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Persbericht
Bevolkingsgroei uitzonderlijk laag 
In de eerste helft van 2005 was de bevolkingsgroei met nog geen 8 duizend 
personen historisch laag. Het eerste halfjaar hebben 54 duizend personen 
Nederland verlaten. Het aantal immigranten was met 41 duizend beduidend 
lager. Hierdoor is sprake van een fors vertrekoverschot van 13 duizend 
personen. Het aantal geboorten is verder gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste 
cijfers van het CBS.  
 

Laagste bevolkingsgroei sinds 1920 
De lage bevolkingsgroei komt vooral door het hoge vertrekoverschot en het 
lage aantal geboorten. Ook de toename van het aantal overledenen draagt bij 
aan een lage groei. Hoewel de bevolkingsgroei in de tweede helft van het jaar 
doorgaans hoger is dan in de eerste helft, zal de bevolkingsgroei dit jaar naar 
verwachting niet meer dan 40 duizend bedragen. In 1920 was de 
bevolkingsgroei voor het laatst minder dan 40 duizend. In 2000 nam het aantal 
inwoners nog met 123 duizend toe. 
 

Weer een vertrekoverschot 
In de eerste helft van dit jaar hebben per saldo 13 duizend personen 
Nederland verlaten. In Nederland geboren personen waren geheel 
verantwoordelijk voor het vertrekoverschot. Vestiging en vertrek van buiten 
Nederland geboren personen hielden elkaar het afgelopen halfjaar in 
evenwicht. Het vertrekoverschot is iets groter dan in het eerste halfjaar van 
2004. Toen was voor het eerst sinds vele jaren sprake van een substantieel 
vertrekoverschot. Alleen in de jaren vijftig kende Nederland meerdere jaren 
achtereen een vertrekoverschot. De emigratie werd in deze periode door de 
overheid gestimuleerd. 
 

Meer Polen naar Nederland 
In de eerste helft van 2005 zijn 41 duizend immigranten naar Nederland 
gekomen, iets minder dan vorig jaar. Daarbij bestaan aanmerkelijke 
verschillen naar herkomst. Uit de meeste EU-landen neemt het aantal 
immigranten toe. In de eerste helft van dit jaar zijn 3 duizend Polen naar 
Nederland gekomen, ruim duizend meer dan in dezelfde periode van vorig 
jaar. Uit Marokko en Turkije, en in mindere mate uit Suriname en de 
Nederlandse Antillen, kwamen juist minder immigranten.  
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Geboorte daalt verder 
In het eerste halfjaar van 2005 zijn 93 duizend kinderen geboren, 3 duizend 
minder dan in de eerste helft van 2004. De daling van het aantal geboorten 
zet hiermee onverminderd door. Als deze trend aanhoudt, zullen dit jaar rond 
190 duizend kinderen worden geboren. Vijf jaar geleden werden nog 207 
duizend kinderen geboren. Deze daling is voor een belangrijk deel het gevolg 
van de afname van het aantal vrouwen van rond de dertig, de leeftijd waarop 
de meeste vrouwen moeder worden. Naar verwachting zal de komende jaren 
het aantal geboorten verder dalen tot minder dan 180 duizend over vijf jaar. 
 

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. Niet alle mutaties 
worden bij gemeenten gemeld. 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. Daarnaast worden door 
het CBS correcties 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. Vanaf 
2001 worden deze overige correcties meegeteld in het cijfer van de 
bevolkingsgroei van december. Eerder werden deze correcties verdeeld over 
de afzonderlijke maanden. 
De cijfers over 2005 hebben een voorlopig karakter.  
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Bevolkingsontwikkeling per halfjaar 
 Geboorte Sterfte Immigratie Emigratie1) Bevolkingsgroei2)

x 1 000

1995 1e halfjaar 94,7 67,2 42,7 35,4 34,7

2e halfjaar 95,9 68,4 53,4 46,8 35,0

1996 1e halfjaar 92,3 72,2 48,8 44,9 26,6

2e halfjaar 97,2 65,4 60,0 47,0 46,6

1997 1e halfjaar 95,9 69,8 49,1 38,6 37,9

2e halfjaar 96,5 65,9 60,8 43,4 49,2

1998 1e halfjaar 96,7 69,4 53,3 39,0 42,1

2e halfjaar 102,7 68,1 69,1 40,2 63,9

1999 1e halfjaar 98,4 72,2 52,1 35,7 44,4

2e halfjaar 102,0 68,3 67,0 43,1 59,4

2000 1e halfjaar 102,0 72,5 58,8 36,6 53,5

2e halfjaar 104,6 68,1 74,0 42,4 69,6

2001 1e halfjaar 99,8 71,8 63,1 39,6 51,4

2e halfjaar 102,8 68,6 70,3 43,0 66,8

2002 1e halfjaar 98,2 73,2 56,8 44,6 37,2

2e halfjaar 103,9 69,2 64,4 52,3 50,1

2003 1e halfjaar 99,0 72,1 47,7 46,7 27,9

2e halfjaar 101,3 69,8 56,8 58,2 37,6

2004 1e halfjaar 95,7 69,9 41,3 52,6 14,5

2e halfjaar 98,4 66,7 52,7 57,6 33,0

20053)
1e halfjaar 93,0 72,3 40,8 53,8 7,7

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

Bron: CBS 
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Buitenlandse migratie naar geboorteland 

Geboorteland Immigratie Emigratie1) Migratiesaldo1)

1e helft 
2004 

1e helft 
20052) 

1e helft 
2004 

1e helft 
20052) 

1e helft 
2004 

1e helft 
20052) 

x 1 000  

Totaal 41,3 40,8 52,6 53,8 -11,3 -13,0

Meer immigranten dan emigranten 

Polen 2,0 3,2 0,6 0,7 1,3 2,4

China 1,5 1,2 0,7 0,8 0,8 0,4

Voorm. Sovjet-Unie 1,4 1,1 0,7 0,8 0,6 0,3

Turkije 2,3 1,6 1,5 1,4 0,8 0,2

Duitsland 2,0 2,2 2,2 2,0 -0,2 0,2

Meer emigranten dan immigranten 

Nederland 8,5 10,2 21,7 23,5 -13,2 -13,3

Ned. Antillen en 
Aruba 

1,1 0,8 2,2 2,4 -1,1 -1,5

Somalië 0,3 0,2 1,4 1,0 -1,2 -0,7

Angola 0,2 0,1 0,6 0,7 -0,4 -0,6

Voorm. Joegoslavië 0,4 0,4 1,1 0,8 -0,6 -0,4

1) Inclusief saldo administratieve correcties 
2) Voorlopige cijfers 

Bron: CBS 


