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Immigratie 
Uit onderstaand overzicht uit het NRC van 11 februari 2011 blijkt 

dat ons land in Europese contekst een relatief hoog aantal 

goedgekeurde asielaanvragen kent.  

Nederland profileert zich in relatie tot andere Europese landen, 

op het eerste gezicht dan ook als een land dat humanitaire 

waarden ten aanzien van asielaanvragen hoog in het vaandel 

heeft. 
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Spookbeelden als zou het opnemen van vreemdelingen op basis van een humaan 

beleid leiden tot een enorme toevloed van nieuwe immigratiestromen, worden tegen- 

gesproken door de cijfers van de afgelopen jaren, voorafgaand aan de Arabische Lente. 

De gevolgen van die Arabische Lente zijn tot nu toe met name in Zuid-Europese landen 

duidelijk voelbaar geweest. 

 

De cijfers 

Onderstaande cijfers zijn door Entzinger verzameld uit verschillende 

overheidspublicaties.1 

Tussen 2000 en 2007 liep het aantal niet-westerse immigranten in Nederland op 

jaarbasis terug van 45.000 naar 26.000, vooral vanwege dalende aantallen asielzoekers 

en een strenger gezinsmigratiebeleid. In dezelfde periode is het aantal immigranten uit 

andere landen in de Europese Unie gestegen van 26.000 naar 43.000 per jaar.  

In 2000 vestigden zich 14.500 Turken, Marokkanen en Surinamers in Nederland, in 

2007 waren dat er nog maar 8000. Daarentegen vertrokken er in 2000 in totaal 5000 

Turken, Marokkanen en Surinamers, in 2007 waren dat er 11.500. Per saldo vertoonden 

deze groepen in 2007 dus een ‘vertrekoverschot’ van 3500. Ook de gezinsmigratie 

vertoonde een opvallende verschuiving. In 2000 kwamen er nog 34.000 gezinsleden van 

migranten het land binnen, in 2007 was dat aantal gedaald tot 25.000. in dezelfde 

periode steeg het aantal arbeidsmigranten van 19.000 naar 32.000 per jaar. De 50.000 

tewerkstellingsvergunningen in 2007 werden voor 85% verstrekt aan arbeidsmigranten 

uit de nieuwe Europese lidstaten.  

 

In 2010 kwamen 13,3 duizend asielzoekers naar Nederland. Dit is een daling van 11 

procent ten opzichte van 2009, toen 14,9 duizend mensen een asielverzoek indienden. 

Bijna de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak, Somalië of Afghanistan. De 

aantallen asielzoekers uit Irak en Somalië zijn ten opzichte van 2009 sterk afgenomen, 

terwijl het aantal asielzoekers uit Afghanistan juist licht is toegenomen.2 

 

 

    
                                                
1 Roodkoper, Tijdschrift voor cultuur, religie en politiek. December 2010. Blz. 16 
2 CBS. Bevolkingstrends 2011. Minder asielzoekers in 2010. Arno Sprangers en John de Winter  


