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Onze jaaroverzichten door de tijd

accessible form and was published under the title

Het CBS heeft een lange traditie in het uitgeven

Trends in the Netherlands.

van jaarcijfers en jaarboeken. De oudste variant
verscheen als Statistisch Zakboek in 1899, een

This is already the second edition of the latest addition

uitgave die vooral was bedoeld om beleidsmakers te

to a long series of annual reviews: The Netherlands

voorzien van statistieken. Beleid kreeg hiermee een

in numbers, 36 special infographics presenting a

steviger fundament.

light-hearted and attractive overview of current

Ook de opvolger, het Statistisch Jaarboek, diende dat

developments in the Netherlands.

doel. Met de komst van het internet, waarbij onze
website en CBS StatLine dragers werden van actuele
informatie, kreeg de uitgave onder de titel Trends in
Nederland een meer populair karakter.
En dit is alweer de tweede editie van de jongste telg
uit deze lange reeks van overzichten: Nederland
in cijfers. 36 bijzondere infographics, die samen op
luchtige wijze een mooi beeld schetsen van hoe
Nederland ervoor staat.

Our year overviews through time
Statistics Netherlands can look back on a long
tradition of publishing annual figures and yearbooks.
The oldest version was issued as the Statistical Pocket
Book in 1899, a publication primarily designed to
give policy a more solid foundation by providing
policymakers with relevant statistics. Its successor,
the Statistical Yearbook, served the same purpose.
With the rise of the internet and the emergence of
the website and StatLine as carriers of up-to-date
information, the yearbook took on a more widely

Nederland
in cijfers
aan de hand van 36 vragen
verbeeld
The Netherlands in numbers:
infographics inspired by 36 questions
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Nederland in cijfers
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft heel veel cijfers over
Nederland. Die geven antwoord op heel veel vragen. De infographics
in dit boekje laten daar een kleine selectie van zien. Op kleurrijke
wijze worden 36 uiteenlopende vragen kort en bondig beantwoord
met de meest recent beschikbare cijfers.

The Netherlands in numbers
Statistics Netherlands (CBS) has a myriad of data on the country. They provide
answers to a huge number of questions. The infographics in this publication display
a tiny selection of our data. A total of 36 different questions are presented in a short
and sweet way along with to-the-point answers providing the latest available
figures.
Those seeking more detail will find elaborated text, graphs and links under the
QR codes for more in-depth information. Do you have a burning question that was
not included here, or would you like to know what other figures are available?
Check out www.cbs.nl/en-gb.
For more infographics, animations or videos about a variety of topics, follow
@statistiekcbs on Instagram, Facebook and YouTube. You can stay updated on the
latest news releases and activities by CBS in English via @statisticscbs on Twitter.
But first, have fun with this second edition of The Netherlands in numbers!
Statistics Netherlands,
December 2021

Voor wie er meer over wil weten: de QR-codes leiden naar een
webpagina met meer tekst, meer figuren en met linkjes voor verdere
verdieping. En staat jouw prangende vraag hier niet tussen of wil je
weten welke cijfers er nog meer zijn? Kijk dan op www.cbs.nl.
En wil je meer infographics, animaties of filmpjes over allerlei
onderwerpen zien, volg het CBS (statistiekcbs) dan op Instagram,
Facebook of YouTube. Via Twitter blijf je op de hoogte van alle
nieuwsberichten en activiteiten.
Maar nu eerst: veel plezier met deze tweede editie van Nederland
in cijfers!
CBS, december 2021
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Hoe komt het CBS aan de cijfers?
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How are figures calculated by CBS?

6. Statistische beveiliging
Statistical security

Controle voorkomen onthulling
individuele gegevens

Ensure prevention of data disclosure at the individual level

1. De vraag

Publicatiecellen samenvoegen of onderdrukken
m.b.v. door het CBS ontwikkelde software

The question

Europese verplichtingen en
aanvullende statistiekbehoeften
van beleid, praktĳk en wetenschap

Cell suppression (SDC) using CBS software

4. Anoniem
Anonymity

Technische controles

European obligations and additional requests
from the fields of practice, policymaking and
science

Technical monitoring

Pseudonimiseren respons
Anonymisation of response

••••••••••

5. Analyse en bewerking
3. Data verzamelen
Data collection

Binnenhalen benodigde bronnen
(registraties, big data en
eventueel enquêtes)

2. De voorbereiding
Preparations

Deploy the required resources
(registrations, big data and surveys
where applicable)

Analysis and processing

Corrigeren fouten
Error correction

Ontbrekende data berekenen

7. Publiceren

Calculation of missing data

Data steekproeven ophogen
naar het gevraagde populatieniveau

Publication

Adjust survey sample size for population
size

Welke data hebben we nodig?

