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Persbericht 
Bevolkingsgroei loopt verder terug 
In het eerste halfjaar van 2002 is de bevolking minder sterk gegroeid dan in de 
eerste helft van 2001. Het CBS raamt de bevolkingsgroei voor geheel 2002 op 
102 duizend. In 2001 groeide de bevolking nog met 118 duizend personen. De 
belangrijkste oorzaken van de teruglopende bevolkingsgroei zijn de dalende 
immigratie en de stijgende emigratie. 

 

Bevolkingsgroei daalt in 2002 sneller dan in 2001  
Sinds 1 januari is de bevolking met 39 duizend toegenomen. In de eerste helft 
van 2001 groeide de bevolking nog met 51 duizend. Op grond van de 
bevolkingsgroei in het eerste halfjaar raamt het CBS de bevolkingsgroei voor 
geheel 2002 op 102 duizend. Vorig jaar groeide de bevolking nog met 118 
duizend personen. In 2000 bereikte de bevolkingsgroei een piek van 123 
duizend. De daling van de groei in 2001 zet zich dus in 2002 versterkt door. 

De lagere bevolkingsgroei wordt vooral veroorzaakt door de daling van de 
immigratie en de stijging van de emigratie. Daarnaast is het aantal 
overledenen licht gestegen. Het aantal geborenen verandert in 2002 
nauwelijks. 

 

Minder immigranten uit Europa en Azië 
In 2001 kwamen er 133 duizend immigranten naar Nederland. Op grond van 
de maandcijfers in het eerste halfjaar raamt het CBS de immigratie in 2002 op 
123 duizend. De sterkste daling doet zich voor bij de immigratie van 
Antillianen en Arubanen, van 8,3 duizend in 2001 naar 6,1 duizend in 2002. 
Verder daalt de immigratie uit Europese landen. Er komen minder 
immigranten uit EU-landen, terwijl ook de immigratie uit Oost-Europa  
terugloopt. De immigratie uit Aziatische landen als Afghanistan, Irak en Iran 
vertoont in 2002 eveneens een daling. 

De daling van de immigratie kan in verband worden gebracht met de minder 
gunstige economische ontwikkeling en met de daling van het aantal 
asielzoekers. 

 

Meer Nederlanders emigreren 
In 2001 vestigden 77 duizend personen zich in een ander land. Voor 2002 
wordt het aantal emigranten door het CBS op 82 duizend geraamd. De stijging 
van de emigratie is vooral toe te schrijven aan een toename van het aantal in 
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Nederland geboren personen dat zich in het buitenland vestigt. Daarnaast 
keren meer immigranten uit EU-landen terug naar hun geboorteland. Ook 
stijgt het aantal terugkerende Antillianen, Arubanen en Surinamers. 

  

Sterfte 
In 2001 overleden 140 duizend personen. Op grond van de maandcijfers in 
het eerste halfjaar van 2002 raamt het CBS het totale aantal overledenen voor 
2002 op 142 duizend. De belangrijkste oorzaak van de toename is de 
vergrijzing. De helft van het aantal overledenen is tachtig jaar of ouder. Het 
aantal 80-plussers neemt in 2002 met bijna 3 procent toe.  

 

Technische toelichting 
De cijfers in dit persbericht zijn gebaseerd op gegevens die het CBS ontvangt 
uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van alle gemeenten van 
Nederland. Alle aantallen hebben betrekking op de in de GBA geregistreerde 
bevolking. 
De ramingen voor 2002 zijn gebaseerd op de maandcijfers tot en met juni 
2002. Bij het maken van de ramingen van de jaartotalen voor 2002 wordt er 
rekening mee gehouden dat in het tweede halfjaar doorgaans meer kinderen 
worden geboren, meer immigranten naar Nederland komen, meer emigranten 
vertrekken en minder mensen overlijden dan in het eerste halfjaar. 
Bij de emigratiecijfers is rekening gehouden met administratieve en overige 
correcties. Dit zijn vooral personen die naar het buitenland zijn verhuisd 
zonder dit bij de gemeente te melden.  

 
Bevolkingsontwikkeling in eerste halfjaar 
 2001 2002 
    x 1000  
   Geborenen 100 100 
Overledenen 72 74 
Immigratie 63 58 
Emigratie* 40 44 
   
Bevolkingsgroei* 51 39 
   *Inclusief saldo administratieve correcties  

Bron: CBS 

 
 
Bevolkingsontwikkeling in 2001 en raming voor 2002 
 2001 2002 
    x 1000  
   Geborenen 203 203 
Overledenen 140 142 
Immigratie 133 123 
Emigratie* 77 82 
   
Bevolkingsgroei* 118 102 
   *Inclusief saldo administratieve correcties  

Bron: CBS 


