Vandaag
Op een doorsnee dag
worden in ons land 471 kinderen
geboren, waarvan 242 jongens en 229
meisjes • zien 7 tweelingen het
levenslicht • overlijden 407 mensen •
worden hierdoor 107 vrouwen weduwe
en 54 mannen weduwnaar • is 45% van
de overleden mannen en 62% van de
overleden vrouwen 80 jaar of ouder •
worden 168 huwelijken en 43
geregistreerd partnerschappen gesloten,
waaronder 5 homohuwelijken • is dit
voor 40 mannen en 35 vrouwen niet de
eerste keer dat ze trouwen • trouwen 7
paren die 15 jaar of meer in leeftijd
verschillen • vieren 129 echtparen hun
gouden en 28 echtparen hun diamanten
bruiloft • worden 91 huwelijken en 5
geregistreerd partnerschappen door
(echt-)scheiding ontbonden • hebben
daarvan 15 huwelijken minder dan 5 jaar
stand gehouden en ook 15 huwelijken 25
jaar of langer • verhuizen 4 919 mensen •
gaan 287 jongeren op zichzelf wonen en
238 jongeren vanuit huis samenwonen
met een partner • verhuizen 2 823
mensen binnen hun eigen gemeente en
verhuizen 2 096 mensen tussen
gemeenten • komen 627 mensen uit het
buitenland in Nederland wonen • komen
1 op de 3 buitenlanders voor het gezin
naar Nederland en 1 op de 5 voor werk •
is bijna de helft van de migranten in een
westers land geboren • krijgen 78
mensen de Nederlandse nationaliteit •
emigreren 414 mensen • zijn 14 daarvan
65 jaar of ouder • groeit de bevolking met
280 mensen.

telt ons land 17,1 miljoen inwoners • zijn
van hen 3,4 miljoen jonger dan 18 jaar en
3,2 miljoen 65-plus • zijn circa 2 200
mensen 100 jaar of ouder • zijn er onder
de 18 jaar 83 duizend meer jongens dan
meisjes • zijn er boven de 65 jaar 267
duizend meer vrouwen dan mannen • is
bijna 63 procent van de 80-plussers
vrouw • zijn mannen gemiddeld 40,8 jaar
oud en vrouwen 43,1 jaar • is er één
vierkante kilometer land voor elke 504
inwoners • delen in Drenthe 187 mensen
één vierkante kilometer, in Zuid-Holland
1 301 • zijn er 1,1 miljoen huishoudens
met 1 kind, 1,1 miljoen met 2 kinderen
en 407 duizend met 3 of meer kinderen •
tellen 199 gezinnen 10 of meer kinderen
• zijn nieuwe moeders gemiddeld 29,7
jaar, nieuwe vaders 32,7 jaar • heeft 3%
van de baby’s een moeder van 40 jaar of
ouder • wonen in Nederland 3,9 miljoen
personen met een migratieachtergrond,
van wie 2,2 miljoen met een nietwesterse achtergrond • is 45% van de
personen met een niet-westerse migratieachtergrond in Nederland geboren •
vormen de 400 duizend Turken de
grootste groep personen met een
niet-westerse migratieachtergrond,
gevolgd door de 391 duizend
Marokkanen en de 350 duizend
Surinamers • zijn er in ons land 7,8
miljoen huishoudens • bestaan daarvan
bijna 3 miljoen uit één persoon, 2,5
miljoen uit twee en 2,3 miljoen uit drie
of meer personen • woont 3% van de
mannen en 5% van de vrouwen op
80-jarige leeftijd in een verzorgings- of
verpleeghuis.

Straks
neemt het inwonertal van ons land verder
toe • stabiliseert de bevolking rond 2040
op ruim 18 miljoen • is dan ruim een
kwart van de bevolking 65 jaar of ouder •
woont ruim 1 op de 6 inwoners in een van
de vier grote steden • is of Tilburg of
Almere of Eindhoven met elk bijna 250
duizend inwoners de vijfde stad van het
land • overlijden vanaf 2038 meer
mensen dan er worden geboren • telt
Nederland medio deze eeuw 3,1 miljoen
personen met een niet-westerse
migratieachtergrond, onder wie 473
duizend Marokkanen en 442 duizend
Turken • van hen is 53% in Nederland
geboren • is het aantal huishoudens met
circa 800 duizend toegenomen • komt
deze toename vrijwel volledig voor
rekening van eenpersoonshuishoudens •
bestaat 43% van alle huishoudens uit één
persoon • zal net als nu een op de vijf
vrouwen nooit kinderen krijgen.

Altijd
heeft het CBS voor u de meest actuele
informatie op www.cbs.nl • zijn op
StatLine cijfers beschikbaar tot op
postcodeniveau • kunt u het CBS volgen
op Twitter en Facebook: statistiekcbs
• staat onze infoservice (088) 570 70 70
of info@cbs.nl voor u klaar
• komt u meer te weten over
het CBS op corporate.cbs.nl
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