Uit welke bronnen kunnen we putten?
Which sources can we use?

Voorbereiden enquêtering
Surveytaking: preparations

St
at
L

Which data do we lack?

in
e

Welke data hebben we in huis?
Welke data missen we?

Different channels: StatLine, website, social
media etc.

Verschillende vormen (onder andere
animatie, persconferentie, artikel,
filmpje of rapport)

Which data do we need?
Which data do we have?

Verschillende kanalen (onder andere
StatLine, website, social media)

Different forms: animation, press conference,
news release, video, paper etc.
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Hoeveel woningen telt Nederland?

Noord

How many dwellings in the Netherlands?

11

North

816 945

West
West

3 871 365
Oost
East

1 620 109

Zuid
South

1 697 033
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Hoe
snel groeit de bevolking op een doorsneedag,
in een niet-doorsneejaar
Population growth on a typical day, in an atypical year
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bevolkingsgroei
per dag
daily population change

737

immigranten
immigrants

-

-

461

=

0

in 2019

emigranten

migratiesaldo

geboorten

net migration

natural growth per day

0

461

emigrants

natuurlĳke
aanwas per dag

+

185
296

daily net migration

+

185

418 =
441

migratiesaldo
per dag

185 in 2020 =
345

603

=

465
births

296

416

sterfgevallen
deaths
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49
natuurlĳke
aanwas
natural growth
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Hoe lang zijn Nederlanders?
How tall are Dutch people?

Geboren in
Born in

Geboren in

1960

Geboren in

Geboren in

1980

2001

Born in

Born in

Born in

1930

183,9 cm
181,7 cm

182,9 cm

175,6 cm

168,5 cm
165,4 cm

170,7 cm

169,3 cm
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Hoeveel landbouwdieren telt ons land?
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How many farm animals in the Netherlands?

11 400Varkens
000
Pigs

3 800
000
Rundvee
Cattle

850
000
Schapen

Sheep

480
000
Melkgeiten
Dairy goats

99 900 000
Kippen Chickens

18 wie zijn werk en privé vaak uit balans?
Bij
Which jobs often cause a poor work-life balance?

20,9%

Dekofficieren en piloten

20,0%

Deck officers, pilots

Koks
Chefs

18,0%

Vrachtwagenchauffeurs
Lorry drivers

Artsen
Physicians

17,1%

16,8%

Managers horeca
Hospitality managers
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Hoeveel diamanten bruidsparen zijn er?
How many diamond wedding couples are there?

327

Platina (70 jaar)

Platinum (70 years)

3 381
Briljant (65 jaar)

Brilliant (65 years)

13 886
Diamant (60 jaar)

Diamond (60 years)

55 953
Goud (50 jaar)

Gold (50 years)

50 762

Robĳn / smaragd (40 jaar)

Ruby / Emerald (40 years)

51 876
Zilver (25 jaar)

Silver (25 years)

59 511
Koper (12,5 jr)

Copper (12.5 years)
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6,0%

Biomassa

van energieverbruik

Hoeveel energie komt uit hernieuwbare bronnen?

of energy consumption

How much energy is from renewable sources?

Biomass

2,5%
Windenergie
Wind energy

1,5%
Zonne-energie
Solar energy

1,0%

Overig (waterkracht, aardwarmte,
buitenluchtenergie en bodemenergie)
Other sources (hydropower,
geothermal, aerothermal, soil energy)
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Hoeveel mensen zijn slachtoffer van huiselijk geweld?
How many people fall victim to domestic violence?

4,2%

5,4%

3,4%

3,9%

Dwingende controle

Restrictive control

Fysiek geweld
Physical assault

0,6%
1,7%
Seksueel geweld
Sexual abuse

1,0%
1,6%
Stalking door een ex-partner
Stalking by ex-partner
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Hoeveel Nederlanders gebruiken het internet der dingen?
How many Dutch people use the Internet of Things?

