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Immigratie mogelijk naar record

Het totale aantal immigranten kan dit jaar uitkomen op meer dan 125
duizend. Zoveel immigranten zijn er niet eerder in Nederland geteld.
Het record ligt nu nog op 122 duizend. Dit aantal werd in 1998 bereikt.
In de eerste zeven maanden van 2000 heeft het CBS 71 duizend
immigranten geteld. Dat zijn er 8 duizend meer dan in dezelfde
maanden van 1999. Doorgaans komen in de maanden augustus,
september en oktober meer immigranten naar Nederland dan in andere
maanden. Als dat patroon zich dit jaar herhaalt, kan een aantal van 125
à 130 duizend immigranten worden verwacht.

Invloed krappe arbeidsmarkt

Voor een deel kan de stijging van de immigratie in verband worden
gebracht met de arbeidsmarktsituatie in Nederland. Uit onderzoek van
het CBS blijkt dat de immigratie toeneemt als de werkloosheid in
Nederland daalt. Sinds midden jaren negentig is het aantal
geregistreerde werklozen meer dan gehalveerd, van bijna 500 duizend
in 1994 naar minder dan 200 duizend nu. Het jaarlijkse aantal
immigranten groeide van bijna 100 duizend midden jaren negentig naar
mogelijk meer dan 125 duizend nu.
Als gevolg van de toenemende krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt
neemt de immigratie uit de landen van de Europese Unie toe. Vorig jaar
vestigden zich in Nederland 20 duizend immigranten die in een van de
andere EU-landen zijn geboren. Dit jaar kan een aantal van 23 duizend
worden verwacht. Bijna de helft van deze immigranten komt vanwege
werk. Een belangrijk deel van hen komt uit het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland.

Personeel van buiten de Europese Unie

De laatste jaren neemt ook de arbeidsmigratie van buiten de Europese
Unie toe. In de jaren 1996-1999 verdubbelde het aantal
arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie van 4 duizend naar 8
duizend. In 2000 zullen het er waarschijnlijk meer dan 10 duizend zijn.
Bij de arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie gaat het in
toenemende mate om hooggekwalificeerd personeel, zoals managers
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en technici. Vooral uit de Verenigde Staten komen relatief veel
arbeidsmigranten. Ook het tekort aan IT-ers wordt voor een deel
opgelost met behulp van werknemers van buiten de Europese Unie. Zo
worden informatici geworven in bijvoorbeeld India en Zuid-Afrika.

Meer asielzoekers

Een andere oorzaak van de stijging van het aantal immigranten is de
toename van asielzoekers die zich inschrijven in de bevolkingsregisters
van de gemeenten. Asielzoekers worden overigens niet meteen op het
moment dat ze Nederland binnenkomen als immigrant geteld. Tot voor
kort werden asielzoekers veelal pas na een jaar ingeschreven in de
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en telden ze pas op dat
moment mee in het immigratiecijfer. Vanaf 1 juni dit jaar wordt die
periode verkort tot een half jaar. Deze versnelling van de inschrijving,
die geleidelijk wordt doorgevoerd, kan later dit jaar leiden tot een
tijdelijke stijging van het aantal asielzoekers dat als immigrant wordt
geregistreerd. Dit effect is niet verdisconteerd in het geraamde aantal
immigranten.
In 1999 dienden 39 duizend mensen een asielverzoek in. Dit jaar kan
een aantal van 45 à 50 duizend asielzoekers worden verwacht, tenzij er
zich de laatste maanden van het jaar een daling zou voordoen. Deze
toename van het aantal asielverzoeken zal naar verwachting eind dit
jaar of begin volgend jaar zichtbaar worden in het immigratiecijfer.

Stijging immigratie aantal Antillianen

Een derde oorzaak van het hogere aantal immigranten is mogelijk de
ongunstige economische situatie op de Nederlandse Antillen. Hierdoor
is de immigratie van Antillianen de laatste jaren flink toegenomen. Het
totale aantal immigranten geboren op de Nederlandse Antillen en Aruba
is gestegen van 3 duizend halverwege de jaren negentig tot bijna 9
duizend in 1999. Dit jaar zet de stijging zich voort. Als de immigratie van
Antillianen in de laatste maanden van dit jaar hoog blijft, kan het totale
immigratiecijfer van Antillianen en Arubanen boven de 10 duizend
uitkomen. Dit aantal is niet eerder bereikt.

Technische toelichting
Immigranten zijn personen die bij de basisadministratie van een
gemeente in Nederland aangifte doen van het feit dat ze zich in
Nederland vestigen. De in dit persbericht genoemde aantallen
immigranten hebben steeds betrekking op het geboorteland en niet op
bij voorbeeld het land van herkomst of nationaliteit.
In 1975 was het geregistreerde aantal immigranten (127 duizend)
weliswaar het hoogste tot nu toe, maar in dat aantal zijn 10 duizend
illegaal in Nederland verblijvende personen meegeteld die voor 1975
naar Nederland zijn gekomen en die in 1975 een verblijfsvergunning
hebben gekregen.
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Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met
het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dr. Jan Latten, tel.
(070) 337 52 32. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst
van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
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