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Rubrieken

Actuele bevolkingstrends

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 was
sprake van een geboorteoverschot van 48 duizend. Dat de
bevolkingsgroei in 2007 sterker was dan in 2006, kwam
doordat de immigratie steeg en de emigratie daalde.
Desondanks is de rol van natuurlijke groei in de bevol-
kingstoename groter dan die van migratie.
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 toe-
nemende vergrijzing. Het saldo van geboorte en sterfte
bleef met 48 duizend aanzienlijk.
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 dui-
zend Bulgaren. De immigratie uit Polen groeide met ruim
een vijfde, terwijl het aantal Bulgaren bijna vertien-
voudigde. De immigratie van personen geboren in
Marokko (bijna 2 duizend) en Turkije (bijna 3 duizend) nam
daarentegen af.
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.
Het aantal geboren Polen dat in Nederland woont, is in
2007 het sterkst gegroeid, met een positief migratiesaldo
van bijna 7 duizend. Voor herkomstlanden 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 Chinezen (bijna 2 duizend) en
personen geboren in de voormalige Sovjet-Unie (ruim
duizend) namen relatief sterk toe (zie toelichting 1, blz. 71).
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Staat 1
Bevolkingsontwikkeling

Geboorten Overledenen Immigratie Emigratie 1) Bevolkingsgroei 2) Overige correcties

x 1 000

2000 206,6 140,5 132,9 79,0 123,1 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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Korte berichten

Meer oudere vaders

Baby’s hebben steeds vaker een veertiger als vader. In
2006 betrof het 24 duizend pasgeborenen, 14 procent van
alle baby’s in dat jaar. Tien jaar eerder was dit nog 9 pro-
cent. In 2006 kwamen bijna 1800 kinderen ter wereld met
een vijftigplusser als vader. In 1996 waren het er 550 min-
der. Het aandeel veertigplus-vaders neemt toe doordat
mannen tegenwoordig op latere leeftijd voor het eerst
vader worden. Verder speelt de toename van het aantal
mannen boven de 40 jaar dat kinderen krijgt met een
jongere partner een rol. In sommige gevallen gaat het
daarbij om een nieuw gezin voor de vader.
Er zijn steeds minder heel jonge vaders. Vaders jonger
dan 25 jaar waren in 2006 met 3 procent ver in de minder-
heid. Het aandeel vaders tussen de 25 en 30 jaar daalde
van 20 procent in 1996 naar 16 procent in 2006.
Bron: Agtmaal-Wobma, E. van, en J. Latten, Steeds meer
vaders van boven de 40. CBS-webmagazine 13 februari
2008.

Vaker ‘afstroom’ kinderen eenoudergezin

Jongeren uit een eenoudergezin of een gezin met een
lager inkomen stappen na de brugklas vaker over naar een
schooltype van een lager niveau. Met respectievelijk 12 en
13 procent ligt het aandeel afstromende leerlingen in deze
groepen een stuk hoger dan gemiddeld.
Kinderen uit twee-oudergezinnen blijken vaker voor een
hoger niveau te kiezen dan kinderen uit eenoudergezin-
nen. Waar 12 procent van de kinderen uit een gezin met
twee ouders het beroepsgericht vmbo omruilde voor avo,
ligt dit bij kinderen die bij één ouder wonen op nog geen
8 procent.
Bron: Stroucken, L., Jongeren uit eenoudergezin stappen
vaker over naar lager schoolniveau. CBS-webmagazine 4
februari 2008.

Steeds meer hoger opgeleiden

Steeds meer Nederlanders behalen een diploma in het
hoger onderwijs. Een kwart van de 15–64-jarigen had in
2006 een hbo- of wo-diploma. Tien jaar eerder was dit nog
een vijfde. De toename was vooral sterk bij vrouwen. In
2006 had 24 procent van de 15–64-jarige vrouwen een
hbo- of wo-diploma, tegen 16 procent in 1996. In dezelfde
periode steeg dit aandeel onder mannen van 22 naar
26 procent.
Het aandeel 25–34-jarigen met een diploma in het hoger
onderwijs ligt in Nederland boven het EU-gemiddelde. In
een aantal landen om ons heen is dit aandeel nog groter,
omdat het hoger onderwijs in deze landen vaker korte
opleidingen aanbiedt. In Nederland komen hoofdzakelijk
langere opleidingen voor.
Bron: Vries, R. de, en D. de Wit, Steeds meer hoger opge-
leiden. CBS-webmagazine 17 december 2007.

In veel gemeenten meer eenouderhuishoudens dan
grote twee-ouderhuishoudens

Het aantal eenoudergezinnen in Nederland neemt al
enkele jaren gestaag toe. Eind jaren negentig maakten zij
5,6 procent uit van de Nederlandse huishoudens, tegen
6,4 procent in 2007. Daarmee telt Nederland inmiddels
meer eenoudergezinnen dan twee-oudergezinnen met drie
of meer kinderen. Begin 2007 was dit in ruim 36 procent
van de Nederlandse gemeenten het geval. Vijf jaar
geleden gold het voor minder dan 23 procent van de
gemeenten. Twee-ouderhuishoudens met drie of meer kin-
deren zijn vooral in de minderheid in steden als Rotterdam,
Amsterdam, Almere en Diemen. In deze gemeenten is
ongeveer 10 procent van de particuliere huishoudens een
eenoudergezin, terwijl het aandeel kinderrijke twee-ouder-
gezinnen er ongeveer 3 tot 6 procent bedraagt. Twee-
ouderhuishoudens met drie of meer kinderen zijn vooral in
de meerderheid in Urk, Staphorst, Graafstroom en Zwarte-
waterland.
Bron: CBS-webmagazine 21 november 2007.

Geboortegewicht iets toegenomen

Het gemiddeld geboortegewicht is de afgelopen decennia
iets toegenomen. In de periode 2004–2006 woog een baby
bij de geboorte gemiddeld 3 434 gram, tegen 3 372 gram
in de periode 1989–1991. Ruim 5 procent van de pas-
geborenen heeft een geboortegewicht onder 2 500 gram.
Acht op de duizend baby’s hebben een zeer laag geboor-
tegewicht, onder 1500 gram.
De geboortelengte is nagenoeg niet veranderd. Jongens
zijn gemiddeld 50,6 cm bij de geboorte, meisjes 50,1 cm.
Van de pasgeborenen is 4 procent kleiner dan 46 cm.
Bron: CBS-webmagazine 21 november 2007.

Zeven miljoen woningen

Rond 1896 doorbrak de woningvoorraad van Nederland de
grens van 1 miljoen woningen. In 1934 was de 2 miljoen
bereikt en pas in 1962 de 3 miljoen. Daarna is de woning-
voorraad iedere tien jaar met een miljoen gestegen, tot
6 miljoen in 1992. In 2007 is de grens van 7 miljoen bereikt.
In de periode 1921–2006 zijn bijna 7 miljoen woningen
opgeleverd, waarvan ruim 6 miljoen door nieuwbouw. Daar-
naast zijn er in deze periode ruim 1 miljoen woningen
gesloopt. Sinds 1921 zijn per jaar gemiddeld ruim 76 dui-
zend nieuwe woningen opgeleverd. In 1973 was het aantal
gereedgekomen woningen met 155 duizend het hoogst.
In 1956 was 29 procent van de voorraad een eigen
woning. Tegenwoordig ligt het percentage eigendoms-
woningen op 54. De woningvoorraad bestaat voor 41 pro-
cent uit woningen gebouwd in de periode 1970–1995.
Twintig procent van de woningen dateert van vóór 1945,
13 procent is gebouwd in de laatste twaalf jaar.
Bron: Slikkerveer, L. en C. Steijn, Zeven miljoen woningen
in Nederland. CBS-webmagazine 31 oktober 2007.
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Demografiek

Migratie naar en uit Rotterdam

Rotterdam had, evenals de drie andere grote steden, in
2006 een buitenlands vertrekoverschot: er vertrokken meer
mensen uit de stad naar het buitenland dan er zich uit het
buitenland vestigden. Vergeleken met de andere grote
steden valt op dat Rotterdam een groot vertrekoverschot
heeft, en dat de emigratie al sinds 2004 de immigratie
overtreft. Van de grote steden kende in 2004 verder alleen
Utrecht een licht vertrekoverschot. In Amsterdam begon in
2005 de emigratie de immigratie te overstijgen, in Den
Haag in 2006.

In 2006 vertrokken per saldo 4,7 duizend mensen uit
Rotterdam naar het buitenland, iets meer dan in 2005 en
ruim drie keer zoveel als in 2004 (grafiek 1). De toename
van het vertrekoverschot in Rotterdam komt door zowel
een daling van het aantal immigranten als een stijging van
het aantal emigranten (grafiek 2).

Ook het binnenlands migratiesaldo van Rotterdam is al
jaren negatief. In 2006 vertrokken per saldo 2 duizend
mensen naar een andere gemeente in Nederland. Een jaar
eerder waren het er nog bijna 5 duizend. Dit vertrekover-
schot heeft alles te maken met de uitbreiding van het
woningaanbod in gemeenten rond Rotterdam en de
beperkte groei van de woningvoorraad in de stad zelf.
Ook Amsterdam en Den Haag hebben te maken met een
binnenlands vertrekoverschot, terwijl Utrecht door uitbrei-
ding van de gemeentegrenzen en nieuwbouw bij de stad al
jaren een positief saldo heeft.

In 2006 is bijna een kwart van de ongeveer 24 duizend
vertrekkende Rotterdammers in Capelle aan den IJssel,

Schiedam of Barendrecht gaan wonen. Een op de tien
koos Den Haag of Amsterdam als nieuwe woonplaats.

Kenmerkend voor de grote steden is de aantrekkingskracht
op twintigers. Ook Rotterdam ziet meer twintigers komen
dan vertrekken. In 2006 waren vier op de tien vestigers
vanuit andere gemeenten twintigers (grafiek 3). Dertigers
en veertigers verlaten de stad vaker dan ze er komen
wonen. Ze gaan, vaak met hun gezin, naar gemeenten in
de regio waar woningen die geschikt zijn voor een gezin
met kinderen ruimer beschikbaar zijn.
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Rangen en standen

Gemeenten naar aantal overledenen, 2006

In 2006 overleden in Nederland 135,4 duizend mensen. Dit
komt neer op 8,3 sterfgevallen per duizend inwoners. Dit
bruto sterftecijfer is de afgelopen vijf jaar afgenomen; in
2002 was het nog 8,8. Daarvoor schommelde het jaren-
lang tussen de 8,7 en 8,9.

Het bruto sterftecijfer kent grote regionale verschillen. In
2006 liep het niet-gestandaardiseerde sterftecijfer uiteen
van 19,4 per duizend inwoners in Laren tot 3,9 in Zee-
wolde. Het aantal sterfgevallen per gemeente vertoont dan
ook een sterke relatie met het aandeel oudere inwoners.
Laren is de meest vergrijsde gemeente van Nederland: in
2006 was 26 procent van de inwoners 65 jaar of ouder.
Ook veel andere gemeenten met een relatief hoog sterfte-
cijfer (grafiek 1) hebben een hoog aandeel 65-plussers in
hun bevolking. Dit geldt echter niet voor alle gemeenten

met relatief veel sterfgevallen in 2006. Zo is het aandeel
65-plussers in Harlingen, Middelharnis en Tytsjerksteradiel
met 16 procent nauwelijks hoger dan het landelijk gemid-
delde.

Gemeenten met weinig sterfgevallen (grafiek 2) hebben
veelal een jonge bevolking. Zo tellen Zeewolde, Almere en
Houten onder hun inwoners minder dan 10 procent
65-plussers en meer dan 30 procent jongeren tot 20 jaar.
Urk is met 7 procent ouderen en 41 procent jongeren de
‘jongste’ gemeente van Nederland. Het aantal sterfgeval-
len lag er in 2006 op 4,6 per duizend inwoners. In Bergeijk
en Asten was het bruto sterftecijfer met 5,1 ook zeer laag.
De nauwelijks van het Nederlands gemiddelde afwijkende
leeftijdsamenstelling van de bevolking biedt hiervoor geen
verklaring. Bij vergelijking van de aantallen sterfgevallen in
één jaar speelt bij kleine gemeenten het toeval een belang-
rijke rol.

per 1 000 inwoners

1) Uitsluitend gemeenten met meer dan 10 duizend inwoners zijn geselecteerd.
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Bevolking in kaart

Geboren Rotterdammers in Zuid-Holland, 2004

Op 1 januari 2004 woonden er in Nederland 770 duizend
geboren Rotterdammers. Van hen bevonden zich 302 dui-
zend in Rotterdam. Ongeveer vier op de tien geboren
Rotterdammers woonden dus in hun geboortestad. Van de
totale bevolking van deze stad was de helft er ook geboren
(zie rubriek Wijken en Buurten).

Naar verhouding wonen de meeste ex-Rotterdammers in
Barendrecht en Albrandswaard, met beide 52 procent.
Daarmee is dit aandeel zelfs nog iets groter dan het aan-
deel geboren Rotterdammers in Rotterdam (51 procent).
Ook in Capelle aan den IJssel en Spijkenisse (beide meer
dan 40 procent) wonen relatief veel ex-Rotterdammers,
evenals in Ridderkerk, Bergschenhoek en Oud-Beijerland
(elk 35 procent of meer).

Vooral in de omringende gemeenten van Rotterdam
wonen veel geboren Rotterdammers. Dit hangt enerzijds
samen met veel nieuwbouw in die gemeenten in het
recente verleden (zoals in Capelle aan den IJssel en
Berkel en Rodenrijs). Anderzijds komt dit doordat veel
kinderen in een Rotterdams ziekenhuis worden geboren,
omdat een aantal omringende gemeenten geen (acade-
misch) ziekenhuis heeft.

Uit de kaart blijkt verder dat het aandeel Rotterdammers in
Zuid-Hollandse gemeenten lager is naarmate de gemeen-
ten verder van Rotterdam verwijderd zijn. Op 1 januari
2004 woonden in alle gemeenten in Nederland geboren
Rotterdammers. Op de gemeente Schouwen-Duiveland
(Zeeland) na telde elke buiten Zuid-Holland gelegen
gemeente minder dan 10 procent geboren Rotterdammers.

In absolute zin wonen de meeste ex-Rotterdammers in
Spijkenisse (31 duizend), gevolgd door Capelle aan den
IJssel (30 duizend). Ook in Barendrecht, Ridderkerk,
Hellevoetsluis, Schiedam en Albrandswaard wonen veel
geboren Rotterdammers (tussen 10 en 20 duizend). In het
Limburgse Thorn woont het kleinste aantal ex-Rotterdam-
mers (8), gevolgd door het eveneens in Limburg gelegen
Simpelveld (16).

8 Centraal Bureau voor de Statistiek

Percentage geboren Rotterdammers per gemeente in Zuid-Holland, 2004
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Nederland en Europa

Grote verschillen in aandeel buitenlandse ingezetenen

Het aantal buitenlandse ingezetenen in de 25 landen van
de Europese Unie (personen die geen staatsburger zijn
van het (EU-)land waarin ze wonen), bedroeg in 2004
ongeveer 25 miljoen. Dit is bijna 5,5 procent van de totale
bevolking van de 25 EU-landen. De grootste aantallen van
deze non-nationals wonen in Duitsland (7,3 miljoen),
Frankrijk (3,3 miljoen), Spanje en het Verenigd Koninkrijk
(beide 2,8 miljoen).

Tussen de landen van de EU bestaan grote verschillen in
het aandeel non-nationals in de totale bevolking (kaart 1).
Dit varieert van minder dan 1 procent in Slowakije tot bijna
39 procent in Luxemburg. In bijna de helft van alle landen
ligt het aandeel echter tussen de 2 en 6 procent. Naast
Luxemburg worden hoge aandelen non-nationals aange-
troffen in Estland en Letland. Russen vormen daar de
grootste groep buitenlandse ingezetenen.
Tussen 1990 en 2004 is het percentage non-nationals in
de meeste EU-landen vrij stabiel gebleven. Met name
Luxemburg, Griekenland, Spanje en Cyprus zagen hun
aandeel non-nationals fors toenemen (kaart 2). In Luxem-
burg nam vooral het aantal onderdanen uit de vijftien
‘oude’ EU-landen toe. In Griekenland (1998 en 2001) en
Spanje (2000 en 2001) hadden diverse regularisatie-
programma’s, waarbij groepen illegalen werden gelegali-
seerd, hun invloed op het aantal buitenlandse ingezetenen
en de samenstelling van deze groep. In Nederland bleef
het percentage met 4,3 ongewijzigd. Naar verhouding
vinden in ons land veel naturalisaties plaats. De grootste

daling van het percentage non-nationals, met 5 procent-
punten, vond plaats in Letland.

In België, Cyprus, Ierland en Luxemburg bestaat de meer-
derheid van de non-nationals uit EU-onderdanen. In alle
overige EU-landen is de meerderheid afkomstig uit andere
dan EU-landen. De samenstelling van de groep non-natio-
nals in de diverse EU-landen weerspiegelt hun migratie-
historie, recente politieke ontwikkelingen en historische
banden. Zo vormen Turken de grootste groep in Duitsland,
Nederland en Denemarken. Onderdanen uit de voormalige
Portugese koloniën Kaapverdië, Brazilië en Angola vormen
de grootste groepen in Portugal. Hetzelfde geldt voor
Ecuadorianen en Marokkanen in Spanje. Albanese migran-
ten vormen de meerderheid onder de non-nationals in
Griekenland, terwijl burgers van de voormalige Sovjet-Unie
de grootste groepen vormen in de drie Baltische staten.

Non-nationals zijn over het algemeen jonger dan nationals,
ingezetenen met de nationaliteit van het land zelf. In 2002
was bijvoorbeeld 41 procent van de non-nationals in de
25 EU-landen tussen de 20 en 40 jaar, tegen 28 procent
van de nationals. De verschillen tussen nationals en
non-nationals onder de ouderen zijn ook aanzienlijk. Van
de nationals was 17 procent 65 jaar of ouder, van de
non-nationals slechts 9 procent.

Bron: Eurostat, 2006, Non-national populations in the EU
member states. Statistics in Focus 8/2006. Eurostat,
Luxembourg, www.ec.europa.eu/eurostat.
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Toen en nu

Van kwetsbaar gezin tot bewuste samenlevingsvorm

Aan het begin van de vorige eeuw was het aandeel buiten
het huwelijk geboren kinderen, naar hedendaagse begrip-
pen, klein. Tot laat in de jaren vijftig daalde het zelfs licht,
om onder de 2 procent uit te komen. Vanaf medio jaren
zeventig ging het aandeel echter gestaag toenemen.
Tegenwoordig is 35 procent van alle pasgeborenen
‘niet-echtelijk’ (grafiek 1). De situatie waarin deze kinderen
worden geboren, verschilt volledig met die in het grootste
deel van de afgelopen eeuw. Tot begin jaren tachtig betrof
het vaak jonge, alleenstaande meisjes die ongewenst
zwanger werden. Tegenwoordig komen niet-echtelijke
kinderen meestal ter wereld als gewenst kind van onge-
huwd samenwonende paren.

Een eeuw geleden was het aandeel buiten het huwelijk
geboren kinderen het laagst in de kleine dorpen en het
hoogst in de grote steden (grafiek 2). Omstreeks 1912
werd in Amsterdam bijna 4 procent van de kinderen buiten
het huwelijk geboren, bijna twee keer zo veel als het lande-
lijk cijfer.
In 1922 deed de Amsterdamse Armenraad een onderzoek
naar de levensomstandigheden van moeders en kinderen
die ongeveer tien jaar oud waren. Het onderzoek werd
gedaan onder 554 niet-gehuwde moeders met kinderen
van deze leeftijd. De gegevens kwamen uit het bevolkings-
register, terwijl inspectrices van de Armenraad, de Zusters
voor Maatschappelijk Werk en de Kinderpolitie op pad
gingen om persoonlijke gegevens over de gezondheid en
de verzorging van de kinderen aan huis te verzamelen.
Woonden moeder en kind niet meer in de stad, dan werd
de informatie in de nieuwe gemeenten ingewonnen.

Een kwantitatief groot probleem was het niet. Niet de
omvang van het fenomeen was dan ook de voornaamste
reden van het onderzoek, maar de behoefte om te verhef-
fen en te disciplineren. Al in de jaren zeventig van de
negentiende eeuw werden ‘nette’ vrouwen ingezet om via
intensief huisbezoek vrouwen uit kwetsbare gezinnen ver-
trouwd te maken met de mores van een burgerlijk leven en
de nieuwe inzichten over hygiëne en kinderverzorging. Het
was onderdeel van een beschavingsoffensief.

Van de 554 onderzochte moeders waren negen op de tien
bij de geboorte niet-gehuwd. Meer dan de helft van de
moeders was jonger dan 24 jaar, een kwart jonger dan
20 jaar. Driekwart van de ongehuwde moeders was na de
bevalling alsnog getrouwd. Inclusief de vrouwen die onge-
huwd samenwoonden, al dan niet met de vader van het
kind, kwam het percentage vrouwen dat het kind samen
met een partner opvoedde op 83.
De meeste kinderen werden goed verzorgd en waren
gezond, bleek uit de huisbezoeken. De zwakste kinderen
waren echter vrijwel zonder uitzondering opgegroeid bij
een alleenstaande moeder. Het percentage ongezonde
kinderen was het hoogst in de gezinnen van ongehuwde
vrouwen die ‘in concubinaat’ leefden.

Sinds het begin van de vorige eeuw is het percentage
vrouwen dat hun kind binnen een huwelijk of samenwoon-
relatie kreeg licht gestegen, tot 98 procent begin jaren
zeventig. Rond 2000 was het aandeel 95 procent. Van de
vrouwen kreeg 2 procent (1970–1974) tot 5 procent
(1995–2002) het kind buiten een relatie (zie ook het artikel
van De Graaf, elders in deze aflevering).

Literatuur

Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1923,
Onderzoekingen naar de levensomstandigheden der in
1911 en 1912 te Amsterdam buiten echt geboren kinderen
en hunne moeders. Amsterdam.
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Wijken en buurten

Wie woont waar in Rotterdam?

Van alle mensen die in Rotterdam wonen, is 51 procent
daar ook geboren. Van de Rotterdamse bevolking is
22 procent elders in Nederland geboren en 27 procent in
het buitenland.

Van alle wijken in Rotterdam heeft Pernis het grootste aan-
deel geboren Rotterdammers, met 67 procent. Pernis is
van oudsher een industriegebied. Ook in Overschie en
IJsselmonde is dit aandeel relatief groot (beide 61 pro-
cent). Verder wonen veel geboren Rotterdammers in Prins
Alexander, Hillegersberg-Schiebroek en Hoogvliet (allen
meer dan de helft). Tot de gebieden met veel geboren
Rotterdammers behoren zowel arbeiderswijken als duur-
dere wijken.

De wijk waar naar verhouding de meeste mensen wonen
die elders in Nederland zijn geboren, is Hoek van Holland
(60 procent). In deze wijk wonen vrijwel geen niet-westerse
allochtonen. Andere grote wijken met veel buiten Rotter-
dam geboren inwoners zijn Stadscentrum, Hillegersberg-
Schiebroek en Prins Alexander. In Hillegersberg-Schie-
broek en Prins Alexander is het aandeel niet-westerse
allochtonen relatief laag. In al deze wijken wonen veel
mensen met een hoog inkomen.

In het buitenland geboren inwoners van Rotterdam zijn
relatief het sterkst vertegenwoordigd in Vondelingsplaat,
een gebied met veel industrie en weinig inwoners. In Delfs-
haven, een wijk met ruim 70 duizend inwoners, is het aan-
deel in het buitenland geboren inwoners eveneens hoog
(44 procent). Dit komt vooral doordat er veel Marokkanen,
Surinamers en Turken wonen. Ook in Feijenoord is het
aandeel niet-westerse allochtonen hoog, met 38 procent.
In deze wijk wonen vooral veel Turken. In zowel Delfs-
haven als Feijnoord is meer dan de helft van de inwoners
van niet-westers allochtone herkomst, tegen 35 procent
voor heel Rotterdam.

Inwoners van Rotterdam naar wijk, 2004

Minder dan 20

Percentage geboren in Rotterdam

20 tot 30

30 tot 40

40 tot 50

50 en meer

Percentage buiten Rotterdam, maar in Nederland geboren personen

Percentage in het buitenland geboren personen



Demografie in het nieuws

Op verkeerd adres inschrijven beboet

Het bewust inschrijven op een verkeerd woonadres wordt
harder aangepakt. De staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken gaat het voor de gemeenten mogelijk maken om
adresfraudeurs te beboeten. In de grote steden staat 10 tot
15 procent van de bevolking verkeerd ingeschreven. Vaak
wordt met inschrijvingen gerommeld om te kunnen fraude-
ren met uitkeringen en huursubsidie. Steeds meer admini-
straties zijn gekoppeld aan die van de gemeentelijke basis-
administratie. Een onjuiste inschrijving kan daarom tot
problemen leiden. Ook krijgt een deel van de kiezers door
de fraude geen stemkaart.
Bron: AD, 26 november 2007

Minder scholieren

De komende vijf jaar daalt in sommige regio’s het aantal
schoolkinderen dramatisch. Daarentegen groeit Almere als
nooit tevoren. De regionale bevolkingsopbouw wordt
namelijk steeds onevenwichtiger. Voor heel Nederland
daalt tot 2013 het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd
met 60 duizend. Het aantal kinderen van 13 tot 18 jaar
daalt met 20 duizend. In delen van Limburg, Zeeland en
Groningen daalt het aantal kinderen nog forser, met soms
20 tot 30 procent. In de grote steden en Almere, waar veel
nieuwbouw is, is het tegenovergestelde aan de hand: daar
groeit het aantal kinderen met soms 30 procent. Voor
schoolbesturen wordt het lastig plannen. In Parkstad
Limburg, een samenwerkingsverband van zeven gemeen-
ten, daalt het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs
de komende twintig jaar met 34 procent. Het leerlingen-
aantal van het basisonderwijs daalt met eenzelfde percen-
tage.
Bron: NRC Handelsblad, 12 december 2007

Oudste man van Nederland

De oudste man van Nederland is eind december 108 jaar
geworden. De Rotterdammer, sinds 1985 weduwnaar, is
gezond en een stugge roker van sigaren en pijpen. In zijn
geboortejaar 1899 werd Staatsbosbeheer opgericht, vond
er een volkstelling plaats en reed de eerste elektrische
tram tussen Haarlem en Zandvoort. De oudste man van
Nederland is niet de oudste Nederlander: dat is een
110-jarige vrouw uit Middelburg.
Bron: AD, 17 december 2007

Feestdagen desastreus voor huwelijken

Nederlandse echtparen hebben na de feestdagen in groten
getale besloten hun relatie te beëindigen. Dit signaleert de
vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidings-

bemiddelaars (vFAS). De 850 leden van deze vereniging
kregen die dagen 10 tot 50 procent meer echtelieden over
de vloer dan normaal. Na kerst en Nieuwjaar zagen
advocaten het aantal scheidingsaanvragen altijd al toe-
nemen. Ook het aantal ongehuwd samenwonende paren
dat bij advocaten aanklopt, stijgt opvallend snel. Dat veel
paren juist tijdens de feestdagen besluiten uit elkaar te
gaan, komt door de vele tijd die zij dan met elkaar door-
brengen. Ze constateren dan dat ze elkaar niet veel meer
te vertellen hebben. Ook het contact met de schoonfamilie
levert nogal eens spanningen op. Na de zomervakantie en
het carnaval tekenen zich volgens vFAS ook pieken af.
Bron: AD, 12 januari 2008

Gastarbeid terug van weggeweest

Arbeidsmigratie is terug. De gastarbeiders komen nu niet
uit de landen rond de Middellandse Zee, zoals dertig jaar
geleden, maar uit Oost-Europa. Het ministerie van Sociale
Zaken schat hun aantal op honderdduizend. De meesten
zijn van Poolse herkomst. Met de wedergeboorte van de
gastarbeid zijn ook de bijbehorende problemen terug. Net
als dertig jaar geleden komen de meesten terecht aan de
onderkant van de arbeidsmarkt. Ook is er de concentratie
van gastarbeiders in de achterstandswijken van grote
steden. Huisjesmelkers verhuren weer etages tegen
woekerprijzen aan teveel immigranten, wat tot buurt-
problemen leidt. Het verschil met vroeger is dat bestuur-
ders zeggen vóór alles te willen voorkomen dat Nederland
straks met een nieuwe kansarme minderheid wordt opge-
scheept. De nieuwe minderheid is echter al een feit: van
de Poolse immigranten die in 2004 naar Nederland
kwamen, is nog geen kwart teruggekeerd. Scholen zien
een toename van Poolse kinderen.
Bron: Elsevier, 2 februari 2008

Meer baby’s nodig tegen vergrijzing

Als het aan de minister voor Jeugd en Gezin ligt, mogen
we wel wat meer baby’s maken. “In Nederland zijn we over
het algemeen vrij terughoudend met bevolkingspolitiek en
daar kan ik me wel in vinden”, zegt de minister. Met het
oog op de kosten van de vergrijzing is het echter wel een
interessante discussie, die we moeten voeren. Het Neder-
lands geboortecijfer is met 1,7 kind per vrouw niet slecht,
maar het ideale cijfer voor het opvangen van de vergrijzing
is 2,1. De minister wil zich verdiepen in de Scandinavische
landen, waar de kinderopvang al jaren beter is geregeld.
Vrouwen werken daar meer, maar krijgen ook meer kinde-
ren. ‘Je zou denken: als de opvang niet goed is geregeld,
blijven vrouwen thuis en krijgen ze ook meer kinderen.
Zo eenvoudig blijkt het niet te werken’.
Bron: Dagblad De Pers, 19 februari 2008
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Mededelingen

Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2008

De tiende editie van het Jaarboek Onderwijs in Cijfers is
verschenen, met daarin de meest actuele CBS-cijfers.
Naast de vaste informatie over leerlingen, onderwijsinstel-
lingen en onderwijsuitgaven wordt een aantal thema’s
belicht. Zo is er aandacht voor het opleidingsniveau van de
bevolking, het baanbezit van voortijdige schoolverlaters,
studievoortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs
en de kosten voor de samenleving van een diploma in het
regulier onderwijs. Het Jaarboek bevat verder een tabel-
lengedeelte.
ISBN 90 357 1849 4; verkoopprijs € 37,80 (exclusief admi-
nistratie- en verzendkosten).
Bestelinfo: tel. (088) 570 70 70; fax (045) 570 62 68;
e-mail: verkoop@cbs.nl.

European Population Conference 2008

De European Population Conference (EPC) wordt elke
twee jaar gehouden. Het wetenschappelijk programma van
deze conferentie is ingedeeld in verschillende thema’s. De
conferenties zijn bedoeld voor een breed publiek dat
betrokken is bij of geïnteresseerd is in Europees bevol-
kingsonderzoek.
Dit jaar wordt de EPC van 9 tot en met 12 juli gehouden in
Barcelona.
Meer informatie is beschikbaar op de website van de
European Association for Population Studies
(www.eaps.nl) of op de website van de conferentie
(www.epc2008.princeton.edu).

Gezinnen van de toekomst

E-Quality heeft in samenwerking met het Centraal Bureau
voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau twee onderzoeken gedaan naar gezinnen. Welke
vragen en zorgen hebben de verschillende gezinnen
momenteel? Welke ondersteuning gebruiken of wensen
zij? Sluit de opvoedingsondersteuning voldoende aan bij
de behoeften van de ouders?
Gezinnen van de Toekomst – deel A: Cijfers en trends;
verkoopprijs € 17,50.
Gezinnen van de Toekomst – deel B: Opvoeding en
opvoedingsondersteuning; verkoopprijs € 17,50.
Bestelinfo: tel. (070) 365 97 77; fax (070) 346 90 47;
e-mail: info@e-quality.nl.

Nederland deeltijdland

Het merendeel van de werkende vrouwen in Nederland
werkt in deeltijd. De overheid wil de arbeidsduur van
vrouwen verhogen en zal daarvoor een Taskforce Deeltijd-
plus in het leven roepen. Het SCP zet voor deze Taskforce
de stand van zaken op een rijtje wat betreft de arbeidsduur

van vrouwen en de opvattingen en voorkeuren van
vrouwen en mannen daarover. Ook wordt Nederland ver-
geleken met andere EU-landen. Tot slot wordt ingegaan op
de vraag wat de relatie is tussen deze culturele factoren en
de arbeidsduur van vrouwen.
Portegijs, W. en S. Keuzekamp (red.), 2008, Nederland
deeltijdland. Vrouwen en deeltijdwerk. SCP, Den Haag.
ISBN 90 377 0346 7; verkoopprijs € 16,90.

Het dagelijks leven van allochtone stedelingen

Welke verschillen en overeenkomsten zijn er in de manier
waarop allochtone en autochtone stedelingen hun dage-
lijks leven inrichten? In deze SCP-publicatie komt een
reeks van bezigheden en onderwerpen aan de orde: ver-
deling van de tijd, denken over tijd, organisatie van huis-
houden en kinderverzorging, deelname aan informele hulp
en maatschappelijk middenveld, sociale contacten, wijze
van vervoer door de stad, mediavoorkeuren en vrijetijds-
besteding, met bijzondere aandacht voor kunst en cultuur.
De informatie hierover is afkomstig uit vraaggesprekken
met telkens 800 Turkse, Marokkaanse, Surinaamse,
Antilliaanse en autochtone stedelingen.
ISBN 90 377 0336 8; verkoopprijs € 19,90.