14%
Verlichting, slimme stekkers of
andere systemen voor slim wonen

59%

Lighting, smart plugs or other systems for smart living

Slimme water-, gasof elektriciteitsmeter
Smart water, gas or electricity
meter

20%
Virtuele assistent via
app of smart speaker

27%

Virtual assistant via app or
smart speaker

Slimme thermostaat
Smart thermostat

6%
Huishoudelĳke apparaten
Household appliances

11%
Rookmelders,
beveiligingscamera’s
of andere
veiligheidssystemen
Smoke detectors, security cameras
or other security systems
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Welk geloof hangen we aan?
What are the major religions?

55,4% 19,8% 14,4%
Geen

Irreligion

RK

Roman
Catholicism

Protestant
Protestantism

5,2%

5,1%

Islam

Other

Islam

Anders
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30 welke richting halen jongeren een diploma?
In
What are the most popular majors?

#2 Mbo 2-4

#3 Hbo-bachelor

Economie en
administratie

#1 Mbo 2-4

Economics and
administration

Care and welfare

15 286

Zorg en welzĳn

40 563

Gezondheidszorg
Healthcare

8 962

#1 WO-master

Bedrĳfskunde
en administratie
Business and administration

#3 Mbo 2-4

Techniek en
procesindustrie
Technology and process industry

12 362

10 046

#1 Hbo-bachelor

#2 Hbo-bachelor

Bedrĳfskunde
en administratie

Onderwĳs
Education

9 703

Business and administration

15 525

#2 WO-master

Gedrag en
maatschappĳ
Social and behavioural
sciences

8 293

#3 WO-master
Rechten
Law

5 049
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Waaraan
overlijden mensen op een doorsneedag,
in een niet-doorsneejaar?
Death causes on a typical day in an atypical year

Legenda

2019

2020

Psychische stoornissen en
ziekten van het zenuwstelsel
Hart- en vaatziekten

Mental disorders and diseases of the
nervous system

129

103

59

Ziekten van de
ademhalingsorganen

Niet-natuurlĳke
doodsoorzaken

COVID-19

Kanker en andere nieuwvormingen
Cancer and other neoplasms

129

Respiratory diseases

35

29

Cardiovascular diseases

100

Non-natural death causes

24

25

55

0

55
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Hoeveel water gebruiken we?
How much water do we consume?

Oppervlaktewater/Surface water

Energievoorziening/Energy supply

9 374 mln m3

13 509 mln m3
Zout

Saline surface water

Zoet

Fresh surface water

Overig (economie)/Other (economy)

3 989 mln m3
Drinkwater
Drinking water

Verliezen,
niet gefactureerd
en industriewater

Grondwater/Groundwater

1 144 mln m3

Unaccounted losses,
industrial water

Waterleidingbedrĳven/Water companies

1 302 mln m

3

Huishoudens/Households

818 mln m3

Landbouw/Agriculture

297 mln m3
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Wat kopen we online?
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What do we buy online?

Kleding, schoenen, accessoires
Clothing, footwear, accessories

Maaltĳden besteld
Food delivery

Meubels, woonaccessoires, tuinartikelen
Furniture, home decor, garden products

Cosmetica, parfum, schoonheidsproducten
Cosmetics, perfumes, beauty products

Sportartikelen
Sporting goods

Gedrukte boeken, tĳdschriften, kranten
Books, magazines, newspapers

Etenswaren, drank

Food and beverages

Computers, tablets, mobiele telefoon
Computers, tablets, mobile phones

Elektronica, huishoudelĳke apparatuur
Electronics, household appliances

Schoonmaakmiddelen, verzorgingsartikelen
Detergents, care products

21%
22%
24%
25%
26%
28%
29%
59%

30%
47%
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Hoe
gaat het met de verschillende diersoorten?
How are the various animal species doing?

36

15

9

72

6

Amfibieën
20

1

Libellen

Amphibians

10

9
11

Vlinders
Butterflies

Dragonflies

26

Vogels
Birds

69

3

Legenda
Hoeveel soorten namen
toe in populatie
Increasing

Hoeveel soorten
bleven gelĳk
in populatie
Stable

Hoeveel soorten namen
af in populatie
Declining

Reptielen
Reptiles

15

11
3
1

8

8

Vissen
Fish

11

Zoogdieren
Mammals

7
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Hoeveel jongeren tot 23 jaar ontvangen hulp?
How many under-23s receive youth assistance?

3 975
alleen jeugdreclassering
only juvenile rehabilitation

8 485
alleen jeugdbescherming

only youth protection

374 905
alleen jeugdhulp
only youth assistance

41 850
overig
other

429 215
totaal jeugdzorg
total youth care
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Welke bloembollen telen we het meest?
Which flower bulbs are most common?

