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Hoe zitten asielzoekers in de raming? 

Het aantal asielverzoeken en asielmigranten in de raming komt overeen met de recente 
bevolkingsprognose van het CBS, waarin veronderstellingen gemaakt worden over migratie.(a) De 
instroom (eerste asielverzoeken en na-reizigers) bedraagt volgens deze raming 85.000 dit jaar en 70.000 
volgend jaar.  

De kosten van eerstejaarsopvang hangen af van de gemiddelde kosten van opvang per asielzoeker en de 
gemiddelde lengte van het verblijf in een asielzoekerscentrum. We gaan uit van 22.100 euro per 
asielzoeker per jaar en een gemiddeld verblijf van 10,5 maand, op basis van informatie van het ministerie 
van Veiligheid & Justitie. Er wordt rekening gehouden met de timing van het verblijf, dus een deel van de 
instroom in 2016 leidt tot kosten in 2017. In 2016 en 2017 zijn er circa 68.000 meer asielzoekers in 
Nederland dan in 2013, wat leidt tot extra uitgaven aan het COA van 1,3 mld euro.  

De gestegen immigratie zorgt ook voor een bijstelling van de leerlingenaantallen, wat leidt tot hogere 
kosten voor onderwijs. Deze kosten betreffen primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hoger 
onderwijs; daarnaast is er een extra regeling ter ondersteuning van nieuwkomers in het primair of 
voortgezet onderwijs. Er wordt uitgegaan van een deelname van 26% aan hoger onderwijs en 29% aan 
mbo, in lijn met niet-westerse allochtonen in 2009/2010.(b) In 2016 en 2017 zijn er ten opzichte van 2013 
circa 18.000, respectievelijk 37.000 meer leerlingen door de hogere asielmigratie, wat leidt tot een stijging 
van de kosten van onderwijs van circa 140 mln euro in 2016, respectievelijk 260 mln euro in 2017. 

Een gedeelte van de asielzoekers komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Het aandeel 
asielzoekers met een bijstandsuitkering varieert naar duur van verblijf in Nederland en herkomstgroepering. 
Op basis van CBS-cijfers over aantallen bijstandsuitkeringen onder (eerdere) asielzoekers, gaan we uit van 
40% bijstandsafhankelijkheid op de lange termijn. Dit percentage houdt rekening met de samenstelling van 
de huidige instroom (met name Syriërs). In 2016 komen naar verwachting circa 7.000 huishoudens in 
aanmerking voor bijstand, gevolgd door circa 8.000 extra huishoudens in 2017. Dit betekent 0,1 mld euro 
extra bijstandsuitgaven in 2016 en 0,2 mld euro extra bijstandsuitgaven in 2017. Daarnaast hebben 
immigranten recht op huur- en zorgtoeslag of kindgebonden budget (minder dan 0,1 mld euro).  

De totale verhoging van de kosten aan asielopvang in het COA, onderwijs, bijstand en toeslagen, ten 
opzichte van 2013, is 1,6 mld euro in 2016 en 1,8 mld euro in 2017. Ten opzichte van 2015 is de verhoging 
circa 0,5 mld euro in 2016 en circa 0,7 mld euro in 2017. Daarnaast nemen de zorgkosten in 2016 met 
circa 50 mln euro toe en in 2017 met circa 100 mln euro. 

De verhoogde asielmigratie leidt slechts in beperkte mate tot een hoger arbeidsaanbod in de periode tot en 
met 2017. De belangrijkste reden hiervoor is dat asielmigranten zich niet direct op de arbeidsmarkt 
begeven, omdat zij eerst bezig zijn met integreren.(c) Aangenomen wordt dat asielmigranten het eerste jaar 
nog niet op de arbeidsmarkt actief zijn. Verder wordt, op basis van participatie van eerdere 
vluchtelingengroepen, aangenomen dat de bruto participatie in de tien jaren daarna oploopt, naar 10% na 1 
jaar; 30% na 2 jaar; en daarna in gelijke stappen oplopend tot 55% na 10 jaar. Een verdere reden voor de 
beperkte invloed op het arbeidsaanbod is dat een deel van de vluchtelingeninstroom uit ouderen en 
kinderen bestaat, die niet participeren op de arbeidsmarkt.  

(a) CBS, 2016, Veronderstellingen asielmigratie voor bevolkingsprognose 2015-2060 (link). 
(b) CBS, 2011, Steeds meer jongeren volgen hoger onderwijs (link). 
(c) Voor een recente studie over de (arbeids-)integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning, zie de Policy Brief van de 
WRR samen met het SCP, het WODC en Regioplan (Engbersen e.a., 2015, Geen tijd verliezen (link). 
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Een vluchteling wordt na een 
half jaar asielmigrant: hij is dan 
opgenomen in het bevolkings-
register. CBS hanteert een
toekenningspercentage van 70%. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/incidenteel/maatwerk/veronderstellingen-asielmigratie-voor-prognose-2016.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/onderwijs/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3422-wm.htm
http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/geen-tijd-verliezen-van-opvang-naar-integratie-van-asielmigranten-4/