Verhuisafstanden en verhuismotieven

In het project ‘Verhuisafstanden en verhuismotieven’ staat
de vraag centraal of, en in hoeverre, er verschillen tussen
diverse bevolkingscategorieën bestaan in de motieven om
te verhuizen en de afstand waarover ze verhuizen.
Verschijnt april 2008.
ISBN 90 377 0335 1; SCP; verkoopprijs nog niet bekend.
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In memoriam Kees de Hoog

Op 4 maart 2008 is na een kort ziekbed prof. Dr. Kees
de Hoog, emeritus-hoogleraar Gezinssociologie aan
Wageningen Universiteit, overleden. Hij is 65 jaar
geworden. Vorig jaar oktober nam hij afscheid van
Wageningen Universiteit.
Kees de Hoog (Rotterdam, 1942) studeerde sociologie
en demografie in Utrecht. Hij promoveerde in 1982 in
Wageningen op de partnerselectie bij huwelijkssluiting
in Nederland. De Hoog is vanaf 1970 tot 2007 verbon-
den geweest aan Wageningen Universiteit, waar hij in
2002 werd benoemd tot hoogleraar Gezinssociologie en
gezinsbeleid. De laatste jaren was hij intensief betrok-
ken bij het opzetten van de studie Gezondheid en maat-
schappij.
Prof. De Hoog publiceerde veelvuldig, onder meer met
columns en commentaren in een aantal dagbladen en
Resource, het weekblad voor Wageningen UR.



Artikelen

Vruchtbaarheid in de twintigste eeuw

Arie de Graaf

In de vorige eeuw werden in Nederland bijna 20 miljoen
kinderen geboren. In dezelfde periode overleden 9,6 mil-
joen mensen, kwamen 6 miljoen migranten naar Nederland
en gingen bijna 5 miljoen emigranten naar het buitenland.
De invloed van de vruchtbaarheid op de bevolkingsgroei
en -samenstelling is in de twintigste eeuw dan ook bedui-
dend groter geweest dan die van de andere demografische
componenten. Dit artikel schetst de ontwikkeling van de
geboorte vanaf 1900. Voorts besteedt het aandacht aan
nieuwe ontwikkelingen die in de twintigste eeuw hebben
plaatsgevonden. Het gaat hierbij vooral om de buitenechte-
lijke vruchtbaarheid en het uitstel van het eerste kind, die
in het laatste kwart van de vorige eeuw een hoge vlucht
namen.

1. Inleiding

Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw was het
krijgen van kinderen een vanzelfsprekend onderdeel van
het huwelijksleven. De meeste mensen besloten na het
vinden van een partner te gaan trouwen, en de wenselijk-
heid van kinderen werd maar zelden ter discussie gesteld.
Voor een groot deel kwam dit voort uit een gebrek aan
betrouwbare voorbehoedmiddelen. Verder was het vaak
sociaal wenselijk om kinderen te krijgen. Geboorteregeling
werd na de jaren zestig echter gemeengoed en drukte een
fors stempel op de ontwikkeling van de geboortecijfers in
Nederland. Het maakte de weg vrij voor uitstel of zelfs
afstel van het krijgen van kinderen.

In dit artikel staat de vraag “Hoe heeft de vruchtbaarheid in
Nederland zich in de twintigste eeuw ontwikkeld en wat is
de invloed van deze ontwikkeling geweest op de bevol-
kingsomvang?” centraal. Deze vraag kan worden beant-
woord aan de hand van de gegevens over jaarlijkse aantal-
len geborenen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.
De gegevens hebben betrekking op alle geborenen die
enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur en een eventueel overlijden vóór de
geboorteaangifte.

Een andere bron van informatie is het Onderzoek Gezins-
vorming (OG), een steekproefonderzoek van het CBS dat
vanaf 1977 om de vijf jaar wordt gehouden. De laatste
enquête onder mannen en vrouwen van 18–62 jaar vond in
2003 plaats. Bij het OG staat het verzamelen van informa-
tie over huishoudens- en gezinsvorming ter aanvulling op
de demografische gegevens uit de Gemeentelijke Basis-
adminstratie persoonsgegevens (GBA) centraal. Deze
aanvullende informatie wordt gebruikt voor verklarende
analyses op microniveau. Het accent in het Onderzoek
Gezinsvorming ligt daarom sterk op informatie over de
sociaaldemografische levensloop, zowel retrospectief
(demografische transities in samenhang met onderwijs- en
arbeidsparticipatie) als prospectief (verwachtingen over
vruchtbaarheid en relatievorming in samenhang met
huidige achtergrondkenmerken).

2. Aantal geborenen

In de eerste decennia van de twintigste eeuw schommelde
het jaarlijks aantal levendgeborenen rond de 170 duizend
(grafiek 1). Hoewel Nederland niet was betrokken bij de
Eerste Wereldoorlog, werden ongeveer 100 duizend solda-
ten opgeroepen om de neutraliteit te handhaven. Na de
oorlog, toen deze soldaten weer naar huis mochten, vond
een kleine babyboom plaats (193 duizend geborenen in
1920). In de jaren twintig daalde het jaarlijks aantal
geborenen onder de 180 duizend. Dit niveau handhaafde
zich in de jaren dertig. In 1943 waren er voor het eerst in
de Nederlandse geschiedenis ruim 200 duizend levend-
geborenen. Kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1946,
werd het record van 284 duizend bereikt. In de jaren vijftig
en begin jaren zestig lag het aantal geborenen tussen de
230 en 250 duizend. Tot begin jaren zeventig bleven de
aantallen boven de 200 duizend uitkomen. In de jaren
zeventig daalde het aantal sterk, van 248 duizend naar
ongeveer 175 duizend.
Deze daling werd mede veroorzaakt door een aantal
sociale factoren, zoals secularisatie, emancipatie, individu-
alisatie en de beschikbaarheid van de anticonceptiepil.
Terwijl in 1960 nog geen 20 procent van de bevolking zich
niet tot een kerkgenootschap of levensbeschouwelijke
groepering rekende, noemde eind jaren negentig ongeveer
40 procent van de bevolking zich onkerkelijk (Advokaat en
De Graaf, 2001). Een groeiend aantal jonge paren vond in
de jaren zeventig welvaart en een maatschappelijke
carrière belangrijker dan een kinderrijk gezin. Voorts
heerste bij een groot deel van de Nederlandse bevolking
een dreigend gevoel van overbevolking: de bevolkings-
prognose van 1965 voorspelde immers een bevolkings-
aantal van 21 miljoen aan het eind van de twintigste eeuw
(Beets en De Graaf, 1980). Ten slotte leverden de intro-
ductie en acceptatie van betrouwbare voorbehoedmidde-
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Dit artikel is grotendeels gebaseerd op: Graaf, A. de, 2007.
De vruchtbaarheid van vrouwen in de twintigste eeuw.
In: Boonstra, O.W.A., P.K. Doorn, M.P.M. van Horik,
J.G.S.J. van Maarseveen en J. Oudhof (red.), Twee
eeuwen Nederland geteld. Onderzoek met de digitale
Volks-, Beroeps- en Woningtellingen 1795–2001, blz. 99–
128. Symposium publicaties 2. DANS, Den Haag.



len een substantiële bijdrage aan de daling van het kinder-
tal, het uitstel van het eerste kind en het beperken van de
gezinsgrootte.

Begin jaren tachtig lag het aantal geboorten op hetzelfde
niveau als aan het begin van de twintigste eeuw, toen
Nederland ruim 9 miljoen minder inwoners telde. Vanaf
medio jaren tachtig ging het aantal geboorten weer lang-
zaam stijgen (tot 207 duizend in 2000), waarna opnieuw
een daling inzette. In 2006 werden 185 duizend kinderen
geboren. Naar verwachting zal ook in de komende jaren
nog sprake zijn van een afnemend aantal geboorten. Dit is
het gevolg van het teruglopend aantal vrouwen in de
vruchtbare levensfase. Het merendeel van deze vrouwen
is namelijk geboren in de periode 1975–1985, toen het
aantal geboorten op een veel lager niveau lag dan in de
voorgaande decennia.

Het aantal levendgeborenen per kalenderjaar kan worden
onderverdeeld in eerste, tweede, derde en vierde of
volgende kinderen (grafiek 2). Deze cijfers zijn beschikbaar
vanaf 1936. Het percentage vierde en volgende kinderen
blijkt in de loop van de eeuw sterk te zijn gedaald. Eind
jaren dertig bestond een derde van alle levendgeborenen
in het gezin uit een vierde of volgende kind. Aan het eind
van de eeuw was dit aandeel nog maar 5 procent. Hier-
door steeg het percentage eerste en tweede kinderen.
Eind jaren negentig was 80 procent van de levendgebore-
nen een eerste of tweede kind. Wat opvalt is dat het
percentage derde kinderen in de loop van de tijd maar licht
is gedaald, van 15 naar 12 procent.

3. Gemiddeld kindertal

Ontwikkelingen in de vruchtbaarheid kunnen vanuit twee
perspectieven nader worden geanalyseerd: op basis van
gegevens over kalenderjaren of geboortejaren van genera-
ties vrouwen.
De bekendste maat voor het vruchtbaarheidsniveau per
kalenderjaar is het totaal leeftijdsspecifiek vruchtbaarheids-
cijfer (TFR). Op basis van de vruchtbaarheidsgegevens
voor een kalenderjaar kan met deze maat worden uitge-
drukt hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld zou voort-
brengen als de in het betreffende jaar waargenomen leef-
tijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar hele
vruchtbare leven zouden hebben gegolden en/of nog
zullen gelden.

De bekendste maat van het vruchtbaarheidsniveau per
generatie is het gemiddeld kindertal van vrouwen geboren
in een bepaald jaar. Zouden de leeftijdsspecifieke vrucht-
baarheidscijfers gedurende lange tijd niet veranderen, dan
zouden het totaal vruchtbaarheidscijfer en het gemiddeld
uiteindelijk kindertal van generaties op den duur aan elkaar
gelijk zijn.

In de periode van het begin van de twintigste eeuw tot de
Tweede Wereldoorlog daalde de TFR van 4,5 naar
2,6 (grafiek 3). Deze daling werd in 1920 onderbroken door
een kleine naoorlogse babyboom. Het vruchtbaarheids-
cijfer bereikte in de tweede helft van de jaren dertig een
dieptepunt van 2,5 en nam gedurende de Tweede Wereld-
oorlog weer toe. Een van de verklaringen hiervoor was de
stijging van het aantal huwelijken. Het huwelijk was
namelijk populair tijdens de mobilisatie in 1939, omdat
gehuwde soldaten meer soldij ontvingen dan ongehuwden.
Ook steeg het aantal huwelijken gedurende de oorlog
omdat ongehuwden een grotere kans hadden om in Duits-
land te werk te worden gesteld (CBS, 1999). In het jaar na
het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog steeg de
TFR kortstondig tot 4,0. Doordat vrouwen op jongere leef-
tijd kinderen kregen, steeg de vruchtbaarheid ook weer
enigszins in jaren vijftig en begin jaren zestig. Hierdoor
was de vruchtbaarheid in Nederland één van de hoogste in
Europa. Evenals in veel andere Europese landen daalde
het vruchtbaarheidscijfer sterk tussen medio jaren zestig
en medio jaren zeventig. Aan het eind van die periode had
een niveau van 1,7 bereikt. Daarna daalde het cijfer lang-
zaam verder tot een niveau van 1,5, met als dieptepunt
1,47 in 1983. Deze lage vruchtbaarheidscijfers werden
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onder meer veroorzaakt door uitstel van kinderen onder
jongere vrouwen en inhaal onder oudere vrouwen.

Vanaf 1997 is de vruchtbaarheid weer gestegen tot een
niveau van 1,7 kinderen per vrouw. Deze stijging kan
worden toegeschreven aan het feit dat de uitsteleffecten
waren uitgewerkt en de inhaaleffecten nog een tijdje aan-
hielden. Halverwege het huidige decennium vond een
stabilisatie van de vruchtbaarheid plaats. Naar verwachting
zal de TFR in de toekomst niet meer sterk veranderen. De
Bevolkingsprognose 2006 van het CBS verwacht op lange
termijn een vruchtbaarheidscijfer van 1,75 (Garssen en
Van Duin, 2006).

De interpretatie van de TFR als het gemiddeld kindertal
per vrouw is door verschillende oorzaken ingewikkeld. Zo
heeft het uitstelgedrag op jonge leeftijden een neerwaarts
effect op dit cijfer. Het inhaalgedrag op hogere leeftijden
heeft echter in latere jaren een opwaarts effect. Het vrucht-
baarheidscijfer laat in deze periode eerst een daling zien
en vervolgens een stijging, hoewel het aantal kinderen dat
deze vrouwen uiteindelijk zullen krijgen niet verandert.
Deze nadelen kunnen worden vermeden door gebruik te
maken van het cohortvruchtbaarheidscijfer, het gemiddeld
kindertal per vrouw naar geboortejaar van de vrouw. Het
nadeel daarvan is echter dat men voor het definitieve cijfer
moet wachten tot de vrouwen die in een bepaald kalender-
jaar zijn geboren de vruchtbare leeftijd achter zich hebben
gelaten. Voor het jaar 2006 is dit (vrijwel) definitieve cijfer
alleen bekend voor generaties geboren vóór circa 1965.

Vrouwen geboren in 1910 kregen gemiddeld 2,9 kinderen
(stippellijn in grafiek 3). Tussen de generaties 1935 en
1945 is het gemiddeld kindertal per vrouw sterk afge-
nomen. Generaties geboren in de periode 1945–1955
kregen minder tweede kinderen en bleven vaker kinder-
loos. De geboorte van derde kinderen liet echter een kleine
stijging zien, waardoor het gemiddeld kindertal bij deze
generaties uiteindelijk maar weinig daalde. Bij generaties
geboren tussen 1955 en 1965 daalde het gemiddeld

kindertal weer langzaam, omdat steeds meer vrouwen
kinderloos bleven en het percentage vrouwen met drie
kinderen afnam. De stijging van het onderwijsniveau van
vrouwen en de hiermee samenhangende toename van de
arbeidsparticipatie, evenals problemen om werk en zorg
voor kinderen te combineren, liggen hieraan waarschijnlijk
ten grondslag.

Uit grafiek 3 blijkt dat de cohortvruchtbaarheid zich gelei-
delijker heeft ontwikkeld dan de TFR. Een voorbeeld maakt
dit duidelijk. In het kalenderjaar 1946 zijn veel kinderen
geboren die wegens de Tweede Wereldoorlog waren uit-
gesteld. Deze kinderen werden geboren uit moeders van
verschillende geboortegeneraties. De naoorlogse baby-
boom is daarom niet waarneembaar in de cohortvrucht-
baarheidcijfers.

4. Niet-echtelijke geboorten

Het percentage niet-echtelijke geboorten in Nederland
daalde licht vanaf het begin van de vorige eeuw tot ver in
de jaren vijftig (grafiek 4). Deze dalende trend werd vlak na
de Tweede Wereldoorlog tijdelijk onderbroken. Het aan-
deel niet-echtelijke geboorten verdubbelde toen tot 3,5 pro-
cent. Tussen het eind van de jaren veertig en medio jaren
zeventig schommelde het aandeel niet-echtelijke gebore-
nen onder de 2 procent. Vanaf medio jaren zeventig steeg
het aandeel gestaag. Tegenwoordig is 35 procent van alle
geboren kinderen niet-echtelijk. Voor eerste kinderen is dit
aandeel met 45 procent nog groter. Dit is zo doordat een
deel van de ouders die tijdens de geboorte van het eerste
kind ongehuwd samenwonen, na de geboorte alsnog gaan
trouwen. Het tweede kind wordt dan ook vaker binnen het
huwelijk geboren dan het eerste kind.

De situatie waarin kinderen tegenwoordig buiten het huwe-
lijk worden geboren, is heel anders dan vroeger. Tot begin
jaren tachtig betrof het vaak jonge, alleenstaande meisjes
die ongewenst zwanger werden. Tegenwoordig komen
niet-echtelijke kinderen juist veelal ter wereld als kind van
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Bron: Statistiek van de geboorte en Bevolkingsprognose 2006.

3. Totaal vruchtbaarheidcijfer (TFR) en gemiddeld kindertal
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niet-gehuwd samenwonenden die er bewust voor kiezen
om als ongehuwden een gezin te stichten en eventueel
later alsnog te trouwen.
De mate waarin vrouwen ongehuwd kinderen krijgen, ver-
schilt sterk per leeftijdsgroep (grafiek 5). Vooral vrouwen
die op jonge of juist op latere leeftijd moeder worden,
krijgen hun eerste kind relatief vaak buiten het huwelijk. In
de eerste helft van de jaren zeventig lag het aandeel
niet-echtelijke kinderen van deze moeders rond 5 procent.
Inmiddels is dit aandeel voor jonge moeders toegenomen
tot meer dan de helft en voor oudere moeders tot bijna de
helft. Onder de 25–34-jarigen is het aandeel niet-echtelijke
geboorten in de gehele periode beduidend kleiner.

Ook het opleidingsniveau van de moeder speelt een
belangrijke rol bij niet-echtelijke eerstgeborenen. Niet-
echtelijke geboorten komen vaker dan gemiddeld voor bij
laagopgeleide vrouwen (grafiek 6). Dit is voor een deel te
verklaren uit het feit dat laagopgeleide vrouwen relatief
vaak een niet-echtelijk kind krijgen zonder samen te
wonen. Dit geldt voor de gehele periode vanaf 1970,
behalve in de periode 2000–2002. Van alle laagopgeleide
vrouwen die in de periode 1980–2002 een eerste kind

buiten het huwelijk kregen, woonde bijna een op de drie
niet samen met een partner. Van de hoogopgeleide
vrouwen was dit slechts 7 procent.

Van de vrouwen die in de jaren tachtig een eerste kind
kregen, was 90 procent gehuwd en woonde 7 procent
niet-gehuwd samen. Onder de vrouwen die in de periode
1995–2002 een eerste kind kregen, was het percentage
niet-gehuwd samenwonenden gestegen tot ruim een kwart
(staat). Van deze samenwoners was in 2003 inmiddels
ruim de helft alsnog getrouwd, dan wel van plan dit op
korte termijn te doen.

Veel niet-echtelijk eerstgeborenen groeien uiteindelijk op
bij gehuwde ouders. Een eventueel tweede kind wordt dan
ook, als gezegd, vaker dan het eerste kind binnen een
huwelijk geboren. Het totaal aantal niet-gehuwd samen-
wonenden met kinderen is in de loop der jaren sterk
gestegen. Hun aantal is in de afgelopen tien jaar meer dan
verdubbeld, van 100 duizend naar 250 duizend. Het aan-
deel van deze samenwonenden dat na de geboorte van
het eerste kind alsnog trouwt of wil gaan trouwen, is echter
vrijwel gelijk gebleven.

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2008 17

%

5. Aandeel niet-echterlijke eerste geboorten op het totale
aantal eerste geboorten naar leeftijd moeder5.

15–24 jaar 35–49 jaar25–34 jaar

20

30

40

50

60

10

0

70

1985 1990 1995 2000 2005198019751970

%

Bron: Onderzoek Gezinsvorming.

6. Aandeel niet-echtelijke eerste geboorten op het totale
aantal eerste geboorten naar opleidingsniveau moeder6.
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5. Uitstel eerste kind

Geboorteregeling is gemeengoed geworden, en dit geldt
bij uitstek voor Nederland. In ons land is, vergeleken met
andere Europese landen, het percentage vrouwen dat een
geboorteregelende methode gebruikt relatief hoog (United
Nations, 2001). Daarnaast trekt ons lage aantal tiener-
zwangerschappen internationaal de aandacht. In 1970 was
nog 4 procent van alle vrouwen die een kind kregen jonger
dan 20 jaar, in de jaren negentig was dit aandeel gezakt tot
1 procent. Nederland behoort daarmee tot de landen waar
tienerzwangerschappen en tienermoeders het minst voor-
komen. Het succesvolle geboorteregelend gedrag wordt
bovendien bevestigd door het feit dat in 2003 bijna 70 pro-
cent van de 18–45-jarige vrouwen een methode gebruikte
om een zwangerschap te voorkomen (De Graaf, 2004).

Er zijn twee redenen waarom geboorteregeling wordt toege-
past. Enerzijds kan met geboorteregeling het aantal
kinderen worden gepland, anderzijds is het mogelijk het tijd-
stip van de geboorten beter te regelen. Wat het aantal kin-
deren betreft, hebben zich de laatste jaren nauwelijks nog
veranderingen voorgedaan. Vrouwen die kinderen willen,
hebben een duidelijke voorkeur voor twee kinderen. Dat
was tien jaar geleden al zo en dat is ook nu nog het geval.
Wat het tijdstip van de geboorte van de kinderen betreft,
doen zich echter nog steeds veranderingen voor. Als
gevolg van medische en maatschappelijke ontwikkelingen
kunnen, mogen en willen vrouwen het krijgen van hun
eerste kind uitstellen. In 1963 werd de anticonceptiepil op
de markt gebracht en vanaf de jaren zeventig nam het
gebruik hiervan sterk toe. Tegelijkertijd willen vrouwen
(financieel) onafhankelijker zijn en zichzelf eerst ontplooien
voordat ze aan kinderen beginnen. Steeds meer vrouwen
zijn een hogere opleiding gaan volgen. Als gevolg hiervan
wachten vrouwen steeds langer met moeder worden. In
1970 kreeg een vrouw haar eerste kind op een gemiddelde
leeftijd van 24 jaar. Sindsdien is de gemiddelde leeftijd
gestegen. In 1980 lag de gemiddelde leeftijd van de vrouw
bij de geboorte van het eerste kind op 25,6 jaar, in 2006
was dit 29,4 jaar (grafiek 7). Een derde kind, waarvoor

momenteel één op de vijf vrouwen kiest, wordt ook op
steeds hogere leeftijd geboren (in 2006 was de moeder
gemiddeld 33,3 jaar). Wel kan worden geconstateerd dat
de stijging van de gemiddelde leeftijd bij de geboorte van
het eerste kind tot stilstand is gekomen.

De stijging van de leeftijd waarop vrouwen hun kinderen
krijgen, hangt samen met een daling van de vruchtbaar-
heid op jongere leeftijd en een stijging van de vruchtbaar-
heid van vrouwen boven de 30 jaar. Uit grafiek 8 blijkt
duidelijk dat de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers
voor vrouwen van 30 jaar of ouder een stijgende trend ver-
tonen. In de tweede helft van de jaren tachtig is deze
stijging van de vruchtbaarheid, die tot de eeuwwisseling
duurde, begonnen. Aan het begin van de nieuwe eeuw is
het uitstel van kinderen tot stilstand gekomen. Het aantal
kinderen dat wordt geboren uit vrouwen jonger dan 30 jaar
is namelijk op hetzelfde niveau gebleven. Voorts blijkt dat
de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers voor vrouwen
van 30 jaar of ouder niet meer zo snel toenemen als in de
jaren tachtig en negentig.

Vier op de tien kinderen die in de periode 2000–2002 zijn
geboren, hebben een moeder die bij de geboorte jonger
was dan 30 jaar. In 1990 hadden nog bijna zes op de tien
geborenen een moeder jonger dan 30 jaar. Het langer
volgen van onderwijs en de toegenomen arbeidspartici-
patie van vrouwen zijn factoren die een rol spelen in de
stijging van de leeftijd waarop ze kinderen krijgen. Omdat
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het combineren van werk en kinderen voor veel vrouwen
(en hun partner) problemen oplevert, wachten velen enige
tijd met het krijgen van kinderen.

Gegevens op basis van het kalenderjaar geven niet het
volledige beeld van ontwikkelingen van de vruchtbaarheid.
Gegevens op basis van het geboortejaar van de vrouw,
ontleend van het Onderzoek Gezinsvorming, geven een
beter beeld. Dit geldt vooral voor de leeftijd van de vrouw
bij het krijgen van een kind. Een nadeel van gegevens op
basis van generaties is echter wel dat jonge vrouwen hun
kindertal nog niet hebben voltooid, waardoor vergelijkingen
met de jongste generaties nog niet mogelijk zijn.

Grafiek 9 laat zien dat van de vrouwen geboren tussen
1945 en 1950 al bijna de helft voor de 25e verjaardag
moeder was, terwijl van de vrouwen die in het begin van
de jaren zestig zijn geboren op die leeftijd nog driekwart
kinderloos was. Pas tegen de 29 jaar was van deze
vrouwen de helft moeder. Elke generatie die later is
geboren, stelt het krijgen van kinderen weer iets langer uit.
Alleen bij de jongste generatie, die begin jaren zeventig is
geboren, lijkt er in ieder geval op jonge leeftijd geen sprake
meer te zijn van uitstel ten opzichte van de generatie die in
de tweede helft van de jaren zestig is geboren.
Het grootste verschil doet zich voor als vrouwen, die vóór
1955 zijn geboren, worden vergeleken met vrouwen die na
dat jaar zijn geboren. Aan het begin van de vruchtbare
leeftijd bleef het aantal moeders bij vrouwen die in 1955 of
later zijn geboren ver achter bij de eerder geboren
vrouwen. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden door het
feit dat deze groep als eerste al vanaf jonge leeftijd gebruik
kon maken van de anticonceptiepil. Pas rond hun dertigste
verjaardag worden de verschillen kleiner en is de inhaal-
slag begonnen. Op 42-jarige leeftijd is het verschil in
kinderloosheid tussen vrouwen die in de jaren veertig zijn
geboren en vrouwen die in de eerste helft van de jaren
vijftig zijn geboren nog maar klein. Ook bij de vrouwen die
later zijn geboren, is de trend van uitstel gevolgd door
inhaal zichtbaar.

Grafiek 10 laat zien dat, ongeacht hun opleidingsniveau,
steeds minder vrouwen een kind krijgen vóór hun 29e ver-
jaardag. Wel kan men constateren dat het verschil tussen
laag- en hoogopgeleide vrouwen in de loop van de tijd
groter is geworden. Acht op de tien laagopgeleide vrouwen
geboren in de jaren veertig kregen een eerste kind voor de
29e verjaardag; bij de hoogopgeleiden was dit de helft.
Van de laagopgeleide vrouwen geboren eind jaren zestig
tot begin jaren zeventig, werden zes op de tien op deze
leeftijd voor het eerst moeder. Van deze generatie werd
slechts één op de tien hoogopgeleide vrouwen vóór de 29e
verjaardag voor het eerst moeder. Langer doorleren,
langer participeren op de arbeidsmarkt en het uitstellen
van een vaste relatie zijn hieraan debet.

6. Geen kinderen

Veel vrouwen kiezen tegenwoordig na hun opleiding niet
meteen voor kinderen. Ze richten zich eerst op de arbeids-
markt. Het is niet altijd gemakkelijk om een baan te combi-
neren met de opvoeding van kinderen. Mede daarom
wachten veel vrouwen enige tijd met kinderen. Voor een
toenemend aantal vrouwen betekent dit dat ze geen kinde-
ren meer krijgen: van uitstel komt afstel. Dit afstel kan
verschillende oorzaken hebben. Voor een deel is het een
biologische kwestie. Naarmate vrouwen langer wachten
met kinderen, neemt de kans toe dat ze niet of verminderd
vruchtbaar zijn. Een andere oorzaak is dat ze zich te oud
vinden voor het moederschap of dat ze hun leefpatroon
niet meer aan kinderen kunnen of willen aanpassen. Begin
jaren negentig gaf een kwart van de vrouwen als reden
voor kinderloosheid aan dat zij anders onvoldoende tijd
voor andere belangrijke zaken zouden hebben (CBS,
1994).
Van de vrouwen die in de periode 1935–1945 zijn geboren
en nu dus merendeels zestigers zijn, bleef 11 procent
kinderloos. Bij jongere generaties is het aandeel vrouwen
dat, al dan niet vrijwillig, kinderloos bleef groter. Van de
vrouwen die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn
geboren, is 15 procent kinderloos gebleven. Bij nog jon-
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9. Cumulatief percentage vrouwen dat ooit een eerste kind
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gere generaties is het aandeel vrouwen dat geen kinderen
krijgt uiteraard nog onzeker, maar waarschijnlijk zal dit
tegen de 20 procent liggen (grafiek 11).

Vrouwen kunnen vrijwillig of onvrijwillig kinderloos zijn.
Degenen die geen kinderen verwachten maar (vermoede-
lijk) wel vruchtbaar zijn, zouden als vrijwillig kinderloos
kunnen worden aangeduid. De mate van vrijwilligheid is
echter niet voor iedereen gelijk. Er zijn omstandigheden
waarin kinderloosheid voor een vrouw een onvermijdelijke
keuze is, terwijl men wel graag kinderen had willen krijgen.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij ziekte of handicap, of
bij het niet (tijdig) vinden van een geschikte partner. Om de
‘echt vrijwillig’ kinderloze vrouwen te onderscheiden, is in
het Onderzoek Gezinsvorming aan de betrokken vrouwen
gevraagd of ze zichzelf als vrijwillig kinderloos beschou-
wen. Uit de antwoorden blijkt dat van alle 36–45-jarige
vrouwen die verwachten kinderloos te blijven, 55 procent

zichzelf als vrijwillig kinderloos beschouwt; 45 procent is
onvrijwillig kinderloos (grafiek 12). Van de onvrijwillig
kinderloze vrouwen is ongeveer de helft om biologische
reden of door ziekte/handicap kinderloos (geworden).
Vrouwen die onvrijwillig kinderloos maar wel vruchtbaar
zijn, hebben voor het merendeel geen partner (meer) en
hadden wel graag kinderen willen hebben.

Als reden van vrijwillige kinderloosheid wordt door vrouwen
van 26 tot en met 45 jaar onder meer vaak genoemd dat
kinderen de vrijheid belemmeren, dat kinderen opvoeden
veel tijd en energie kost, dat de partner geen kinderen
wil en dat werken en kinderen moeilijk zijn te combineren
(grafiek 13). De belangrijkste reden voor vrijwillige kinder-
loosheid is het feit dat kinderen de vrijheid belemmeren.
Vooral hoogopgeleide vrouwen kiezen voor een leven
zonder kinderen. Het opleidingsniveau van vrouwen is de
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12. Vrouwen van 36–45 jaar die verwachten kinderloos te
blijven, 200312.
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afgelopen decennia toegenomen: in 1995 was 17 procent
van de vrouwen hoogopgeleid, terwijl dit in 2005 was toe-
genomen tot 23 procent (Van Herpen et al., 2006). Kinder-
loosheid hangt sterk samen met opleidingsniveau (gra-
fiek 14). Van de 46–62-jarige hoogopgeleide vrouwen is
bijna een kwart kinderloos. De kinderloosheid onder hoog-
opgeleide vrouwen van die leeftijd is daarmee aanzienlijk
hoger dan onder middelbaar opgeleide vrouwen en bijna
drie keer zo hoog als onder laagopgeleide vrouwen. Van
de 26–35-jarige hoogopgeleide vrouwen verwacht ruim
een kwart kinderloos te blijven. Dit aandeel is twee keer zo
groot als dat van laagopgeleide vrouwen van deze leeftijd.
De kinderloosheid is de afgelopen decennia ook onder
laagopgeleide en middelbaar opgeleide vrouwen toege-
nomen. Laagopgeleide en middelbaar opgeleide vrouwen
van 26–45 jaar kiezen vaker voor een leven zonder kinde-
ren dan 46–62-jarige vrouwen van hetzelfde opleidings-
niveau. In dit opzicht hebben hoogopgeleide vrouwen wat
betreft kinderloosheid een trend gezet die nu ook door
vrouwen met een laag of middelbaar opleidingsniveau
wordt gevolgd.

Het verschil in kinderloosheid naar opleidingsniveau kan in
belangrijke mate aan verschillen in relatievorm worden
toegeschreven. Van de hoogopgeleide gehuwde en
ooit-gehuwde vrouwen van 46 jaar of ouder is slechts
14 procent kinderloos, tegen 7 procent van de laagopgelei-
den (grafiek 15).
Van de hoogopgeleide vrouwen van 46–62 jaar is 85 pro-
cent gehuwd of ooit gehuwd geweest, tegen 96 procent
van de laagopgeleide vrouwen. Het verschil in kinderloos-
heid naar opleidingsniveau onder de 26–35-jarige vrouwen
kan eveneens voor een groot deel worden toegeschreven
aan het aandeel gehuwden. Van de hoogopgeleide
vrouwen van 26–35 jaar is een relatief laag percentage
gehuwd en woont een veel hoger percentage ongehuwd
samen (35 procent) of alleen (26 procent) dan van de laag-
opgeleide vrouwen (beide 19 procent). Van de ongehuwd
samenwonende vrouwen, en vooral van de alleenwonende
vrouwen, blijft een hoog percentage kinderloos (De Beer
en De Graaf, 1998). Dit is één van de verklaringen waarom

het percentage kinderloze vrouwen onder hoogopgeleiden
hoger is dan onder laagopgeleiden.

