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Persbericht
Bevolking groeit met 46 duizend 
Op 1 januari 2008 telde Nederland 16,4 miljoen inwoners. Het aantal inwoners 
nam vorig jaar met 46 duizend toe. Deze toename was bijna twee keer zo 
sterk als in 2006, toen een historisch lage groei werd gemeten. In 2007 
werden 48 duizend meer mensen geboren dan er overleden. Dat de 
bevolkingsgroei in 2007 sterker was dan in 2006, kwam doordat de immigratie 
steeg en de emigratie afnam. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. 
 

Meer geboorten dan sterfgevallen 
In 2007 werden in ons land bijna 181 duizend kinderen geboren, ruim 4 
duizend minder dan in 2006. Dit aantal daalt doordat het aantal vrouwen van 
rond de dertig jaar afneemt. Het aantal sterfgevallen was met 133 duizend ook 
lager dan in het voorgaande jaar, ondanks de toenemende vergrijzing. Het 
saldo van geboorte en sterfte bleef met 48 duizend aanzienlijk. De rol van de 
natuurlijke groei in de bevolkingsontwikkeling is groter dan die van migratie.  
 

Afname immigratie Turken en Marokkanen 
De immigratie naar Nederland nam in 2007 met 15 procent toe, tot bijna 117 
duizend personen. Ruim een op de vijf was in Nederland geboren. Daarnaast 
kwamen ruim 10 duizend Polen, bijna 7 duizend Duitsers en bijna 5 duizend 
Bulgaren. De immigratie uit Polen groeide met ruim eenvijfde, terwijl het aantal 
Bulgaren bijna vertienvoudigde. De immigratie van personen geboren in 
Marokko (bijna 2 duizend) en Turkije (bijna 3 duizend) nam daarentegen af. 
 

Helft emigranten geboren Nederlanders  
In 2007 trad een lichte daling van de emigratie op. Met 123 duizend 
emigranten waren het er nog steeds veel meer dan in de eerste jaren van 
deze eeuw. Bijna de helft was in Nederland geboren. Deze groep werd op 
ruime afstand gevolgd door bijna 5 duizend Duitsers en ruim 3 duizend Polen. 
Het vertrek van geboren Polen was in 2007 iets groter dan in 2006. Vrijwel alle 
andere groepen laten een dalende emigratie zien. Dit geldt ook voor Turken 
en Marokkanen.  

 
Aantal Polen en Bulgaren groeit het snelst  
Het aantal geboren Polen dat in Nederland woont, is in 2007 het sterkst 
gegroeid, met een positief migratiesaldo van bijna 7 duizend. Voor herkomst 
Bulgarije en Roemenië was de groei 4 duizend en bijna 2 duizend. Beide 
landen traden op 1 januari 2007 toe tot de Europese Unie. Ook de aantallen 
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Chinezen (bijna 2 duizend) en personen geboren in de voormalige Sovjet-Unie 
(ruim duizend) namen relatief sterk toe.  
 

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.  
Tot 1 mei 2004 bestond de Europese Unie (EU) uit België, Duitsland, 
Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. 
Op 1 mei 2004 zijn Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, 
Polen,  Slovenië, Slowakije en Tsjechië toegetreden tot de EU. Per 1 januari 
2007 zijn ook Bulgarije en Roemenië toegetreden. 



CBS Persbericht PB08-011 pagina 3 van 3 

Natuurlijke groei, migratiesaldo en bevolkingsgroei 
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Natuurlijke groei Migratiesaldo 1) Bevolkingsgroei 2)
 

Bevolkingsontwikkeling 

Geboorten Overledenen Immigratie 
 
Emigratie 1)

Bevolkings-
groei 2)

overige  
correcties

X 1 000  

2000 206,6 140,5 132,9 79 123,1 3,2
2001 202,6 140,4 133,4 82,6 118,2 5,1
2002 202,1 142,4 121,3 96,9 87,3 3,2
2003 200,3 141,9 104,5 104,8 65,5 7,4
2004 194,0 136,6 94,0 110,2 47,5 6,3
2005 187,9 136,4 92,3 119,7 28,7 4,6
2006 185,1 135,4 101,2 132,5 23,8 5,4
2007 180,9 132,9 116,6 123,2 46,3 5,0

2006       
1e kwartaal 45,3 36,3 22,6 31,8 -0,1
2e kwartaal 45,4 33,2 21,0 30,6 2,6
3e kwartaal 48,4 33,0 34,0 37,2 12,2
4e kwartaal 46,0 32,8 23,5 32,9 9,1 5,4

2007 3) 
1e kwartaal 44,1 35,2 25,7 28,9 5,7
2e kwartaal 43,7 32,2 23,9 26,5 9,0
3e kwartaal 48,3 30,8 37,8 36,5 18,9
4e kwartaal 44,8 34,8 29,2 31,4 12,7 5,0

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