14 450 ha

Tulpen
Tulips

5 810 ha

Lelies
Lilies

3 180 ha

Overig

1 480 ha

Other

890 ha

Gladiolen
Gladioli

Narcissen
Narcissi

1 450 ha
Hyacinten
Hyacinths
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Hoeveel bedrijven telt Nederland?
How many companies in the Netherlands?

90
545

5 495
76 995

12 970
73 840

140
2 075

430
1 905

10 535
214 535

30 430
264 260

10 775
65 965

6 600
104 855

5 985
53 555

Delfstoffenwinning

Landbouw,
bosbouw en
visserĳ

Industrie

Energievoorziening

Waterbedrĳven en
afvalbeheer

Bouwnĳverheid

Handel

Horeca

Construction

Trade

Accommodation
and food services

Informatie en
communicatie

Vervoer en
opslag

Information and
communication

Transportation
and storage

Mining and quarrying

Manufacturing

Energy supply

Agriculture, forestry
and fisheries

Water and waste
management

Legenda
Bedrĳven met 5 of
meer werkzame
personen
Companies with
5 or more employees

Totaal bedrĳven
Total number of
companies

1 775
30 300

2 680
103 575

13 855
386 640

8 430
89 345

2 785
109 435

590
825

12 395
186 905

2 780
119 535

3 700
115 880

Verhuur en
handel van
onroerend goed

Financiële
dienstverlening

Specialistische
zakelĳke diensten

Onderwĳs

Cultuur, sport en
recreatie

Overige
dienstverlening

Specialised business
services

Openbaar bestuur
en overheidsdiensten

Gezondheidsen welzĳnszorg

Financial services

Verhuur en
overige zakelĳke
diensten

Healthcare and welfare

Culture, sports and
recreation

Other services

Real estate activities

Renting and other
business activities

Education

Public administration
and public services
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Hoe wonen kinderen in Caribisch Nederland?

47

Where do Caribbean Dutch children live?

0 tot 4 jaar
0-3 yrs

4 tot 12 jaar

12-17 yrs

12%

16%

Bonaire

12 tot 18 jaar

4-11 yrs

9%
30%

29%

23%

61%

60%

61%

8%

7%

8%

34%

28%

40%

Saba
64%

59%

21%

52%

11%

18%
44%

St Eustatius

44%

40%

40%

39%
45%

Kind bĳ beide ouders

Kind bĳ een ouder

Overig

With both parents

With one parent

Elsewhere
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Hoe
wordt de Nederlandse bodem gebruikt?
How do we use our land?

Agrarisch terrein
Farmland

2 236 317

Bos en open
natuurlĳk terrein
Forest and natural areas

498 956 ha

hectare

Bebouwd terrein

Buitenwater
Open water

415 264 ha
Recreatieterrein

Recreational area

Binnenwater
Inland water

371 941 ha

105 418 ha

Verkeersterrein

361 526 ha

Road surface

Built-up area

115 563 ha

Bebouwd terrein

Semi-bebouwd
terrein 49 318 ha
Semi-covered area
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Hoeveel
stekkerauto’s rijden er rond?

51

How many electric cars are driving around?

2020
198 000

2019
139 000

2018
119 000

2017
109 000

2021
273 000
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Waar komt psychische vermoeidheid het meest voor?
Which jobs have the highest levels of mental fatigue?

10%

11%

12%

agrarische
beroepen

transport en
logistiek beroepen

dienstverlenende
beroepen

agricultural

transport and logistics

service occupations

14%
managers
management

15%

bestuur,
veiligheid en
juridisch

15%

commerciële
beroepen
commercial

governance, security and legal

15%

technische
beroepen
technical

16%

bedrĳfseconomische
en administratieve
beroepen
business and administrative

18%

zorg en welzĳn
beroepen
care and welfare

19%

creatieve en
taalkundige beroepen
creative and linguistic

19%

IT-beroepen
IT

21%

pedagogische
beroepen
teaching
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Hoeveel stikstof produceert de veehouderij?
How much nitrogen is emitted at livestock farms?

Krachtvoer

Ruwvoer

410

287

Concentrates

mln kg

156

97

Varken

63

147

Kip

Pigs

94 56

Farmland

269

18 10

Koe

Overig

Cattle

Chickens

41

Landbouwgrond

Roughage

316

Other

24 4 100

Mest

Manure

490
Vlees
Meat

Vlees
en eieren

Meat and eggs

Divers
Misc.