7. De invloed van geboorte op de bevolkingsomvang

In de twintigste eeuw is de bevolkingsomvang van Neder-
land toegenomen van 5,1 naar 16,2 miljoen. Het bevolkings-
aantal en de samenstelling naar leeftijd, geslacht en burger-
lijke staat aan het begin van de twintigste eeuw was mede
van invloed op de ontwikkeling van de geboorte- en sterfte-
aantallen, de emigratie en de huwelijkssluiting in die eeuw.
Grafiek 16 geeft het bevolkingsaantal van Nederland weer
vanaf 1900. De toename van de bevolking verliep in de loop
van de eeuw steeds sneller: in de jaren vijftig en zestig nam
de bevolking in zes jaar tijd toe met een miljoen. Sindsdien
is deze periode echter toegenomen tot elf jaar.
De bevolkingsgroei bestaat uit natuurlijke aanwas (het
geboorteoverschot) en buitenlandse migratie (het migra-
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tieoverschot). Tot het midden van de jaren zestig werd
de totale bevolkingsgroei bijna volledig teweeggebracht
door het geboorteoverschot (grafiek 17). Vertrekover-
schotten kwamen in die periode regelmatig voor. In de
jaren vijftig en zestig werd zelfs een jaarlijks geboorte-
overschot van meer dan 150 duizend gerealiseerd.
Vanaf het midden van de jaren zestig daalde het geboor-
teoverschot echter. Tegelijkertijd werden de vertrekover-
schotten uitzonderlijk en ging vestiging van migranten
een steeds grotere rol spelen in de bevolkingsgroei
(Nicolaas en Sprangers, 2007). In de jaren zeventig en
tachtig is steeds tussen de 30 en 50 procent van de
totale bevolkingsgroei door vestigingsoverschotten
teweeggebracht. De veranderingen in het geboorteover-
schot zijn in verband te brengen met de gewijzigde aan-
tallen geboorten, en in veel mindere mate met gewij-
zigde aantallen overledenen.

8. Terug- en vooruitblik

In de eerste decennia van de twintigste eeuw schommelde
het jaarlijks aantal levendgeborenen rond de 170 duizend.
Na de Tweede Wereldoorlog zette een stijging in en wer-
den gedurende bijna een kwart eeuw – tot circa 1970 –
jaarlijks tussen de 225 duizend en 250 duizend kinderen
geboren. Vanaf het midden van de jaren zestig veranderde
dit patroon radicaal en nam het aantal geboorten sterk af.
In de jaren negentig nam dit aantal weer toe, met als hoog-
tepunt het jaar 2001. Sindsdien daalt het aantal geboorten
weer. Het jaarlijks aantal sterfgevallen ontwikkelde zich op
geheel andere wijze: een langzame daling vanaf het begin
van de twintigste eeuw, met daarin twee pieken (de
Spaanse griep in 1918 en de hongerwinter van 1944–
1945), werd gevolgd door een geleidelijke stijging vanaf
begin jaren zestig.

In de vorige eeuw werden in Nederland bijna 20 miljoen
kinderen geboren, terwijl 9,6 miljoen mensen overleden,
6 miljoen migranten naar Nederland kwamen en bijna
5 miljoen emigranten vertrokken. De invloed van de
geboorte op de groei en samenstelling van de bevolking in
de twintigste eeuw is dan ook beduidend groter geweest
dan die van de andere demografische componenten.

Op basis van de meest recente langetermijnprognose van
het CBS wordt een forse groei verwacht van het aantal
65-plussers (grafiek 18) voor de komende decennia
(Garssen en Van Duin, 2006). Dit is voor een belangrijk
deel het gevolg van de historische bevolkingsgroei, ver-
sterkt door de in de loop der tijd gestegen overlevings-
kansen. De historische vruchtbaarheidscijfers drukken
hierbij een groot stempel op de vergrijzing. Naar verwach-
ting zal na 2011 het aantal 65-plussers versneld toe-
nemen, omdat de omvangrijke geboortecohorten vanaf
1946 dan de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. De sterke
daling van het aantal geboorten in de jaren zeventig van
de vorige eeuw zal uiteindelijk leiden tot een daling van het
aantal ouderen, vanaf de tweede helft van de jaren dertig
van deze eeuw. In de komende decennia zal de vergrijzing
in kwantitatief opzicht de belangrijkste demografische ont-
wikkeling zijn. De hoge vruchtbaarheid in de vorige eeuw is
daaraan dus grotendeels debet.
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Zuigelingensterfte per gemeente in Nederland, 1841–1939

Peter Ekamper en Frans van Poppel 1)

Lange tijd vormde zuigelingensterfte een groot deel van de
sterfte in Nederland. Aan het begin van de in dit artikel
beschreven periode betrof één op de vijf sterfgevallen een
kind in het eerste levensjaar. Er blijkt sprake te zijn van
een opmerkelijke continuïteit in de regionale sterfte-
verschillen. Wel zijn deze verschillen in de loop van de tijd
afgenomen. Het zwaartepunt van de gebieden met de
hoogste zuigelingensterfte is bovendien geleidelijk ver-
schoven van het westen naar het (zuid-)oosten.

1. Inleiding

Dit artikel gaat in op de ontwikkeling en de regionale ver-
schillen in de zuigelingensterfte in Nederland in de periode
1841–1939. Voor de sterfte in het eerste levensjaar in
deze periode zijn pas vanaf het laatste kwart van de
negentiende eeuw jaarlijkse gemeentelijke gegevens in
gedrukte vorm beschikbaar. De jaarlijkse gemeentelijke
cijfers zijn vanwege de kleine aantallen aan toevalsfluctua-
ties onderhevig, en de digitalisering van deze cijfers is zeer
tijdrovend. Er zijn echter ook bronnen beschikbaar waarin
de gemeentelijke gegevens zijn gepubliceerd voor meer-
jarige periodes, zij het periodes van wisselende lengte (vijf
tot twintig jaar).

Het is buitengewoon moeilijk om een allesomvattend
oordeel te vellen over de kwaliteit van de geboorte- en
sterfteregistratie in Nederland in de negentiende en twintig-
ste eeuw. Vooral de registratie van levenloos aangegeven
kinderen en van kinderen die kort na de geboorte zijn over-
leden, heeft in de eerste decennia tekortgeschoten. De
mate waarin dat gebeurde varieerde bovendien in de tijd
en per regio (Oomens, 1989; Nederlandsche Maatschappij
tot Bevordering der Geneeskunst, 1866). Over het alge-
meen wordt aangenomen dat zeker vanaf 1840 de regis-
tratie zo goed als compleet en tamelijk betrouwbaar is.
Dit artikel presenteert de beschikbare gegevens over de
zuigelingensterfte in Nederland in de periode 1841–1939 in
kaartvorm.

2. Historische databronnen

Een historisch cartografisch overzicht van het niveau en de
ontwikkeling van de sterfte op gemeentelijk niveau over
een langere tijdsperiode is in Nederland slechts te krijgen
door raadpleging van een groot aantal, deels nauwelijks
toegankelijke kaarten. De wijze waarop in deze kaarten de
sterftegegevens zijn weergegeven, loopt bovendien zozeer
uiteen dat van vergelijkbaarheid geen sprake is. Ook

ontbreken kaarten voor de eerste helft van de negentiende
eeuw. Vóór 1840 werd door lokale bestuurders en artsen
slechts in incidentele gevallen gebruik gemaakt van infor-
matie afkomstig uit overlijdensakten, hoewel deze in
gestandaardiseerde vorm vanaf het tweede decennium
van de negentiende eeuw beschikbaar waren. Historisch
kaartmateriaal met betrekking tot de zuigelingensterfte is
voor het eerst beschikbaar voor de periode 1880–1884,
en vervolgens pas weer voor de jaren 1904–1908 (Van
Poppel en Beekink, 2001).

In de jaren tachtig van de negentiende eeuw realiseerde
men zich in toenemende mate dat voor het vergelijken van
de gezondheidstoestand van verschillende volkeren
algemene sterftecijfers onbruikbaar waren, omdat de
kindersterfte ‘in zoo hooge mate het algemeene sterfte-
cijfer influenceert, ja zelfs regeert’ (Zeeman, 1899). De
aandacht werd daarom meer en meer op de sterfte van
zuigelingen gericht, en na 1880 werden ook kaarten gepu-
bliceerd die specifiek deze sterfte betroffen. Als uitvloeisel
van een vergelijkend onderzoek naar de kindersterfte van
een commissie die in 1885 was ingesteld door het
Geneeskundig Staatstoezicht, werd een kaart gepubliceerd
waarin per gemeente was vermeld hoeveel kinderen in de
jaren 1880–1884 vóór hun eerste verjaardag waren over-
leden. Het CBS publiceerde vijftien jaar later een carto-
gram waarin voor afzonderlijke gemeenten zuigelingen-
sterftecijfers waren vermeld over de jaren 1904–1908
(CBS, 1910). Vervolgens werd deze taak van het CBS
overgenomen door de in 1908 opgerichte Nederlandsche
Bond tot Bescherming van Zuigelingen (1915). Kaarten
vormden, zo meende de Bond, een uitstekend middel om
belangstelling te wekken voor de ‘schande der hooge
kindersterfte op plaatsen waar tot heden niet genoeg aan-
dacht daaraan werd geschonken’. In een reeks brochures
werden CBS-gegevens over aantallen overleden zuige-
lingen per gemeente in kaart gebracht. Steeds werden
daarbij die gemeenten in opvallende tinten weergegeven
waarin de zuigelingensterfte naar het oordeel van de Bond
een onaanvaardbaar hoog niveau had. Iedere gemeente
en gezondheidscommissie kon met de cijfers voor ogen
beoordelen of men gunstig of ongunstig afstak bij gemeen-
ten die in demografisch of economisch opzicht in dezelfde
omstandigheden verkeerden. Achtereenvolgende brochu-
res besloegen de jaren 1909–1913, 1914–1918, 1919–
1923 en 1924–1928.

Vanaf 1880 zijn gegevens over de aantallen overledenen
in het eerste levensjaar wel jaarlijks beschikbaar in de
Gemeentelijke Demografische Documentatie van het CBS.
Helaas werden gegevens over opgeheven gemeenten uit
het losbladige documentatiesysteem verwijderd en werden
gegevens over gemeenten die gebiedsuitbreiding onder-
gingen continu zodanig aangepast dat ze betrekking had-
den op de meest recente omvang van de gemeente.
Voor het samenstellen van de kaarten in dit artikel is voor
de volgende periodes achtereenvolgens gebruik gemaakt
van onderstaande bronnen:
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– 1841–1860: Sterfte-atlas van Nederland over 1841–
1860;

– 1861–1874: Sterfte-atlas van Nederland over 1860–
1874;

– 1875–1879, 1880–1884: Verslag aan den Koning van
de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig
Staatstoezigt in het jaar 1886;

– 1885–1889, 1890–1894 en 1895–1899: Vijfjarig over-
zicht van de sterfte naar den leeftijd en de oorzaken van
den dood in elke gemeente van Nederland gedurende
1885–1889, 1890–1894 en 1895–1899;

– 1900–1903, Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en
naar de oorzaken van den dood over de jaren 1901–
1904;

– 1904–1908, 1909–1913, 1914–1918: Statistiek van de
sterfte naar den leeftijd en naar de oorzaken van den
dood over het jaar 1918. Aanhangsel;

– 1919–1923, 1924–1928: Nederlandsche Bond tot
Bescherming van Zuigelingen;

– 1929–1931: CBS, Statistiek van de sterfte naar den
leeftijd en naar de oorzaken van den dood over de jaren
1929–1931;

– 1931–1939: CBS, Hoofdafdeling S1, Bevolkingsstatis-
tieken, Gemeentelijke Demografische Documentatie.

3. Berekening van de cijfers

Als indicator voor het zuigelingensterfteniveau per
gemeente is het zuigelingensterftecijfer berekend: tot 1924
het aantal overleden kinderen beneden het jaar per
100 levend aangegeven kinderen, vanaf 1924 per
100 levendgeboren kinderen. In het navolgende wordt
gemakshalve steeds gesproken van sterfte per
100 levendgeborenen.
De berekening van sterftecijfers die op periodes van meer
dan één jaar betrekking hebben wordt gecompliceerd door
tussentijdse veranderingen van gemeentegrenzen. De
standaardoplossing die hiervoor is gekozen, is te veronder-
stellen dat de gemeentegrenzen zoals die op het einde van
iedere geselecteerde periode golden, gedurende de
gehele periode van toepassing waren. Geboorte- en sterf-
teaantallen zijn daartoe herberekend en corresponderen
dus met de gemeentegrenzen aan het einde van de
periode.

Bevolkingsomvang en oppervlakte van de gemeenten in
de periode 1841–1939 lopen zeer sterk uiteen. In kleinere
gemeenten kunnen, zeker wanneer korte periodes worden
bestudeerd, toevalsfluctuaties in de sterftecijfers een rol
spelen. Variaties in niveaus en trends van de zuigelingen-
sterfte op kleine schaalniveaus zijn dan ook een mix van
toevalsfluctuaties en reële trends die de weerslag vormen
van medische, sociale en economische veranderingen. Uit-
schieters naar beneden en naar boven kunnen daarnaast
ook optreden door het specifieke karakter van bepaalde
plaatsen (aanwezigheid van inrichtingen, academische
ziekenhuizen en dergelijke). Ook binnen provincies
bestonden echter verschillen.

4. Regionale trends in het verloop van de
zuigelingensterfte

In het eerste levensjaar liepen pasgeborenen in de negen-
tiende eeuw een zeer groot risico op overlijden.
Gedurende een groot deel van die eeuw trad hierin geen
verbetering op. Integendeel: tot het midden van de negen-
tiende eeuw werd de situatie van de pasgeborenen er zelfs
iets slechter op (Van Poppel en Mandemakers, 2002). In
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Staat
Zuigelingensterfte1) in Nederland per provincie

Provincie 2) 1841–1860 1861–1874 1875–1884 1885–1894 1895–1903 1904–1913 1914–1923 1924–1933 1934–1939

Groningen 13,2 14,7 14,0 12,0 11,5 9,5 7,1 4,8 3,5
Friesland 12,6 14,1 13,5 11,4 9,7 7,5 5,5 4,2 3,2
Drenthe 11,5 12,6 12,3 11,3 11,3 9,9 7,5 5,9 4,1
Overijssel 13,2 14,6 14,2 13,8 13,3 11,2 8,0 5,9 4,1
Gelderland 13,1 15,0 14,8 14,5 13,7 11,4 8,3 6,0 4,4
Utrecht 20,6 24,5 22,9 19,5 16,2 11,8 7,4 4,8 3,5
Noord-Holland 21,5 21,9 20,6 17,2 13,7 9,5 5,9 4,1 3,1
Zuid-Holland 26,3 27,5 24,8 20,2 15,8 10,5 6,6 4,3 3,1
Zeeland 26,8 25,0 21,3 18,0 16,5 13,0 9,2 5,1 3,6
Noord-Brabant 16,8 19,7 21,1 20,7 19,4 18,0 12,3 7,5 5,0
Limburg 13,9 16,0 15,8 16,4 17,5 16,5 11,5 7,7 5,2

Nederland 18,9 20,4 19,3 17,0 14,8 11,7 8,0 5,4 3,9

1) Sterfte van kinderen jonger dan 1 jaar per 100 levendgeborenen.
2) Volgens de provinciale indeling in 1939.
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de periode 1841–1860 stierven in Nederland 18,9 per
100 levendgeboren kinderen in het eerste levensjaar. De
zuigelingensterfte nam nog toe tot 20,4 per 100 levend-
geboren kinderen in de periode 1861–1874. Pas daarna
zette de daling in: in de periode 1934–1939 was de
zuigelingensterfte gedaald tot 3,9 per 100 levendgeboren
kinderen.

Minstens zo belangrijk als de veranderingen in de tijd zijn
de verschillen tussen de provincies (staat en grafiek). Tot
en met de periode 1885–1894 was de zuigelingensterfte
het laagst in de provincies in het noorden en oosten van
land. De hoogste niveaus waren te vinden in het westen en
zuidwesten. In de laatstgenoemde gebieden begon de
zuigelingensterfte echter al wel scherp(er) te dalen vanaf
de periode 1861–1874. In Noord-Brabant en Limburg zette
de daling pas veel later in. In Limburg begon de zuigelin-
gensterfte zelfs pas vanaf de periode 1904–1913 sterk te
dalen.

Kaart 1 geeft de regionale spreiding weer van de zuigelin-
gensterfte in de jaren 1841–1860, een periode waarin
landelijk 18,9 per 100 levendgeboren kinderen in het
eerste levensjaar stierven. Het kaartbeeld – grotendeels
vergelijkbaar met wat tot het begin van de jaren 1880
gebruikelijk was – maakt een duidelijke tweedeling zicht-
baar. In grote delen van West-Nederland (bijna geheel
Zeeland, Zuid-Holland met uitzondering van de aan de
kust gelegen gemeenten, het zuidelijk deel van Noord-
Holland en het meest westelijk deel van Utrecht) hadden
zuigelingen een kans van één op vier om binnen het jaar te
overlijden. In 7 procent van alle gemeenten bedroeg de
zuigelingensterfte meer dan 30 procent. Deze lagen
zonder uitzondering in Zuid-Holland (40), Zeeland (27),
Utrecht (12) of Noord-Holland (6). Vooral in Noord- en
Zuid-Beveland, de Hoekse Waard, IJsselmonde, Goeree-
Overflakkee en Rijnland liep de sterfte schrikbarend hoog
op. Uitgesproken gunstig was de situatie in het oostelijk
deel van Friesland, het westen van Groningen, Drenthe,
Twente, de Veluwe, de Graafschap, het zuidelijk deel van
Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Hier overleed
minder dan 10 procent van de geborenen vóór het einde
van het eerste levensjaar. Geen enkele gemeente in
Zuid-Holland of Zeeland kwam beneden deze waarde, en
slechts twee gemeenten in Utrecht en één in Noord-
Holland slaagden daarin. Ook voor het overige was de
situatie in oostelijk en zuidelijk Nederland zeer gunstig te
noemen. Hoe extreem de verschillen tussen West-Neder-
land en grote delen van Noord-, Oost- en Zuid-Nederland
waren, wordt duidelijk als men bedenkt dat de voor laatst-
genoemde gebieden gebruikelijke cijfers van circa 10 pro-
cent in Nederland als geheel pas vanaf 1912 gangbaar
werden. Het is onzeker op welk niveau deze cijfers vóór
1840 lagen, maar op zijn minst kan men concluderen dat
grote delen van Noord-, Oost- en Zuid-Nederland circa
vijftig jaar voorliepen op West-Nederland. Opmerkelijk is
ook dat van de steden alleen Gouda en Schiedam een
zuigelingensterfte boven de 30 procent kenden.

In de laatste decennia van de negentiende eeuw ver-
anderde dit regionale beeld compleet en werden de
contouren zichtbaar van het tot op de dag van vandaag
bestaande regionale sterftepatroon. Met de algemene

daling van de sterftecijfers ging een vermindering van de
verschillen tussen de landsdelen gepaard, zonder dat deze
verschillen overigens verdwenen. Ter illustratie van de
veranderingen zijn in de kaarten 2 tot en met 9 gegevens
opgenomen met betrekking tot de zuigelingensterfte in de
periode 1861–1939. Het zwaartepunt van de gebieden met
de hoogste zuigelingensterfte verschoof van het westen in
eerste instantie meer naar het zuiden en vervolgens naar
het oosten van het land. In de laatste periode, 1934–1939,
was het sterftecijfer van zuigelingen voor Nederland als
geheel fors gedaald en bedroeg het nog ‘slechts’ 3,9 per
100 levendgeborenen. Vooral het noord-oosten van Noord-
Brabant (Peel, Meijerij, Maaskant), het aangrenzende deel
van Noord-Limburg, Zuid-Limburg en delen van de Veluwe
en Achterhoek vallen dan op door hun relatief hoge sterfte.
Gemeenten in Zuid-Holland, Noord-Holland (met uitzonde-
ring van West-Friesland), Zeeland en het westelijk deel
van Utrecht hadden de laagste sterftecijfers, terwijl Fries-
land een gunstige positie had behouden. Een aanzienlijk
aantal gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland had zuige-
lingensterftecijfers beneden de 2 per 100 levendgebore-
nen, een niveau dat Nederland als geheel pas bereikte na
het midden van de jaren vijftig van de twintigste eeuw. In
123 gemeenten lag de zuigelingensterfte nog boven de
6 per 100, het niveau dat landelijk na 1926 niet meer over-
schreden was. Daarvan waren er 44 in Brabant gelegen en
32 in Limburg. Slechts 27 gemeenten uit Zeeland, Utrecht,
Noord- en Zuid- Holland vielen in deze categorie.

Aan de oorzaken van de regionale sterfteverschillen is
inmiddels een respectabele hoeveelheid literatuur gewijd
(onder meer Hofstee, 1981, 1983; Van Poppel et al., 2005;
Van der Woude et al., 2000; Wolleswinkel-van den Bosch,
1998). Als factoren die een rol hebben gespeeld in het
hoge sterfteniveau in West-Nederland zijn onder meer
genoemd het frequent voorkomen van malaria, de geringe

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2008 25

1. Zuigelingensterfte per gemeente, 1841–1860

Minder dan 10

Per 100 levengeborenen

10 tot 15

15 tot 20

20 tot 25

25 of meer



frequentie waarmee onder invloed van de hoge arbeids-
participatie van vrouwen borstvoeding werd gegeven,
onvoldoende voeding, de sterke verzilting van het opper-
vlakte- en grondwater, de bevolkingsdichtheid en de kerke-
lijke samenstelling van de bevolking. De sterke verbetering
van de positie van het westen werd in verband gebracht
met het eerdere tijdstip waarop en de grotere snelheid
waarmee in de kustprovincies het ‘hygiënisch besef’, de
kennis omtrent de wenselijkheid en de betekenis van aller-

lei hygiënische maatregelen, doordrong. Ook de
economische opleving, die een verbetering van de
voedingstoestand en uitbouw van voorzieningen als water-
leiding en riolering mogelijk maakte, is gesteld tegenover
de gelijktijdige depressie in de landbouw in Oost- en
Zuid-Nederland. Daarnaast is gewezen op de toename van
de vrouwenarbeid in het zuiden, die leidde tot een afname
van borstvoeding, minder investering in de zorg voor
kinderen en het achterblijven van de medicalisering.
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3. Zuigelingensterfte per gemeente, 1875–1884
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5. Zuigelingensterfte per gemeente, 1895–1903
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4. Zuigelingensterfte per gemeente, 1885–1894
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2. Zuigelingensterfte per gemeente, 1861–1874
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25 of meer



Op basis van gemeentelijke cijfers ontstaat een genuan-
ceerder beeld van de regionale verschillen in sterfte, zowel
van de hoogte van de verschillen in het midden van de
negentiende eeuw als van de achterblijvers en voorlopers
in de sterftedaling. De kaarten laten zien dat men voor wat
betreft de sterfte onder zuigelingen – een bepalend deel
van de totale sterfte – nauwelijks van ‘de’ sterftedaling in
Nederland kan spreken. Het nuanceren van dit oude beeld

kan nuttig zijn bij het zoeken naar de factoren die in de ver-
schillende regio’s, elk met hun eigen gewicht,
verantwoordelijk zijn geweest voor de daling van de sterfte.
Het zuigelingensterftecijfer mag dan geen gevoelige maat-
staf zijn voor de effectiviteit van hervormingen op het ter-
rein van de volksgezondheid in zijn algemeenheid, het is
dat wel voor de programma’s die zich richtten op moeder-
en zuigelingenzorg.
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6. Zuigelingensterfte per gemeente, 1904–1913
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8. Zuigelingensterfte per gemeente, 1924–1933
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9. Zuigelingensterfte per gemeente, 1934–1939
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7. Zuigelingensterfte per gemeente, 1914–1923
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5. Conclusie

Sterftegegevens op gemeentelijk niveau leveren een
bijdrage aan de discussie over een aantal bestaande
controversen met betrekking tot de sterfteveranderingen in
de negentiende eeuw. Het betreft bijvoorbeeld de invloed
van processen van urbanisatie, industrialisatie en medica-
lisering op de Europese sterftetransitie. Kennis van de
regionale verschillen in de sterftedaling is van belang voor
het inzicht in de determinanten ervan. Inzicht in het effect
van het medicaliseringsproces is ermee gediend dat de
aandacht wordt gericht op gemeenten met lage zuigelin-
gensterfte: ze vormen een bevestiging van de mogelijkheid
dat nog vóór de vooruitgang in de medische wetenschap
zijn effect deed gelden, bepaalde bevolkingsgroepen in
staat waren om een zeer gezonde leefomgeving aan hun
pasgeborenen te bieden.

Ook voor onderzoek naar het huidige patroon van geo-
grafische sterfteverschillen hebben de historische zuige-
lingensterftecijfers nog betekenis. Er is immers sprake van
een opmerkelijke continuïteit in deze sterfteverschillen, al
zijn de verschillen in de loop van de tijd kleiner geworden
en is het zwaartepunt van de gebieden met de hoogste
zuigelingensterfte geleidelijk verschoven van het westen
naar het (zuid-)oosten. Historische kennis kan bijdragen
aan het opsporen van de factoren achter deze verschillen.

Zonder kennis van de gezondheidstoestand en van de
variatie daarin in ruimte en tijd, is het onmogelijk de leef-
omgeving van Nederlanders te reconstrueren. Ziekte,
lichamelijke beperkingen en overlijden vormden immers
niet weg te denken elementen van het bestaan, met
enorme consequenties. Daarbij valt niet alleen te denken
aan de gevolgen voor de getroffene zelf, maar ook aan die
voor de personen in de directe omgeving van de zieke of
overledene: veranderingen in de inkomenssituatie, het
consumptiepatroon, de taakverdeling binnen het gezin, de
deelname aan het arbeidsproces, de mogelijkheid om
kinderen een opleiding en voldoende zorg te bieden
enzovoort. De plaats waar men woonde had een grote
invloed op de sterfte. Door deze regionale variatie in de
levenskansen te introduceren, wordt duidelijk dat zelfs in
een klein, relatief homogeen land grote verschillen beston-
den in de levenssituatie, en dat daarin grote verschui-
vingen zijn opgetreden.
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Laagste aantal asielverzoeken sinds 1988

Arno Sprangers en Han Nicolaas

In 2007 zijn in Nederland 9,7 duizend asielverzoeken inge-
diend. Dit is het laagste aantal sinds 1988, toen 7,5 dui-
zend mensen een asielverzoek indienden. In 2006 was het
aantal asielaanvragen in Nederland, tegen de Europese
trend in, nog iets toegenomen. De ontwikkeling van het
aantal asielzoekers in Nederland vertoont een grillig
patroon. In de eerste helft van de jaren negentig kwam het
aantal asielverzoeken in een stroomversnelling. In 1994
werd een recordaantal van bijna 53 duizend verzoeken
ingediend. Na 1994 liep dit aantal kortstondig weer terug.
Tussen 1996 en 1998 verdubbelde het aantal asiel-
zoekers, om na de eeuwwisseling weer te dalen.

Stijging tot midden jaren negentig

In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwamen jaarlijks
slechts enkele honderden asielzoekers naar Nederland. In
de loop van de jaren tachtig begon dit aantal te stijgen, tot
13,5 duizend in 1987. In de jaren tachtig kwamen naar ver-
houding veel asielzoekers uit Ghana, India, Suriname,
Turkije en het voormalige Zaïre (nu Democratische
Republiek Congo) naar Nederland.
In de eerste helft van de jaren negentig nam het aantal
asielzoekers zeer sterk toe, onder andere in verband met
de val van de Muur in 1989 en de oorlog in het voormalige

Joegoslavië. In eerste instantie gingen veel van deze asiel-
zoekers naar Duitsland. In 1992 ontving dit land
438 duizend asielzoekers. Medio 1993 werd in Duitsland
het asielbeleid aangescherpt. Asielverzoeken van mensen
die via andere EU-landen en andere veilige derde landen
naar Duitsland waren gekomen, werden meteen afge-
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Staat
Ingediende asielverzoeken naar nationaliteit

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

x 1 000

Totaal 21,6 20,3 35,4 52,6 29,3 22,9 34,4 45,2 42,7 43,9 32,6 18,7 13,4 9,8 12,4 14,5 9,7
w.o.

Voormalig Joegoslavië 2,7 5,6 10,2 13,4 6,1 2,0 3,8 8,3 8,5 5,7 2,2 0,9 0,5 0,5 0,5 0,8 0,1
w.o.

Servië en Montenegro 2,7 4,8 4,7 4,1 1,6 0,8 1,7 4,3 7,1 3,9 0,9 0,5 0,4 0,4 0,3 0,6 0,1
Bosnië-Herzegovina 0,8 4,9 8,6 4,2 1,0 2,0 3,8 1,2 1,7 1,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Irak 0,7 0,8 3,2 2,9 2,4 4,4 9,6 8,3 3,7 2,8 1,3 1,0 3,5 1,0 1,6 2,8 2,5
Afghanistan 0,3 0,4 1,5 2,5 1,9 3,0 5,9 7,1 4,4 5,1 3,6 1,1 0,5 0,7 0,9 0,9 0,5

Voormalige Sovjet-Unie 1,0 0,6 1,6 4,5 1,9 1,7 2,0 3,2 5,5 4,2 3,2 1,9 1,1 0,9 1,2 1,3 0,5
w.o.

Russische Federatie 0,2 0,5 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,9 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1
Azerbajdzjan 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 1,3 2,4 1,2 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1
Armenië 0,0 0,4 1,1 0,4 0,4 0,4 0,7 1,2 0,8 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2
Georgië 0,0 0,2 1,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

Somalië 1,7 4,2 4,3 5,4 4,0 1,5 1,3 2,8 2,7 2,1 1,1 0,5 0,4 0,8 1,3 1,5 2,0
Iran 1,7 1,3 2,6 6,1 2,7 1,5 1,3 1,7 1,5 2,5 1,5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,9 0,4
Sri Lanka 1,8 1,0 1,9 1,8 1,3 1,5 1,5 1,0 0,9 1,0 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Angola 0,2 0,1 0,5 1,4 0,7 0,4 0,4 0,6 1,6 2,2 4,1 1,9 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1
Turkije 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 1,1 1,2 1,5 2,3 1,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2

China 1,3 0,2 0,9 0,9 0,5 0,5 1,2 0,9 1,2 1,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Sierra Leone 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,4 0,5 1,3 2,0 2,4 1,6 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2
Sudan 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 0,7 1,9 1,7 1,4 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1
Zaïre (Dem. Rep. Congo) 0,3 0,5 1,3 2,2 0,8 0,4 0,6 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1
Roemenië 1,7 1,0 1,1 2,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Syrië 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,8 0,9 1,1 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1
Algerije 0,1 0,1 0,3 1,3 0,7 0,4 0,5 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Voormalig Tsjechoslowakije 0,3 0,4 0,3 0,6 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 1,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Nigeria 0,7 0,2 0,2 0,1 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Guinee 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,4 1,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3

Bron: IND.

1) Inclusief 3,4 duizend (uitgenodigde) evacués uit Kosovo.

x 1 000

Bron: Immigratie en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie (IND).
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wezen. Hierdoor nam het aantal asielzoekers in Duitsland
af, maar begon het aantal in Nederland sterk te stijgen, tot
een niveau van 52,6 duizend in 1994 (grafiek 1).

In de jaren negentig was een groot deel van de asiel-
zoekers in Nederland afkomstig uit het voormalige Joego-
slavië, Afghanistan, Irak, Somalië, Iran en de voormalige
Sovjet-Unie. De asielzoekers uit het voormalige Joego-
slavië waren in eerste instantie vooral afkomstig uit Bosnië.

Pieken en dalen

Vanaf het midden van de jaren negentig vertoonde het
aantal asielzoekers scherpe pieken en dalen. Eind 1994
werd de asielprocedure aangepast met de introductie van
aanmeldcentra. Doel van deze aanmeldcentra was een
snellere beoordeling van asielaanvragen. Na 1994 liep het
aantal asielzoekers in Nederland in eerste instantie terug.
Deze afname was echter van korte duur. Na 1996 trad
weer een stijging op. Deze stijging hield verband met de
onrust in Afghanistan en Irak, en met de oorlog in Kosovo.
Aan het eind van de jaren negentig kwamen naar ver-
houding meer Serviërs dan Bosniërs naar Nederland
(staat). Het ging daarbij voor een belangrijk deel om asiel-
zoekers uit Kosovo. Na de eeuwwisseling daalde het aan-
tal asielzoekers weer. Dit kwam onder andere doordat het
aantal asielzoekers uit Afghanistan en het voormalige
Joegoslavië sterk afnam.

Laagste aantal in bijna twintig jaar

In 2007 zijn in Nederland in totaal 9,7 duizend asielver-
zoeken ingediend. Hierbij ging het in 7,1 duizend gevallen
om een eerste aanvraag. De overige 2,6 duizend asiel-
verzoeken waren aanvragen van mensen die al eerder een
asielverzoek hadden ingediend (kader).
Het aantal asielaanvragen is sinds 1988 niet meer zo laag
geweest. In 2006 was het aantal nog gestegen. In alle
andere landen van de Europese Unie – Zweden uitgezon-
derd – was het aantal asielaanvragen al in dat jaar
gedaald.
Ongeveer de helft van de asielaanvragen in 2007 werd
ingediend door Irakezen (2,5 duizend aanvragen) en
Somaliërs (2,0 duizend aanvragen). Ook in 2006 waren dit

de grootste groepen asielzoekers (grafiek 2). Voor bijna
alle nationaliteiten is het aantal asielaanvragen afge-
nomen, met uitzondering van de Somaliërs. Het aantal
asielverzoeken van deze groep lag in 2007 ruim een derde
hoger dan een jaar eerder

2. Ingediende asielverzoeken naar nationaliteit

Congo

Servië en Montenegro 1)

Azerbeidzjan

Syrië

Sudan

Turkije

Armenië

Guinee

China

Iran

Afghanistan

Somalië

Irak

1) Cijfers voor deze landen afzonderlijk zijn op dit moment niet beschikbaar.

