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Aan
de heer J.C. van der Net
van fractie VVD

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 22 november 2022
Ons kenmerk 2022-0185893
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake statushouders

Geachte heer Van der Net,

Bij brief van 17 oktober 2022, bij ons ingekomen op 17 oktober 2022, heeft u op
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
de fractie VVD vragen gesteld over statushouders.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Waarop baseert de wethouder de conclusie dat gevraagde informatie 
vanuit privacy-oogpunt niet gedeeld mag worden en kan hij dit 
onderbouwen?

Antwoord Eerder heeft u informeel via de griffie een vraag gesteld met 
betrekking tot het aantal Somalische statushouders in de bijstand. Via 
de lijn van de griffie is de vraag toen naar het ambtelijk apparaat 
gestuurd. Daar is beoordeeld door de privacycoördinator van de 
gemeente dat de gevraagde informatie vanuit privacyoverwegingen 
niet mocht worden gedeeld. De inschatting was dat de gegevens 
mogelijk herleidbaar waren naar individueel niveau. Hierdoor kon de 
anonimiteit niet worden gegarandeerd. Ook achtten we het (risico op) 
etnisch profileren van groepen, mede in het licht van de 
kinderopvangtoeslagenaffaire, zeer onwenselijk. Met het indienen van 
voorliggende artikel 40-vragen is het privacyaspect van deze zes 
vragen gewogen en is geconcludeerd dat op geaggregeerd niveau de 
gevraagde informatie grotendeels kan worden verstrekt, mits aan een 
aantal voorwaarden wordt voldaan die de anonimiteit zouden moeten 
borgen. Hierbij overigens wel met de kanttekening dat de informatie 
over het registeren en in beeld brengen van enerzijds het aantal 
statushouders (vraag 2 en 3) en anderzijds het aantal statushouders in 
de bijstand (vraag 4, 5 en 6) uit verschillende bronnen komt met 
verschillende definities die niet aan elkaar kunnen worden verbonden. 
Dit geldt zowel voor interpretatie van het begrip 'statushouder' als het 
op verschillende manieren bijhouden van iemands nationaliteit.

Vraag 2. Kunt u aangeven hoeveel statushouders er op 01 september 2022 
wonen in Dordrecht?

Antwoord Het aantal volwassen personen dat op 1 september 2022 in de BRP is 
geregistreerd met een asielvergunning (voor bepaalde en onbepaalde 
tijd) is 617. Deze informatie bij de BRP wordt gevuld door de IND.

Pagina 1/3

gemeente Dordrecht
Spuiboulevard 300
3311 GR  DORDRECHT

T 14078
www.dordrecht.nl

contactpersoon
S.L. Holstein
T (078) 770 4741
E sl.holstein@dordrecht.nl

DOSSIER
Afschrift:
- MO/BMO, EG Imthorn
  SK Dordrecht 704
- raadsgriffier t.b.v.
  raads- en burgerraadsleden

http://www.dordrecht.nl/


Datum 22 november 2022
Ons kenmerk 2022-0185893

Vraag 3. Kunt u het aantal statushouders dat er op 01 september 2022 
uitsplitsen naar nationaliteit?

Antwoord De nationaliteit van de in de BRP geregistreerde volwassenen met een 
asielvergunning is als volgt:

Nationaliteit Aantal personen
Syrische 262
Eritrese 89
Turkse 32
Staatloos 26
Jemenitisch 21
Iraakse 20
Afghaanse 18
Iraanse 15
Onbekend 83
Divers/rest 51

Totaal 617

In bovenstaande tabel zijn alle statushouders opgenomen, maar om 
privacy redenen zijn enkel de nationaliteiten inzichtelijk gemaakt die 
meer dan 15x voorkomen. Dit betekent dus dat statushouders met een 
nationaliteit die minder dan 15x voorkomen zijn opgenomen onder de 
noemer 'divers/rest'. Dit zijn de standaarden die ook het CBS hanteert 
om het risico op herleidbaarheid tot een individu te voorkomen.

Vraag 4. Kunt u aangeven hoeveel statushouders er op 01 september 2022 in de
bijstand zitten?

Antwoord Het verstrekken van bijstand en de uitvoering van de Participatiewet is 
belegd bij de SDD (Sociale Dienst Drechtsteden). Het aantal personen 
dat op 1 september 2022 bij de SDD is geregistreerd als statushouder 
en bijstand ontvangt is 222. 

Vraag 5. Kunt u aangeven of het aantal statushouders in de bijstand uitgesplitst 
is of kan worden uitgesplitst naar nationaliteit?

Antwoord De nationaliteit van de bij de SDD geregistreerde statushouders die 
bijstand ontvangen, is als volgt:

Nationaliteit Aantal personen
Syrische 100
Eritrese 29
Onbekend 18
Divers/rest 75

Totaal 222

In bovenstaande tabel zijn alle statushouders met een bijstands-
uitkering opgenomen, maar om privacy redenen zijn enkel de 
nationaliteiten uitgesplitst die meer dan 15x voorkomen. Dit betekent 
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dus dat statushouders met een nationaliteit die minder dan 
15x voorkomen zijn opgenomen onder de noemer 'divers/rest'. Dit zijn 
de standaarden die ook het CBS hanteert om het risico op 
herleidbaarheid tot een individu te voorkomen.

Vraag 6. Kunt u deze uitsplitsing aan mij verstrekken, waaronder dus het aantal 
statushouders van Somalische afkomst?

Antwoord Zie antwoord bij vraag 5. Zoals in de beantwoording bij vraag 5 is 
opgenomen, zijn enkel de nationaliteiten inzichtelijk gemaakt die meer 
dan 15x voorkomen. Statushouders met een Somalische afkomst die 
een bijstandsuitkering ontvangen, komen minder dan 15x voor en 
derhalve kan het exacte aantal van statushouders van Somalische 
afkomst die een bijstandsuitkering ontvangt niet opgenomen worden in
het overzicht onder vraag 5. Deze zijn opgenomen in de categorie 
'divers/rest'.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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