
w
w

w
.. ..c

bs
.. ..n

l
Centraal Bureau voor de Statistiek 
 

CBS Persbericht PB06-053 pagina 1 van 4 

PB06-053
10 mei 2006 

9.30 uur 

Persbericht
Immigratie neemt weer toe 
In het eerste kwartaal van 2006 hebben zich ruim 22 duizend immigranten in 
Nederland gevestigd. Dit zijn er bijna 2 duizend meer dan in dezelfde periode 
een jaar eerder. De daling van de immigratie die in 2001 is begonnen, is 
daarmee voorlopig ten einde. De toename bestaat vooral uit terugkerende 
Nederlanders en immigranten uit Polen. De emigratie is in het eerste kwartaal 
sterk gestegen. Vooral hierdoor groeide het aantal inwoners van Nederland 
met slechts 2 duizend. Niet eerder waren dat er zo weinig. Dit blijkt uit cijfers 
van het CBS. 
 

Meer Polen en terugkerende Nederlanders 
De toename van de immigratie betreft vooral terugkerende Nederlanders en 
immigranten uit Polen. Het aantal terugkerende Nederlanders is in vergelijking 
met een jaar eerder met ruim zeshonderd toegenomen tot 5 duizend in het 
afgelopen kwartaal.  
Het aantal immigranten uit Polen is toegenomen tot 1,8 duizend in het eerste 
kwartaal van 2006. De Polen zijn daarmee na de terugkerende Nederlanders 
de grootste groep immigranten. Er komen nauwelijks immigranten uit de 
andere Oost-Europese landen die 1 mei 2004 tot de Europese Unie toetraden.  
 

Emigratie blijft toenemen 
In het afgelopen kwartaal zijn 29 duizend mensen geëmigreerd, 5 duizend 
meer dan een jaar eerder. De stijging, die in 2001 is begonnen, houdt 
daarmee onverminderd aan. Het aantal in Nederland geboren emigranten is 
toegenomen van 11 duizend tot ruim 13 duizend. Het aantal niet in Nederland 
geboren emigranten is met 2 duizend gestegen tot bijna 16 duizend. Door de 
stijgende emigratie kent Nederland evenals in de voorgaande twee jaar een 
vertrekoverschot. 
 

Bevolkingsgroei laag 
Vooral door de stijging van de emigratie is het aantal inwoners in het 
afgelopen kwartaal met slechts 2 duizend toegenomen. Ook de daling van het 
aantal geboorten draagt bij aan de lage bevolkingsgroei. Daar staat tegenover 
dat ook het aantal overledenen lager is dan in 2005. Niet eerder was de 
bevolkingsgroei in een kwartaal zo laag. 
In het algemeen is de bevolkingsgroei in de eerste maanden van het jaar lager 
dan in de andere maanden. Dit jaar is in maart het aantal inwoners zelfs met 
vijfhonderd afgenomen. Op 1 april van dit jaar telde Nederland 16,338 miljoen 
inwoners. 
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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. Aan het 
inschrijvingscriterium voor immigratie wordt voldaan indien de verwachte 
verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste 
vier maanden bedraagt. Voor de emigratie geldt dat de verwachte verblijfsduur 
in het buitenland in het jaar volgend op het vertrek ten minste acht maanden 
bedraagt. 
 
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, 
vindt een administratieve afvoering plaats. 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 in 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. Deze 
overige correcties worden meegeteld in het cijfer van de bevolkingsgroei van 
december. Voor 2005 is een schatting gemaakt van het aantal overige 
correcties. De cijfers over 2005 en 2006 hebben een voorlopig karakter. 
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Bevolkingsontwikkeling per kwartaal 
 Immigratie Emigratie1) Geboorte Sterfte Bevolkingsgroei1)

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 29,92)

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 20,32) 

2003      

 1e kwartaal 25,6 24,0 49,5 37,5 13,5 

 2e kwartaal 22,1 22,6 49,5 34,6 14,4 

 3e kwartaal 33,1 31,7 52,8 33,8 20,5 

 4e kwartaal 23,7 26,5 48,5 36,0 17,12) 

2004      

 1e kwartaal 21,6 27,5 47,6 37,0 4,7 

 2e kwartaal 19,8 25,2 48,0 32,9 9,7 

 3e kwartaal 31,0 32,1 50,7 32,5 17,1 

 4e kwartaal 21,7 25,5 47,7 34,2 15,92) 

20053) 

1e kwartaal 20,7 24,5 46,1 38,6 3,7 

 2e kwartaal 18,7 29,3 46,8 33,7 2,6 

 3e kwartaal 30,8 34,7 49,3 30,8 14,5 

 4e kwartaal 23,4 32,6 45,6 33,6 9,22) 

20063) 

1e kwartaal 22,4 29,0 45,3 36,5 2,2 

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

Bron: CBS 
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Grootste groepen immigranten en emigranten naar geboorteland1) 
1e kwartaal 
2005 

1e kwartaal 
2006 

x 1 000  

Immigranten  

Nederland 4,3 4,9

Polen 1,4 1,8

Duitsland 1,1 1,2

Turkije 1,0 0,9

Verenigde Staten 0,6 0,8

Emigranten2) 

Nederland 10,9 13,4

Duitsland 1,0 1,1

Verenigd Koninkrijk 0,8 0,9

Nederlandse Antillen en Aruba 1,1 0,7

Turkije 0,6 0,7

1) Voorlopige cijfers 
2) Inclusief saldo administratieve correcties 

Bron: CBS 
 