Vlees
en melk

Meat and milk
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Hoeveel werknemers zijn lid van een vakbond?
How many workers belong to a trade union?

16%

19%
2%

Jonger dan 25 jr <25 yrs

25 tot 45 jaar 25 to 44 yrs

45 jaar tot AOW-leeftĳd 45 yrs to state pension age

AOW-leeftĳd of ouder State pension age and over

23%
53%
22%
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Hoeveel duurder werd voeding?

59
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How much have food prices gone up?

+65,8%

+46,8%

Boter

Eieren

Butter

Eggs

+43,0%

Verse halfvolle en
magere melk

Fresh (semi-)skimmed milk

-11,2%

-7,7%

Overige graanproducten

Consumptie-ĳs en roomĳs

Other cereal products

Ice cream

-4,1%

Snoepgoed
Candy
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Waar
zijn de inwoners van Caribisch Nederland geboren?
Where were people in the Caribbean Netherlands originally born?

Bonaire

21 745
inwoners
inhabitants

Legenda
= 10 inwoners, inhabitants

Geboren in
Born in

Bonaire
St Eustatius
Saba
Aruba, Curaçao, St Maarten
Overig Midden- en Zuid-Amerika
Other Central and South America

Noord-Amerika
North America

Nederland

European Netherlands

Overig
Other

Saba

1 918
inwoners
inhabitants

St Eustatius

3 142
inwoners

inhabitants
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Hoeveel huishoudens lopen risico op armoede?
How many households are at risk of poverty?

Alleenstaanden

Eenoudergezinnen

13,6%

13,3%

Single people

Single-parent families

Paren met kinderen

Paren zonder kinderen

3,7%

2,9%

Couples with children

Couples without children

574 000 huishoudens
households

7,7% van alle huishoudens
of all households
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Hoe duurzaam is ons gedrag?
How sustainable is our behaviour?

Trui of deken pakken,
verwarming niet hoger
Grab a sweater or blanket instead of
turning up the heater

64%
73%

Altijd/vaak korter dan
5 minuten douchen

Always/often shower for less than
5 min

Eet geen vlees

Avoid meat

Always/often buy second-hand clothes

9%
16%

Avoid use of car for trips shorter than
5 km

24%
30%

51%
50%

Altijd/vaak tweedehands kleding

Nooit auto bij minder
dan 5 km

3%
6%

Wat importeren we uit China?

66

67

What do we import from China?

1

5

Computers

Mobiele telefoons
Mobile phones

€ 1,2 mld / bn

Computers

€ 6,1 mld / bn

2 Modems, routers
Modems, routers

€ 4,7 mld / bn
Beeldschermen
Monitors

€ 1,6 mld / bn
Kleding
Clothing

3

€ 2,2 mld / bn

4

€45
miljard

/ billion

importeert Nederland in totaal
aan goederen uit China
is the value of Dutch imports from China
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Hoeveel tieners worden moeder?
How many girls become teenage mothers?

2,5

8,8

per 1000

per 1000

EU-27

Nederland
Netherlands

EU-27

Buurlanden
Neighbouring countries

5,1

7,0

per 1000

België
Belgium

12,0

per 1000

Duitsland

per 1000

Verenigd Koninkrĳk

Germany

United Kingdom

Uitersten
Extremes

2,0

41,0

per 1000

Denemarken
Denmark

per 1000

Bulgarĳe
Bulgaria

70
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Hoe gaat het met onze koopkracht?
Has our purchasing power gone up or down?

32%

68%

34%

66%

0 tot 15 jr

15 tot 25 jr

0 to 14 yrs

15 to 24 yrs

34%

66%

35%

65%

25 tot 45 jr

45 tot 65 jr

25 to 44 yrs

45 to 64 yrs

30%

70%
Legenda

Mensen met koopkrachtdaling
have less spending power now

65+
65+

Mensen met koopkrachtstĳging
have more spending power now
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Hoeveel volwassenen roken of hebben gerookt?
How many adults smoke?

23%

35%

smoke

quit smoking

rookt

rookt niet meer

18%

32%

smoke

quit smoking

rookt

rookt niet meer

42%

heeft nooit gerookt
have never smoked

50%

heeft nooit gerookt
have never smoked

Hoeveel miljonairs wonen er in Nederland?
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How many millionaires in the Netherlands?

7,9 mln

/ million

huishoudens
households

278 dzd

/ thousand

miljonairshuishoudens
millionaire households
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Hoeveel toeristen overnachten in Nederland?
How many tourists stay overnight in the Netherlands?

