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Persbericht
Bevolking groeit weer sneller 
In de eerste helft van 2007 is het aantal inwoners van Nederland met bijna 15 
duizend toegenomen. Dit is beduidend meer dan in het eerste halfjaar van 
2006. Vooral de afname van de emigratie en de toename van de immigratie 
zorgen voor de hogere bevolkingsgroei. In de provincies Noord-Holland en 
Utrecht is het aantal inwoners het meest toegenomen. Dit blijkt uit nieuwe 
cijfers van het CBS. 
 

Bevolkingsgroei in eerste halfjaar 15 duizend 
Vooral de dalende emigratie en stijgende immigratie dragen bij aan de hogere 
bevolkingsgroei, evenals het lagere aantal overledenen. Het dalende aantal 
geboorten heeft juist een remmende werking op de groei. In de eerste helft 
van 2006 bedroeg de groei nog minder dan 3 duizend. 
 

Minder emigratie, meer immigratie  
In het eerste halfjaar van 2007 zijn 55 duizend inwoners geëmigreerd, 7 
duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze daling is mede een 
weerslag van de daling van de immigratie in de eerste jaren van dit 
millennium. Een deel van de immigranten vertrekt namelijk na een aantal jaar 
weer. 
Het aantal mensen dat immigreert is juist toegenomen, van 44 duizend in het 
eerste halfjaar van 2006 tot 50 duizend in de eerste helft van 2007. Door deze 
ontwikkelingen is het vertrekoverschot (emigratie minus immigratie) 
afgenomen van bijna 19 duizend in de eerste helft van 2006 tot minder dan 6 
duizend in de eerste helft van dit jaar. Deze ontwikkelingen hangen mede 
samen met de oplevende economie.  
 

Bevolkingsgroei blijft toenemen 
De bevolkingsgroei in 2006 was de laagste sinds 1900. Verwacht wordt dat de 
hogere groei in de eerste helft van 2007 het einde markeert van de periode 
van afnemende bevolkingsgroei sinds 2000. Naar verwachting zal de afname 
van de emigratie en vooral de toename van de immigratie de komende jaren 
doorzetten.  
 

Bevolkingsgroei vooral in Noord-Holland en Utrecht 
Er zijn grote verschillen in de regionale bevolkingsontwikkelingen. De hoogste 
groeicijfers zijn te vinden in de provincies Noord-Holland en Utrecht, samen 
goed voor twee derde van de totale bevolkingsgroei. Groningen en Limburg 
zijn de enige provincies waar het inwonertal in de eerste helft van dit jaar is 
gedaald. Opvallend is het herstel van de groei in Zuid-Holland (+ 1 duizend). 
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In het eerste halfjaar van 2006 kromp het inwonertal in deze provincie met 
ruim 3 duizend. In Rotterdam daalt het aantal inwoners echter nog. In de 
eerste helft van 2006 bedroeg deze daling ruim 4 duizend inwoners, tegen 
ruim 2 duizend in dezelfde periode dit 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. Deze 
overige correcties worden meegeteld in het cijfer van de bevolkingsgroei van 
december. 
De cijfers in dit bericht over immigratie en emigratie hebben betrekking op 
personen die ingeschreven staan in respectievelijk uitgeschreven worden uit 
de GBA. Aan het inschrijvingscriterium wordt voldaan indien de verwachte 
verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste 
vier maanden bedraagt. Voor emigratie geldt dat de verwachte verblijfsduur in 
het buitenland in het jaar volgend op het vertrek ten minste acht maanden 
bedraagt. 
De cijfers over 2007 hebben een voorlopig karakter. 
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Bevolkingsontwikkeling per halfjaar 
 Geboorte Sterfte Immigratie Emigratie1) Bevolkingsgroei1)

x 1 000  
2001      
 1e halfjaar 99,8 71,8 63,1 39,6 51,4 
 2e halfjaar 102,8 68,6 70,3 43,0 66,82)

2002      
 1e halfjaar 98,2 73,2 56,8 44,6 37,2 
 2e halfjaar 103,9 69,2 64,4 52,3 50,12)

2003      
 1e halfjaar 99,0 72,1 47,7 46,7 27,9 
 2e halfjaar 101,3 69,8 56,8 58,2 37,62)

2004      
 1e halfjaar 95,7 69,9 41,3 52,6 14,5 
 2e halfjaar 98,4 66,7 52,7 57,6 33,02)

2005      
 1e halfjaar 93,1 72,1 39,3 53,1 7,1 
 2e halfjaar 94,8 64,3 53,0 66,6 21,62)

2006      
 1e halfjaar 90,7 69,6 43,7 62,4 2,5 
 2e halfjaar 94,3 65,8 57,5 70,1 21,32)

20073) 
1e halfjaar 87,8 67,4 49,6 55,3 14,7 

1) Inclusief saldo administratieve correcties 
2)

 Inclusief overige correcties 
3)

 Voorlopige cijfers 
Bron: CBS 
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Bevolkingsgroei per provincie, 1e halfjaar 2006 en 1e halfjaar 2007* 
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x 1 000
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