
en wij  dan?
handige cijfers om te weten als je je zorgen maakt over azc's en vluchtelingen

267.000 miljoen
totale uitgaven Nederlandse overheid
in 2014

(Cijfers miljoenennota 2014)

al het geld voor asielzoekers, gaat dat niet 
ten koste van het geld voor de zorg?

0,26% 
van het overheidsbudget is gereserveerd voor de kosten van het 
asielbeleid.

Overheidsbudget in 2014:

681 miljoen
Asielbeleid

Kosten voor de gehele organisaties  
IND, DT&V (gedwongen terugkeer),  
gedeelte DJI (detentie), het gehele  
COA (alle azc's), inclusief subsidie  
aan VluchtelingenWerk Nederland 
en het IOM.

78.000 miljoen
Zorg 

Kosten voor curatieve en langdurige 
zorg, gehandicapten- en ouderenzorg,  
zorgbreed beleid, het ACBG, het CIBG 
en de kosten van het Budgettair Kader  
Zorg (BKZ), waaronder begrepen de 
Zorg-verzekeringswet en de AWBZ.

hoeveel geld krijgt een asielzoeker in een AZC eigenlijk?
Leefgeld per volwassene 
per week:
€ 44,66
Eten en drinken
€ 12,95
Kleed- en zakgeld

Kinderen krijgen per 
week minder leefgeld 
dan volwassenen.

Bij aankomst in een AZC krijgt 
een asielzoeker een matras, een 
kussen en beddengoed in 
bruikleen. 

In de AZC's zijn keukens, maar deze zijn niet voorzien van materiaal. 

Behalve eten, drinken, kleding en toiletspullen moet een asielzoeker dus ook zelf huishoudelijke spullen 
zoals pannen, borden en bestek van het leefgeld kopen.



hoe zit het met de 
veiligheid als er een AZC 
in de buurt is?

Er is al jaren in Nederland een daling 
van de criminaliteitscijfers te zien.

In gemeenten met een AZC (zoals Ter 
Apel en Gilzen-Rije) is niet meer 
criminaliteit dan in gemeenten zonder 
een AZC (zoals bijvoorbeeld Ede).

In gemeenten waar een AZC geopend 
wordt ( Katwijk, 2008; Goes, 2011), is 
geen stijging van de criminaliteit waar 
te nemen nadat het AZC geopend 
werd. (cijfers: www.cbs.nl)

krijgt een vluchteling echt een huis vol gratis spullen?
Nee.
Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, dan heeft hij of zij recht op 
een bijstandsuitkering, woonruimte en een bedrag om de woning in te richten.
Dit bedrag varieert per gemeente, maar het is altijd een lening, die de 
vluchteling vanaf de eerste maand begint terug te betalen.

Veel gemeenten stellen de aanschaf van nieuw witgoed verplicht, waardoor 
een groot gedeelte van de lening al opgaat aan een wasmachine, koelkast en 
gasfornuis.

is er een tekort aan huur-
woningen omdat vluchtelingen 
voorrang krijgen?
0,77%
Van alle huurwoningen in de sociale woningbouw 
wordt 0,77% gebruikt door vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning.

Er is wel een tekort aan betaalbare woningen, maar 
dit wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de 
huur en de verkoop van huurwoningen.

84.390
huurwoningen werden tussen 
2008 en 2014 door de 
woningcorporaties verkocht.

komen vluchtelingen hier naar toe
voor de uitkeringen?
52,3%
van de vluchtelingen heeft 11 jaar na aankomst een 
betaalde baan.

43%
is de gemiddelde arbeidsparticipatie van de 
Nederlandse bevolking.

http://www.cbs.nl/

