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Persbericht 
Minder immigranten dan emigranten 
In het tweede kwartaal van 2003 is voor het eerst sinds 1984 de immigratie 
lager dan de emigratie. Tegenover 23 duizend immigranten zijn in dit kwartaal 
24 duizend emigranten geteld. In het tweede kwartaal van 2002 was het 
aantal immigranten nog 4 duizend hoger dan het aantal emigranten. Dit blijkt 
uit cijfers van het CBS. 

 

Voor het eerst sinds 1984 
In het tweede kwartaal van 2003 was het aantal immigranten duizend lager 
dan het aantal emigranten. Het is sinds 1984 niet meer voorgekomen dat in 
een kwartaal meer mensen ons land verlieten dan er binnenkwamen.  

De emigratie betreft vooral in Nederland geboren personen. In het tweede 
kwartaal van dit jaar verlieten 11 duizend in Nederland geboren personen ons 
land. In hetzelfde kwartaal keerden er 4 duizend terug. Ook onder Antillianen 
is het aantal emigranten hoger dan het aantal immigranten. Bij Turken en 
Marokkanen is de immigratie in het tweede kwartaal van 2003 juist hoger dan 
de emigratie.  

 

Steeds minder immigranten 
Het aantal immigranten daalt sterk. In het tweede kwartaal van dit jaar 
kwamen 23 duizend immigranten naar Nederland. Dit zijn er ruim 4 duizend 
minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 2003 verwacht het CBS een 
daling van het aantal immigranten tot 110 duizend. In 2002 kwamen 121 
duizend immigranten naar Nederland.  

De daling van de immigratie betreft vooral landen waar voorheen veel 
asielzoekers vandaan kwamen, zoals Angola en Siërra Leone. Ook komen er 
minder migranten van de Nederlandse Antillen. Uit Turkije komen juist meer 
migranten. 

 

Emigratie blijft toenemen 
Terwijl de immigratie daalt, stijgt de emigratie. In het tweede kwartaal van 
2003 vertrokken 24 duizend personen uit Nederland. Dit zijn er bijna duizend 
meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Omdat in de tweede helft van het jaar 
doorgaans meer mensen emigreren dan in de eerste helft, ligt een 
recordaantal van 100 duizend emigranten in het verschiet. 

De toename van de emigratie betreft vooral in Nederland geboren personen. 
Ook het aantal Angolese, Iraanse en Antilliaanse emigranten is toegenomen. 
Het aantal Somalische emigranten blijft hoog. Er vertrekken meer Somaliërs 
dan er komen. Veel Somaliërs vertrekken naar het Verenigd Koninkrijk.  
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Lagere bevolkingsgroei 

Doordat de immigratie daalt en de emigratie stijgt, remt de bevolkingsgroei af. 
In het tweede kwartaal van 2003 nam het aantal inwoners met 14 duizend toe, 
4 duizend minder dan in het tweede kwartaal van 2002. Als de groei in de 
tweede helft van dit jaar niet aantrekt, zal de totale bevolkingsgroei voor 2003 
uitkomen op minder dan 79 duizend. In 2002 is het aantal inwoners met 87 
duizend toegenomen. 

 

Geboorte neemt iets toe, sterfte blijft op peil 
In het tweede kwartaal van 2003 werden 50 duizend kinderen geboren. Dit zijn 
er duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal overledenen is 
ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. Naar verwachting zal door 
de vergrijzing het jaarlijkse aantal overledenen de komende jaren sterk stijgen.  

 

 

Technische toelichting 
Het CBS stelt statistieken over de bevolkingsgroei samen op basis van 
informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 
van alle Nederlandse gemeenten. De bevolkingsgroei bestaat uit vier 
componenten: geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Omdat niet alle 
mutaties bij gemeenten worden gemeld, worden er administratieve correcties 
uitgevoerd. Als een gemeente vaststelt dat een persoon niet woont op het 
adres waar hij of zij staat ingeschreven, wordt een administratieve afvoering 
doorgevoerd. Als later wordt vastgesteld dat de desbetreffende persoon toch 
op hetzelfde adres of op een ander adres verblijft, vindt een administratieve 
opneming plaats. Het saldo van deze administratieve correcties betreft vooral 
personen die uit Nederland zijn vertrokken zonder dit bij de gemeente te 
hebben gemeld. Daarom wordt het saldo van deze correcties meegeteld bij de 
emigratie. Naast de administratieve correcties vinden nog andere correcties 
plaats. Deze worden door het CBS uitgevoerd omdat de informatie die het 
CBS ontvangt over de bevolkingsgroei inclusief administratieve correcties niet 
exact overeenkomt met het verschil tussen de inwonertallen in twee 
opeenvolgende jaren. Deze overige correcties worden meegeteld in het cijfer 
van de bevolkingsgroei van december. 
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Bevolkingsontwikkeling per kwartaal 
 Immigratie Emigratie 1) Geboorten Overledenen Bevolkingsgroei 

 
x 1 000 

2001      

   1e kwartaal 32,6 20,9 49,5 36,8 24,4 

   2e kwartaal 30,5 18,7 50,3 35,0 27,0 

   3e kwartaal 39,9 22,9 52,8 33,0 36,8 

   4e kwartaal 30,4 20,1 50,0 35,5 29,9 2) 

2002      

   1e kwartaal 29,8 21,8 49,3 38,5 18,8 

   2e kwartaal 27,0 22,8 48,9 34,7 18,4 

   3e kwartaal 37,9 28,6 53,6 33,1 29,7 

   4e kwartaal 26,6 23,7 50,4 36,1 20,3 2) 

2003 3)      

   1e kwartaal 26,3 23,7 50,4 38,3 14,7 

   2e kwartaal 22,6 23,6 49,8 34,5 14,4 

      1) Inclusief saldo administratieve correcties  
2) Inclusief overige correcties  
3) Voorlopige cijfers 

Bron: CBS 

 
Immigratie en emigratie 1) naar geboorteland 
 Immigratie  Emigratie 1) 

 
2e kwartaal 
2002 

2e kwartaal 
2003 2) 

 2e kwartaal 
2002 

2e kwartaal 
2003 2) 

 
 x 1 000 
 
Meer emigranten dan immigranten 

    

Nederland 4,8 4,4  10,0 10,6 

Somalië 0,3 0,2  0,6 0,5 

Ned. Antillen en Aruba 1,0 0,7  0,8 1,0 

      
Minder emigranten dan immigranten     

Turkije 1,3 1,6  0,4 0,4 

Marokko 1,3 1,2  0,3 0,4 

Voormalige Sovjet-Unie 1,1 0,9  0,3 0,4 

      
1) Inclusief saldo administratieve correcties  
2) Voorlopige cijfers 

Bron: CBS 


