Nederland toonaangevend in geboorteregeling en laat moederschap

Gidsland of buitenbeentje?
Actueel

De recente ontwikkelingen in Scandinavië rond relatie- en gezinsvorming worden vaak beschouwd
als voorboden van soortgelijke ontwikkelingen in Nederland. Sommige demografische kenmerken
worden echter sterk bepaald door regionale tradities. In enkele opzichten is Nederland binnen
Europa waarschijnlijk eerder gidsland dan buitenbeentje.
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Nederlandse moeders zijn gemiddeld ouder als ze hun eerste kind krijgen dan moeders in elk ander land in de Europese Unie.
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zelfs nog vijftig procent hoger dan het huidige geboortecijfer

geboorte en sterfte en met een immigratie die niet opvallend

onder 20- tot 25-jarige vrouwen.

verschilt van die in andere Noord- en West-Europese landen.

Actueel

Wat betreft samenwonen, scheiden en de geboorte van buiten-

Jeugdiger bevolking

echtelijke kinderen loopt Nederland zeker niet voorop. Maar er
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snelle bevolkingsgroei van Nederland.
Hoewel de publieke opinie een voortgaande sterke bevolkings-

Betrouwbaarder gids
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duurzame situatie, met het oog op de materiële en immateriële
investeringen waarom de huidige bevolkingsontwikkelingen

Opvallende verschillen

§

vragen.

In veel opzichten behoort de Nederlandse demografie dus tot de
Europese doorsnee, met tamelijk gemiddelde niveaus van

Gemiddelde leeftijd moeder bij eerste geboorte

David Coleman (Oxford University)
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