Bron: IND.
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Eerste aanvragen en vervolgaanvragen

Asielzoekers kunnen soms meerdere asielverzoeken
indienen. In verband hiermee zijn in de cijfers ook ver-
volgaanvragen opgenomen. Van een vervolgaanvraag
kan sprake zijn als bij de beoordeling van de asielaan-
vraag nieuwe feiten naar voren zijn gekomen. Soms is
er, ook als er geen nieuwe feiten zijn aangedragen, toch
aanleiding een asielverzoek opnieuw te beoordelen. Dit
is bijvoorbeeld het geval als het beleid ten aanzien van
veilige herkomstlanden is gewijzigd. Vanaf augustus
2006 kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst eerste
aanvragen en vervolgaanvragen onderscheiden. Vóór
die tijd is dit niet mogelijk, en was van de categorie
‘overige aanvragen’ niet aan te geven welk deel eerste
aanvragen betrof en welk deel vervolgaanvragen



Emigratie: de spiegel van Hollands ongenoegen

Harry van Dalen 1), Kène Henkens 2) en Han Nicolaas 3)

De emigratie uit Nederland bereikte in 2006 met ruim
130 duizend personen een nieuw record. In dit artikel
wordt een beeld geschetst van de emigratie door de jaren
heen, het soort mensen dat emigreert en de populairste
bestemmingslanden. Tevens worden de belangrijkste
redenen voor emigratie in beeld gebracht. De kwaliteit van
de publieke ruimte blijkt voor emigranten een van de
belangrijkste factoren te zijn in de beslissing om te emigre-
ren. Aangezien het creëren van rust, ruimte en natuur in
een land als Nederland een moeilijke en tijdrovende zaak
is, zal de druk om te emigreren niet eenvoudig kunnen
worden weggenomen.

1. Inzicht in omvang en reden van emigratie

Voor het vierde jaar op rij was in 2006 de emigratie uit
Nederland hoger dan de immigratie. In 2006 verlieten

132,5 duizend mensen (waaronder 80,0 duizend inwoners
met een Nederlands paspoort) het land, terwijl er ‘maar’
101,2 duizend mensen binnenkwamen. Daarmee is Neder-
land een voorloper binnen West-Europa, waar zich soort-
gelijke tendensen voordoen. Het aantal Nederlanders dat
in 2005 in het buitenland woonde bedroeg iets meer dan
800 duizend. Met andere woorden: 5 procent van alle
Nederlanders ter wereld bevindt zich buiten de lands-
grenzen. Vooral kranten en tijdschriften hebben het toe-
nemend aantal emigranten aangegrepen om artikelen met
een alarmerende toon te publiceren, met krantenkoppen
als ‘Waar is hier de nooduitgang?’, ‘Nederland loopt leeg’
en ‘Talent verlaat massaal Nederland’. Uit deze artikelen
komt vaak naar voren dat vooral de verslechterde econo-
mie en de verloedering van de samenleving de aanleiding
zouden zijn om uit Nederland te vertrekken. Dergelijke
migratieverhalen zijn soms prachtig van kleur en toon-
zetting, maar gaan veelal gebukt onder selectieve waar-
neming. Om de praktijk aan dit soort selectieve beelden te
toetsen, wordt in dit artikel de huidige emigratie onder de
loep genomen. Daarbij wordt nader ingegaan op de vragen
hoe de omvang van de emigratie de afgelopen decennia is
veranderd, wie emigreert en wat de populairste bestem-
mingen zijn. Bovendien worden de belangrijkste emigratie-
motieven in kaart gebracht.

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is gebruik
gemaakt van drie elkaar aanvullende gegevensbronnen.
Op basis van CBS-gegevens wordt de recente emigratie
naar bestemmingslanden beschreven en worden de
sociaal-demografische kenmerken van de emigranten ver-
geleken met die van de bevolking als geheel. Om meer
zicht te krijgen op de factoren die de beslissing om te
emigreren beïnvloeden, is in 2005 door het NIDI een
onderzoek uitgevoerd naar de emigratie-intenties van
Nederlanders (Van Dalen en Henkens, 2007). In 2007 is in
samenwerking met het CBS nagegaan wat er van emigra-
tie-intenties terecht is gekomen.

Een beter inzicht in emigratie is om meerdere redenen van
belang. Voor het economisch beleid is vooral het vraagstuk
van de brain drain relevant: betekent de huidige
emigratiegolf een verlies aan menselijk en financieel kapi-
taal? Verder is inzicht in de motieven van emigratie op
microniveau relevant. Is emigratie een zoektocht naar een
hogere levensstandaard en een betere benutting van
talenten, dan kan men tamelijk neutraal over emigratie
oordelen. Emigratie kan echter ook een uiting zijn van
frustratie en ongenoegen, en een omvangrijke en toe-
nemende emigratiestroom een graadmeter van groeiende
maatschappelijke onvrede. Wanneer mensen het idee
hebben dat het verheffen van hun stem geen zin meer
heeft of de grens van hun loyaliteit ten opzichte van Neder-
land in zicht is, dan kunnen ze nog maar één optie zien:
emigratie. De politicoloog Hirschman (1970) heeft dit
keuzeproces op tal van niveaus ooit samengevat in het
kiezen tussen de opties ‘loyalty’, ‘voice’ (stemverheffing)
en ‘exit’.
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Realisatie van emigratiewensen

Om na te gaan of emigratie-intenties ook worden waar-
gemaakt, is een bestaand databestand uit 2005
gebruikt. Dit bestand is aangevuld met nieuwe
gegevens van het CBS en eigen speurwerk naar poten-
tiële emigranten. Het NIDI-databestand uit 2005 bestaat
uit een representatieve steekproef onder de Neder-
landse bevolking (peildatum januari 2005, uitgevoerd
door Centerdata) en een vergelijkbare maar uitgebrei-
dere enquête onder personen met emigratieplannen.
Laatstgenoemd onderzoek werd uitgevoerd onder de
bezoekers van de Expat-beurs 2004. Deze beurs voor
mensen die in het buitenland willen werken, wonen of
studeren wordt jaarlijks gehouden in Nieuwegein.
Omdat verondersteld mag worden dat onder bezoekers
van deze beurs het aantal mensen met emigratie-
plannen relatief hoog is, vormden zij een goede basis
voor de verspreiding van een schriftelijke enquête over
emigratie. In totaal hebben 210 mensen hun vragenlijst
tussen december 2004 en april 2005 teruggestuurd. De
twee bestanden zijn samengevoegd tot een bestand
van 1489 waarnemingen. In 2007 is in samenwerking
met het CBS nagegaan wie van de ondervraagden in de
twee jaar volgend op het onderzoek daadwerkelijk is
geëmigreerd.

1) Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Den
Haag, en CentER, Universiteit van Tilburg.

2) Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Den
Haag.

3) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg.



2. Korte terugblik op de migratiegeschiedenis

Wie de huidige emigratie wil duiden, kan er niet omheen
terug te kijken op de geschiedenis van migratie. Nederland
heeft in het verleden een aantal migratiegolven gekend, in
het bijzonder in de negentiende eeuw toen de emigratie
naar de Verenigde Staten en Canada een grote vlucht
nam. In de stroom migranten die Amerika betraden nam
Nederland in die tijd een bescheiden plaats in. De Euro-
pese landen met de omvangrijkste emigratie waren

Ierland, Groot-Brittannië, Zweden en Noorwegen. Niet-
temin hebben Nederlanders gedurende de negentiende
eeuw hun stempel op bepaalde delen van de Verenigde
Staten gedrukt. Tussen 1820 en 1920 verlieten 273 dui-
zend Nederlanders hun land om een beter leven ‘overzee’
op te bouwen. Twee derde van deze emigranten zocht zijn
heil in Noord Amerika (Swierenga, 2000). Deze geschiede-
nis is vervat in brieven, verhalen en registers, waaruit naar
voren komt dat een betere toekomst het belangrijkste
migratiedoel was. Wanneer de migrant zich uitschreef ver-
meldde de gemeenteambtenaar als vermoedelijke reden
voor vertrek ‘verbetering hunnen toestand’.

De migratiekoorts zoals die in landen als Ierland, Italië en
Scandinavië heerste, heeft de Nederlander nooit gehad.
De historicus Swierenga leidt uit de gematigde interesse
voor emigratie af dat de beslissing om te emigreren een
rationele en pragmatische keuze was, en dus niet zozeer
voortkwam uit armoede of wanhoop. Amerika vertegen-
woordigde een toekomst waar land, werk en vrijheid in
overvloed aanwezig waren, of zoals hij het zelf onder
woorden brengt: “Hoop was het Leitmotiv onder de emi-
granten die de verkrampte, verzuilde en statusgebonden
Nederlandse samenleving ontvluchtten en inwisselden
voor Amerika dat godsdienstvrijheid bood, land voor ver-
bouwing en uitzicht op meer sociale gelijkheid.” Vooral de
afscheidingsbeweging binnen de Hervormde Kerk in 1834
heeft de nodige druk op emigratie gezet, waarbij promi-
nente dominees als Van Raalte en Scholte nederzettingen
stichtten in respectievelijk Michigan en Iowa. Deze neder-
zettingen hebben tot op de dag van vandaag Nederlandse
wortels. In dat licht is het ook niet verwonderlijk dat er in de
Amerikaanse volkstelling van 2000 nog altijd 4,5 miljoen
Amerikanen zijn die stellen dat zij Nederlandse ‘roots’
bezitten. In Canada zijn er 923 duizend Canadezen die
ook Nederlands bloed claimen (Van Dalen, 2006).

In de twintigste eeuw was er pas na de Tweede Wereld-
oorlog sprake van een ware emigratiegolf. In eerste instan-
tie was er de opluchting over het einde van de oorlog,
maar na een paar jaar sloeg het optimisme om in pessi-
misme. De wederopbouw zou nog vele jaren kunnen
duren, de werkloosheid nam toe en de woningnood was
een nijpend probleem waar men geen directe oplossing
voor had. Hoewel de bevolking toentertijd een omvang van
ongeveer 10 miljoen zielen had, werd Nederland als over-
bevolkt ervaren. Het was ook een tijd waarin premier
Drees landgenoten bewust aanmoedigde om elders een
toekomst op te bouwen. In een interview in 1950 zei hij:
“Een deel van ons volk zal het moeten aandurven zoals in
vroeger eeuwen zijn toekomst te zoeken in grotere gebie-
den dan in eigen land” (overgenomen uit Elich, 1987). Ook
andere politici lieten zich niet onbetuigd. Oud-politicus Jan
de Quay, overtuigd van het nut van emigratiebevordering,
sprak in 1957 nog de Christelijke Emigratiecentrale toe met
de woorden: “Als we overwegen dat Nederland dat nu al
zo dicht bevolkt is, over vijfentwintig jaar vermoedelijk
14 miljoen inwoners telt, en we eens denken aan de werk-
gelegenheid in een periode van laagconjunctuur, dan is het
duidelijk dat propaganda voor emigratie gerechtvaardigd
en noodzakelijk is” (Arlman en Mulder, 1979).
De emigratiehausse hield de gehele jaren vijftig aan. Toen
duidelijk begon te worden dat de wederopbouw zijn vruch-
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Emigratie en administratieve correcties

Een probleem bij onderzoek naar emigratie vormen de
administratieve correcties, of beter gezegd: het saldo
van de administratieve correcties. Deze administratieve
correcties (AC) bestaan uit twee categorieën: admini-
stratieve opnemingen en administratieve afvoeringen.
Sommige emigranten verzuimen de gemeente in te
lichten over hun vertrek. Als de gemeente na een
onderzoek vaststelt dat iemand niet meer in de
gemeente aanwezig is en er ook geen bericht van
inschrijving van een andere gemeente is ontvangen,
kan de gemeente weinig anders doen dan hem of haar
uit te schrijven onder de noemer ‘vertrek onbekend
waarheen’. Het CBS boekt een dergelijk vertrek als
administratieve afvoering (zie ook CBS, 2000). Iemand
die ooit administratief is afgevoerd, kan in het algemeen
slechts door middel van een administratieve opneming
(vestiging met onbekende herkomst) of door immigratie
(herkomstland is bekend) weer in de bevolkingsregistra-
tie worden opgenomen.

Vooral de afvoeringen zijn de laatste jaren sterk in
betekenis toegenomen. In 2006 ging het om 75,7 dui-
zend personen, ruim het dubbele van het aantal in
2000. Het aantal opnemingen in 2006 bedroeg 34,3 dui-
zend. Het saldo AC betreft personen die administratief
zijn afgevoerd zonder dat daar een opneming tegenover
staat. In de migratiestatistieken wordt dit saldo
geïnterpreteerd als niet-gemelde emigratie. Het wordt
bij de geregistreerde emigratie geteld om een benade-
ring te geven van het totale vertrek uit Nederland. Dit
cijfer is een benadering omdat het niet zeker is of het
volledige saldo AC niet-gemelde emigratie is. Mogelijk
gaat het voor een deel om personen die, zonder te zijn
ingeschreven, in Nederland verblijven. Het saldo correc-
ties kan dus ook ruimer worden geïnterpreteerd, als
personen die zijn uitgeschreven uit het bevolkingsregis-
ter (anders dan door sterfte) en van wie de huidige ver-
blijfplaats onbekend is. De huidige verblijfplaats kan
zowel binnen als buiten Nederland liggen (Alders en
Nicolaas, 2003).
In dit artikel wordt met emigratie bedoeld: emigratie
inclusief het saldo van de administratieve correcties. Als
in de tekst of staten wordt gesproken over emigratie
naar land van bestemming wordt alleen de geregis-
treerde emigratie weergegeven. Van de personen die
zich niet hebben afgemeld bij een gemeente, is immers
niet bekend óf ze naar het buitenland zijn geëmigreerd,
en zo ja, naar welk land.



ten afwierp, nam de druk tot emigreren af. Het emigratie-
beleid werd ook onder druk van de liberalen afgeschaft. In
de jaren vijftig vertrokken in totaal 350 duizend personen
vanuit Nederland, waarbij vooral Canada en Australië
populaire bestemmingslanden waren. Gedurende de
periode 1950–1960 vertrokken respectievelijk 134 duizend
en 114 duizend personen naar deze landen. Opvallend is
dat van de emigranten die in de jaren vijftig naar Canada
of Australië emigreerden maar een vijfde weer is terug-
gekeerd naar Nederland (Nicolaas, 2006).

Vanaf eind jaren zestig was de emigratie een non-issue en
nam juist de andere kant van de bevolkingsbalans in
belang toe: de immigratie van ‘gastarbeiders’ nam een
vlucht. De Nederlandse overheid dacht in eerste instantie
dat deze gastarbeiders na enige tijd weer zouden terug-
keren naar hun moederland. Begin jaren tachtig zakte de
immigratie sterk in, als gevolg van de economische reces-
sie. De emigratie leek weer op te leven, maar de inzinking
en opleving bleken van korte duur. Gedurende de jaren
tachtig en negentig kwam langzaam maar zeker het besef

dat Nederland een immigratieland was, hoewel deze status
in houding en beleid meer als een verworvenheid ‘tegen
wil en dank’ werd aanvaard (WRR, 2001).

Sinds 2002 is de immigratie sterk afgenomen en is de
emigratie sterk toegenomen (grafiek 1). Dit is opmerkelijk
omdat er, in tegenstelling tot de jaren vijftig, geen doel-
bewust emigratiebeleid is en de emigratiebeslissing in
hoge mate een vrije keuze is. Voor een deel is de toege-
nomen emigratie een begrijpelijk fenomeen, omdat Neder-
land een multiculturele samenleving is en de emigratie-
geneigdheid onder immigranten groter is dan onder
Nederlanders die hier geboren en getogen zijn.

Staat 1 laat zien dat de samenstelling van de emigranten-
populatie sterk is veranderd. Daarbij is vooral het aandeel
niet-westerse allochtonen toegenomen. Omdat in de loop
van de jaren veel allochtonen de Nederlandse nationaliteit
hebben verkregen, is het percentage niet-Nederlanders
onder de emigranten in dezelfde periode gedaald. Kijken
we naar de absolute aantallen emigranten, dan kunnen we
vaststellen dat de emigratie in alle onderscheiden catego-
rieën is toegenomen.
‰

3. Wie emigreert, en waarheen?

Een analyse van emigratiecijfers die betrekking hebben op
autochtonen over de periode 1999–2006 laat zien dat
mannen een ruim twee keer zo grote kans hebben om te
emigreren als vrouwen. Het zijn vooral jongeren beneden
de dertig die de emigratiestap wagen; na het 30e levens-
jaar neemt de kans rap af. Zo bedraagt de kans dat een
70-plusser emigreert 3 procent van de kans dat een
persoon van 20 jaar of jonger emigreert. Voorts is de
emigratiekans van alleenstaanden relatief hoog. Zodra
men een huishouden met een ander vormt, en zeker
wanneer kinderen deel uitmaken van het huishouden,
neemt de emigratiekans sterk af.
Het beslissingsproces en het karakter van de emigrant
laten zich uiteraard vertellen aan de hand van eigenschap-
pen die men bezit. Het verhaal van emigratie laat zich
echter ook vertellen door de keuze van de bestemmings-
landen. Een eerste indruk van deze keuze biedt staat 2,
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1. Immigratie en emigratie per 1 000 van de bevolking
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Staat 1
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties) naar nationaliteit respectievelijk herkomstgroep

Nationaliteit Herkomstgroep Totaal

Nederlands Niet-Nederlands Autochtonen Allochtonen w.v.

Westers Niet-westers

% abs.

1996 54 46 35 65 35 30 91 945
1997 58 42 37 63 35 29 81 973
1998 57 43 36 64 37 27 79 289
1999 59 41 36 64 36 28 78 779
2000 61 39 37 63 36 27 78 977
2001 61 39 37 63 35 28 82 566
2002 59 41 35 65 35 30 96 918
2003 58 42 33 67 33 34 104 831
2004 58 42 31 69 33 36 110 235
2005 61 39 32 68 31 37 119 725
2006 60 40 32 68 32 36 132 470



waarin naast de twee populairste bestemmingslanden een
aantal groepen bestemmingslanden zijn gerubriceerd.

Staat 2
Autochtone emigranten naar land van bestemming in de periode 1999–2006

Absoluut In % van het totaal

Totaal Europa 122 818 69,1
w.v.

België 37 635 21,2
Duitsland 30 447 17,1
Overige landen 54 736 30,8

Traditionele emigratielanden 1) 26 208 14,7
Nederlandse Antillen en Aruba 9 730 5,5

Overige landen 19 066 10,7

Totaal 177 822 100

1) Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten van Amerika en Zuid-
Afrika.

Het zal niemand verbazen dat België en Duitsland de
populairste bestemmingen zijn. Men kan zich echter afvra-
gen of hier nog werkelijk sprake is van emigratie, omdat
het in veel gevallen gaat om grensmigratie. Daarbij woont
men weliswaar over de grens, maar zet men in veel geval-
len het werkzame en sociale leven in Nederland voort. Van
België is bekend dat velen uit de Nederlandse grens-
streken (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) daarheen
zijn verhuisd om te profiteren van, onder meer, een gunsti-
ger belastingklimaat en lagere huizenprijzen. Naar verhou-
ding vertrekken veel vijftigers naar België. De personen die
uit de grensstreken komen, zijn over het algemeen echter
jonger dan de emigranten die uit overige delen van Neder-
land komen (Harmsen, 2006). Dit kan wellicht worden ver-
klaard door de krappe woningmarkt in Nederland. Het-
zelfde geldt voor de grensmigratie met Duitsland, waar het
gezien de lage grondprijs voor veel mensen voordelig is
om een huis vlak over de grens te kopen. Hoewel deze
grensmigranten officieel als emigranten te boek staan, is
het de vraag of zij wezenlijk verschillen van binnenlandse
migranten die een provinciegrens overschrijden.

Kijken we naar de rest van de bestemmingslanden, dan
blijkt de Nederlandse emigrant hoofdzakelijk op Europa
georiënteerd te zijn: 69 procent van emigranten kiest een
bestemming binnen Europa. Laten we België en Duitsland
weg, dan is Europa nog steeds goed voor 31 procent.
Buiten Europa vormen de traditionele emigratielanden nog
altijd een aantrekkelijke bestemming voor 15 procent van
de emigranten.

Dit soort gegevens krijgt echter meer verdieping als de
karakteristieken worden bezien van de emigranten die
naar bepaalde emigratielanden vertrekken. Voor de
bestemmingslanden kunnen die in beperkte mate worden
achterhaald. In staat 3 zijn voor de twintig populairste
bestemmingslanden enkele demografische karakteristie-
ken opgesomd.

Vanaf de derde plaats treffen we veel landen aan die men
in emigratieverhalen in krant en op tv tegenkomt: de tradi-
tionele emigratielanden zoals de Verenigde Staten,
Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika, maar

ook de landen binnen Europa waar nog ruimte is voor
rustig en ruim wonen. Toch zijn er ook een aantal opval-
lende kenmerken van emigranten die door bepaalde
bestemmingslanden worden aangetrokken. Allereerst zijn
er landen die bovengemiddeld veel ouderen aantrekken:
Frankrijk, Spanje, Portugal en Thailand vallen hier op. Het
zijn allemaal warme landen, wat niet zo verwonderlijk is
omdat het klimaat een van de belangrijkste vestigings-
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Staat 3
Autochtone emigranten naar de top 20 van landen van bestemming in de
periode 1999–2006

Land van bestemming Aandeel in Aandeel per land van Gemiddelde
het totale bestemming vertrekleeftijd
aantal
emigranten vrouwen kinderen

% jaren

België 21,1 46,6 29,8 33,7
Duitsland 17,1 40,8 29,6 34,1
Frankrijk 6,5 48,8 22,3 39,1
Verenigde Staten 6,4 43,2 31,9 30,1
Verenigd Koninkrijk 6,1 48,9 31,5 29,3

Spanje 5,9 44,9 23,9 37,9
Nederlandse Antillen
en Aruba 5,5 46,3 32,8 29,3
Australië 3,3 48,0 33,6 29,6
Canada 2,7 43,7 39,1 29,3
Zwitserland 2,0 46,8 28,4 31,6

Nieuw-Zeeland 1,4 47,4 31,0 31,4
Italië 1,3 53,7 31,5 32,2
Zweden 1,3 42,8 30,1 30,6
Noorwegen 1,1 43,9 32,5 29,1
Zuid-Afrika 1,0 47,4 21,6 35,5

Portugal 1,0 45,3 21,7 38,7
Ierland 0,9 44,3 30,6 31,0
Oostenrijk 0,9 44,6 33,9 32,1
Denemarken 0,9 40,9 38,0 28,2
Thailand 0,9 24,7 18,1 39,2

Staat 4
Autochtone emigranten (exclusief kinderen) naar de top 20 van landen van
bestemming in de periode 1999–2006 naar enkele karakteristieken

Land van bestemming Aandeel per land van bestemming Gemiddelde
vertrekleeftijd

zelfstandigen alleen- emigranten die
staanden binnen twee

terugkeren 1)

% jaren

België 9,0 24,8 14,7 40,3
Duitsland 7,2 24,3 16,6 40,6
Frankrijk 10,3 20,9 14,8 45,5
Verenigde Staten 3,3 29,5 25,8 35,6
Verenigd Koninkrijk 2,2 42,6 23,5 32,8

Spanje 9,6 25,9 21,9 43,7
Nederlandse Antillen
en Aruba 4,3 26,2 33,0 35,5
Australië 4,8 34,3 32,3 33,9
Canada 17,8 20,0 11,0 38,2
Zwitserland 3,1 33,2 17,4 36,2

Nieuw-Zeeland 6,5 22,8 19,4 37,7
Italië 5,2 34,3 23,1 37,5
Zweden 5,2 24,2 17,6 36,9
Noorwegen 7,3 22,2 20,0 35,8
Zuid-Afrika 6,9 30,5 21,5 40,1

Portugal 11,4 23,5 19,8 44,8
Ierland 3,8 41,6 26,5 35,1
Oostenrijk 6,7 33,3 22,4 37,9
Denemarken 11,9 25,8 13,4 34,7
Thailand 7,6 40,0 28,7 42,8

1) Voor de totale groep emigranten is het retourpercentage binnen twee jaar
20,5.



factoren is voor ouderen (Casado-Diaz, 2006). Thailand
verschilt echter van de andere landen omdat het niet
alleen oudere migranten aantrekt, maar omdat dit meer
dan gemiddeld alleenstaande mannen zijn. Uit recent
Australisch onderzoek (Howard, 2008) is bekend dat
westerse pensionado’s de Thaise levensstijl, cultuur en de
lage kosten van levensonderhoud prijzen. Daarnaast wordt
door emigranten als vertrekmotief ook vaak de beschik-
baarheid van aantrekkelijke seksuele partners genoemd.

In staat 4 wordt de rangschikking nogmaals gepresen-
teerd, met andere kenmerken. Om een vertekenend effect
van kinderen uit te sluiten, zijn deze uit de steekproef ver-
wijderd. Uiteraard gaat de gemiddelde leeftijd hierdoor
omhoog, waardoor een scherper beeld wordt verkregen
van de factoren die samenhangen met de emigratiebeslis-
sing. Frankrijk, Portugal, Spanje en Thailand trekken de
oudste emigranten aan. Zelfstandigen vertrekken relatief
vaak naar Canada, wat niet zo verwonderlijk is omdat het
bekend is dat veel boeren in het verleden hun heil in dat
land hebben gezocht. Het Verenigd Koninkrijk is aantrek-
kelijk voor jonge werknemers die (nog) alleenstaand zijn.
Opvallend is dat de bestemmingslanden met de hoogste
retourpercentages – de Nederlandse Antillen, Australië en
Thailand – ver van Nederland zijn gelegen. Dit is te meer
opvallend omdat de terugkeerkans juist bij een land als
Australië in het verleden klein was, gezien de kosten van
terugkeer. Twee factoren spelen hier een grote rol. Aller-
eerst zijn transportkosten en reisduur in vijftig jaar tijd fors
gedaald (Rietveld en Vickerman, 2004). Daarnaast is de
gemiddelde Nederlander, en in het bijzonder de gemid-
delde emigrant, tegenwoordig rijker dan de gemiddelde
emigrant die in de jaren vijftig aan zijn reis begon.

4. Emigratie tussen droom en daad

De hausse in emigratie van de laatste jaren doet niet
alleen de vraag rijzen wie Nederland verlaat, zoals in het
voorgaande is onderzocht, maar vooral waarom dit
gebeurt. Om hier meer zich op te krijgen, heeft het NIDI in
2005 een onderzoek opgezet waarvan de details in kader
2 zijn beschreven. In samenwerking met het CBS is vast-
gesteld of de respondenten aan dit onderzoek in de jaren
na het interview daadwerkelijk zijn geëmigreerd. Uit het
NIDI-emigratieonderzoek bleek dat 3 procent van de
Nederlandse bevolking in 2005 van plan was om in de
nabije toekomst te emigreren. Ruim twee jaar na het peilen
van de emigratieplannen van de respondenten blijkt dat
deze intenties een grote voorspellende waarde hebben
(staat 5).

Respondenten die aangaven zeer waarschijnlijk te gaan
emigreren, hebben dat in 36 procent van de gevallen
binnen twee jaar ook daadwerkelijk gedaan. Emigratie
onder degenen die in 2005 nog stelden dat zij geen
emigratieplannen hadden, komt nauwelijks voor. Dat de
meerderheid van de potentiële emigranten na twee jaar
nog niet is geëmigreerd, wil uiteraard niet zeggen dat
emigratie van de baan is. Reacties van deelnemers aan
het onderzoek die nog niet zijn geëmigreerd, doen vermoe-
den dat emigratie vaak een zaak van lange adem is. Plan-
nen kunnen voor kortere of langere tijd in de ijskast worden

gezet, maar zijn daarmee nog niet vergeten. Dat emigran-
ten in hun besluit niet over één nacht ijs gaan, bewijst de
geschatte tijd die men neemt om over emigratie na te
denken: de gemiddelde potentiële emigrant loopt ruim zes
jaar rond met emigratieplannen.

De onderzoeksgegevens laten zien dat 93 procent van de
mensen die de intentie hadden om te emigreren en die dat
uiteindelijk ook doen, emigreert naar het land van voor-
keur. Mensen wijken dus niet snel van hun landkeuze af.
Dit gegeven zou een mogelijke extra verklaring kunnen
bieden voor het feit dat veel potentiële emigranten hun
intenties nog niet hebben verwezenlijkt. Men is eerder
geneigd de emigratie uit te stellen tot men naar het gewen-
ste land kan, dan te kiezen voor een ander land dan de
gedroomde bestemming.

5. Redenen van vertrek

Voor de beantwoording van de vraag waarom mensen
kiezen voor emigratie, is gekeken naar het belang van ver-
schillende groepen factoren:
– Kenmerken die het private domein betreffen

Dit betreft de individuele karaktertrekken van de poten-
tiële emigrant. Hierbij gaat het om demografische
kenmerken als leeftijd en geslacht, en kenmerken die
betrekking hebben op het menselijk kapitaal, sociale
netwerken en persoonlijkheidskenmerken (de mate
waarin men doorzettingsvermogen bezit en de mate
waarin men het avontuur opzoekt).

– Kenmerken die het publieke domein betreffen
Het publieke domein betreft zonder uitzondering
publieke goederen en diensten waarbij het individu
afhankelijk is van anderen in de samenleving. Deze
kunnen alleen door solidariteit en betrokkenheid tot
stand komen. We onderscheiden de volgende elemen-
ten van het publieke domein: de Nederlandse
welvaartsstaat en de instituties die deze welvaartsstaat
in stand houden; de kwaliteit van de publieke ruimte in
Nederland (stilte, ruimte en natuur); en de beoordeling
van sociale maatschappelijke problemen zoals crimi-
naliteit, de multiculturele samenleving en milieu-
vervuiling.

De resultaten van de uitgevoerde regressieanalyses tonen
aan dat zowel het private als het publieke domein relevant
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Staat 5
Emigratie-intentie in 2005 naar wel of niet geëmigreerd tot en met 2007

Emigratie-intentie in 2005 1) Geëmigreerd Totaal aantal
respondenten

wel niet

% abs.=100%

Ja, zeker 35,9 64,2 106
Ja, waarschijnlijk 8,9 91,1 79
Misschien 1,9 98,1 208
Niet waarschijnlijk 0,3 99,7 393
Zeker niet 0,3 99,7 703

1) De exacte vraag waarop deze uitkomst gebaseerd is luidt:
“Bent u in de toekomst van plan om te emigreren?”

Bron: NIDI emigratiebestand (2005).



zijn om de motieven van emigranten beter te kunnen
begrijpen. Naast leeftijd en geslacht zijn sociale netwerken
ook van belang om emigratie-intenties van hedendaagse
emigranten te begrijpen. Een sociaal netwerk in het
bestemmingsland kan een belangrijke bron van hulp of
informatie zijn. Dit vergroot de kans om te emigreren.
Nadere analyse leert overigens dat niettemin 42 procent
van degenen met emigratieplannen geen enkel sociaal
contact heeft in het gewenste land van bestemming.

Ook psychologische kenmerken zijn belangrijk om emigra-
tie te kunnen verklaren. Respondenten met een grotere
behoefte aan spanning en avontuur, en respondenten die
kunnen worden gekarakteriseerd als ‘doorzetters’, hebben
veel vaker emigratieplannen dan mensen die deze
karaktertrekken ontberen.
De meest opvallende bevindingen betreffen de invloed van
het publieke domein. Hoe negatiever het oordeel over de
staat van het land, des te groter de kans op emigratie.
Grafiek 2 laat duidelijk zien hoe emigranten in dit opzicht
afwijken van thuisblijvers. In deze grafiek zijn de scores
voor de individuele vragen weergegeven en gerangschikt.
Op bijna alle fronten zijn de emigranten negatiever over
Nederland dan de thuisblijvers. De enige uitzondering
vormt het inkomen dat men in Nederland verdient. De
grootste verschillen tussen thuisblijvers en emigranten
tekenen zich af op het terrein van de kwaliteit van de
publieke ruimte: vooral de bevolkingsdichtheid en de
beschikbaarheid van natuur en ruimte worden door emi-
granten zeer negatief beoordeeld.

De voorgaande onderzoeksresultaten suggereren dat de
hedendaagse emigranten Nederland ontvluchten vanwege
de door hen waargenomen gebrekkige kwaliteit van het
publieke domein. Mensen zoeken het goede leven dat
wordt gekenmerkt door een omgeving met meer ruimte en
natuur, en met een lagere bevolkingsdichtheid. Het is uiter-
aard de vraag of, en in welke mate, deze aspecten werke-
lijk worden aangetroffen zodra men is geëmigreerd. Hoe
het oordeel over de leefsituatie in het bestemmingsland
uiteindelijk is weten we niet, omdat de emigranten alleen

vóór hun emigratie zijn ondervraagd. Wat we wel weten is
dat een substantieel deel van de emigranten verwachtte er
financieel op achteruit te gaan.

