 
gegeven om met behoud van uitkering een studie te volgen die uitsluitend gericht is op het 
actief deelnemen aan de Utrechtse samenleving, tenzij de vragensteller doelt op een 
inburgeringstraject. Over de resultaten van gevolgde studies zijn geen specifieke gegevens 
beschikbaar. 

 
8. in welke  mate zijn Utrechtse statushouders betrokken bij criminaliteit (percentage) en              

bij welke soorten criminaliteit zijn zij betrokken? 
 
9. Hoe is de verdeling naar leeftijd en geslacht van de statushouders die betrokken zijn bij              

criminaliteit? 
 

10. In hoeverre is er sprake  van vertrek naar het buitenland van statushouders? 
 
11. Welke redenen zijn bekend voor vertrek naar het buitenland? 

 
Zie het antwoord op vraag 2. Wij hebben geen gegevens om de vragen 8 t/m 11 voor 
Utrecht te kunnen beantwoorden. 


