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Dit is een samenvatting 

van het kwartaalblad 
Bevolkingstrends 
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Bevolkingstrends: geen ontkomen aan 
vergrijzing 
De komende jaren zorgen ‘vergrijzing’ en ‘verkleuring’ voor grote 
veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Deze 
ontwikkelingen staan centraal in een nieuwe aflevering van 
Bevolkingstrends, het CBS-kwartaalblad over de demografie van 
Nederland.   

In 1950 telde Nederland per honderd 20-64-jarigen 14 personen van 65 
jaar of ouder. Deze ‘grijze druk’ is in de afgelopen halve eeuw 
toegenomen van 14 naar 22 en zal de komende decennia nog sneller 
en sterker toenemen. Het CBS verwacht dat er in 2040 per honderd  
20-64-jarigen 43 personen zullen zijn van 65 jaar of ouder.   

Door de vergrijzing zal het aantal mensen met een ouderdomsziekte, 
waaronder dementie, fors toenemen. Deze trend is al enige tijd 
zichtbaar. Dementie was in 1996 voor 10 procent van de overledenen 
een primaire of secundaire doodsoorzaak; vijf jaar later was dit al bijna 
12 procent.  

Doordat de levensverwachting bij mannen sneller stijgt dan bij vrouwen, 
zullen vrouwen in de toekomst gemiddeld ouder zijn wanneer ze hun 
partner verliezen. Onder de jongere 65-plussers zal het percentage 
alleenwonenden hierdoor fors dalen.   

Door de relatief snelle stijging van de levensverwachting van mannen is 
in de afgelopen vijf jaar onder autochtonen het totaal aantal mannen 
sterker toegenomen dan het totaal aantal vrouwen. Daarentegen is 
onder allochtonen het aantal vrouwen net iets sterker toegenomen dan 
het aantal mannen. Deze ontwikkeling hangt niet samen met hun 
levensverwachting, maar vooral met het feit dat de immigratie van 
vrouwen de laatste jaren per saldo iets hoger is geweest dan de 
immigratie van mannen.  

De immigranten uit niet-westerse landen zijn bovendien relatief jong. 
Het aantal thuiswonende niet-westerse allochtone jongeren is vooral 
hierdoor tussen 1997 en 2002 met 113 duizend toegenomen, terwijl het 
aantal thuiswonende autochtone jongeren met 46 duizend is 
afgenomen. 

Verder wordt in deze Bevolkingstrends aandacht besteed aan: 
- ontwikkelingen in de volgmigratie van asielmigranten; 
- de veranderende herkomst van arbeidsmigranten; 
- huwelijken tussen allochtonen en autochtonen; 
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- recente veranderingen in de ranglijst van gemeenten naar 
bevolkingsomvang; 

- een vergelijking tussen Europese landen van het aantal 
verkeersdoden; 

- het verschuivend seizoenspatroon van geboorten in Nederland. 


