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In procenten

De afgelopen vijf jaar arriveerden ongeveer 67.000 Syriërs in 
Nederland – meer dan een derde van het totale aantal asiel-
verzoeken en nareizigers tussen januari 2013 en maart 2018. 

Omdat een groot deel van hen hoogopgeleid is, is het opvallend dat er op 
dit moment maar weinigen een baan hebben.
Bijna twee derde van de Syrische vluchtelingen die op eigen initiatief in 
2015 of 2016 naar Europa  kwamen had als hoogst genoten  opleiding een 
hbo- of universitaire opleiding (figuur). Hoewel deze schatting op een 
zeer kleine steekproef berust (305 interviews in Nederland,  Oostenrijk en 
het Verenigd Koninkrijk), bevestigen andere bronnen dat het opleiding-
sniveau van Syrische vluchtelingen in Europa hoger ligt dan gemiddeld 
in vergelijking met hun niet gevluchte landgenoten. De vluchtelingen in 
de steekproef kwamen vooral uit stedelijke gebieden en beschouwen hun 
voormalige economische status als modaal tot bovenmodaal. Bovendien 
geeft achttien procent van hen aan dat ze in Syrië tot de elite behoorden.
Vanwege het hoge opleidingsniveau van deze Syrische migranten mag 
verwacht worden dat veel van hen snel aan het werk komen. Dat blijkt 
echter niet het geval. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek had 
slechts elf procent van de Syrische asielmigranten die in 2014 in Neder-
land arriveerden na tweeënhalf jaar een baan gevonden (de voorlopige 
cijfers over 2015 zijn vergelijkbaar).
Een mogelijke verklaring voor de hoge werkloosheid onder Syriërs is dat 
het tijd kost om in te burgeren. Ook onder Turkse en Marokkaanse Neder-
landers van de tweede generatie is de werkloosheid echter hoger, terwijl 
deze generatie het Nederlands steeds beter beheerst en volgens het Soci-

aal en Cultureel Planbureau (SCP) inmiddels even goed is opgeleid als 
autochtone Nederlanders met vergelijkbare kenmerken. In deze groep is 
de werkloosheid nog steeds bijna drie keer zo hoog als onder autochtone 
Nederlanders. Daarvan is slechts de helft te verklaren uit verschillen in ken-
merken zoals opleiding, leeftijd en werkervaring. Mede daarom gaat SEO, 
in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onderzoeken hoe 
de aansluiting van migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt verbeterd 
kan worden. ■ NIENKE OOMES EN VIERA VAN DEN BERGH-SPANIKOVA (SEO 

ECONOMISCH ONDERZOEK)

Veel hoogopgeleide vluchtelingen werkloos arbeidsmarkt

Nederlandse schadeverzekeraars voldoende kapitaalkrachtig governance

Op 1 januari 2016 werd Solvency II van kracht. Dit nieuwe 
Europese vergunning- en toezichtraamwerk stelt risico-
gebaseerde eisen aan het eigen vermogen en aan de interne 

bedrijfsvoering van verzekeraars. Onder Solvency II blijken de Neder-
landse schadeverzekeraars voldoende kapitaal in kas te hebben.
Om de financiële gezondheid van een verzekeraar te beoordelen, kan 
gebruikgemaakt worden van de solvabiliteitsratio, die de verhouding 
weergeeft tussen enerzijds het eigen vermogen van de verzekeraar en 
anderzijds de hoeveelheid kapitaal die de verzekeraar naar schatting 
nodig heeft om aan alle verplichtingen te voldoen.
De figuur toont de ontwikkeling van de solvabiliteitsratio voor de 
Nederlandse schadeverzekeraars die onder toezicht staan van De Neder-
landsche Bank (DNB). Het sectorgemiddelde vertoont na invoering van 
Solvency II een stabiel verloop rond 170 procent, met een minimum van 
162 procent in het tweede en derde kwartaal van 2016 en een maximum 
van 176 procent in het laatste kwartaal van 2017. Daarnaast bevindt 
het sectorgemiddelde zich in de buurt van de eerste kwartielgrens, wat 
 betekent dat de relatief grotere verzekeraars een lagere solvabiliteit heb-
ben dan gemiddeld.
Er blijkt ook een aanzienlijk verschil in solvabiliteit tussen verzekeraars, 
maar dit verschil wordt kleiner. Zo is de spreiding in de middengroep, die 
bestaat uit de helft van de verzekeraars met een solvabiliteitsratio gelegen 
tussen percentiel 25 en percentiel 75, in de laatste vijf kwartalen kleiner 
dan in de eerste drie kwartalen van 2016. Concreet betekent dit dat in 
het eerste kwartaal van 2016 de helft van de schadeverzekeraars onder 

DNB-toezicht een solvabiliteitsratio had tussen de 157 en 292 procent. 
In het laatste kwartaal van 2017 werd de middengroep gekenmerkt door 
een solvabiliteitsratio tussen 170 en 250 procent. 
■ ILKE VAN BEVEREN (DNB)
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Integratie in zicht? SCP rapport, 2016-32.
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