Voorzieningen op het gebied van pensioenen en sociale
zekerheid in het bestemmingsland worden door ongeveer
een op de drie emigranten van een lagere kwaliteit geacht.
Ook wat betreft de eigen inkomenssituatie is lang niet
iedereen optimistisch. Slechts 17 procent van de emigran-
ten verwachtte er financieel op vooruit te gaan, terwijl
29 procent een inkomensachteruitgang voorzag. Wat
betreft de kwaliteit van de publieke ruimte is het beeld een-
duidig: een ruime meerderheid beoordeelt de kwaliteit van
de publieke ruimte in Nederland als negatief, terwijl vrijwel
iedereen denkt dat deze dimensie in het bestemmingsland
van een veel hoger niveau is. Eenzelfde beeld – zij het iets
minder uitgesproken – komt naar voren bij de beoordeling
van de omgang met maatschappelijke problemen. Men
verwacht dat het in het buitenland een stuk beter zal zijn
wat betreft milieuvervuiling, criminaliteit, de mentaliteit van
inwoners en multiculturele spanningen.

6. De toekomst van emigratie

Wat leren we van het exit-gesprek met de Nederlandse
emigrant? Allereerst wordt duidelijk dat burgers ontevreden
zijn over de kwaliteit van het publieke domein. Natuur,
stilte en ruimte zijn belangrijke elementen in het dagelijks
leven. Voor de toekomst is het niveau van emigratie zeer
moeilijk in te schatten. Het vertrouwen in de overheid zoals
door het SCP (2007) is gepeild, lijkt weer langzaam terug
te keren. Het ligt echter nog altijd op een lager niveau dan
tien jaar geleden. Een afvlakken of afnemen van emigratie
ligt daarmee voor de hand. Het voorlopige emigratiecijfer
voor 2007 is 9 duizend lager dan het cijfer voor 2006, toen
met 132 duizend emigranten een record werd gevestigd.
Ook het niveau van 2007 ligt desondanks fors boven het
gemiddelde van de afgelopen jaren. De kwaliteit van de
publieke ruimte blijkt een zwaar stempel te drukken op het
beslissingsproces van de Nederlandse emigrant. Het
creëren van rust, ruimte en natuur in een van de dichtst-
bevolkte landen van de wereld is geen eenvoudige taak,
en het is dan ook de vraag of de huidige druk om te emi-
greren de komende jaren sterk zal verminderen.
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Eerder verblijf in Nederland vergroot kans op vertrek én terugkomst

Ruben van Gaalen 1), Jeroen Ooijevaar 1) en
Govert Bijwaard 2)

In dit artikel wordt onderzocht of eerder verblijf in Neder-
land en de duur hiervan samenhangen met later migratie-
gedrag. Reïmmigranten (personen die Nederland vaker
dan éénmaal zijn binnengekomen) blijken een aanzienlijk
grotere kans te hebben om het land opnieuw te verlaten
dan andere immigranten. Tevens blijkt dat bij reëmigranten
(personen die Nederland weer hebben verlaten) de kans
om opnieuw te immigreren toeneemt met de tijd die in
Nederland is doorgebracht. Reëmigranten en reïmmi-
granten zijn relatief vaak Europeanen. Zij vertonen een
dynamischer migratiegedrag dan andere immigranten-
groepen.

1. Inleiding

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd getracht de
krapte op de arbeidsmarkt op te lossen door een gerichte
werving van personeel in landen als Marokko en Turkije.
Het uitgangspunt van het toelatingsbeleid was steeds dat
Nederland geen immigratieland was. Men ging ervan uit
dat immigranten weer zouden terugkeren naar het her-
komstland zodra er voor hen in Nederland geen werk meer
was. Deze klassieke arbeidsmigranten, die vooral in de
jaren zestig arriveerden, keerden echter veelal niet naar
het geboorteland terug (Muus, 1993). Aanvankelijk werd er
ook weinig rekening mee gehouden dat immigranten op
den duur hun partner en/of gezinnen zouden laten over-
komen. Gezinsvormers en gezinsherenigers hebben over
het algemeen namelijk de intentie om zich voor langere tijd
in Nederland te vestigen dan andere groepen migranten,
zoals arbeidsmigranten, au pairs en studenten.

Tegenwoordig is er opnieuw een tekort aan personeel,
onder meer in de gezondheidszorg, tuinbouw, bouwnijver-
heid en sommige takken van de industrie. Met de uitbrei-
ding van de Europese Unie staat de Nederlandse arbeids-
markt open voor miljoenen nieuwe EU-burgers die in
Nederland betere vooruitzichten op de arbeidsmarkt
hebben dan in hun herkomstland. Deze nieuwe stroom
arbeidsmigranten groeit gestaag (Corpeleijn, 2007a,
2007b) en verschilt in twee opzichten van de meeste klas-
sieke arbeidsmigratiestromen. Ten eerste kunnen de
EU-migranten met minder beperkingen in Nederland
werken en zich er vestigen dan de klassieke arbeids-
migranten. Ten tweede is de afstand tussen Nederland en
het herkomstland doorgaans kleiner. Daarom is te ver-
wachten dat immigranten uit de EU-landen een grotere
migratiedynamiek vertonen: heen en weer migreren is voor
hen laagdrempelig. Dit blijkt ook uit het feit dat een sub-

stantieel deel van de werknemers uit EU-landen kort-
durende banen vervult en zich niet officieel in Nederland
vestigt (Corpeleijn, 2007a, 2007b).

Afgezien van het feit dat een bepaald percentage van de
‘nieuwe’ immigranten zich blijvend in Nederland zal vesti-
gen, is er een verschuiving te verwachten van ‘blijvende’
naar ‘pendelende’ migranten. Een van de centrale doelstel-
lingen van de Europese Raad van Lissabon in 2000 is
immers dat EU-burgers zich in toenemende mate vrij
tussen de EU-lidstaten kunnen bewegen.
Dit artikel beschrijft eerst de verschillen tussen immigran-
ten die zich (vooralsnog) permanent in Nederland hebben
gevestigd en immigranten die heen en weer migreren. Ver-
volgens wordt nagegaan in hoeverre eerder verblijf in
Nederland en de duur van dat verblijf samenhangen met
de kans op terugkomst. Hierbij wordt, voor vertrekkende
immigranten, de veronderstelling getoetst dat een her-
nieuwde immigratie toeneemt met de duur van een eerder
verblijf in Nederland.

2. Gegevens

De voor dit artikel gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het
Centraal Register Vreemdelingen (CRV) van de Immigra-
tie- en Naturalisatiedienst en de Gemeentelijke Basis-
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2) Erasmus Universiteit Rotterdam.

Terminologie

Het hier gepresenteerde onderzoek sluit zoveel mogelijk
aan bij de door het CBS gehanteerde terminologie. De
termen reëmigratie en reïmmigratie betreffen in principe
alle in Nederland wonende personen, dus ook degenen
die in Nederland zijn geboren. Het onderzoek beperkt
zich echter tot de van oorsprong niet-Nederlandse
personen. Personen die sinds de eerste immigratie tot
Nederlander zijn genaturaliseerd, worden in het onder-
zoek wel gevolgd.
Van reëmigratie is sprake als iemand, na eerdere vesti-
ging in Nederland vanuit het buitenland, zich weer in het
buitenland vestigt. In dit onderzoek zijn het van
oorsprong niet-Nederlandse personen die reëmigreer-
den en op 31 december 2003 nog niet naar Nederland
waren teruggekeerd.
Van reïmmigratie is sprake als iemand, na een eerder
vertrek uit Nederland naar het buitenland, weer terug-
keert naar Nederland. In dit onderzoek zijn het van
oorsprong niet-Nederlandse personen die reëmigreer-
den en uiterlijk 31 december 2003 naar Nederland
waren teruggekeerd.
Blijvende immigranten zijn ‘blijvers’ tot het eindpunt van
het onderzoek; ze kunnen later alsnog zijn vertrokken.
In dit onderzoek zijn het van oorsprong niet-Neder-
landse personen die voor het eerst immigreerden en op
31 december 2003 nog in Nederland verbleven.



administratie persoonsgegevens (GBA). De GBA levert
demografische informatie, waaronder vestigings- en ver-
trekdata en land van herkomst. Het CRV geeft informatie
over het migratiemotief van alle niet-Nederlanders, met uit-
zondering van de immigranten die vóór 1998 tot Neder-
lander zijn genaturaliseerd, overleden of gereëmigreerd.
Deze uitzondering geldt ook voor de immigranten die vóór
1 januari volgend op het jaar waarin ze naar Nederland
kwamen weer vertrokken. Laatstgenoemden zijn veelal
seizoenwerkers. Een kleine groep reëmigranten wordt hier-
bij helaas uitgesloten. Immigranten met onbekend migra-
tiemotief en asielmigranten zijn niet in de analyses mee-
genomen. De asielmigranten zijn uitgesloten omdat ze
doorgaans pas enige tijd na het indienen van hun asiel-
verzoek in de GBA worden opgenomen. De onderzochte
groep betreft uitsluitend officiële immigranten, personen
die zich door middel van inschrijving in de GBA formeel in
Nederland hebben gevestigd. Zij hebben de intentie ten
minste vier maanden in Nederland te blijven.

Het gecombineerde GBA/CRV-bestand bevat gegevens
over het merendeel van de niet-Nederlandse immigranten
in de leeftijd van 18–64 jaar die in de periode 1995–2002
naar Nederland zijn gekomen. Een persoon die Nederland

na verloop van tijd weer verlaat, wordt aangeduid als
reëmigrant. Een reïmmigrant is een reëmigrant die zich
wederom in Nederland vestigt. Op basis van de voor dit
artikel gebruikte gegevens is al eerder onderzoek gedaan
naar deze groep (Bijwaard, 2005, 2007; Zorlu et al., 2004).
Het gebruikte databestand telt 297,7 duizend migratie-
bewegingen van 291,2 duizend personen: 207,3 duizend
migranten bleven (vooralsnog) permanent in Nederland,
77,6 duizend personen zijn reëmigranten en 6,3 duizend
personen reïmmigranten.

3. Beschrijving van de groepen

Staat 1 presenteert een aantal kenmerken van blijvende
immigranten, reëmigranten en reïmmigranten. De gemid-
delde verblijfsduur van de totale groep (blijvende immi-
granten, reëmigranten en reïmmigranten) is 3,8 jaar. Wordt
rekening gehouden met het gegeven dat personen meer-
dere migratiebewegingen kunnen maken, dan neemt de
gemiddelde verblijfsduur licht toe, tot 3,9 jaar. Reëmi-
granten kennen een gemiddelde verblijfsduur van 2,4 jaar.
Hierbij zijn, als vermeld, sommige kortstondige immigran-
ten niet waargenomen. De verblijfsduur van reëmigranten

40 Centraal Bureau voor de Statistiek

Staat 1
Kenmerken van immigranten die in de periode 1995– 2002 naar Nederland kwamen

Kenmerken Alle immigranten Blijvende immigranten 1) Reëmigrant 2) Reïmmigranten 3)

in jaren

Gemiddelde leeftijd bij eerste migratie 29,6 29,2 30,8 29,3

%

Percentage vrouwen 52,7 57,5 40,7 48,4
Percentage gehuwden 26,1 30,7 14,7 22,0

in % van het totaal

Eerste migratiemotief
arbeid 36,1 27,6 54,0 41,5
gezinshereniging 12,3 13,9 8,4 10,4
gezinsvorming 39,0 48,0 16,2 31,3
studie 13,6 10,5 21,4 16,8

in % van het totaal

Land van herkomst
EU-14/EVA 4) 41,4 37,3 51,1 45,4
Marokko 8,7 11,2 2,5 5,1
Turkije 9,3 12,1 2,7 4,6
Nieuwe EU landen 5) 4,4 4,5 3,9 6,8
Overig Europa 6) 5,2 5,8 3,5 6,7
USA en Canada 4,9 3,4 9,1 4,1
Oceanië 1,1 0,8 1,9 1,3
Latijns-Amerika 4,6 4,8 3,9 6,0
Overig Azië 12,5 12,0 14,0 12,1
Overig Afrika 7,9 8,1 7,4 7,9

in jaren

Eerdere migratiebewegingen
verblijfsduur laatste migratie 3,8 4,4 2,4 2,8
verblijfsduur incl. eerder verblijf 3,9 4,4 2,4 4,4

Aantal personen 291 200 207 300 77 600 6 300

1) Personen die voor het eerst immigreerden en op 31 december 2003 nog in Nederland verbleven.
2) Personen die remigreerden en op 31 december 2003 nog niet naar Nederland waren teruggekeerd.
3) Personen die remigreerden en op 31 december 2003 naar Nederland waren teruggekeerd.
4) Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, België, Denemarken, Zweden, Finland, Griekenland, Ierland, IJsland, Luxemburg, Noorwegen, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje, Groot-

Brittannië, Liechtenstein.
5) Hongarije, Cyprus, Tsjechië, Slowakije, Malta, Polen, Letland, Estland, Litouwen, Slovenë.
6) Albanië, overige landen van de voormalige Sovjet-Unie, overige landen van voormalig Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije, Monaco, San Marino, Andorra.

Bron: GBA/CRV.



wordt daardoor waarschijnlijk iets overschat. Wordt alleen
gekeken naar de laatste migratiebeweging van reïmmi-
granten, dan is de verblijfsduur een jaar korter dan de
gemiddelde verblijfsduur voor de totale groep. De cumula-
tieve verblijfsduur van de reïmmigranten is met 4,4 jaar
juist langer dan de cumulatieve verblijfsduur van de totale
groep. De verblijfsduur van reïmmigranten wordt dus fors
onderschat als alleen de laatste migratiebeweging wordt
beschouwd.
Er zijn nog enkele andere opvallende verschillen tussen de
blijvende immigranten, de reëmigranten en de selecte
groep reïmmigranten. Reëmigranten zijn vooral mannen,
ongehuwd, met werk of studie als migratiemotief, en vooral
afkomstig uit de ‘oude’ EU-landen, zoals Duitsland, België
en Frankrijk, of uit Noord-Amerika. Reïmmigranten zijn ook
iets vaker mannen dan blijvende immigranten, en hebben
vaak arbeid als migratiemotief. Ook komen reïmmigranten
vaker uit (oude en nieuwe) EU-landen en minder vaak uit
de traditionele immigratielanden Marokko en Turkije.

4. Migratie en verblijfsduur in Nederland

Om meer inzicht te krijgen in de specifieke kenmerken van
de groep reïmmigranten, zijn de verschillen tussen perso-
nen met en zonder eerdere migratiebewegingen verge-
leken. Hiertoe is voor beide groepen een logistische
regressieanalyse uitgevoerd. Staat 2 toont het effect van
verschillende achtergrondkenmerken op de kans dat immi-
granten binnen een jaar na aankomst nog in Nederland

verblijven. In de analyses wordt gekeken naar de variabe-
len geslacht, huwelijkse staat, leeftijd, en migratiemotief. In
het tweede model komt hier een aantal herkomstlanden of
-gebieden bij. In het derde model wordt een variabele toe-
gevoegd die aangeeft of personen wel of niet eerder
migreerden. Ook zijn twee modellen toegevoegd waarin de
reïmmigranten nader worden bekeken.

Uit de gegevens blijkt dat 10 procent van de reïmmigranten
en slechts 5 procent van de overige immigranten Neder-
land binnen een jaar weer verlaten. Staat 2 bevestigt het
onderscheidend belang van het kenmerk ‘reïmmigrant’.
Eerdere migratiebewegingen blijken van invloed te zijn op
de kans om te blijven. Hoewel het een relatief kleine groep
personen betreft die binnen een jaar weer vertrekt, geldt
dat reïmmigranten – personen die al eerder in Nederland
verbleven – een kleinere kans hebben om na een jaar nog
in Nederland te verblijven dan overige immigranten.

Ten aanzien van de gehele groep immigranten blijkt dat
vrouwen een grotere kans hebben binnen een jaar nog in
Nederland te verblijven dan mannen. Voor reïmmigranten
geldt hetzelfde, maar is het verschil tussen mannen en
vrouwen aanzienlijk groter. Voor de gehele groep immi-
granten blijkt bovendien dat gehuwden een veel grotere
kans hebben om te blijven dan ongehuwden. Opmerkelijk
is dat dit niet het geval is voor reïmmigranten.
Het migratiemotief speelt ook een grote rol. Binnen de
gehele groep immigranten hebben gezinsherenigers en
-vormers een grotere kans om te blijven dan personen die
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Staat 2
Immigranten die in de periode 1995–2002 naar Nederland kwamen naar de kans om na een jaar te blijven (odds ratio’s)

Alle immigranten 1) Reïmmigranten

model 1 model 2 model 3 model 1 model 2

Leeftijd bij eerste immigratie 0,99 0,99* 0,99* 0,99 0,99
Man (ref.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Vrouw 1,07* 1,11* 1,11* 1,32* 1,38*
Ongehuwd (ref.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Gehuwd 1,64* 1,48* 1,49* 0,96 0,92

Eerste migratiemotief
arbeid (ref.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
gezinshereniging 2,59* 2,29* 2,28* 1,25 1,11
gezinsvorming 3,26* 2,80* 2,78* 1,76* 1,52*
studie 0,59* 0,57* 0,57* 0,63* 0,63*

Land van herkomst
EU-14/EVA (ref.) 2) 1,00 1,00 1,00
Marokko 2,02* 2,01* 3,67*
Turkije 1,90* 1,89* 2,98*
Nieuwe EU landen 3) 0,73* 0,73* 1,15
Overig Europa 4) 1,37* 1,38* 1,34
USA en Canada 0,75* 0,75* 0,78
Oceanië 0,67* 0,67* 0,61
Latijns-Amerika 1,06 1,07 1,42
Overig Azië 0,99 0,99 0,61*
Overig Afrika 1,06 1,06 1,37

Eerdere migratiebewegingen
geen reïmmigrant (ref.) 1,00
reïmmigrant 0,56*

Aantal personen 291 200 291 200 291 200 6 300 6 300
Pseudo-R2 0,06 0,07 0,07 0,02 0,04

1) Blijvende immigranten + reëmigranten + reïmmigranten.
2) Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, België, Denemarken, Zweden, Finland, Griekenland, Ierland, IJsland, Luxemburg, Noorwegen, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje, Groot-

Brittannië, Liechtenstein.
3) Hongarije, Cyprus, Tsjechië, Slowakije, Malta, Polen, Letland, Estland, Litouwen, Slovenë.
4) Albanië, overige landen van de voormalige Sovjet-Unie, overige landen van voormalig Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije, Monaco, San Marino, Andorra.

* p<.001

Bron: GBA/CRV.



komen voor werk of studie. Voor reïmmigranten geldt
hetzelfde, maar zijn de verschillen kleiner. Tot slot laat
staat 2 zien dat de immigranten uit Marokko en Turkije een
grote kans hebben om na een jaar nog in Nederland te
wonen. Daarentegen hebben personen uit de nieuwe en
de oorspronkelijke landen van de EU-14 of Europese
Vrijhandelsassociatie (EVA) een verhoudingsgewijs grote
kans om binnen een jaar weer te vertrekken. Dit geldt voor
zowel de gehele groep immigranten als de reïmmigranten.
De contrasten zijn binnen de groep reïmmigranten echter
aanzienlijk groter.

Ook al onthullen de in deze modellen opgenomen factoren
significante verschillen naar geslacht, migratiemotief en
herkomstland, de Pseudo-R2, een benadering van de ver-
klaarde variantie door de toegevoegde variabelen in de
modellen, is met 2 tot 7 procent niet erg hoog. Vermoede-
lijk is de sociaal-economische positie van immigranten een
belangrijke additionele voorspeller van migratiegedrag.

Met de toetreding van nieuwe landen tot de EU is te ver-
wachten dat het personenverkeer binnen de Unie zal toe-
nemen. Toekomstig onderzoek zal zich meer richten op
het bestuderen van migratiedynamiek en sociaal-economi-
sche integratie binnen de EU. Is het bijvoorbeeld zo dat de
kans dat een reëmigrant naar Nederland terugkeert (en
daarmee reïmmigrant wordt) toeneemt naarmate hij of zij
langer in Nederland heeft gewoond? Staat 3 geeft de
resultaten van een logistische regressieanalyse, waarin
rekening wordt gehouden met geslacht, huwelijkse staat,
leeftijd, migratiemotief en herkomstland of -gebied.

Vooral gehuwden, gezinsvormers en gezinsherenigers
blijken weer terug te komen. Personen uit de nieuwe
EU-landen hebben ook een vergrote kans op reïmmigratie,
vergeleken met de oorspronkelijke EU-burgers. Bij arbeids-
migranten, studenten en mensen uit Noord-Amerika of
Australië is reïmmigratie eerder onwaarschijnlijk. Mensen
uit Latijns-Amerika (exclusief Suriname en de Antillen) zijn
wel weer eerder tot terugkeer geneigd.

Zoals verwacht betekent een langere verblijfsduur een
grotere kans op terugkeer (model 3): voor ieder extra ver-
blijfsjaar wordt die kans op reïmmigratie met 1,11 ver-
menigvuldigd. De lengte van verblijf in Nederland hangt
dus in positieve zin samen met de kans op terugkeer. Dit
suggereert dat een langer verblijf een diepere worteling in
de Nederlandse samenleving bewerkstelligt. Deze sugges-
tie wordt versterkt door model 4 waarin, in plaats van
alleen de duur van het laatste verblijf, de cumulatieve ver-
blijfsduur is opgenomen. De resultaten laten zien dat de
samenhang (1,70) met de kans op terugkeer nog groter is.
De Pseudo-R2 neemt overigens ook substantieel toe, van
4 naar 17 procent.

5. Conclusie

In hedendaagse maatschappelijke debatten wordt er
meestal vanuit gegaan dat immigranten permanent in
Nederland zullen blijven. Dat was immers ook het geval
voor de klassieke arbeidsmigranten uit de jaren zestig van
de vorige eeuw. De recent gearriveerde immigranten, over-
wegend afkomstig uit de nieuwe EU-landen, hebben echter
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Staat 3
Kans op reïmmigratie na reëmigratie uit Nederland (odds ratio’s)

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Leeftijd bij eerste immigratie 0,97* 0,98* 0,98* 0,98*
Man (ref.) 1,00 1,00 1,00 1,00
Vrouw 1,00 1,01 1,02 1,11*
Ongehuwd (ref.) 1,00 1,00 1,00 1,00
Gehuwd 1,45* 1,45* 1,44* 1,34*

Eerste migratiemotief
arbeid (ref.) 1,00 1,00 1,00 1,00
gezinshereniging 1,47* 1,42* 1,33* 0,88*
gezinsvorming 2,23* 2,06* 1,98* 1,54*
studie 0,93 0,88 0,91 1,07

Land van herkomst
EU-14/EVA (ref.) 1) 1,00 1,00 1,00
Marokko 1,39* 1,42* 1,60*
Turkije 1,12 1,14 1,25
Nieuwe EU landen 2) 1,69* 1,75* 2,13*
Overig Europa 3) 1,94* 1,96* 2,06*
USA en Canada 0,47* 0,49* 0,57*
Oceanië 0,63* 0,64* 0,78
Latijns-Amerika 1,37* 1,37* 1,40*
Overig Azië 0,89 0,89 0,95
Overig Afrika 1,09 1,08 1,10

Eerdere migratiebewegingen
verblijfsduur laatste migratie (jaren) 1,11*
verblijfsduur incl. eerder verblijf (jaren) 1,70*

Aantal personen 83 900 83 900 83 900 83 900
Pseudo-R2 0,03 0,04 0,04 0,17

1) Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, België, Denemarken, Zweden, Finland, Griekenland, Ierland, IJsland, Luxemburg, Noorwegen, Duitsland, Italië, Portugal, Spanje, Groot-
Brittannië, Liechtenstein.

2) Hongarije, Cyprus, Tsjechië, Slowakije, Malta, Polen, Letland, Estland, Litouwen, Slovenë.
3) Albanië, overige landen van de voormalige Sovjet-Unie, overige landen van voormalig Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije, Monaco, San Marino, Andorra.

* p<.001

Bron: GBA/CRV.
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een minder sterke neiging permanent in Nederland te
blijven. Dit artikel beschrijft in hoeverre immigranten die
(vooralsnog) permanent blijven zich onderscheiden van
pendelende immigranten.

Het migratiegedrag van personen blijkt samen te hangen
met eerdere migratiebewegingen. Een eerste analyse laat
zien dat personen die meerdere keren naar Nederland zijn
gemigreerd een grotere kans hebben om het land binnen
een jaar weer te verlaten, rekening houdend met het land
van herkomst en het (eerste) migratiemotief. Uit een
tweede analyse blijkt dat een langere voorgaande verblijfs-
duur in Nederland een positieve invloed heeft op het
terugkeergedrag van reëmigranten.

De Europese Raad van Lissabon in 2000 heeft een nieuw
strategisch doel voor de Europese Unie gesteld, namelijk
om de meest concurrerende en dynamische kennisecono-
mie van de wereld te worden die in staat is tot duurzame
economische groei met meer en betere banen en een
hechtere sociale samenhang. Een belangrijk middel om
dat doel te bereiken is het toegankelijk maken van natio-
nale arbeidsmarkten voor alle EU-burgers. De stroom
arbeidsmigranten uit de nieuwe EU-landen groeide daarom
in de afgelopen jaren gestaag (Corpeleijn, 2007a, 2007b),
en naar verwachting zal dit arbeidsmigratieverkeer alleen
maar toenemen. Deze arbeidsmigranten leveren een sub-
stantiële bijdrage aan het BBP door hier te werken, al
vestigen zich vaak niet permanent in Nederland. Komen ze
weer terug (als reïmmigranten), dan dragen ze wederom
bij aan de Nederlandse economie. Migratie blijft dus een
belangrijk maatschappelijk verschijnsel, met een steeds
dynamischer karakter. Hoewel er aanwijzingen zijn dat ook
steeds meer ‘nieuwe immigranten’ hun partner en kinderen
laten overkomen, zijn EU-burgers namelijk veel minder
beperkt in hun migratiegedrag en kunnen ze veel
eenvoudiger inspelen op veranderende arbeidsmarkt-
situaties dan klassieke arbeidsmigranten.

Op de korte termijn zal het hier beschreven analyse-
bestand worden aangevuld met de migratiebewegingen in

2004 en 2005. Deze gegevens zijn beschikbaar uit het
Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en te combineren met
vele andere bestanden binnen het CBS. Zo kunnen alle
migratiebewegingen met andere processen in de levens-
loop in verband worden gebracht. Te denken valt aan
sociaal-economische integratie. De arbeidsdeelname zou
bijvoorbeeld van centraal belang kunnen zijn voor de kans
om hier te blijven: keren migranten die succesvol zijn op de
arbeidsmarkt eerder terug naar hun herkomstland, terwijl
minder succesvolle personen hier blijven? Verder onder-
zoek zal meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de
achtergronden van migratiedynamiek op individueel
niveau.

Literatuur

Bijwaard, G.E., 2005, Bijna helft immigranten geen blijvers.
Demos 21(9), blz. 65–69. NIDI, Den Haag.

Bijwaard, G. E., 2007, Modelling migration dynamics of
immigrants: The case of the Netherlands. IZA-discussion
paper 2891, Bonn.

Corpeleijn, A., 2007a, Werknemers uit de nieuwe EU-
landen. Demos 23(10), blz. 14–16. NIDI, Den Haag.

Corpeleijn, A., 2007b, Onderzoeksnotitie: werknemers uit
de nieuwe EU-lidstaten. Tijdschrift voor Arbeidsvraag-
stukken 23(2), blz. 177–182.

Muus, P., 1993, Internationale migratie naar Europa: een
analyse van internationale migratie, migratiebeleid en
mogelijkheden tot sturing van immigratie, met bijzondere
aandacht voor de Europese Gemeenschap en Nederland.
SUA, Amsterdam.

Zorlu, A., J. Hartog, A. Sprangers en H. Nicolaas, 2004,
Retourmigratiegedrag van recente immigranten. Econo-
misch Statistische Berichten 89(4440), blz. 402–404.



Ontwikkelingen in de huishoudensdynamiek sinds 1971

Carel Harmsen

In de periode 1971–2006 is het percentage alleenstaanden
in de Nederlandse bevolking verdrievoudigd. Deze toe-
name vond plaats in vrijwel alle fasen van de demografi-
sche levensloop. Jongeren wonen tegenwoordig een aan-
tal jaren op zichzelf voordat ze gaan samenwonen.
Samenwonenden gaan eerder uit elkaar als de relatie op
een dood spoor zit. Meer ouderen blijven, ook na verwedu-
wing, zelfstandig wonen. In dit artikel wordt nagegaan in
hoeverre deze veranderingen leiden tot structurele wijzi-
gingen in de huishoudenssamenstelling van de bevolking
van Nederland, en welke demografische processen hier-
aan ten grondslag liggen.

1. Inleiding

In het begin van de twintigste eeuw zijn de vruchtbaar-
heids- en sterftecijfers in Nederland en omringende landen
fors gedaald. Ook de leeftijd waarop werd gehuwd daalde
fors. Deze daling in de westerse landen staat bekend als
de eerste demografische transitie (Lesthaeghe en Van de
Kaa, 1986). Vanaf medio jarig zestig vonden een aantal
maatschappelijke ontwikkelingen plaats die van wezenlijke
invloed waren op het demografisch gedrag. Belangrijk was
in dit verband de sterk toegenomen behoefte aan zelf-

ontplooiing en individuele autonomie. Het betrof een ont-
wikkeling die volgde op de jaren zestig, waarin voor velen
de materiële basisbehoeften waren bevredigd (Lesthaeghe
en Surkyn, 2006).
Deze ontwikkeling heeft na de jaren zestig tot een verdere
daling van de vruchtbaarheid geleid, tot onder het vervan-
gingsniveau (het aantal kinderen dat een vrouw in haar
leven gemiddeld moet krijgen om de bevolkingsomvang
gelijk te houden). Ook leidde het tot een verhoging van de
gemiddelde leeftijd waarop het eerste kind wordt geboren
en van de leeftijd waarop men gemiddeld voor het eerst in
het huwelijk treedt. Het percentage personen dat ooit
kinderen krijgt, vertoont sinds de jaren zestig een dalende
tendens. Ook het aantal personen dat de relatie via een
huwelijk formeel vastlegt, is fors gedaald. Al deze ontwik-
kelingen tezamen worden samengevat onder de noemer
tweede demografische transitie (Van de Kaa, 1987).
Ook voor huishoudens hebben deze ontwikkelingen de
nodige consequenties gehad. Zo steeg onder meer het
totaal aantal huishoudens van bijna 4 miljoen in 1971 naar
meer dan 7 miljoen in 2006. De meest in het oog sprin-
gende verandering was daarbij de zeer forse stijging van
het percentage alleenstaanden (grafiek 1).

In dit artikel staat de vraag centraal welke demografische
processen hebben bijgedragen aan de structurele ver-
anderingen in de samenstelling van bevolking naar de
plaats die personen in het huishouden innemen, waarbij in
het bijzonder aandacht wordt geschonken aan de sterke
toename van het aantal alleenstaanden. Tevens wordt
ingegaan op de vraag welke algemene maatschappelijke
achtergronden met deze processen verband kunnen
houden. Wat betreft het hiervoor benodigde statistische
materiaal is voornamelijk gebruik gemaakt van de micro-
gegevens van de Volkstelling 1971 en de huishoudens-
gegevens op persoonsniveau per 1 januari 2006. Daar-
naast is gebruik gemaakt van diverse tijdreeksen met
betrekking tot demografische gebeurtenissen in de periode
1970–2005 en resultaten afkomstig uit het Onderzoek
Gezinsvorming 2003.

2. Demografische ontwikkelingen vóór 1971

De afgelopen eeuw liet een scala aan veranderingen zien
in de relatie- en gezinsvorming. In de eerste helft van de
eeuw was sprake van ontwikkelingen in de richting van
een ‘standaardlevensloop’, waarbij vrij strenge normen en
waarden rond het huwelijk doordrongen in grotere delen
van de samenleving (Liefbroer en Dykstra, 2001). Jonge-
ren verlieten het ouderlijk huis doorgaans pas als ze
gingen trouwen, waarna het eerste kind niet lang op zich
liet wachten. Het huwelijk beleefde zijn hoogtepunt: negen
op de tien vrouwen trouwden, en slechts één op de tien
huwelijken liep op een echtscheiding uit.
Vanaf begin jaren zestig kenterde deze ontwikkeling: de
strakke normen werden steeds vaker als knellend ervaren
en er kwam meer variatie in de levensloop. De norm dat
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gehuwde vrouwen en vooral moeders in het huishouden
en gezin hun levensvervulling dienden te vinden, verloor
snel terrein. Emancipatie en individualisering schiepen
grotere ruimte voor individuele beslissingen (Liefbroer en
Dykstra, 2001). Dit heeft op macroniveau grote gevolgen
gehad voor de huishoudensstructuur van de Nederlandse
bevolking.
Vooroorlogse generaties vrouwen trouwden gemiddeld op
26-jarige leeftijd, en mannen gemiddeld twee jaar later. Het
eerste kind volgde snel op het huwelijk. In de jaren zestig
daalde zowel de leeftijd bij eerste huwelijkssluiting als de
leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind kregen. Ten tijde
van de Volkstelling 1971 hadden deze beide indicatoren
hun laagste niveau vrijwel bereikt. Sindsdien is de leeftijd
van de vrouw bij huwelijkssluiting vrijwel continu opge-
lopen. De stijging van de leeftijd van de moeder bij
geboorte van het eerste kind hield lange tijd vrijwel gelijke
tred met de stijging van de gemiddelde leeftijd bij eerste
huwelijkssluiting.
In de jaren zestig nam het aantal alleenstaanden sterk toe.
In 1960 waren er 374 duizend alleenstaanden, tegen

681 duizend in 1971. De meeste alleenstaanden in 1971
waren echter nog steeds oudere vrouwen die door het
overlijden van hun partner alleen waren komen te staan.
Onder jongeren werd al wel een toename van het aantal
alleenstaanden zichtbaar. Ook het aantal echtscheidingen,
resulterend in meer alleenstaanden van middelbare leef-
tijd, begon vanaf medio jaren zestig toe te nemen. De toe-
genomen welvaart maakte het mogelijk dat mensen zonder
partner veel meer dan voorheen zelfstandig een huishou-
den gingen voeren.

