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Bevolkingsgroei blijft hoog

De bevolking zal in 1999 naar verwachting met 106 duizend personen
groeien. De groei is even groot als in 1998, zo blijkt uit cijfers van het
CBS. De hoge bevolkingsgroei hangt samen met de economische
ontwikkeling.

Nederland zal met bijna 15,9 miljoen mensen het jaar 2000 ingaan. Het
aantal inwoners van Nederland is in de twintigste eeuw verdrievoudigd.

In de vier grote gemeenten neemt het aantal inwoners nauwelijks toe,
maar verandert wel de samenstelling: meer allochtonen, minder
autochtonen.

Sterke bevolkingsgroei in 20e eeuw

In 1900 woonden er 5,1 miljoen mensen in Nederland. Op 1 januari
2000 zijn dit er naar verwachting 15,9 miljoen, ruim drie keer zo veel.
De bevolkingsgroei heeft in de loop van de eeuw grote fluctuaties
vertoond. De sterkste groei deed zich voor in de twee decennia na de
Tweede Wereldoorlog. Met name de babyboom zorgde toen voor een
gemiddelde bevolkingsgroei van 150 duizend personen per jaar. Met de
introductie van de anticonceptiepil liep de bevolkingsgroei in de jaren
zeventig sterk terug. Onder invloed van maatschappelijke trends als
ontkerkelijking, individualisering en emancipatie is het gemiddelde
kindertal gedaald. Daar staat tegenover dat sinds de jaren zeventig de
immigratie is toegenomen.

Bevolkingsgroei en economie

Er bestaat een duidelijke samenhang tussen economische groei en
bevolkingsgroei. Als het vertrouwen in de economie toeneemt, stijgt
zo’n anderhalf jaar later het geboortecijfer. Er is ook een relatie met de
migratie. Als de werkloosheid daalt, neemt het aantal immigranten toe,
terwijl het aantal emigranten juist daalt.

Begin jaren negentig nam door de gunstige economische ontwikkeling
zowel de immigratie als het aantal geboorten toe. De economische
teruggang halverwege de jaren negentig remde de bevolkingsgroei
weer af. Eind jaren negentig is sprake van herstel: in 1998 groeide de
bevolking met 106 duizend personen. Dit was de hoogste groei sinds
1992. In 1999 handhaaft de bevolkingsgroei zich op het hoge niveau
van 1998.
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Samenstelling immigratie veranderd

In 1999 zullen naar verwachting bijna 120 duizend immigranten zich in
Nederland vestigen. Dit is vrijwel gelijk aan het gemiddelde aantal
immigranten begin jaren negentig. Uit de cijfers van het CBS komt
echter naar voren dat de samenstelling van de immigratie veranderd is.

In vergelijking met het begin van de jaren negentig is het aantal
immigranten met de Nederlandse nationaliteit in 1999 duidelijk hoger
(42 duizend in 1999 tegen 35 duizend begin jaren negentig). Deze groei
kan voor het grootste deel worden toegeschreven aan een toename
van de immigratie uit de Nederlandse Antillen en Aruba (van 5 duizend
begin jaren negentig naar 9 duizend in 1999) en aan een toename van
het aantal Nederlanders dat terugkeert na een verblijf in het buitenland
(van 22 duizend begin jaren negentig naar 24 duizend in 1999).

Aan het begin van de jaren negentig kwamen de meeste immigranten
uit Turkije, Marokko en Suriname. Het aantal immigranten uit deze drie
landen is sterk teruggelopen, van 25 duizend aan het begin van de
jaren negentig naar 13 duizend in 1999. Daar staat tegenover dat het
aantal immigranten uit landen als Afghanistan, Irak en Iran, waar veel
asielzoekers vandaan komen, is toegenomen.

Allochtonen in grote gemeenten

De veranderde samenstelling van de immigratie heeft  invloed op de
regionale spreiding. Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen
gaan relatief vaak naar de grote gemeenten. Zo vestigen Turken zich
vaak in Den Haag, terwijl veel Surinamers naar Amsterdam trekken.
Asielmigranten vestigen zich vaak buiten de grote steden. In hoeverre
ze later naar de grote steden zullen verhuizen, valt nog niet te zeggen.

Ondanks het positieve migratiesaldo (het aantal immigranten is groter
dan het aantal emigranten) is het aantal inwoners in de vier grote
steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) de laatste jaren
maar weinig gegroeid. Dit komt doordat er relatief veel mensen uit de
grote gemeenten verhuizen naar andere gemeenten, vooral naar de
omliggende groeigemeenten. Hierdoor verandert de samenstelling van
de bevolking van de vier grote steden. Het aantal niet-westerse
allochtonen is sinds 1992 met 117 duizend toegenomen, tot 558
duizend op 1 januari 1999. In dezelfde periode liep het aantal
autochtonen met 112 duizend terug.

De niet-westerse allochtonen vormen 28 procent van de bevolking van
de grote vier gemeenten. Voor Nederland als geheel bedraagt het
percentage 9. Onder jongeren is het percentage allochtonen hoger. In
de grote vier gemeenten behoort 50 procent van de jongeren tot en met
18 jaar tot de niet-westerse allochtonen. Voor Nederland als geheel is
dit 14 procent.
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Technische toelichting
Het CBS baseert zijn bevolkingsprognose over geheel 1999 op de
ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 1999. Onder allochtonen
worden personen verstaan van wie minstens één ouder in het
buitenland is geboren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
eerste en tweede generatie. De eerste generatie is in het buitenland
geboren, de tweede generatie in Nederland. Niet-westerse allochtonen
zijn afkomstig uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika of Azië (met
uitzondering van Indonesië en Japan).

Cijfers over de Nederlandse Antillen en Aruba zijn niet uit te splitsen.
Ontwikkelingen die geldig zijn voor beide gebieden, hoeven niet
noodzakelijkerwijs voor ieder afzonderlijk te gelden.

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dr. J.J. Latten,
tel. (070) 337 52 32 (tijdens kantooruren en na 19.00 uur)  of drs. J. de
Beer, tel. (070) 337 52 29. Zij zijn van 9.30 – 11.30 uur bereikbaar in
Wandelganger 2 in Nieuwspoort in verband met de persconferentie
over de Europese bevolkingsconferentie die van 30 augustus tot en met
3 september gehouden wordt in het Nederlands Congrescentrum in
Den Haag.

Bevolkingsontwikkeling in de jaren negentig,
gemiddelde aantallen per jaar

1990/1993 1994/1997 1998/1999
x 1 000

Geboorte 198 192 199
Overledenen 132 136 139
Immigratie 118 104 121
Emigratie 58 63 59
Administratieve correcties -14 -19 -17
Bevolkingsgroei 112 78 106

Bron: CBS


