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Immigratiekosten

Na de publicatie van het
CPB-onderzoek ‘Immigration and
the Dutch economy’ bleeft het
‘oorverdovend stil’, zegt
oud-CPB’er Hans Roodenburg.
‘Het is nooit tot de politiek
doorgedrongen. Alleen de
ambtelijke en wetenschappelijke
wereld toonden interesse. De
ambtenaren luisterden
belangstellend en hebben er
vervolgens niets mee gedaan.’

Niet-westerse laag opgeleide
immigrant is ‘kostenpost’ 
Hans Verbraeken
............................................................Amsterdam
...............................................................

De toestroom van niet-westerse
immigranten zou de samenleving
jaarlijki s tussen de ¤ 6 mrd en ¤10
mrd kosten. Dat meldde De Tele-
graafgf isterenopbasis van eennog
niet-gepubliceerde studie van on-
derzoeksinstituut Nyfer. Maar van
de studie, in opdracht van de PVV
van Geert Wilders, zijn nog geen
resultaten, zo reageert Nyfer.ff

‘We hebben nog geen uitkom-
sten’, zegt directeur Leo van der
Geest, directeur van Nyfer. ‘Pas vol-
gende maand.’ Vanwaar dan dat
bericht? ‘Ik zou het niet weten. Dat
isvoor Wilders’rekening. Hij isvrij
te zeggen wat hij wil. Maar wij zijn
nog bezig. Het is wel vervelend.’

Wilders stelde gisteren in het
NOS Journaal dat hij voorlopige
cijfers naar buiten heeft gebracht.
Volgenshemisnu aangetoonddat
Nederland miljarden kan bespa-
ren door de immigratie te stoppen
of tf e beperken.

Wilders had zich ook kunnen
beroepen op een onderzoek uit
2003 van het Centraal Planbureau.
Het CPB-onderzoek ‘Immigration
and the Dutch economy’ conclu-
deert dat immigranten ‘een belas-
tende factor ff voor de overheids-
financiën zijn’. Mits ‘hun sociaal-
economische karakteristieken

overeenkomen met het gemiddel-
de van die van de huidige ingezete-
nen met een niet-westerse achter-
grond’. Nyfer zal recentere cijfers
gebruiken, maar haar resultaten
‘zullen wel in de buurt liggen’, zegt
Hans Roodenburg, oud-CPB’er en
in 2003 leider van het onderzoek. 

Dergelijk onderzoek kan op al-
lerlei populaties worden toege-
past, ook op laaggeschoolde au-
tochtonen. Roodenburg: ‘De au-
tochtone laaggeschoolde kost ook
meer dan hij opbrengt. Hetzelfde
typeyy berekeningen en mechanis-
men. Maar daar is geen onderzoek
naar gedaan. Met migratie is be-
leid gemoeid. Die autochtoon is er
al.’Wel participerenlaaggeschool-

de autochtonen meer op de ar-
beidsmarkt en zijn ze minder vr an
uitkeringen afhankelijk dan de
laaggegg schoolde niet-westerse al-
lochtoon, zo onderstreept de oud-
CPB’er.

Het CPB becijferde dat de niet-
westerse immigrant gedurende-
zijn leven na immigratie de staats-
kas per saldo tussen de ¤43.000
(volwassene) en ¤76.000 (kind)
kost. ‘Afgezien van de extra kosten
voor jr ustitie, de Vogelaarwijken en
dergelr ijke. Grosso modo kom je
dan op het dubbele.’ Ook is vol-
gens Roodenburg de overcon-
sumptie door deze immigranten
van medische diensten en moge-
lijk ook van de AWBZ in de CPB-
berekening niet meegenomen. 

Voor de economie zijn de voor-
noemde allochtone immigranten
evenmin profijff telijki . ‘De werk-
gevers hebben er voordeel van we-
gens het loondrukkend effect.
Maar de economie schiet er, als
het om laaggeschoolden gaat,
niets mee op, ook al beweren de
werkgevers dat. De productie
neemt toe door de groei van het ar-
beidsaanbod, maar het inkomen
per hoofd ff van de bevolking stijgt
niet per se. Op korte termijn profi-
terenwerkgevers enimmigranten,
oplangere termijn alleen deimmi-
grant.Dezittendebevolking schiet
er in de regel niet veel mee op.’
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