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INDEX: Allochtonen

Vandaag verschijnt het tiende en laatste nummer van dit jaar van
INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema
Allochtonen centraal.

Kleurrijk aan de basis

Elke zevende basisschoolleerling behoort in het schooljaar 1999/2000
tot een van de culturele minderheden in ons land. In Amsterdam is dit
aandeel zogeheten cumileerlingen 57 procent, in Rotterdam 54, in Den
Haag 48 en in Utrecht 42. In gemeenten met minder dan 100 duizend
inwoners is het aandeel cumileerlingen slechts 3 procent.

Integratiewinst

Niet-westerse allochtonen hebben een forse achterstand op autochtone
Nederlanders op het gebied van onderwijsprestaties, arbeidsparticipatie
en inkomen. De tweede generatie staat er echter een stuk beter voor
dan de eerste: ze volgen vaker een hogere opleiding en de
arbeidsdeelname is hoger.

De herkomst van inkomensverschillen

Het besteedbaar inkomen van een autochtoon huishouden bedraagt in
1998 gemiddeld 51 duizend gulden. Het besteedbaar inkomen van niet-
westerse huishoudens is 14 duizend gulden lager. Dit verschil in het
besteedbaar inkomen kan worden verklaard door verschillen in sociaal-
economische positie en samenstelling van het huishouden.

Samen leven

Het grootste deel van de Nederlandse bevolking is geen voorstander
van het onbeperkt toelaten van asielzoekers en buitenlandse
werknemers. Een meerderheid vindt ook dat buitenlanders zich in meer
of mindere mate moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur en
gewoonten.
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Nieuwe Nederlanders

Begin 2000 had 57 procent van alle Turken in Nederland (ook) de
Nederlandse nationaliteit. Begin 1990 was dit nog maar 5 procent.
Vooral na 1992 maakten zij gebruik van de mogelijkheid om te kiezen
voor het behoud van de oorspronkelijke nationaliteit bij naturalisatie. De
regeling was ook bij andere niet-Nederlanders populair. Acht van de
tien mensen die in de periode 1995–1998 de Nederlandse nationaliteit
hebben verworven, behielden ook de oorspronkelijke nationaliteit.

Hoe wonen allochtonen?

Van de autochtone Nederlanders woont 30 procent in een
eengezinswoning, van de huishoudens van niet-westerse herkomst is
dit percentage niet hoger dan 5. Niet-westerse huishoudens wonen
daarentegen weer veel vaker in een flat.  Een derde van de
Nederlandse huishoudens woont in een flat, tegen ruim de helft van de
huishoudens van niet-westerse herkomst.

Wel of niet doorgaan?

De jeugd keert de boerderij massaal de rug toe. De slechte resultaten in
de akkerbouw zijn er oorzaak van dat 70 procent van de
akkerbouwbedrijven het zonder opvolger moet stellen. De bereidheid
om het landbouwbedrijf voort te zetten is beduidend groter op
hokdierbedrijven en gemengde veeteeltbedrijven. Hier heeft nog zo'n 40
procent van de bedrijven een opvolger in de startblokken staan.

Conjunctuur en regio

In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen met daarin de
meest recente cijfers over de Nederlandse economie

Noot voor de redactie
Voor het toesturen van een artikel per fax of overige informatie kunt u
contact opnemen met de Indexredactie van het CBS in Voorburg, tel.
(070) 337 49 56. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst
van het CBS, tel. (070) 337 58 16.