3. Plaats in het huishouden: structuurveranderingen

De belangrijkste demografische verandering in de periode
1971–2006 was misschien wel de zeer forse groei van het
aantal en aandeel alleenstaanden in de bevolking (staat 1
en 2). In 1971 was slechts 5 procent van de bevolking
alleenstaand, overwegend vrouwen die hun man hadden
verloren. In 2006 was meer dan 15 procent van de bevol-
king alleenstaand. Naast de categorie alleenstaande
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Staat 1
Bevolking naar leeftijd en plaats in het huishouden, 1971

Thuiswonend
kind

Alleenstaande Ouder Overig lid In institutioneel
huishouden

Totaal

x 1 000

Mannen
0–14 jaar 1 769 35 16 1 820

15–29 jaar 991 89 479 61 34 1 654
30–49 jaar 83 73 1 358 39 11 1 564
50–64 jaar 7 36 808 29 10 890
65–79 jaar 0 44 390 34 21 489
80 jaar of ouder 0 15 43 17 22 97

Totaal 2 851 257 3 078 216 115 6 517

Vrouwen
0–14 jaar 1 690 34 11 1 735

15–29 jaar 728 63 668 52 47 1 558
30–49 jaar 50 49 1 387 29 15 1 530
50–64 jaar 10 103 797 39 20 969
65–79 jaar 0 177 335 57 51 620
80 jaar of ouder 0 34 29 23 47 133

Totaal 2 478 425 3 215 234 191 6 543

Staat 2
Bevolking naar leeftijd en plaats in het huishouden, 2006

Thuiswonend
kind

Alleenstaande Ouder Overig lid In institutioneel
huishouden

Totaal

x 1 000

Mannen
0–14 jaar 1 513 10 4 1 527

15–29 jaar 861 278 294 45 13 1 491
30–49 jaar 100 471 1 880 35 20 2 506
50–64 jaar 11 220 1 297 24 12 1 564
65–79 jaar 0 129 642 17 12 800
80 jaar of ouder 0 53 111 4 19 187

Totaal 2 486 1 152 4 225 136 79 8 078

Vrouwen
0–14 jaar 1 445 10 2 1 457

15–29 jaar 655 255 497 41 8 1 456
30–49 jaar 30 251 2 148 20 11 2 460
50–64 jaar 4 259 1 247 22 9 1 541
65–79 jaar 0 357 544 21 20 942
80 jaar of ouder 0 228 79 13 78 398

Totaal 2 135 1 350 4 515 127 130 8 257



vrouwen op hogere leeftijd kende de groep alleenstaanden
van rond de 25 jaar sinds begin jaren zeventig een enorme
groei.
In grafiek 2 en 3 is op hoofdlijnen de demografische struc-
tuur in 1971 en 2006 weergegeven. In het navolgende
worden voor de belangrijkste fasen in de levensloop de
structuurveranderingen beschreven. Daarbij wordt een min
of meer chronologische volgorde aangehouden.

4. Thuis- en uitwonende kinderen

Thuiswonende kinderen
Tussen 1971 en 2006 is het aantal thuiswonende kinderen
met 15 procent gedaald. De belangrijkste oorzaak hiervan
was de daling van het aantal geboorten. In 2005 werden in
Nederland nog 189 duizend kinderen geboren, tegen
239 duizend in 1970. Op het eerste gezicht zijn er bij de

groep thuiswonende kinderen in deze periode weinig struc-
turele veranderingen te constateren (grafiek 4). Toch is er
wel het een en ander gewijzigd. De belangrijkste verande-
ring is dat de tweede generatie allochtonen, dus de in
Nederland geboren kinderen van de eerste generatie
allochtonen, een qua omvang belangrijke groep binnen
de Nederlandse jeugd is geworden. In 2006 was ruim
19 procent van de 0–14-jarigen tweede generatie alloch-
toon.
Jongeren gingen in 2006 gemiddeld op ongeveer dezelfde
leeftijd zelfstandig wonen als in 1971. Nadere beschou-
wing leert dat er toch verschillen zijn. Tot de leeftijd van
17 jaar was het percentage kinderen dat in 2006 ook daad-
werkelijk als kind thuis woonde hoger dan in 1971. De
voornaamste reden is dat in 1971, meer dan in 2006,
kinderen van andere ouders (zoals neven, nichten en
kleinkinderen) als ‘overig lid’ deel uitmaakten van een huis-
houden. De grootste groep bestond in 1971 uit kinderen
die bij de grootouders woonden.

In de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar verlieten jongeren in
2006 het ouderlijk huis op jongere leeftijd dan in 1971.
Boven die leeftijd was het percentage dat nog thuis
woonde juist weer wat hoger. Deze verandering in het
patroon van uit huis gaan is voor een deel toe te schrijven
aan allochtone jongeren. Enerzijds gaan ze op jongere
leeftijd uit huis dan autochtone jongeren, anderzijds blijven
naar verhouding relatief meer oudere allochtone jongeren
thuiswonen. Bij mannen was de verschuiving in de leeftijd-
groep 18–24 jaar iets groter dan bij vrouwen. Waarschijn-
lijk speelde de opschorting van de opkomstplicht voor mili-
taire dienst medio jaren negentig ook een rol. Veel
jongeren bleven tijdens hun diensttijd op het ouderlijk
adres wonen. Die reden om thuis ingeschreven te staan is
door de opschorting van de opkomstplicht vervallen.

Uitwonende kinderen
Zoals uit grafiek 4 blijkt, had in zowel 1971 als 2006 de
helft van de jonge mannen van 23 jaar het ouderlijk huis
verlaten. Vrouwen waren bij die gelegenheid gemiddeld
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3. Bevolking naar leeftijd en plaats in het huishouden, 2006
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2. Bevolking naar leeftijd en plaats in het huishouden, 1971
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4. Percentage thuiswonende jongeren naar leeftijd en
geslacht, 1971 en 20064.
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2 jaar jonger. Zij zijn eerder aan zelfstandigheid toe dan
mannen. Daarnaast speelt het feit een rol dat zelfstandig
wonende mannen, na tegenslag in studie of relatie, vaker
dan vrouwen weer tijdelijk bij hun ouders gaan wonen.
Opeenvolgende generaties die vlak na de Tweede Wereld-
oorlog zijn geboren, gingen op steeds jongere leeftijd op
zichzelf wonen (Van Hoorn, 2001). De individualisering en
toenemende welvaart in de jaren zestig maakten het een-
voudiger om deze stap te zetten. Voor menige jongere die
in de jaren zestig is geboren, gold echter dat toen hij of zij
op de leeftijd kwam om het ouderlijk huis te verlaten, de
arbeidsmarkt ongunstig was (Van Hoorn, 2001). Hoge
jeugdwerkloosheid begin jaren tachtig leidde tot minder
financiële armslag. Hierdoor bleven jongeren per saldo
langer thuis wonen. Wat ook een rol speelde, is dat kinde-
ren in de loop der tijd in het ouderlijk huis meer vrijheid en
zelfstandigheid hebben gekregen, waardoor de behoefte of
noodzaak om zelfstandig te gaan wonen waarschijnlijk
minder groot is geworden. In de jaren negentig was opmer-
kelijk weinig verschuiving waar te nemen in de leeftijd bij
het uit huis gaan, terwijl er toch een aantal factoren waren
die potentieel tot verschuivingen hadden kunnen leiden.
De opschorting van de militaire dienstplicht is er een van.
Een andere factor is het, in de loop van de jaren negentig,
sterk toegenomen aandeel niet-westers allochtone jonge-
ren. In vergelijking met autochtone jongeren verlaten zij het
ouderlijk huis op aanmerkelijk jongere leeftijd (Harmsen en
Nicolaas, 2005).

Eind jaren zestig ging slechts iets meer dan 20 procent van
de jongeren vanuit huis op zichzelf (dus zonder partner)
wonen. In de loop der jaren is dit percentage hoger gewor-
den. Steeds meer jongeren zijn vanuit het ouderlijk huis
zelfstandig gaan wonen, zonder dat er direct sprake was
van samenwonen met een partner. Dit gold voor jongens
nog meer dan voor meisjes (grafiek 5). De belangrijkste
drijfveer om het ouderlijk huis te verlaten is de wens onaf-
hankelijk te zijn, op enige afstand gevolgd door het aan-
gaan van een relatie. Daarnaast spelen het willen volgen
van een opleiding of het vinden van een baan een belang-

rijke rol (De Graaf en Loozen, 2006). De toegenomen
welvaart heeft dit gemakkelijker gemaakt.

Tussen 1971 en 2006 is het percentage jongeren dat van-
uit huis zelfstandig alleen gaat wonen meer dan verdub-
beld. Gemiddeld woont deze groep ongeveer 4 jaar zelf-
standig voordat er sprake is van samenwonen. Dat behoeft
overigens geen aaneengesloten periode te zijn. Jongeren
van begin twintig die al samenwonen, zijn veelal niet
getrouwd. Dergelijke samenwoonrelaties worden op deze
leeftijd twee keer zo vaak verbroken als huwelijksrelaties.
Per saldo is een hoger percentage twintigers alleenstaand.
Deze twee ontwikkelingen tezamen zijn de belangrijkste
oorzaak voor de stijging van het aantal alleenstaanden in
de leeftijdgroep 15 tot 30 jaar.

5. Alleenstaanden

In 1971 telde Nederland 683 duizend alleenstaanden
(staat 1). In 2006 waren dat er 2,5 miljoen (staat 2),
3,5 keer zo veel. Het aantal alleenstaande mannen is naar
verhouding sterker gestegen dan het aantal alleenstaande
vrouwen. In 1971 vormden vrouwen ruim 62 procent van
de alleenstaanden. In 2006 was dit percentage gedaald tot
minder dan 54.
De grootste stijging van het absolute aantal alleenstaan-
den vond bij mannen plaats in de leeftijdsgroep 40 tot
60 jaar. Bij vrouwen was dit in de leeftijdsgroep 25 tot
40 jaar, en 70 jaar of ouder. Het aantal alleenstaande
vrouwen van 85 jaar was in 2006 maar liefst vijf keer groter
dan in 1971.

Op basis van relatieve cijfers komt een iets ander beeld
naar voren. De belangrijkste ontwikkeling is dan dat het
percentage alleenstaande twintigers bij zowel mannen als
vrouwen in 2006 maximaal drie keer zo hoog is als in 1971
(grafiek 6). Bijna een kwart van de vrouwen van 25 jaar
was in 2006 alleenstaand. Bij mannen van deze leeftijd
was dit bijna 30 procent. De belangrijkste oorzaak hiervan
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is dat veel jongeren eerst een aantal jaren op zichzelf zijn
gaan wonen.
Ongeveer 15 procent van de mannen van middelbare leef-
tijd is alleenstaand. Relatieverbreking is de belangrijkste
reden hiervan. De invloed van relatieverbreking op het
aantal alleenstaande vrouwen is in eerste instantie minder
groot. Dit komt doordat eventuele kinderen na een relatie-
verbreking veelal worden ingeschreven op het adres van
de moeder. Op zo’n adres ontstaat dan een eenouderhuis-
houden in plaats van een eenpersoonshuishouden.
In 2006 was ongeveer 10 procent van de vrouwen van
rond de 50 jaar alleenstaand. Op 65-jarige leeftijd is het
percentage alleenstaande vrouwen veel hoger dan bij
vrouwen van 50 jaar. Dit heeft vooral te maken met het feit
dat tussen de leeftijd van 50 en 65 jaar de laatste nog
thuiswonende kinderen uit huis gaan. Vrouwen van wie de
huishoudenspositie door echtscheiding of verweduwing
‘alleenstaande ouder’ is geworden, worden dan alsnog
alleenstaand.
In vergelijking met 1971 is onder vrouwen van 70 jaar en
ouder het percentage alleenstaande vrouwen opvallend
sterk gestegen. In 2006 was meer dan 60 procent van de
vrouwen van 80 jaar alleenstaand. De belangrijkste reden
hiervan is dat het aantal mensen dat naar een verzorgings-
of verpleeghuis gaat vanaf begin jaren tachtig is gedaald.
Ook het percentage oudere alleenstaande mannen was in
2006 beduidend hoger dan in 1971. Meer dan 30 procent
van de mannen van 80 jaar of ouder was in 2006 alleen-
staand. Naast de lagere toestroom naar verzorgings- en
verpleeghuizen speelt ook de toegenomen levensverwach-
ting van mannen een rol. Deze is in de jaren negentig
sterker gestegen dan die van vrouwen. Hierdoor komt het
vaker voor dat mannen door het overlijden van hun partner
alleen komen te staan.

6. Samenwonende partners met of zonder kinderen

Tussen 1971 en 2006 is het aantal personen dat als
(on)gehuwde partner samenwoont met maar ongeveer
10 procent gestegen, terwijl de bevolking met bijna 20 pro-

cent is toegenomen (staat 1 en 2). Wat opvalt is dat het
aantal paren met kinderen in 2006 maar zo weinig verschilt
van dat in 1971. Toen waren er ruim 2 miljoen huis-
houdens bestaande uit paren met kinderen. In 2006 waren
het er vrijwel evenveel. Het totaal aantal huishoudens met
kinderen is wel gestegen, met circa 20 procent. Het sub-
stantieel hogere aantal eenouderhuishoudens in 2006 is
daar mede debet aan.
Het aantal paren zonder kinderen was in 2006 veel hoger
dan in 1971. Toen telde Nederland tegen de 900 duizend
paren zonder kinderen. In 2006 waren dat er inmiddels
bijna 2,1 miljoen, meer dan het dubbele. Paren zonder
kinderen zijn, zowel vóórdat er kinderen komen als nadat
ze uit huis zijn gegaan, een omvangrijke groep geworden.

In relatief opzicht zijn er ook een aantal grote verande-
ringen te bespeuren. In 1971 woonde bijna 90 procent van
de vrouwen van 30 jaar (gehuwd) samen met een partner
(grafiek 7). In 2006 was dit nog slechts voor iets meer dan
70 procent van de vrouwen van die leeftijd het geval. Deze
daling heeft vooral te maken met het feit dat tussen 1971
en 2006 steeds meer mensen eerst een aantal jaren op
zichzelf gaan wonen.
In de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar ligt het percentage van
deze categorie samenwonende partners gemiddeld onge-
veer 6 procent lager dan in 1971. Dit komt doordat tussen
1971 en 2006 de kans op echtscheiding bijna is verdub-
beld. Na een echtscheiding gaat er meestal enige tijd over-
heen voordat men tot een nieuwe relatie besluit. Per saldo
is daardoor het percentage samenwonende partners met
of zonder kinderen gedaald.

In 2006 was het aandeel 65-plussers dat samenwoont
6 procent groter dan in 1971. Dit heeft twee oorzaken. Ten
eerste gaat het hierbij om een generatie personen die
merendeels in periode 1945–1965 is getrouwd, een peri-
ode waarin nog vrijwel iedereen dat deed. De toegenomen
levensverwachting van vooral mannen zorgde ervoor dat
paren langer bij elkaar blijven. Ten tweede draagt het feit
dat relatief minder personen in een verzorgingshuis of
andere instelling gaan wonen bij aan het toegenomen
percentage samenwonenden.

Het percentage met een partner samenwonende vrouwen
zonder kinderen is niet alleen in absolute zin, maar ook in
relatieve zin fors gestegen (grafiek 8). In de leeftijdsgroep
25 tot 35 jaar was dit aandeel in 2006 10 procentpunten
hoger dan in 1971. Dit hogere percentage heeft vooral te
maken met het feit dat vrouwen vanaf medio jaren zeventig
op steeds hogere leeftijd hun kinderen kregen. Ook in de
leeftijdsgroep vanaf 50 jaar tekenden zich duidelijke ver-
schillen af. Vanaf die leeftijd was het aandeel met een part-
ner samenwonende vrouwen zonder kinderen in 2006
eveneens gemiddeld zo’n 10 procent groter dan in 1971.
Dit hogere percentage met een partner samenwonende
vrouwen zonder kinderen hangt samen met een lager
percentage met een partner samenwonende vrouwen met
kinderen. In 1971 had bijna 40 procent van de vrouwen
van 25 jaar een partner en kinderen. In 2006 had slechts
15 procent van de vrouwen van die leeftijd een partner en
kinderen. Dit verschil is deels toe te schrijven aan het
gedaalde gemiddelde kindertal, deels aan de toegenomen
kinderloosheid. Als er minder kinderen zijn, is de periode
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7. Percentage met een partner samenwonende vrouwen met
of zonder thuiswonende kinderen, 1971 en 20067.
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waarin er kinderen in het gezin aanwezig zijn gemiddeld
korter. Ook het feit dat vrouwen in 2006 gemiddeld pas
rond hun dertigste hun eerste kind kregen, leidde tot een
lager percentage met een partner samenwonende
vrouwen met kinderen. In 1971 was de gemiddelde leeftijd
van vrouwen bij geboorte van het eerste kind nog geen
25 jaar. Daarnaast is ook van belang dat de groep vrou-
wen die in 2006 tussen 50 en 65 jaar was, juist op relatief
jonge leeftijd hun kinderen kreeg. Deze kinderen zijn
inmiddels op een leeftijd waarop de meesten het ouderlijk
huis hebben verlaten. Dit leidt tot een, in vergelijking met
1971, laag percentage vrouwen in paren met kinderen in
de leeftijdsgroep van 50 jaar of ouder.

7. Ouder in een éénouderhuishouden

In 1971 telde Nederland 200 duizend eenouderhuis-
houdens. In 2006 was dit aantal meer dan verdubbeld. In
1971 was het overlijden van de partner nog de belangrijk-
ste oorzaak voor het ontstaan van een eenouderhuis-
houden. Ook toen al was echter een kentering te bespeu-
ren. Onder vrouwen die in 1971 dertiger waren en ouder in
een eenouderhuishouden, was de helft ontstaan door echt-
scheiding. Onder vrouwen die toen vijftiger waren en ouder
in een eenouderhuishouden, speelde echtscheiding maar
een betrekkelijk geringe rol. Bij deze groep was dit voor
meer dan driekwart het gevolg van het overlijden van de
partner.
Sindsdien is relatieontbinding door echtscheiding als factor
voor het ontstaan van eenouderhuishoudens steeds
belangrijker geworden. In 2006 was driekwart van het aan-
tal eenouderhuishoudens ontstaan door echtscheiding. Op
hogere leeftijden speelde verweduwing nog wel een rol.
Een zeer beperkt aantal eenouderhuishoudens betrof, in
zowel 1971 als 2006, huishoudens waarin de ouder nooit
gehuwd was geweest.

In 2006 was rond de leeftijd van 45 jaar meer dan 10 pro-
cent van de vrouwen ouder in een eenouderhuishouden
(grafiek 9). In 1971 lag de piek van het percentage alleen-

staande moeders met kinderen rond de leeftijd van 60 jaar.
Het percentage alleenstaande moeders met kinderen was,
met 6 procent op die leeftijd, bijna de helft van dat in 2006.
Het aantal mannen dat ouder is in een eenouderhuis-
houden was in 2006 ongeveer een zesde van het aantal
vrouwen.

Ouders in een eenouderhuishouden hoeven deze positie
uiteraard niet voor zeer lange tijd in te nemen. Zo vond in
2005 15 procent van de alleenstaande mannen van 30 jaar
met kinderen een nieuwe partner. Voor vrouwen was dit
10 procent. Op hogere leeftijden is voor zowel mannen als
vrouwen het percentage dat een (nieuwe) partner vindt
lager.

Een andere groep alleenstaande ouders wordt alleen-
staand doordat de kinderen uit huis gaan. In de leeftijd
tussen 50 en 60 jaar loopt voor vrouwen het aandeel dat
alleenstaand wordt op van ruim 6 procent naar meer dan
15 procent. Dit is min of meer vergelijkbaar met het
patroon voor samenwonende partners van wie de kinderen
uit huis gaan. Dit aandeel bereikt ook zijn piek op die
leeftijd.

8. Overig lid van een huishouden

In 2006 maakten in Nederland 263 duizend personen als
‘overig lid’ deel uit van een huishouden. Onder een overig
lid wordt iemand verstaan die, anders dan als partner,
ouder in een eenouderhuishouden of thuiswonend kind,
deel uitmaakt van een particulier huishouden. Ook
inwonende overige familieleden worden als overig lid
beschouwd. In 1971 telde Nederland nog 465 duizend
personen die als overig lid deel uitmaakten van een huis-
houden. Hun aantal was in 2006 dus bijna gehalveerd.

Ook in relatief opzicht maakten in 1971 veel meer perso-
nen als overig lid deel uit van een huishouden dan in 2006,
vooral op hogere leeftijd (grafiek 10). Het betrof toentertijd
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8. Percentage met een partner samenwonende vrouwen met
en zonder thuiswonende kinderen, 1971 en 20068.
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vooral ouders en schoonouders die bij hun kinderen
inwoonden. Meer dan 10 procent van de bevolking van
75 jaar of ouder, oplopend naar een kwart voor de 95-jari-
gen, maakte toen nog als overig lid deel uit van een huis-
houden. In 2006 gold dit voor iets meer dan 5 procent van
de bevolking van 75 jaar of ouder.
Ook rond de leeftijd van 20 jaar waren er in zowel 1971 als
in 2006 nog veel overige leden van huishoudens. Op
20-jarige leeftijd was ongeveer 5 procent van de jongeren
overig lid. In 1971 was onder jongeren het inwonen bij
anderen een betrekkelijk veelvoorkomend verschijnsel. In
2006 was het dat opnieuw. Anders dan in 1971, toen het
vooral autochtone jongeren betrof, waren het in 2006
vooral allochtone jongeren die op deze wijze hun weg naar
zelfstandigheid zochten (Schapendonk-Maas, 2002).
Op de jongste leeftijden was het percentage overige leden
met bijna 5 in 1971 bijna twee keer zo hoog als in 2006.
Het ging destijds vooral om kleinkinderen die bij hun groot-
ouders woonden.

9. Bevolking in institutionele huishoudens

In 1971 woonden ruim 300 duizend personen in een instel-
ling of tehuis, veelal een verzorgings- of verpleeghuis. Tot
1980 is dit aantal ongeveer gelijk gebleven, maar het aan-
tal inwonende personeelsleden daalde al wel. Ongeveer
45 duizend mensen verbleven in zo’n instelling als inwo-
nend personeel. Vanaf begin jaren tachtig is ook het totaal
aantal personen in institutionele huishoudens gaan dalen.
Op 1 januari 2006 stonden circa 209 duizend personen
ingeschreven in institutionele huishoudens. Deze daling is
opmerkelijk, gezien het feit dat de bevolking van 65 jaar of
ouder bijna is verdubbeld en het aantal 80-plussers bijna is
verdrievoudigd. Een deel van de daling wordt veroorzaakt
door het feit dat, anders dan vroeger, vrijwel al het verzor-
gend personeel niet meer in de instellingen woont. Belang-
rijker is nog dat de beschikbare capaciteit van de instel-
lingen tegenwoordig wordt gereserveerd voor mensen die
niet meer voor zichzelf kunnen zorgen (Harmsen et al.,

2001). Bejaardenoorden zijn zo verzorgingshuizen gewor-
den.

In 1971 liet het percentage personen dat in een institutio-
neel huishouden verbleef vanaf de leeftijd van 65 jaar een
stijl oplopende curve zien (grafiek 11). Op die leeftijd was
het aandeel minder dan 5 procent, maar op de leeftijd van
80 jaar was het inmiddels 15 voor mannen en 26 voor
vrouwen. In 2006 vertoonde het percentage personen in
institutionele huishoudens een vergelijkbare curve, met
dien verstande dat de leeftijd waarop het percentage
begon te stijgen bij mannen ongeveer 8 jaar en bij vrouwen
9 jaar was opgeschoven. Tegenwoordig blijven mensen
langer zelfstandig wonen.
Rond de leeftijd van 20 jaar was er in 1971 nog sprake een
behoorlijk aantal (overwegend) vrouwen dat als inwonend
personeel deel uitmaakte van de institutionele bevolking.
Ruim driekwart van de 45 duizend inwonende personeels-
leden behoorde tot de leeftijdscategorie 15–24 jaar. In
2006 was hun aantal vrijwel tot nul gereduceerd.

10. Enkele demografische processen nader
beschouwd

In het voorgaande zijn de structuurveranderingen van huis-
houdens beschreven naar de plaats die personen in het
huishouden innemen. In deze paragraaf wordt stilgestaan
bij enkele demografische processen die hebben geleid tot
deze structuurveranderingen. Aan de orde komen het gaan
samenwonen, het krijgen van kinderen, echtscheiding en
verweduwing, en overlijden.

10.1 Gaan samenwonen

Eind jaren zestig was het nog een uitzondering dat jonge-
ren na het uit huis gaan ongehuwd gingen samenwonen:
het merendeel trouwde (grafiek 12). In de jaren zeventig
veranderde er veel op dit gebied. Het aantal huwelijks-

50 Centraal Bureau voor de Statistiek

10. Percentage overige leden in huishoudens naar leeftijd,
1971 en 200610.
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11. Percentage personen in verzorgingshuizen of andere
Instellingen naar leeftijd en geslacht, 1971 en 200611.
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sluitingen daalde snel en het aantal echtscheidingen steeg.
Tegenwoordig zijn de meeste jongeren als ze gaan
samenwonen nog ongehuwd. Begin jaren zeventig viel het
moment van samenwonen meestal nog samen met het
moment van trouwen. De opbouw van zo’n relatie is een
geleidelijk proces. Als de vriendschap succesvol is, wordt
de relatie stapsgewijs geïntensiveerd. Strandt de relatie,
dan gaan de meeste jongeren weer een tijdje alleenwonen
(De Jong et al., 2006). Tegenwoordig gaat men pas
trouwen nadat over belangrijke zaken zekerheid is ver-
kregen: zekerheid over baan, inkomen en partnerkeuze, en
zelfs zekerheid over de vraag of de relatie goed blijft als er
een kind tot het huishouden is gaan behoren. Pas daarna
gaan velen over tot een huwelijk.

Alleenstaanden maken de stap om samen te wonen
relatief het vaakst als ze 25 jaar (vrouwen) of 27 jaar

(mannen) zijn (grafiek 13; Steenhof en Harmsen, 2002a).
Dit geldt ook voor thuiswonende jongeren die gaan samen-
wonen. Het percentage alleenstaanden dat gaat samen-
wonen is echter op elke leeftijd hoger dan het percentage
thuiswonende jongeren dat gaat samenwonen.

Het percentage alleenstaanden dat gaat samenwonen is
tot de leeftijd van 30 jaar bij vrouwen hoger dan bij
mannen. Boven die leeftijd is percentage alleenstaande
mannen dat gaat samenwonen hoger.
Een in vergelijking met autochtonen groot aantal jonge
niet-westerse allochtonen dat gaat samenwonen, maakt
daaraan voorafgaand als overig lid deel uit van een huis-
houden. Ten tijde van de volkstelling van 1971 zal dit ook
nog voor autochtonen hebben gegolden.

Opvallend is dat in 2006 het aantal personen dat samen-
woont per saldo lager is dan 35 jaar geleden. In de leef-
tijdsgroep van 15 tot 30 jaar is een belangrijke oorzaak
voor het lagere percentage samenwonenden het uitstel
van het formaliseren van relaties, de toegenomen behoefte
aan zelfstandigheid en het geleidelijker naar elkaar toe-
groeien van partners. In de periode 1971–2006 is onge-
huwd samenwonen als relatievorm sterk opgekomen, en
voor personen tot 30 jaar is het de belangrijkste
relatievorm geworden.

Maatschappelijke veranderingen liggen hieraan ten grond-
slag, zoals de sterkere mate van individualisering, seculari-
sering en emancipatie. Voorafgaand aan de sluiting van
een huwelijk is er meer ruimte gekomen voor een relatief
vrijblijvende experimenteerfase, waarin potentiële partners
zonder vergaande consequenties kunnen nagaan of ze
voldoende bij elkaar passen.

In de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar spelen dezelfde factoren
een rol als voor de jongeren. De meesten van hen hebben
echter ooit al eens samengewoond. Het aantal samen-
wonenden is ook in de deze omvangrijke leeftijdsgroep
gedaald. De daling is niet zozeer een gevolg van een ver-
mindering van de behoefte om samen te wonen, als wel
van de toegenomen kans dat een relatie strandt.

10.2 Kinderen krijgen

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind
krijgen, is gestegen van 24,3 jaar in 1970 naar 29,4 jaar in
2005. Vrouwen zijn in 2005 dus gemiddeld ruim 5 jaar
ouder als ze hun eerste kind krijgen. De vruchtbaarheid is
in de periode 1970–2005 naar verhouding veel minder
veranderd dan deze leeftijd. In De Graaf (2007) wordt uit-
gebreider ingegaan op ontwikkelingen met betrekking tot
de vruchtbaarheid. Voor de bevolking naar plaats in het
huishouden is vooral van belang dat de verschuiving in de
gemiddelde leeftijd bij de geboorte van het eerste kind tot
gevolg heeft dat er in 2006 in vergelijking met 1971 minder
jonge ouders met kinderen en ook minder oude ouders
met kinderen zijn. Per saldo resulteert dit in een kleiner
aandeel huishoudens met kinderen dan in 1971. Het ligt
voor de hand dat het percentage met een partner samen-
wonende 50- tot 65-jarige vrouwen met kinderen in de toe-
komst weer gaat toenemen.
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12. Percentage huwende vrouwen naar leeftijd, 1970 en 2005
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13. Percentage alleenstaanden dat gaan samenwonen naar
leeftijd en geslacht, 200413.
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10.3 Scheiding en verweduwing

In de jaren zestig is het aantal huwelijksontbindingen door
echtscheiding gaan stijgen. Medio jaren zestig werden
jaarlijks ongeveer 6 duizend huwelijken door echtscheiding
ontbonden. In 1970 was dat aantal opgelopen naar 10 dui-
zend. In de loop van de jaren zeventig steeg het snel
verder tot 34 duizend in 1984. Vervolgens is het aantal
echtscheidingen (inclusief ontbindingen van geregistreerd
partnerschap) blijven schommelen tussen 28 duizend en
38 duizend. In 1970 raakten 5 per 1 000 gehuwde vrouwen
gescheiden. In 2005 was dit aandeel opgelopen tot 15 per
duizend (grafiek 14).
Naast de formele relatieontbinding van gehuwden is er ook
een aantal ontbindingen van vaste relaties van ongehuw-
den. Uit onderzoek blijkt dat aan het begin van de 21e
eeuw twee derde van de relatieontbinding voor rekening
van ongehuwd samenwonenden komt (Steenhof en
Harmsen, 2002b). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat op vrij-

wel alle leeftijden de kans op relatieontbinding van onge-
huwd samenwonenden twee keer zo groot is als die van
gehuwden.
Deze ontwikkeling van het aantal relatieontbindingen vindt
eveneens zijn voedingsbodem in de gewijzigde maat-
schappelijke en culturele veranderingen. De maatschappe-
lijke acceptatie van echtscheiding is vanaf de jaren zestig
steeds toegenomen (De Jong, 2006). Van belang zijn in dit
verband de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen
en het wettelijk recht op bijstand na scheiding, waardoor
vooral vrouwen bij relatieproblemen gemakkelijker voor
onafhankelijkheid konden kiezen.

Door deze maatschappelijke ontwikkeling is het aantal
alleenstaanden bij personen van middelbare leeftijd sterk
toegenomen. In deze leeftijdsgroep vormt relatie-
verbreking, door echtscheiding of door het verbreken van
een samenwoonrelatie, de belangrijkste reden voor de toe-
name van het aantal alleenstaanden. Na het verbreken
van een relatie gaat niet iedereen (direct) op zoek naar
een nieuwe partner, waardoor men enige tijd alleen-
staande is.

In de periode 1970–2005 is voor mannen jonger dan
80 jaar en voor vrouwen jonger dan 70 jaar de kans om
door overlijden van de partner alleenstaand te worden naar
verhouding fors gedaald (grafiek 15). Boven de leeftijd van
80 jaar is het percentage weduwnaars in 2005 hoger dan
in 1970. Het laatste is een gevolg van het feit dat de
levensverwachting van mannen sterker is gestegen dan
die van vrouwen. Het percentage weduwen boven de
70 jaar is in 2006 vrijwel gelijk aan het percentage in 1970.