Legenda

16 051
6 545

25 787
20 035

Nederlanders
Dutch

2 181
384

Amerikanen
Americans

2019
2020

Europeanen,
exclusief NL'ers
Europeans, excl. Dutch

1 473
253

Aziaten
Asians

237
33

Australiërs
en Oceaniërs
Australians and Oceanians

187
48

Afrikanen
Africans

78
Hoe gaat het CBS om met je privacy?
How does CBS handle your privacy?

1. Het CBS kiest een
aantal personen in
Nederland
CBS selects a random group of people in
the Netherlands.

2. Je vult de vragenlĳst in
of een CBS-interviewer
neemt contact met je op
You fill in the questionnaire, or you are
contacted by an interviewer from CBS

3. Je persoonsgegevens
worden gescheiden van
je antwoorden
Your personal data are separated
rom your answers

4. Je antwoorden

worden anoniem verwerkt
tot informatie

Your answers are processed into
anonymous data.
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Het is een onmisbare steun als u zich wilt
oriënteren op terreinen zoals: bevolking,
gezondheid, onderwijs, werkloosheid,
economie, landbouw, bouwnijverheid,
economie, landbouw, bouwnijverheid,
industrie, handel, milieu, vergrijzing,
duurzaamheid en vele andere onderwerpen.

10

Meer publicaties en statistische informatie
Meer
en statistische
vindt publicaties
u op onze website:
www.cbs.nl

Statistisch jaarboek

Statistisch jaarboek 2011
Het Statistisch jaarboek verschaft u
actuele cijfers over vrijwel alle aspecten
van de samenleving.
Het is een onmisbare steun als u zich wilt
oriënteren op terreinen zoals: bevolking,
gezondheid, onderwijs, werkloosheid,
economie, landbouw, bouwnijverheid,
industrie, handel, milieu, vergrijzing, duurzaamheid en vele andere onderwerpen.
Meer publicaties en statistische
informatie vindt u op onze website:
www.cbs.nl

Statistisch jaarboek

Statistisch jaarboek 2012
Het Statistisch jaarboek verschaft u
actuele cijfers over vrijwel alle aspecten
van de samenleving.
Het is een onmisbare steun als u zich wilt
oriënteren op terreinen zoals: bevolking,
gezondheid, onderwijs, werkloosheid,
economie, landbouw, bouwnijverheid,
industrie, handel, milieu, vergrijzing, duur
zaamheid en vele andere onderwerpen.
Meer publicaties en statistische
informatie vindt u op onze website:
www.cbs.nl

Statistisch jaarboek 2013| Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Statistisch jaarboek verschaft u
actuele cijfers over vrijwel alle aspecten
van de samenleving.

Statistisch jaarboek 2012| Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch jaarboek 2010

Statistisch jaarboek 2011 | Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch jaarboek 2010 | Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch jaarboek

Statistisch jaarboek

Statistisch jaarboek 2013
Het Statistisch jaarboek verschaft u
actuele cijfers over vrijwel alle aspecten
van de samenleving.
Het is een onmisbare steun als u zich wilt
oriënteren op terreinen zoals: bevolking,
gezondheid, onderwijs, werkloosheid,
economie, landbouw, bouwnijverheid,
industrie, handel, milieu, vergrijzing, duurzaamheid en vele andere onderwerpen.
Meer publicaties en statistische
informatie vindt u op onze website:
www.cbs.nl
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www.cbs.nl

www.cbs.nl

www.cbs.nl
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Trends in Nederland 2017

Trends in Nederland
2016
Trends in Nederland
2015

Statistisch
jaarboek
2014

Nederland
in cijfers
aan de hand van 38 vragen
verbeeld
The Netherlands in numbers:
infographics inspired by 38 questions
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Nederland in cijfers 2021 | The Netherlands in numbers 2021

Trends
in Nederland
2019

Nederland in cijfers 2020 | The Netherlands in numbers 2020

Trends in Nederland 2019

Trends in Nederland 2018

Trends
in Nederland
2018

Trends
in Nederland
2017

Nederland
in cijfers
aan de hand van 36 vragen
verbeeld
The Netherlands in numbers:
infographics inspired by 36 questions
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Met dank aan iedereen die bijgedragen heeft
aan de realisatie van Nederland in cijfers
Thanks to everyone who contributed to the
realisation of The Netherlands in numbers

Voor wat er feitelijk gebeurt

