
  

 
 

                                     
 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : NIEUW SOCIAAL Pieter Greidanus 
  
Datum indiening                               : 4 juli 2022 
  
Aan (keuze)                                      : Het college van burgemeester en wethouders 
  
Onderwerp :  Mogelijkheden studenten zonder verblijfstatus 

vakantiewerk mogen gaan doen 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   

 

  
Datum beantwoording  : 7 september 2022 
 
 
Aanleiding:  
Binnen het MBO zijn studenten die Onderwijs volgen met daarbij een stage periode. Deze studenten wonen in 
het AZC in Sneek of in een AZC elders in de provincie. De studenten die een stage periode hebben doorlopen 
gaan nu, aan het einde van het schooljaar stoppen met stage. Dit betekend dat zij bijna twee maanden geen 
dagbesteding hebben. Dit is een periode van verveling en rondhangen op straat in de stad of elders. Sommige 
van deze studenten hebben de stage positief afgerond en het bedrijf waar de stage is gedaan wil hen wel 
inzetten voor een vakantiebaan. Dit is niet mogelijk omdat de huidige wet en regelgeving dit niet toestaat. 
Deze studenten hebben (nog) geen verblijsstatus en mogen daarom niet werken. Dit is frusstrend voor de 
studenten, maar ook voor werkgevers die deze jongeren een vakantiebaan willen en kunnen aanbieden. 
NIEUW SOCIAAL wil de volgende vragen stellen: 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  Welke ruimte heeft de gemeente binnen de huidige wet en regelgeving om deze jongeren te laten 
werken. 
 

 Antwoord: 
Geen, omdat de student geen verblijfsstatus heeft en daardoor ook geen BSN- en bankrekening-
nummer kan aanvragen, mag deze student dus niet aan het werk.  
 

2.  Kan de gemeente een Pilot starten om deze jongeren in te zetten voor de arbeidsmarkt vooral 
ook omdat deze op dit moment erg krap is ?.. 
 

 Antwoord: 
We verwachten dat het vraagstuk nu wat minder actueel is maar met de kerstvakantie in het 
vizier weerhoudt ons dit niet om verder op onderzoek uit te gaan. We gaan bekijken of we een 
pilot kunnen gaan starten samen met het AZC Sneek. Ook al zijn de mogelijkheden beperkt, de 
ervaringen uit het verleden nemen we mee om te komen tot een mogelijke doorbraak. 
 

3.  Is de gemeente bereid om op korte termijn iets in gang te zetten om deze jongeren tijdens de 
komende vakantie alvast betaald werk te laten doen? 
 

 Antwoord: 
Het antwoord heeft helaas door de vakantie-periode lang op zich laten wachten en daardoor  
voor de afgelopen vakantie-periode geen effect meer. Echter willen we kritisch kijken of het 
inzetten van een Pilot tot de mogelijkheden behoort om hier iets in te veranderen. Het feit  
van het niet kunnen krijgen van een BSN- en bankrekeningnummer speelt hierin een rol.  



  

 
 

We zien mogelijkheden maar zijn ook afhankelijk van andere externe organisaties die hierbij een 
rol van betekenis spelen en bovendien aan regelgeving omtrent werken in Nederland en het 
hebben van een status.  
 

4.  Nieuwe Nederlanders zijn nodig om het personeels tekort op korte termijn enigzins houdbaar te 
krijgen. Ook voor de lange termijn zijn deze mensen nodig om vacatures in te vullen die 
aangeboden worden. Kunnen wij als gemeente niet alvast een basis leggen door deze mensen 
voor te bereieden op de arbeidsmarkt voor de toekomst? 
 

 Antwoord: 
Met deze nieuwe Nederlanders worden trajecten gelopen om ze voor te bereiden op de 
arbeidsmarkt, dat blijkt natuurlijk ook uit de stages die ze bij de bedrijven lopen. Echter de wet 
is zo geregeld dat pas wanneer er een status is toegekend, deze nieuwe Nederlanders gerechtigd 
zijn om legaal te werken op de nederlandse arbeidsmarkt. 
We onderzoeken de mogelijkheden in een pilot samen met het AZC Sneek. We gaan kijken of in 
de situatie dat een nieuwkomer meer dan 6 maanden in Nederland is, door het AZC zelf weer een 
BSN- en bankrekeningnummer kan worden aangevraagd. We maken daarbij gebruik van de kennis 
en expertise van onze afdeling Burgerzaken, naast onze landelijke contacten op dit thema. 
  

 
Tussenantwoord (indien van toepassing): 

 
 
 
 
 