De dalende verweduwingskansen hebben tot gevolg dat
paren langer bij elkaar blijven. Dit heeft een neerwaarts
effect gehad op het aantal alleenstaanden in de leeftijds-
groep van 65 jaar of ouder. Voor mannen van 80 jaar of
ouder geldt juist dat het hogere percentage verweduwden
een opwaarts effect op het aantal alleenstaanden heeft
gehad.
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14. Percentage van echt scheidende vrouwen naar leeftijd,
1970 en 200514.
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15. Aantal verweduwende personen naar leeftijd en geslacht,
1970 en 200515.
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16. Sterfte bij vrouwen naar leeftijd, 1970 en 2005
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10.4 Toename van de levensverwachting door dalende
sterftekansen

Tussen 1970 en 2005 is de levensverwachting van man-
nen met bijna 7 jaar toegenomen tot 77,2 jaar, en die van
vrouwen met ruim 5 jaar tot 81,6 jaar. De sterkere stijging
van de levensverwachting van mannen heerft er per saldo
toe geleid dat (echt)paren langer bij elkaar blijven en
langer voor elkaar kunnen zorgen. Daardoor is vooral
vanaf de milleniumwisseling het absolute aantal weduwen
gedaald, terwijl het aantal weduwnaren een gestage
stijging liet zien. Vergeleken met 1971 zijn ook de mogelijk-
heden om op particuliere wijze in een bepaald zorgniveau
te voorzien vergroot. In combinatie met het effect van de
stijging van de levenverwachting heeft deze laatste ontwik-
keling een neerwaarts effect gehad op het aantal alleen-
staande vrouwen, en een opwaarts effect op het aantal
alleenstaande mannen (grafiek 16).

11. Nabeschouwing

Vanaf medio jarig zestig vonden een aantal maatschappe-
lijke ontwikkelingen plaats die een wezenlijke invloed
hebben gehad op het demografisch gedrag. Deze ontwik-
kelingen houden in belangrijke mate verband met de toe-
genomen individualisering van de maatschappij, tot uit-
drukking komend in een sterk toegenomen behoefte aan
zelfontplooiing en autonomie. Dit kon plaatsvinden nadat in
de jaren zestig voor velen de materiële basisbehoeften
waren bevredigd.
Op demografisch gebied heeft deze ontwikkeling forse
consequenties gehad. Zo daalde de vruchtbaarheid tot
onder het vervangingsniveau en is de gemiddelde leeftijd
van vrouwen bij de geboorte van het eerste kind fors
gestegen. Verder is het percentage personen dat ervoor
kiest een relatie via een huwelijk formeel vast te leggen,
fors gedaald. Ook is het percentage echtscheidingen ver-
drievoudigd. Met betrekking tot sterfte vallen de gedaalde
sterftekansen op. Deze kansen zijn voor mannen nog
sterker gedaald dan voor vrouwen.

Voor huishoudens hebben deze (demografische) ontwikke-
lingen, in combinatie met de toegenomen welvaart, ook
forse consequenties gehad. Zo steeg het totaal aantal
huishoudens van bijna 4 miljoen naar meer dan 7 miljoen.
De bevolking zelf groeide met minder dan een kwart. De
groei van het aantal huishoudens kwam vooral voor
rekening van het aantal alleenstaanden. In alle levens-
fases groeide hun aantal. Steeds meer kinderen die het
ouderlijk huis verlaten, kiezen er tegenwoordig voor om
enige tijd op zichzelf te wonen. Niet zozeer door uitstel van
relatievorming, maar door een hogere kans op relatieont-
binding is onder jongvolwassenen en mensen van middel-
bare leeftijd het aantal alleenstaanden gestegen. Bij
65-plussers is het aantal alleenstaanden vooral gestegen
door de toegenomen levensverwachting, in combinatie met
het feit dat men tegenwoordig langer zelfstandig blijft.

In verschillende fasen van de levensloop blijkt voor velen
het alleenstaand zijn een (tussen)stap te zijn geworden.
Jongeren wonen, als ze het ouderlijk huis verlaten, vaker
alleen en stellen het samenwonen met een partner uit. Ook

gaan ze minder dan voorheen bij anderen inwonen.
Belangrijker nog is het feit dat samenwoonrelaties minder
stabiel zijn dan voorheen. Dit geldt in het bijzonder voor
paren die ongehuwd samenwonen.

Ook degenen die door het overlijden van hun partner
alleenstaand worden en ouderen die langer op zichzelf
blijven wonen, dragen bij aan de groei van het aantal
alleenstaanden. Dit wil niet zeggen dat zelfstandig
wonende alleenstaanden (eenpersoonshuishoudens) in
Nederland het leeuwendeel uitmaken van de bevolking. In
2006 leefde nog steeds meer dan 80 procent van de bevol-
king samen met anderen.
Vanuit een levensloopperspectief blijkt het alleenstaan
voor de meeste jongeren van tijdelijke aard te zijn. Zo
woont van de jongeren die vanuit het ouderlijk huis alleen
zijn gaan wonen na zes jaar nog maar 10 tot 25 procent
alleen (Harmsen en Steenhof, 2003). Van degenen die na
een mislukte samenwoonervaring alleen zijn komen te
staan, woont de overgrote meerderheid binnen vier jaar
weer samen met een nieuwe partner (Van Hoorn et al.,
2001). Dit geldt ook voor degenen die een echtscheiding
achter de rug hebben: binnen zes jaar heeft twee derde
een nieuwe relatie (Van Huis en Visser, 2001). Op hogere
leeftijd is de vergrijzing een belangrijke oorzaak van de
toename van het aantal alleenstaanden. Overlijdt een van
de partners, dan blijft de overblijvende partner in verreweg
de meeste gevallen alleenwonen. Bij een eventuele
nieuwe relatie gaan deze ouderen vaak niet samenwonen,
maar ontstaat er een lat-relatie (De Graaf en Loozen,
2004).
Dat het aantal alleenstaanden en daarmee het aantal een-
persoonshuishoudens zo sterk is gestegen, komt dus niet
zozeer door een min of meer permanente voorkeur voor
deze huishoudensvorm, maar doordat de moderne levens-
loop veel meer wisselingen kent dan voorheen. Een
belangrijke voorwaarde hiervoor is dat het gestegen wel-
vaartsniveau het velen mogelijk maakt om op zichzelf te
(blijven) wonen. Deze ontwikkeling is nog niet ten einde,
en heeft tot een nieuwe ‘standaardlevensloop’ geleid. De
overgang van de oude naar de nieuwe standaardlevens-
loop kent vele variaties. De nieuwe levensloop wordt dan
ook wel de ‘keuzelevensloop’ genoemd (De Graaf en
Steenhof, 2006).
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Bevolkingsprognose 2007–2014: tijdelijk hogere groei

Coen van Duin

Door een sterk stijgend migratiesaldo en een dalend aantal
sterfgevallen is de bevolking in 2007 twee keer sneller
gegroeid dan in de bevolkingsprognose van 2006 was ver-
wacht. Het hogere migratiesaldo hing samen met een forse
toename van de immigratie uit lidstaten van de Europese
Unie. Daarnaast nam het aantal eerste generatie alloch-
tonen dat emigreerde sneller af dan verwacht. De nieuwe
bevolkingsprognose voor de korte termijn waarover dit
artikel rapporteert, beschrijft de verwachte ontwikkelingen
in de komende zes jaar. Het is een bijstelling van de lange-
termijnprognose uit 2006. Voor de komende jaren wordt
een groei van 50 duizend personen verwacht, dalend tot
40 duizend in 2013. Volgens de bijgestelde prognose telt
Nederland in 2014 16,7 miljoen inwoners, 100 duizend
meer dan volgens de laatste langetermijnprognose.

1. Inleiding

Het CBS publiceert elke twee jaar een bevolkingsprognose
voor de lange termijn. De laatst gepubliceerde prognose
had betrekking op de jaren 2006–2050 (Garssen en Van
Duin, 2006). In de tussenliggende jaren wordt de prognose
voor de korte termijn bijgesteld. De in dit artikel beschre-
ven bijstelling betreft de periode van 1 januari 2007 tot
1 januari 2014. De veronderstellingen over geboorte,
sterfte en migratie zijn dus bijgewerkt voor de jaren 2007–
2013. Voor cijfers over latere jaren wordt naar de lange-
termijnprognose verwezen. Eind 2008 verschijnt een
nieuwe prognose voor de lange termijn. Deze betreft de
bevolking naar leeftijd, geslacht, herkomstgroep en huis-
houdenspositie. De prognose voor de korte termijn geeft
alleen informatie over het aantal inwoners naar leeftijd en
geslacht.

De bijstellingen in de kortetermijnprognose zijn gebaseerd
op de waargenomen bevolkingsomvang en -samenstelling
op 1 januari 2007, op de waarneming van het aantal
levendgeborenen, overledenen, immigranten en emigran-
ten in 2006, en op ramingen van deze aantallen in 2007.
De ramingen zijn afgeleid uit de waargenomen maand-
cijfers van januari tot en met september (migratie) of
januari tot en met oktober (geboorte en sterfte). Deze
ramingen wijken dan ook iets af van de voorlopige jaar-
cijfers voor 2007. Het aantal sterfgevallen ligt volgens deze
voorlopige jaarcijfers duizend hoger dan geraamd; het-
zelfde geldt voor het aantal immigranten. Het voorlopige
emigratiecijfer ligt 3 duizend boven de raming. De voor-
lopige jaarcijfers voor geboorten en overige correcties ver-
schillen weinig met de raming.

2. Sterfte

2.1 Levensverwachting blijft snel stijgen

In de afgelopen halve eeuw is het aantal ouderen in
Nederland gestaag toegenomen (grafiek 1). In samenhang
daarmee steeg ook het jaarlijks aantal sterfgevallen. De
laatste paar jaar is er van zo’n verband echter geen
sprake. Van 2003 tot 2006 daalde het aantal sterfgevallen
van jaar op jaar, hoewel het aantal ouderen toenam.
Volgens de raming zal het aantal sterfgevallen in 2007
opnieuw enkele duizenden lager uitkomen dan in het voor-
gaande jaar.

De daling van het aantal sterfgevallen bij een groeiend
aantal ouderen wijst op een snelle afname van het jaar-
lijkse sterfterisico. Een samenvattende indicator van het
sterfterisico in een jaar is de (periode) levensverwachting
bij geboorte. In de periode 2004–2007 is de levensver-
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1. Jaarlijks aantal sterfgevallen vergeleken met het aantal
ouderen aan het begin van het jaar1.
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wachting snel opgelopen (grafiek 2). De levensverwachting
van mannen nam met gemiddeld 0,5 jaar per jaar toe; die
van vrouwen steeg met 0,4 jaar per jaar. Sinds 1950 is er
geen vierjaarsperiode geweest waarin de levensverwach-
ting van mannen zo snel steeg. Voor vrouwen vond een
vergelijkbaar snelle stijging voor het laatst medio jaren
zeventig plaats.

De snelle stijging van de levensverwachting in de afge-
lopen paar jaar lijkt te zijn veroorzaakt door een combinatie
van factoren. De zachte winters en milde zomers speelden
een rol, evenals het uitblijven van grote griepgolven
(Garssen en Harmsen, 2007). Vooruitgang in de medische
diagnostiek en behandelmethoden leverden waarschijnlijk
ook een bijdrage (Garssen 2007).

2.2 Vergelijking waarnemingen en prognose

In de prognose 2006–2050 werd het aantal overledenen in
het nog niet afgesloten jaar 2006 op 136 duizend geraamd
(staat). De ramingen zaten dicht bij de uiteindelijk gereali-
seerde aantallen. Het aantal overleden mannen werd met
70 onderschat, het aantal vrouwen met 540 overschat.

Ondanks de kleine ramingsfout in het aantal overledenen
kwam de levensverwachting voor vrouwen in 2006 toch
nog 0,2 jaar hoger uit dan verwacht. Dit kwam doordat het
sterfterisico voor vrouwen onder de 50 jaar relatief sterk
daalde, vooral door een daling van de zuigelingensterfte
en de sterfte door zelfdoding en kanker. Bij de 90-plussers
waren de sterfterisico’s juist iets hoger dan verwacht. Het

afwijkende leeftijdspatroon van de sterfte in 2006 zorgde
voor een extra onderschatting van de levensverwachting
van vrouwen met 0,1 jaar. De ramingsfout in de levensver-
wachting van mannen in 2006 was verwaarloosbaar. Voor
de nieuwe prognose zijn verdere veranderingen in het leef-
tijdspatroon van de sterfte in de eerste negen maanden
van 2007 in de berekeningen meegenomen.

Het geraamde aantal sterfgevallen in 2007 is 7 duizend
lager dan volgens de laatste prognose. Mede vanwege de
sterk dalende sterfte sinds 2004 was in de laatste prog-
nose uitgegaan van een hogere levensverwachting dan
volgens de voorgaande langetermijnprognose uit 2004
(Van Duin et al., 2006). Desondanks werd de levens-
verwachting in 2007 nog onderschat. Voor mannen is de
geraamde levensverwachting 0,3 jaar hoger dan volgens
de prognose 2006–2050, voor vrouwen 0,7 jaar.

2.3 Veronderstellingen sterfte 2007–2013

De kortetermijnprognose gaat uit van de veronderstelling
dat de snelle stijging van de levensverwachting in 2006 en
2007 deels structureel en deels incidenteel was. De struc-
turele stijging zou vooral het gevolg zijn van vooruitgang in
diagnostiek en behandelmethoden, de incidentele stijging
zou vooral te wijten zijn aan de milde winters en zomers
van de laatste jaren. Omdat de bijdrage van deze verschil-
lende factoren moeilijk te kwantificeren is, wordt met een
eenvoudige aanname gewerkt: de helft van de extra reduc-
tie van de sterfterisico’s, dus de helft van dat deel van de
reductie dat uitging boven wat in de langetermijnprognose
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Staat
Buitenlandse migratie, geboorte en sterfte, 2004–2007, vorige prognose en realisatie

Waarneming Raming Vorige prognose

2004 2005 2006 2007 2006 2007

x 1 000
Buitenlandse migratie

Immigratie 94 92 101 115 100 106
Emigratie (incl. saldo adm. corr.) 110 120 132 120 132 130
Migratiesaldo (incl. saldo adm. corr.) –16 –27 –31 –5 –31 –24

Vruchtbaarheid

Levendgeborenen 194 188 185 181 184 182

TFR

Totaal 1,73 1,71 1,72 1,71 1,71 1,72
1e kind 0,82 0,80 0,80 0,78 0,79 0,80
2e kind 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,64
3e kind 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
4e en volgende kind 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Sterfte
x 1 000

Overledenen

Mannen 66 66 65 64 65 66
Vrouwen 70 70 70 67 71 72

in jaren
Levensverwachting bij geboorte

Mannen 76,9 77,2 77,6 78,1 77,6 77,8
Vrouwen 81,4 81,6 81,9 82,4 81,7 81,8



was verwacht, is van tijdelijk aard. Deze tijdelijke sterfte-
reductie wordt over een periode van vijf jaar afgebouwd.
Grafiek 3 toont de levensverwachtingen voor mannen en
vrouwen die uit deze aanname volgen.

In grafiek 4 is de ontwikkeling van het aantal sterfgevallen
volgens de kortetermijnprognose weergegeven. Naar ver-
wachting gaat het aantal sterfgevallen de komende jaren
weer stijgen. In 2013 ligt het aantal sterfgevallen volgens
de kortetermijnprognose nog maar duizend onder de
waarde volgens de prognose uit 2006. Hoewel het verschil
in de levensverwachting in 2013 tussen de twee prognoses
vooral bij vrouwen nog redelijk groot is, verschillen de aan-
tallen sterfgevallen maar weinig. Dit komt doordat de
bevolking volgens de kortetermijnprognose meer ouderen
telt als gevolg van de lagere sterfterisico’s.

3. Geboorte

3.1 Daling geboorten zet door

Sinds de eeuwwisseling daalt het aantal geboorten in
Nederland met circa 4 duizend per jaar (grafiek 5). Deze
daling wordt veroorzaakt door een afnemend aantal vrou-
wen rond de 30 jaar. Het aantal vrouwen in deze leeftijds-
groep neemt al sinds het midden van de jaren negentig af.
De daling van het aantal geboorten zette echter pas later
in, omdat het aantal geboorten per vrouw toenam (grafiek
6). Het totaal leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer (TFR)
steeg van 1,53 kinderen per vrouw medio jaren negentig
tot 1,72 in 2000. Deze stijging compenseerde het dalend
aantal potentiële moeders in het aantal geboorten.
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4. Aantal overledenen volgens lange- en kortetermijn-
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3. Levensverwachting bij geboorte volgens de lange- en
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De stijging van de TFR eind jaren negentig hing samen
met de aantrekkende conjunctuur (Fokkema et al., 2008).
Een andere belangrijke factor was dat de leeftijd waarop
vrouwen hun eerste kind krijgen in de voorgaande decen-
nia geleidelijk was opgelopen van 25 tot 29 jaar. Doordat
vrouwen het krijgen van kinderen steeds langer uitstelden,
was het aantal geboorten in de jaren zeventig, tachtig en
negentig tijdelijk extra laag. Medio jaren negentig stabili-
seerde de gemiddelde leeftijd bij de geboorte van het eer-
ste kind en viel deze neerwaartse invloed op het geboorte-
cijfer weg, wat een extra sprong in de TFR veroorzaakte.

Sinds 2000 is de TFR redelijk stabiel. Het aantal geboorten
daalde dan ook ongeveer evenredig met het aantal vrouwen
van rond de 30 jaar. In 2007 is het aantal geboorten volgens
voorlopige cijfers weer met 4 duizend afgenomen.

3.2 Vergelijking waarnemingen en prognose

Het waargenomen aantal geboorten in 2006 en 2007
kwam goed overeen met de waarden volgens de lange-
termijnprognose. Voor 2006 werd het aantal geboorten dui-
zend te laag geschat, voor 2007 duizend te hoog (staat).

3.3 Veronderstellingen geboorte 2007–2013

Omdat de prognose dicht bij de waarnemingen lag, zijn de
veronderstellingen van de langetermijnprognose gehand-
haafd (De Graaf en Van Duin, 2007). Grafiek 7 toont de
veronderstelde ontwikkeling van de TFR. Aangenomen
wordt dat de TFR de komende jaren licht oploopt, naar een
niveau van 1,75. Dit niveau werd eerder in 2003 gehaald.
De goede economische conjunctuur van de afgelopen
periode gaat zich naar verwachting nog vertalen in een iets
hoger vruchtbaarheidscijfer. De laatste jaren liep ook de
gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van het
eerste kind nog iets verder op, zodat de huidige waarde
van de TFR mogelijk iets is verlaagd door het effect van
uitgestelde geboorten.

Grafiek 8 toont de verwachte ontwikkeling van het aantal
geboorten. De daling van de afgelopen jaren zet door,
maar zwakt wel af. Het aantal geboorten ligt de komende
jaren volgens de kortetermijnprognose iets hoger dan
volgens de prognose uit 2006. Dit is een gevolg van de
onverwacht sterke toename van de immigratie en daling
van de emigratie. Hierdoor zijn er de komende jaren in
Nederland meer vrouwen in de vruchtbare leeftijdsgroep.

4. Immigratie

4.1 Immigratie in 2007 sterk toegenomen

Na vijf jaren van dalende immigratie, veroorzaakt door een
afnemend aantal asielmigranten en economische laag-
conjunctuur, is er sinds 2006 weer een stijging. In 2007
versnelde deze. Naar verwachting komt de totale immigra-
tie in 2007 uit op 115 duizend personen, 14 duizend meer
dan in 2006 en 21 duizend meer dan in 2005 (grafiek 9).

Vooral de immigratie uit lidstaten van de Europese Unie is
in 2007 gestegen. Iets meer dan de helft van de stijging
werd veroorzaakt door immigranten uit Bulgarije en
Roemenië. Een kwart betrof immigratie uit de lidstaten die
in 2004 toetraden (waaronder Polen), een kwart immigratie
uit de oude lidstaten.

Bulgarije en Roemenië traden op 1 januari 2007 toe tot de
EU. Direct hierna steeg de immigratie uit beide landen
sterk. Het aantal immigranten uit Bulgarije en Roemenië in
2007 wordt op 7 duizend geraamd, 6 duizend meer dan in
2006. Een deel van de immigranten verbleef mogelijk voor
2007 al in Nederland, maar schreef zich pas bij een
gemeente in na de toetreding van hun geboorteland tot de
EU. Pas wanneer uit het buitenland gearriveerde personen
zich bij een gemeente inschrijven, worden ze tot de
immigranten gerekend.
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Voor de lidstaten die in 2004 toetraden gelden sinds 1 mei
2007 geen restricties meer op het vrije verkeer van arbeid.
Mogelijk droeg dat bij aan de stijgende immigratie. In de
maanden na mei was er enige extra stijging zichtbaar in de
immigratie uit deze landen.

De snel dalende werkloosheid in 2007 leverde waarschijn-
lijk ook een belangrijke bijdrage aan de toegenomen immi-
gratie uit de EU. In het verleden bleek in perioden van
dalende werkloosheid de immigratie uit andere EU-lid-
staten te stijgen (Nicolaas en Sprangers, 2006). Dit wijst
erop dat krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt gedeelte-
lijk door extra immigratie uit de EU wordt opgevangen.

De immigratie van personen die buiten de EU zijn geboren
veranderde weinig in 2007. De immigratie van in Neder-
land geboren personen nam net als in 2006 met een paar
duizend toe. Oorzaak van deze stijging is waarschijnlijk de
toegenomen emigratie van Nederlanders in de afgelopen
jaren (grafiek 11). De ervaring leert dat een groot deel van
de emigranten na een paar jaar in het buitenland weer
terugkeert. De stijgende emigratie van de laatste jaren leidt
daarom tot een toenemende instroom van terugkerende
immigranten.

4.2 Vergelijking waarnemingen en prognose

De langetermijnprognose 2006–2050 voorspelde voor
2006 en 2007 inderdaad een stijgende immigratie. De
immigratie in 2006 lag dicht bij het verwachte aantal, maar
die in 2007 overtrof de verwachtingen met ongeveer
10 duizend personen (staat). De prognosefout werd ver-
oorzaakt door een onderschatting van het aantal immigran-
ten uit de EU.

4.3 Veronderstellingen immigratie 2007–2013

De prognose 2006–2050 veronderstelde een aanzienlijke
toename van de immigratie, maar niet in het tempo waarin

deze zich nu al heeft voltrokken (Nicolaas, 2007a). Voor de
kortetermijnprognose wordt het niveau van de immigratie
op middellange termijn gelijk gehouden aan die volgens de
prognose van 2006. Wel wordt aangenomen dat dit niveau
sneller wordt bereikt (grafiek 10). Volgens deze veronder-
stelling stijgt de immigratie de komende jaren verder, in
een langzamer tempo dan in 2007. Een minder snelle
stijging in de komende jaren lijkt waarschijnlijk, omdat de
sterke groei dit jaar ten dele het gevolg was van de toe-
treding van Bulgarije en Roemenië tot de EU. Als de immi-
gratie uit deze landen het patroon van Polen volgt, zal er
de komende jaren nog een verdere stijging van de immi-
gratie met circa duizend personen per jaar zijn, maar geen
toename van een omvang als in het jaar van toetreding.
Ook zijn de immigratiecijfers in 2007 positief beïnvloed
door de bovengemiddeld sterke economische groei en
dalende werkloosheid.

5. Emigratie

5.1 Emigratie piekt in 2006

Het aantal emigranten dat jaarlijks Nederland verlaat, is
gestegen van ongeveer 80 duizend rond de eeuwwisseling
tot 132 duizend in 2006 (grafiek 11). Dit aantal is inclusief
het saldo administratieve correcties; in 2006 bedroeg dit
saldo 31 procent van het totale emigratiecijfer. In 2007
vond voor het eerst sinds 1999 weer een daling plaats. Het
aantal emigranten in 2007 wordt geraamd op 120 duizend,
evenveel als in 2005.

De emigratie van in Nederland geboren personen daalde
licht. Daarnaast was er een daling van de emigratie voor
bijna alle eerste generatie allochtone groepen. De emi-
gratie van personen geboren in Afrika, Azië en de oude
EU-lidstaten liep het sterkst terug. De emigratie naar de
nieuwe EU lidstaten, met name Polen, Bulgarije en
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Roemenië, nam juist toe: een gevolg van de recente
stijging van de immigratie uit deze landen.

5.2 Vergelijking waarnemingen en prognose

De laatste prognose gaf een goede schatting van de emi-
gratie in 2006 (staat). Ook klopte de veronderstelling dat
de sterke stijging in 2006 zou omslaan in een daling in
2007. De omvang van die daling werd echter onderschat.
De geraamde emigratie in 2007 ligt circa 10 duizend onder
de prognose. Vooral het aantal eerste generatie alloch-
tonen dat emigreerde bleef achter bij de verwachtingen.
De emigratiegeneigdheid van deze groep was de laatste
jaren, vergeleken met de voorgaande periode, hoog en
zou volgens de langetermijnprognose gaan afnemen
(Nicolaas, 2007b). De afname in 2007 was echter veel
sterker dan verwacht.

5.3 Veronderstellingen emigratie 2007–2013

De emigratie is sneller gedaald dan in de langetermijn-
prognose was verondersteld. De kortetermijnprognose is
gebaseerd op de aanname dat de emigratiekansen ook de
komende jaren lager zijn dan volgens de laatste prognose,
maar dat het verschil binnen vijf jaar halveert.
Deze aanname betekent dat de daling van het aantal emi-
granten de komende jaren langzamer verloopt dan in de
vorige prognose was verondersteld (grafiek 12). Doordat
de immigratie sneller dan verwacht is gestegen, zal de
retourmigratie (emigratie ten gevolge van terugkeer van
voormalige immigranten) de komende jaren sterker zijn
dan verwacht. Dit remt de daling van de emigratie af. Ook
bevindt Nederland zich momenteel in een economische
hoogconjunctuur, wat de emigratie waarschijnlijk beperkt.
Als we uitgaan van een gemiddelde conjunctuur op de iets
langere termijn, dan valt deze neerwaartse invloed op de
emigratie de komende jaren weg. Ook dat zal de verdere
daling van de emigratie afremmen.

6. Overige correcties

Het verschil tussen de bevolkingsomvang aan het begin en
het einde van een jaar blijkt altijd iets hoger uit te komen
dan de groei die volgt uit de geregistreerde geboorte,
sterfte en migratie (inclusief administratieve correcties).
Om de bevolkingsboekhouding kloppend te maken, wordt
gewerkt met de post ‘overige correcties’. Deze correcties
zijn het verschil tussen de werkelijke groei van de geregis-
treerde bevolking in een jaar en de groei berekend uit de
stroomcijfers.

In 2006 bedroegen de overige correcties ruim 5 duizend,
terwijl in de langetermijnprognose een omvang van krap
3 duizend was verondersteld. Deze afwijking veroorzaakte
driekwart van de prognosefout in de bevolkingsgroei in
2006.

De kortetermijnprognose veronderstelt dat de overige
correcties de komende jaren op 4,5 duizend per jaar
liggen. Deze verwachting is gebaseerd op het verband
tussen overige correcties en emigratie (inclusief het saldo
administratieve correcties). In tijden waarin de emigratie
oploopt, blijkt de aansluitfout tussen loop- en standcijfers in
de gemeentelijke basisadministratie groter te worden. Op
basis van dit verband wordt verwacht dat de overige
correcties de komende jaren, door de gedaalde emigratie,
ongeveer duizend lager zullen liggen dan in 2006. In de
langetermijnprognose werd nog niet met het verband
tussen emigratie en overige correcties rekening gehouden.

Overigens is niet uitgesloten dat de komende jaren door
technische verbeteringen aan de bevolkingsadministratie
de overige correcties een kleinere post worden. Een
dergelijke verbetering van de administratie zou leiden tot
een verschuiving van bevolkingsgroei verklaard uit de
overige correcties naar bevolkingsgroei verklaard uit
migratie, geboorte en sterfte. Hoewel de overige correcties
in dat geval lager dan de prognose zullen liggen, zal de
bevolkingsgroei volgens de geregistreerde sterfte,
geboorte en migratie overeenkomstig hoger uitkomen.
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Zulke veranderingen hebben dus geen invloed op het ver-
schil tussen de geregistreerde bevolkingsgroei en de
bevolkingsgroei volgens de prognose.

7. Bevolkingsgroei

Grafiek 13 toont de bevolkingsgroei volgens de lange- en
kortetermijnprognose. De bijgestelde prognose voorspelt
voor de komende jaren een sterkere groei dan de prog-
nose 2006–2050. In 2008 komt de groei bijna twee keer zo
hoog uit. Dit loopt terug tot een groei die in 2013 een kwart
boven de vorige prognose ligt.

De bijstellingen in alle componenten dragen bij aan de
hogere groeischatting. Het aantal geboorten ligt iets hoger
volgens de nieuwe prognose. De sterfte ligt, vooral in de
eerste paar jaar, aanmerkelijk lager. De natuurlijke aanwas
is daardoor de komende jaren circa 5 duizend groter dan

volgens de laatste prognose (grafiek 14). Het verschil loopt
terug tot 3 duizend in 2013. Daarnaast zijn de bijgestelde
veronderstellingen voor de immigratie hoger en voor de
emigratie lager. Het migratiesaldo in 2008 komt daardoor
in de nieuwe prognose 18 duizend hoger uit. Het verschil
tussen de prognoses loopt terug tot 4 duizend in 2013
(grafiek 15). Volgens de vorige prognose zou Nederland
nog tot 2012 een vertrekoverschot houden. Volgens de bij-
gestelde prognose zal er in 2008 al een klein vestigings-
overschot van enkele honderden migranten zijn.

8. Bevolkingsontwikkeling 2007–2014

8.1 Bevolkingsomvang

De Nederlandse bevolking groeit volgens de kortetermijn-
prognose tot 16,7 miljoen personen in 2014. Dit aantal is
100 duizend hoger dan dat volgens de langetermijn-
prognose. In grafiek 16 zijn de geschatte onder- en boven-
marges voor de nieuwe prognose weergegeven. De
getoonde grenzen zijn berekend door de relatieve marges
van de langetermijnprognose uit 2006 met één jaar ver-
schoven toe te passen op de aantallen volgens de korte-
termijnprognose. De kans dat de werkelijke bevolkings-
omvang in de komende jaren binnen het lichtgrijze gebied
valt, wordt op 95 procent geschat. De kans dat het binnen
het donkergrijze gebied valt, wordt geschat op 67 procent.
Volgens de bijgestelde prognose zal de bevolkingsomvang
in 2014 met een kans van 2 op 3 tussen de 16,4 en
16,8 miljoen liggen.

8.2 Ontwikkelingen naar leeftijd

Grafiek 17 toont de verandering van de bevolkingsomvang
naar leeftijd tussen 2007 en 2014 volgens de twee prog-
noses. De komende jaren daalt het aantal personen jonger
dan 40 jaar en stijgt het aantal personen dat ouder is. De
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grootste stijging wordt verwacht in het leeftijdssegment
60 tot 80 jaar, dat met ruim een half miljoen groeit.

Voor elk leeftijdssegment is de groei volgens de korte-
termijnprognose groter dan volgens de langetermijnprog-

nose. De extra bevolkingsgroei is redelijk homogeen ver-
deeld, doordat alle groeicomponenten in de kortetermijn-
prognose hoger uitkomen. Het hogere aantal geboorten
leidt tot meer kinderen, de hogere immigratie en lagere
emigratie zorgen vooral voor meer inwoners op jong-
volwassen en middelbare leeftijd, en de lagere sterfte leidt
tot een groter aantal ouderen.
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16. Bevolking volgens lange- en kortetermijnprognose met
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Nationale problemen in kaart gebracht

Hans Schmeets

Welke nationale problemen de bevolking naar eigen
zeggen als urgent ervaart, varieert nauwelijks tussen
stedelijke en plattelandsgebieden. Ook de diversiteit
tussen het oosten, westen, zuiden en noorden is beperkt.
Dit is verassend, omdat stedelingen met andere problemen
kampen dan bewoners van het platteland. Het duidt op een
discrepantie tussen de feitelijke problematiek in de directe
leefomgeving en de aandacht die men hiervoor vraagt.

1. Inleiding

Werkloosheid, bezuinigingen in de gezondheidszorg,
milieuvervuiling, integratie van allochtonen – wie de burger
vraagt naar de belangrijkste problemen in ons land krijgt
een bonte waaier van antwoorden. Maar welke problemen
vooral naar voren worden gebracht, is tijdgebonden. Een
voorbeeld is het milieu (Schmeets en Staarink, 1999). In
het begin van de jaren zeventig, onder invloed van het
rapport van de Club van Rome, was het milieu koploper bij
de ervaren landelijke problemen. Desgevraagd vond zo’n
40 procent van de kiezers dat de milieuproblematiek aan-
gepakt moest worden. In 1977 was dat nog maar 16 pro-
cent. Mede als gevolg van discussies over kernenergie
steeg dit aandeel tot 25 procent in 1981, om een jaar later
te zakken tot 12 procent. Dit aandeel was bij de ver-
kiezingen van 1986 vrijwel even groot. In die periode, eind
jaren zeventig en begin jaren tachtig, was de werkloosheid
het belangrijkste aandachtspunt. In 1989 stond het milieu
echter opnieuw met maar liefst 58 procent bovenaan de
prioriteitenlijst. Het kabinet had destijds Milieubeleids-
plannnen ontwikkeld en was gevallen over de financiering
daarvan. Daarna ebde de belangstelling weg, naar 16 pro-
cent in 1994 en 13 procent in 1997. In 1994 werd de aan-
dacht verlegd naar de minderhedenproblematiek. Dat was
zeer verrassend, omdat problemen rond minderheden tot
dan door slechts een kleine groep werden ervaren; in 1989
bijvoorbeeld door 6 procent. Sindsdien is het minderheden-
vraagstuk hoog op de publieke agenda blijven staan.

