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  Vlaams Parlement 

Op 11 januari 2022 behandelde de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, 

Begroting en Justitie het voorstel van resolutie van Sam Van Rooy, Yves Buysse 

en Chris Janssens over het laten uitvoeren van een onafhankelijke, volledige studie 

over de impact van de migratie op de Vlaamse economie en financiën.  

 

(Deze vergadering werd als videoconferentie georganiseerd.) 

1. Toelichting  

Sam Van Rooy overloopt de toelichting bij het voorstel van resolutie (Parl.St. 

Vl.Parl. 2020-21, nr. 925/1).  

 

In 2020 publiceerde de Nationale Bank van België een studie over de economische 

impact van immigratie in België. Het lid meent dat de resultaten van deze studie 

onvolledig zijn, omdat allerlei kosten worden genegeerd. Ook werd geen genera-

tierekening gemaakt, terwijl dit toch een internationaal erkende methode is.  

 

Het lid stelt dat deze analyse wordt bijgetreden door dr. Jan van de Beek die, 

samen met andere onderzoekers, de studie ‘Grenzeloze verzorgingsstaat – de ge-

volgen van immigratie voor de overheidsfinanciën’ publiceerde. Uit die studie blijkt 

dat de kostprijs van de niet-westerse immigratie voor de Nederlandse schatkist in 

de periode 1995-2019 ongeveer 400 miljard euro bedroeg. 

 

De kosten van immigratie in Nederland zijn volgens Sam Van Rooy vergelijkbaar 

met die in Vlaanderen, aangezien Nederland en Vlaanderen dezelfde soort immi-

gratiestromen kennen. Het lid stelt dat de immigratie in diverse beleidsdomeinen 

een belangrijke impact heeft op de Vlaamse economie en financiën, onder meer 

via het groeipakket en bijhorende sociale toeslagen, het beleid inzake gelijke on-

derwijskansen, de studietoelagen, de sociale huisvesting, het inburgerings- en in-

tegratiebeleid en de begeleiding en opleiding van werklozen.  

 

In het voorstel van resolutie wordt aan de Vlaamse Regering gevraagd om een 

onafhankelijke, volledige studie te bestellen over de impact van de migratie op de 

Vlaamse economie en financiën, waarbij niet dezelfde fouten worden gemaakt als 

bij de studie van de Nationale Bank van België, maar waarbij ook de generatiere-

kening wordt toegepast en elk mogelijk Vlaams beleidsdomein wordt meegeno-

men. 

2. Bespreking 

Er zijn geen tussenkomsten over het voorstel van resolutie. 

3. Stemming 

Het voorstel van resolutie wordt verworpen met 9 stemmen tegen 1. 

 

 

Steven VANDEPUT, 

voorzitter 

 

Wim VERHEYDEN, 

verslaggever 
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