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Persbericht
Bevolking groeit nauwelijks meer 
In de eerste helft van 2006 is het aantal inwoners van Nederland met nog 
geen 2 duizend toegenomen. In dezelfde periode vorig jaar was de groei nog 
7 duizend. Vooral de sterke toename van de emigratie zet een rem op de 
bevolkingsgroei. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 
 

Krimp in tweede kwartaal 
In het eerste halfjaar is het aantal inwoners met slechts 2 duizend 
toegenomen. In het tweede kwartaal was zelfs sprake van een afname van 
400 inwoners. Niet eerder was over een heel kwartaal sprake van 
bevolkingskrimp. Dat het aantal inwoners nauwelijks meer toeneemt, komt 
vooral door de sterke stijging van de emigratie en de daling van het aantal 
geboorten. 
In het tweede halfjaar van 2006 wordt een hogere bevolkingsgroei verwacht, 
omdat er doorgaans in de tweede helft van een jaar meer immigranten zijn en 
er meer kinderen worden geboren.  
 

Fors vertrekoverschot 
In de eerste helft van het jaar hebben veel meer mensen Nederland verlaten 
dan er zijn geïmmigreerd. Het vertrekoverschot was daardoor 19 duizend, 
5 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze toename komt vooral 
door de stijgende emigratie. In het eerste halfjaar zijn bijna 63 duizend 
mensen geëmigreerd, ruim 9 duizend meer dan in het eerste halfjaar van 
2005. De helft van de toename betrof in Nederland geboren emigranten. Hun 
aantal is daarmee opgelopen tot 28 duizend. Daarnaast zijn 35 duizend 
voormalige immigranten weer vertrokken uit Nederland.  
 

Hoogste vertrekoverschot binnen Europese Unie 
Nederland is een van de weinige landen van de Europese Unie met een 
vertrekoverschot. In 2005 hebben per saldo 27 duizend mensen Nederland 
verlaten. Van alle landen van de Europese Unie heeft Nederland daarmee het 
grootste vertrekoverschot. Slechts enkele Oost-Europese landen (Polen, 
Litouwen, Letland en Estland) kenden in 2005 een vertrekoverschot. In alle 
andere landen is sprake van een vestigingsoverschot. 
 

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 



CBS Persbericht PB06-082 pagina 2 van 3 

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. Vanaf 
2001 worden deze overige correcties meegeteld in het cijfer van de 
bevolkingsgroei van december. In de jaren voor 2001 werden ze 
verdisconteerd over alle maanden van het jaar.  
De cijfers over 2006 hebben een voorlopig karakter. De cijfers over migratie in 
de Europese Unie zijn afkomstig van Eurostat. 

Bevolkingsontwikkeling per halfjaar 
 Immigratie Emigratie 1) Geboorte Sterfte Bevolkingsgroei 2)

x 1 000  

2000 1e halfjaar 58,8 36,6 102,0 72,5 53,5
2e halfjaar 74,0 42,4 104,6 68,1 69,6

2001 1e halfjaar 63,1 39,6 99,8 71,8 51,4
2e halfjaar 70,3 43,0 102,8 68,6 66,8

2002 1e halfjaar 56,8 44,6 98,2 73,2 37,2
2e halfjaar 64,4 52,3 103,9 69,2 50,1

2003 1e halfjaar 47,7 46,7 99,0 72,1 27,9
2e halfjaar 56,8 58,2 101,3 69,8 37,6

2004 1e halfjaar 41,3 52,6 95,7 69,9 14,5
2e halfjaar 52,7 57,6 98,4 66,7 33,0

2005 1e halfjaar 39,3 53,1 93,1 72,1 7,1
2e halfjaar 53,0 66,6 94,8 64,3 21,6

20063) 1e halfjaar 43,6 62,6 90,6 69,9 1,8

w.v. 1e kwartaal 22,4 29,0 45,3 36,5 2,2
w.v. 2e kwartaal 21,2 33,6 45,3 33,4 -0,4

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

Bron: CBS 
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Bevolkingsontwikkeling, 1995-2005 
 

1) Inclusief saldo administratieve correcties 
2) Inclusief saldo administratieve correcties en overige correcties 

Bron: CBS 

 Immigratie Emigratie1) Geboorte Sterfte Bevolkingsgroei 2)

x 1 000 

1995 96 82 191 136 70 

1996 109 92 190 138 73 

1997 110 82 192 136 87 

1998 122 79 199 137 106 

1999 119 79 200 140 104 

2000 133 79 207 141 123 

2001 133 83 203 140 118 

2002 121 97 202 142 87 

2003 105 105 200 142 65 

2004 94 110 194 137 47 

2005 92 120 188 136 29 