Afgezien van het feit dat de probleemterreinen door de tijd
fluctueren, zijn er ook grote verschillen tussen bevolkings-
groepen (Schmeets, 1998). Hoger opgeleiden noemen het
milieu vaker dan lager opgeleiden, die op hun beurt meer
aandacht willen zien voor de minderhedenproblematiek.
Vrouwen en ouderen noemen vaker criminaliteit dan man-
nen en jongeren. Waarover echter nog vrij weinig bekend
is, is de relatie met de regio. We kunnen ons afvragen of
de ruimtelijke component een rol speelt in het ervaren van
urgente problemen. Zijn er bijvoorbeeld verschillen in de
ervaren problematiek tussen de landsdelen? Dienen vol-
gens stedelingen andere problemen te worden aangepakt
dan volgens bewoners van het platteland? Dergelijke
regionale verbanden zijn te verwachten, omdat specifieke
problemen regio-gebonden zijn. Zo komt criminaliteit vaker
voor in de stad dan op het platteland. Bijna de helft van

alle in 2005 geregistreerde misdrijven is gepleegd in de
25 gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners, terwijl
zich daar maar 31 procent van de totale bevolking bevindt.
Voor de grootste steden geldt dit nog sterker (CBS/VNG,
2007). Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat cri-
minaliteit vaker wordt genoemd door inwoners van de
grote steden. Een ander voorbeeld betreft het percentage
van de bevolking in buurten met een bijstands-, arbeids-
ongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering. Een sociaal
sterke buurt kenmerkt zich door een aandeel inwoners met
dergelijke uitkeringen van minder dan 8 procent (CBS/
VNG, 2007). Dergelijke sterke buurten worden vooral
aangetroffen in niet of matig stedelijke gebieden, terwijl
maar 10 procent voorkomt in sterk tot zeer sterk verstede-
lijkte gemeenten. Tegen deze achtergrond is te verwach-
ten dat problemen die samenhangen met de economie
– zoals prijzen, inkomen, werk en sociale zekerheid –
vaker in gebieden met een (sterk) verstedelijkt karakter
worden benoemd dan op het platteland. Wellicht spelen
ook problemen die verbonden zijn met wonen, bevolkings-
groei en het milieu een prominentere rol in (sterk) ver-
stedelijkte dan in landelijke gebieden.

Op grond hiervan komen in dit artikel de volgende vragen
aan de orde:
– Verschillen landsdelen en gemeenten ingedeeld naar

mate van stedelijkheid in ervaren nationale problemen?
– Verschillen bevolkingsgroepen in ervaren nationale

problemen?
– Heeft de samenstelling van de bevolking invloed op

regionale verschillen in ervaren problemen?

2. Nationale problemen in 2006

De meest recente cijfers over de ervaren problemen zijn
ontleend aan het Nationaal Kiezersonderzoek dat is uit-
gevoerd rondom de Tweede Kamerverkiezingen van
22 november 2006 (zie kader). Het electoraat noemde
vooral problemen in verband met (etnische) minderheden.
Circa 37 procent vond dat deze problematiek, waaronder
de integratie van allochtonen, met voorrang moet worden
aangepakt (grafiek 1). Op de tweede en derde plaats staan
met een aandeel van bijna een kwart de gezondheidszorg
en de criminaliteit. Ook problemen gerelateerd aan
inkomens en prijzen, op de voet gevolgd door de rubriek
‘waarden en normen’, behoren tot de topvijf van de belang-
rijkste probleemgebieden. De zesde plaats wordt inge-
nomen door problemen die betrekking hebben op de
sociale zekerheid: ongeveer 15 procent geeft bijvoorbeeld
aan dat de (afbraak van) sociale voorzieningen en (de
hoogte van) uitkeringen urgente problemen zijn. De proble-
men die betrekking hebben op de politiek – zoals rege-
ringsbeleid en kloof tussen burger en politiek – worden
door 14 procent naar voren gebracht. Hierop volgen de
probleemgebieden die nog aandacht krijgen van ongeveer
een op de tien burgers: ‘economie en financiën’,
‘onderwijs’ en ‘verkeer en vervoer’. Minder in de belang-
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stelling staan terreinen die in het verleden soms wel veel
aandacht kregen, zoals ‘milieu’ (in 1989 het meest
genoemde probleem) en ‘werkgelegenheid’ (vaak in de
topdrie van probleemgebieden).

3. Nationale problemen naar regio en bevolkings-
groepen

3.1 Regio

Een vergelijking van de vier landsdelen leert dat slechts
vier van de zestien probleemgroepen een statistisch signi-
ficant verschil (p < 0.05) laten zien (grafiek 2). Problemen
die onder de noemer werkgelegenheid vallen, worden in
mindere mate als belangrijke nationale kwesties ervaren
door de inwoners van het westen en oosten (7 procent)
dan door die van het zuiden en noorden (11 procent). Pro-
blemen rond verkeer en vervoer worden het vaakst
genoemd in het oosten (13 procent) en het minst vaak in
het noorden (6 procent). Het milieu wordt vaker onder de
aandacht gebracht door inwoners in het westen (10 pro-
cent) dan door die in de drie andere gebieden (circa 7 pro-
cent). De minderhedenproblematiek, ten slotte, leeft
sterker in het westen (40 procent) en oosten (37 procent)
dan in het zuiden en noorden (32 procent).

Een andere regionale indeling is die tussen stad en platte-
land. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de mate waarin
de gebieden verstedelijkt zijn, op basis van informatie over
het aantal adressen per vierkante kilometer. Opvallend zijn
de geringe verschillen in de ervaren problemen. Zo wordt
de criminaliteit in de grote steden niet als een groter
probleem benoemd dan op het platteland. Blijkbaar brengt
het onderscheid in landsdelen meer variëteit aan tussen de
mate waarin bepaalde problemen op de politieke agenda
dienen te staan dan het onderscheid tussen stad en platte-
land. De minderhedenproblematiek vormt hierop echter
een uitzondering (grafiek 3). In de sterk tot zeer sterk
verstedelijkte gebieden – waaronder de vier grote steden –
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Nationaal Kiezersonderzoek

Voor het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) van 2006
is voorafgaand aan de verkiezingen op 22 november
een aselecte steekproef van 4 duizend stemgerechtig-
den van 18 jaar en ouder benaderd voor een eerste
‘face-to-face’ gesprek. Van deze steekproef legde
66,9 procent een volledig interview af. De weigeraars
zijn vervolgens telefonisch of met een schriftelijke
vragenlijst opnieuw benaderd. Dit resulteerde in een
aanvullende respons van 3,3 procent (telefonisch) en
1,4 procent (schriftelijk). De totale respons komt daar-
mee uit op 71,6 procent. De deelnemers zijn bevraagd
over stemintentie, belangstelling voor de politiek,
meningen over politieke partijen en politici. De verteke-
ning in de steekproef, onder meer als gevolg van selec-
tieve respons, was beperkt. Zo vormde de zetelverde-
ling op basis van de in de eerste ronde opgegeven
partijkeuze een vrijwel perfecte afspiegeling van de
zetelverdeling op basis van de stembusuitslag. Ná
22 november zijn de NKO-deelnemers voor een tweede
gespreksronde benaderd, waarbij werd doorgevraagd
op de gemaakte keuze in het stemlokaal en de motive-
ring daarvan. In de tweede ronde is een deel van de
eerdere respondenten afgevallen. Van de oorspronke-
lijke steekproef deed uiteindelijk nog 64,4 procent mee.
Voor deze nog steeds zeer representatieve groep is dus
zowel een voor- als een nameting beschikbaar. De
vraag naar de belangrijkste nationale problemen is in de
voormeting gesteld. De antwoorden op deze ‘open’
vraag zijn bewerkt en gegroepeerd in 16 hoofdproble-
men (Schmeets, Mol en Otten, 1997). Het NKO 2006 is
uitgevoerd door het CBS in samenwerking met de
Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON). Meer
informatie over het NKO is te vinden op de website van
de SKON (www.dpes.nl) en in CBS (2007), Schmeets
(2007) en Schmeets en Otten (2007).

2. Vier belangrijkste nationale problemen van de bevolking
van 18 jaar of ouder naar landsdeel2.
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noemt 43 procent het minderhedenvraagstuk als een
belangrijke nationale kwestie, tegen 32 procent in de min-
der verstedelijkte gebieden.

3.2 Bevolkingsgroepen

Bij slechts een van de zestien probleemgebieden, de
minderhedenproblematiek, is er een verschil tussen de
ervaring van inwoners van sterk verstedelijkte gebieden en
inwoners van de overige gebieden. Dit is opmerkelijk,
gezien de regionale verschillen in bijvoorbeeld de positie
op de arbeidsmarkt (werkloosheid, uitkeringsgerechtig-
den), de woonsituatie, infrastructuur en feitelijke en
ervaren criminaliteit. Ook de bevolkingssamenstelling ziet
er per regio echter anders uit. Niet-westerse allochtonen
wonen vooral in de grote steden, in het westen van het
land. Westerse allochtonen wonen vooral in gemeenten
die grenzen aan België en Duitsland. Eenpersoonshuis-
houdens zijn oververtegenwoordigd in de grote steden,
zoals Groningen en Amsterdam. Verder varieert de leef-
tijdsopbouw per regio. Zo zijn de grensregio’s, zoals
zuidelijk Zeeland, Zuid-Limburg, en delen van Drenthe en
Groningen het meest vergrijsd.

Het is denkbaar dat de regionale verschillen in de ervaren
problematiek worden beïnvloed door de samenstelling van
de bevolking. Als bijvoorbeeld ouderen andere problemen
van belang vinden dan jongeren, dan is het niet vreemd
dat in vergrijsde gebieden andere problemen op de kaart
worden gezet dan in gebieden met een jongere bevolking.
Om inzicht te krijgen in de verscheidenheid aan ervaren
problemen in diverse lagen van de bevolking, worden de
problemen daarom gerelateerd aan de volgende ken-
merken: geslacht; leeftijd; burgerlijke staat; besteedbaar,
gestandaardiseerd inkomen van het huishouden; sociale
klasse; voltooide opleiding; en herkomst. Vijftien probleem-
gebieden blijken met minstens één van deze bevolkings-
kenmerken samen te hangen. De uitzondering vormen
problemen die op ‘wonen’ betrekking hebben, zoals ‘te
weinig woningen voor starters’. Bij de overige vijftien

probleemgebieden is wel enige variatie in de mate waarin
ze gerelateerd zijn aan de zeven vermelde bevolkings-
kenmerken. De meeste problemen hangen samen met
slechts één bevolkingskenmerk (defensie, economie en
financiën, inkomens en prijzen, criminaliteit) of twee ken-
merken (vrijetijdsbesteding, politiek, sociale zekerheid,
waarden en normen, minderheden). Meer verbanden
worden aangetroffen bij problemen met betrekking tot
werkgelegenheid (met drie kenmerken), bevolking, milieu,
en gezondheidszorg (vier kenmerken), verkeer en vervoer
(vijf kenmerken) en onderwijs (zes kenmerken).

Worden de bevolkingskenmerken als invalshoek genomen
voor de beschrijving van de verschillen in de ervaren
problematiek, dan valt op dat deze kenmerken gerelateerd
zijn aan vier tot zeven probleemgebieden. De ervaren
nationale problematiek verschilt tussen vrouwen en
manen. Vooral de gezondheidszorg springt eruit, waarbij
bijna twee keer zoveel vrouwen als mannen dergelijke
problemen op de kaart zetten (grafiek 4). Ook problemen
met betrekking tot criminaliteit, onderwijs en vrijetijdsbeste-
ding – zoals hangjongeren – worden vooral door vrouwen
aangewezen. Ten opzichte van vrouwen scoren mannen
vooral hoog bij de problemen ‘verkeer en vervoer’, ‘politiek’
en ‘bevolking’. Bij de overige negen probleemgebieden
verschillen mannen en vrouwen nauwelijks van elkaar.

Van de zestien problemen zijn er zeven leeftijdsgebonden.
Zo noemen jongeren relatief vaak problemen in verband
met werk, onderwijs en defensie, terwijl ze zich minder
druk maken over gezondheidszorg, waarden en normen,
vrijetijdsbesteding en sociale zekerheid (grafiek 5). Proble-
men rond de gezondheidszorg en ‘economie en financiën’
worden vooral door de leeftijdsgroep van 25 tot 65 jaar
benoemd. De oudste groep, de 65-plussers, zet de vrije-
tijdsbesteding op de agenda. Ook waarden en normen
worden vooral door deze ouderen, samen met de groep
van 45 tot 65 jaar, als een probleem gezien.
Naar burgerlijke staat zijn er eveneens verschillen in een
aantal probleemgebieden aanwijsbaar (grafiek 6). Zo
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3. Problemen rondom minderheden van de bevolking van
18 jaar of ouder naar stedelijkheid van de woongemeente3.
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4. Belangrijkste nationale problemen van de bevolking van
18 jaar of ouder naar geslacht4.
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vinden gescheiden personen vaker dat minderheden en
sociale zekerheid problemen zijn dan gehuwden (of lang-
durig samenwonenden), ongehuwden en weduwnaren.
Ook scoren de gescheiden personen samen met gehuw-
den hoog bij de gezondheidszorg. Ongehuwden noemen
relatief vaak defensie, verkeer en vervoer, en onderwijs als
probleemgebieden.

Bij het besteedbare inkomen van het huishouden is een
vierdeling gemaakt, van laag (eerste kwartiel) naar hoog
(vierde kwartiel). Uit grafiek 7 blijkt dat bij de volgende vier
probleemgebieden een verschil wordt aangetroffen tussen
de vier inkomensgroepen: bevolking, milieu, verkeer en
vervoer, en onderwijs. Vooral de groep met het hoogste
inkomen springt eruit bij deze vier problemen. Bij onderwijs
is echter vooral een tweedeling zichtbaar: de bovenste

inkomenshelft vindt vaker dan de onderste helft dat onder-
wijs een urgent probleem is.

Respondenten hebben zichzelf in het onderzoek gepositio-
neerd op een ladder die de sociale klasse uitbeeldt. Onder-
aan staan de arbeiders, gevolgd door de hogere arbeider,
middelbare klasse en hogere klasse. Bij zes van de zestien
probleemgebieden zijn er langs deze scheidslijnen ver-
schillen aan te wijzen. Grafiek 8 leert dat naarmate de
positie die men op de ladder inneemt hoger is, het pro-
bleem vaker wordt genoemd. Dit geldt voor de probleem-
gebieden minderheden, onderwijs, verkeer en vervoer,
milieu en, in iets minder duidelijke vorm, bevolkingsproble-
men. De grote uitzondering op dit patroon vormt de werk-
gelegenheid, die minder vaak als probleem wordt gezien
naarmate de positie op de sociale ladder hoger is.
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5. Belangrijkste nationale problemen van de bevolking van
18 jaar of ouder naar leeftijdsgroep5.
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6. Belangrijkste nationale problemen van de bevolking van
18 jaar of ouder naar burgerlijke staat6.
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7. Belangrijkste nationale problemen van de bevolking van
18 of ouder naar huishoudensinkomen7.
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8. Belangrijkste nationale problemen van de bevolking van
18 jaar of ouder naar sociale klasse8.
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Ook het onderwijsniveau hangt samen met zes van de
zestien probleemgebieden (grafiek 9). Daarvan zijn er vier
identiek aan de aan sociale klasse gerelateerde proble-
men: bevolking, milieu, verkeer en vervoer, en onderwijs.
Daaraan toegevoegd worden politiek en problemen
rondom waarden en normen. In grote lijnen geldt dat er
meer problemen worden genoemd naarmate het onder-
wijsniveau hoger is. Vooral de universitair geschoolden
springen er ten opzichte van de andere onderwijsgroepen
uit.

Ten slotte wordt gekeken naar herkomst, waarvoor een
driedeling is gehanteerd: autochtonen, westerse alloch-
tonen en niet-westerse allochtonen. Bij slechts vier proble-
men bestaat een relatie met herkomst (grafiek 10). Zo
worden problemen rond inkomens en prijzen vaker door
niet-westerse allochtonen benoemd (27 procent) dan door
autochtonen (20 procent) en vooral westerse allochtonen

(16 procent). Ook werkgelegenheid is een onderwerp
waarvoor vooral niet-westerse allochtonen aandacht
vragen. Het milieu staat bij de niet-westerse allochtonen
daarentegen met 2 procent onderaan de urgentielijst. Door
zowel de westerse allochtonen als de autochtonen wordt
dit probleem vaker onderkend. De gezondheidszorg staat
eveneens in mindere mate in de belangstelling van de
niet-westerse allochtonen. Opvallend is de bevinding dat er
geen verschil naar herkomst is bij de minderhedenproble-
matiek: zowel autochtonen als allochtonen kennen hieraan
de hoogste prioriteit toe.

4. Regionale variatie in ervaren problemen
gecorrigeerd voor bevolkingssamenstelling

De hierboven beschreven regionale variaties bleven
beperkt tot de terreinen werkgelegenheid, milieu, verkeer
en vervoer, en minderheden. Behalve door de specifieke
regionale problematiek kunnen deze verschillen echter ook
(mede) veroorzaakt zijn door de bevolkingssamenstelling.
Als de woongebieden niet zouden verschillen in bevol-
kingssamenstelling, zouden ze dan nog verschillen in de
ervaren problemen? Om deze vraag te beantwoorden zijn
zowel variantie-analyses als logistische regressie-analyses
uitgevoerd, waarbij is gecorrigeerd voor bevolkings-
samenstelling.

Na deze correctie blijft bij werkgelegenheid het verschil
tussen de landsdelen gehandhaafd: het probleem wordt
vaker genoemd in het noorden en zuiden dan in het oosten
en westen.
Ook bij verkeer en vervoer verdwijnen de oorspronkelijke
verschillen niet. De landsdelen vertonen echter geen af-
wijkende scores meer bij milieu en minderheden. Bij de
minderhedenproblematiek blijft echter wel het effect van
stedelijkheid bestaan: in de sterk tot zeer sterk verstede-
lijkte gebieden worden problemen zoals de integratie van
allochtone bevolkingsgroepen vaker vermeld. Een combi-
natie van zowel landsdelen als stedelijkheidsgraad
laat echter zien dat dit interactie-effect bepalend is voor
het ervaren minderhedenprobleem (Wald = 29,5; df = 11;
p = 0,002). De respondenten uit de sterk verstedelijkte
gemeenten in het oosten en de sterk tot zeer sterk verste-
delijkte gemeenten in het westen blijken de minderheden-
problematiek vaker op de kaart zetten dan bijvoorbeeld de
zuiderlingen in de niet-stedelijke gemeenten.

Naast de correcties op de twee regionale kenmerken wordt
ook nagegaan wat er gebeurt met de invloed van de zes
bevolkingskenmerken. De verschillen tussen mannen en
vrouwen blijven grotendeels gehandhaafd. Leeftijdsgebon-
den verschillen in het benoemen van de problemen ver-
dwijnen voor een belangrijk deel. Wel geldt nog steeds dat
de jongste groep – van 18 tot en met 24 jaar – in mindere
mate de gezondheidszorg en de waarden en normen op
de kaart zetten. De uitsplitsing naar burgerlijke staat is niet
meer relevant voor de beschrijving van de probleemgebie-
den. Dat geldt ook voor het inkomen. Blijkbaar berusten de
oorspronkelijke verschillen op een schijnverband dat wordt
weggepoetst door de andere bevolkingskenmerken. Wat er
wel toe doet is sociale klasse en onderwijs. Bij sociale
klasse blijven de verschillen bij bevolking, onderwijs en
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9. Belangrijkste nationale problemen van de bevolking van
18 jaar of ouder naar onderwijsniveau9.
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10. Belangrijkste nationale problemen van de bevolking van
18 jaar of ouder naar herkomstgroep10.
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minderheden gehandhaafd. Vooral de personen die zich
tot de hogere sociale klasse rekenen, noemen deze
problemen. Bij het opleidingsniveau blijken de probleemge-
bieden onderwijs en bevolking eveneens te verschillen,
evenals waarden en normen en het milieu. Dergelijke
problemen worden vooral door de universitair geschoolden
genoemd. Ten slotte wordt geconstateerd dat het
probleemgebied ‘inkomens en prijzen’ niet meer verschilt
naar herkomst. De verschillen bij de drie andere probleem-
gebieden blijven wel gehandhaafd. Werkgelegenheid wordt
vaker door de niet-westerse allochtonen benoemd, en het
milieu en de gezondheidszorg minder vaak.

Hoe de relatie tussen landsdeel en problemen van respec-
tievelijk werkgelegenheid, verkeer en vervoer, en minder-
heden geïnterpreteerd dient te worden, is de logische ver-
volgvraag. Als het langs de lijnen van de vermelde zeven
bevolkingskenmerken niet mogelijk is, hoe dan wel? Wel-
licht spelen bepaalde opvattingen die uiteenlopen tussen
de landsdelen een rol. Het stemgedrag bij de recente
parlementsverkiezingen wordt hiervoor als indicator
genomen. Dit stemgedrag blijkt samen te hangen met de
drie probleemgebieden. Zo zetten de aanhangers van de
PVV (13 procent), GroenLinks (11 procent) en de
niet-stemmers (11 procent) de werkgelegenheid vaker op
de kaart dan de stemmers op de VVD (6 procent) en de
ChristenUnie (5 procent). Problemen gekoppeld aan ver-
keer en vervoer worden vaak genoemd door de stemmers
op de VVD (15 procent) en het CDA (13 procent), en
minder vaak door de stemmers op de PvdA (7 procent), de
SP en de PVV (beide 8 procent). De minderhedenproble-
matiek willen vooral de PVV (53 procent) en de VVD
(43 procent) op de agenda zetten. Bij de andere partij-
aanhangers varieert dit percentage van 34 (ChristenUnie)
tot 38 (SP).

Door te corrigeren voor het stemgedrag verdwijnen de
relaties met het noemen van verkeer en vervoer, en
minderheden. Dit is al volgt te duiden. In het westen bevin-
den zich relatief veel stemmers op de VVD, die deze twee
probleemgebieden vaker noemen. In het noorden is de
PvdA sterk vertegenwoordigd, evenals de SP, die ook in
het zuiden een grote achterban heeft. Zowel de stemmers
op de PvdA als die op de SP wensen minder aandacht
voor beide probleemgebieden. In het oosten is de SP
minder sterk vertegenwoordigd, evenals de PvdA. Door te
corrigeren voor het stemgedrag blijft de relatie tussen
landsdeel en werkgelegenheid echter gehandhaafd. In
welke mate de regionale situatie een rol speelt, is lastig te
bepalen. De regionale problematiek kan immers ook de
partijvoorkeur beïnvloeden, waardoor het regionale effect
door de correctie wordt onderdrukt. Vooralsnog blijft ech-
ter alleen werkgelegenheid een regionaal gebonden
probleem. Dit geldt vooral voor het noorden en zuiden van
het land, waar deze problematiek sterker speelt.

5. Conclusie en discussie

Dit artikel beschrijft de regionale variëteit in de ervaren
nationale problemen. Hierbij blijkt de stedelijkheidsgraad
van gemeenten nauwelijks voor variatie te zorgen. Dit geldt
bijvoorbeeld voor problemen die gerelateerd zijn aan de

economie, maar ook voor problemen rond wonen, bevol-
king, verkeer en vervoer, en milieu. De minderheden-
problematiek vormt hierop de enige uitzondering. In de
sterk tot zeer sterk verstedelijkte gebieden wordt bijvoor-
beeld het integratievraagstuk vaker vermeld dan in minder
verstedelijkte gemeenten. Dit spoort met de bevolkings-
samenstelling die in de grotere steden sterker gekleurd is
dan in kleinere gemeenten.

De tweede ruimtelijke component wordt gevormd door de
vier landsdelen. Het minderhedenvraagstuk wordt vaker
vermeld in het westen en oosten dan in het zuiden en
noorden. Daarnaast worden verschillen aangetroffen bij
werkgelegenheid (vooral in zuiden en noorden), verkeer en
vervoer (vooral in westen en oosten) en milieu (vooral in
het westen). Blijkbaar hangt de problematiek in mindere
mate samen met de mate waarin een gebied verstedelijkt
is dan met de indeling in grotere regio’s. Hoezeer de
afzonderlijke gemeenten daarbinnen uiteenlopen, is met
de beschikbare gegevens niet na te gaan. Reden hiervan
is het feit dat het aantal respondenten te klein is om derge-
lijke uitsplitsingen toe te laten. Voor één probleemgebied
– de minderheden – blijkt overigens wel dat de combinatie
tussen landsdeel en stedelijkheid van invloed is op het
noemen van dit probleem. Vooral voor de bewoners van
de (zeer) sterk stedelijke gebieden in het oosten en het
westen is dit een urgent probleem.

Om meer zicht te krijgen op de invloed van de bevolkings-
samenstelling zijn de problemen uitgesplitst naar geslacht,
leeftijd, burgerlijke staat, inkomen, sociale klasse, opleiding
en herkomst. Hieruit bleek dat bepaalde problemen aan
deze kenmerken gerelateerd zijn. Vooral voor de pro-
bleemgebieden onderwijs, verkeer en vervoer, en gezond-
heidszorg wordt door diverse lagen van de bevolking in
meerdere of mindere mate aandacht gevraagd. Ook wat
betreft het noemen van bevolking, werkgelegenheid en
milieu is de diversiteit tussen de bevolkingsgroepen aan-
zienlijk. Regionale verschillen in de bevolkingssamenstel-
ling kunnen debet zijn aan de aangetroffen discrepanties in
het noemen van de problemen werkgelegenheid, milieu,
verkeer en vervoer, en minderheden. Alleen bij het milieu
blijken de oorspronkelijke verschillen tussen de landsdelen
echter te verdwijnen. Een mogelijke interpretatie hiervan is
de omstandigheid dat de bevolking in het westen een
groter aandeel personen telt met een hoger inkomen, een
hogere opleiding en een hogere sociale klasse dan die in
de andere landsdelen, het noorden in het bijzonder. Blijk-
baar is dit dempende effect op de regionale verschillen in
het noemen van het milieu sterker dan het tegengestelde
effect van herkomst. Door de niet-westerse allochtonen,
die vooral in het westen wonen, wordt het milieu immers
slechts sporadisch als een van de nationale problemen
genoemd. Om de regionale verschillen nader te kunnen
duiden, is rekening gehouden met de verschillen in het
stemgedrag tussen de regio’s. Alleen werkgelegenheid
blijkt dan een regionaal gebonden probleem te zijn, en wel
vooral in het noorden en zuiden van het land, gebieden
waar deze problematiek ook sterker speelt.

Vooral de geringe verschillen naar de mate van stedelijk-
heid zijn verrassend. Enerzijds is dit zo omdat vooral in de
grote steden specifieke problemen spelen, zoals een
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groter aandeel uitkeringsgerechtigden in sommige buurten.
Anderzijds is het verrassend dat de mate van stedelijkheid
niet van belang is voor de ervaren problemen, vanwege de
diversiteit in de bevolkingssamenstelling. Het vermoeden
dat problemen die samenhangen met de economie – zoals
prijzen, inkomen, werk en sociale zekerheid – vaker door
bewoners van gebieden met een (sterk) verstedelijkt
karakter op de kaart worden gezet dan door inwoners van
plattelandsgemeenten, wordt niet bevestigd. Ook is het
opmerkelijk dat inwoners van de grote steden vraagstuk-
ken met betrekking tot criminaliteit niet vaker noemen dan
bewoners van het platteland. Dit duidt op een discrepantie
tussen de feitelijke problematiek in de directe leefomgeving
en de aandacht die men hiervoor vraagt.
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Tabellen

Maand-, kwartaal- en jaarcijfers

Bevolking, stand en dynamiek

Levend- Overledenen Buitenlandse migratie Totale Aantal Verhuisde personen Huwelijks- Echt-
geborenen bevolkings- inwoners sluitingen scheidingen

Immigratie Emigratie 1) groei 2) aan einde Tussen Binnen
van de gemeenten gemeenten
periode

jaar

2003 200 297 141 936 104 514 104 831 65 460 16 258 032 616 190 950 321 80 427 31 479
2004 194 007 136 553 94 019 110 235 47 494 16 305 526 617 925 970 322 73 441 31 098
2005 187 910 136 402 92 297 115 121 28 684 16 334 210 642 089 1 009 486 72 263 31 905
2006 185 057 135 372 101 150 127 053 23 782 16 357 992 652 302 1 025 817 72 369 31 734
2007 180 882 132 948 116 629 118 273 46 290 16 404 282 646 766 994 330 73 627 32 396

Kwartaal

2005
1e kwartaal 46 225 38 591 20 626 26 304 1 956 16 307 482 146 741 241 661 9 227 7 934
2e kwartaal 46 857 33 550 18 627 26 820 5 114 16 312 596 142 305 242 787 25 032 8 256
3e kwartaal 49 300 30 753 30 804 34 372 14 979 16 327 575 190 788 262 688 25 437 7 969
4e kwartaal 45 528 33 508 22 240 27 625 6 635 16 334 210 162 255 262 350 12 567 7 746

2006
1e kwartaal 45 331 36 327 22 633 31 757 –120 16 334 090 160 698 264 927 9 990 8 353
2e kwartaal 45 387 33 230 21 025 30 596 2 586 16 336 676 143 515 247 386 25 257 8 251
3e kwartaal 48 384 32 971 34 041 37 213 12 241 16 348 917 189 404 255 085 24 622 7 566
4e kwartaal 45 955 32 844 23 451 27 487 9 075 16 357 992 158 685 258 419 12 500 7 564

2007
1e kwartaal 44 080 35 157 25 690 28 865 5 748 16 363 740 157 865 257 000 9 682 8 312
2e kwartaal 43 721 32 214 23 949 26 481 8 975 16 372 715 142 915 242 265 23 566 8 258
3e kwartaal 48 311 30 769 37 801 36 454 18 889 16 391 604 188 242 248 844 27 511 8 143
4e kwartaal 44 770 34 808 29 189 26 473 12 678 16 404 282 157 744 246 221 12 868 7 683

Maand

2005
januari 15 678 12 544 6 935 8 618 1 451 16 306 977 51 031 80 711 2 733 2 666
februari 14 671 12 264 6 844 8 340 911 16 307 888 46 528 76 478 3 045 2 432
maart 15 876 13 783 6 847 9 346 –406 16 307 482 49 182 84 472 3 449 2 836

april 15 563 11 214 6 339 9 301 1 387 16 308 869 48 055 82 998 5 542 2 888
mei 15 711 11 453 5 699 7 807 2 150 16 311 019 44 487 75 508 10 072 2 566
juni 15 583 10 883 6 589 9 712 1 577 16 312 596 49 763 84 281 9 418 2 802

juli 16 405 10 381 7 576 10 958 2 642 16 315 238 58 352 86 281 7 516 2 611
augustus 16 701 10 348 10 263 12 343 4 273 16 319 511 67 470 87 299 7 840 2 683
september 16 194 10 024 12 965 11 071 8 064 16 327 575 64 966 89 108 10 081 2 675

oktober 16 024 10 805 8 457 10 433 3 243 16 330 818 55 855 87 964 4 956 2 434
november 14 728 10 796 7 528 10 348 1 112 16 331 930 52 902 84 705 3 641 2 693
december 14 776 11 907 6 255 6 844 2 280 16 334 210 53 498 89 681 3 970 2 619

2006
januari 15 399 12 261 7 426 10 059 505 16 334 715 56 310 89 420 2 931 2 903
februari 14 286 11 377 7 450 9 615 744 16 335 459 49 903 81 948 3 170 2 550
maart 15 646 12 689 7 757 12 083 –1 369 16 334 090 54 485 93 559 3 889 2 900

april 14 543 11 474 6 466 10 066 –531 16 333 559 44 851 76 937 4 850 2 456
mei 15 673 10 992 7 221 10 861 1 041 16 334 600 48 574 83 716 8 037 2 912
juni 15 171 10 764 7 338 9 669 2 076 16 336 676 50 090 86 733 12 370 2 883

juli 15 999 12 164 8 614 11 872 577 16 337 253 58 291 85 794 6 712 2 464
augustus 16 262 10 409 11 694 12 467 5 080 16 342 333 69 244 86 112 7 297 2 655
september 16 123 10 398 13 733 12 874 6 584 16 348 917 61 869 83 179 10 613 2 447

oktober 16 144 10 349 9 631 11 665 3 761 16 352 678 55 680 85 790 5 184 2 592
november 15 005 10 865 7 782 11 628 294 16 352 972 54 048 88 393 3 506 2 698
december 14 806 11 630 6 038 4 194 5 020 16 357 992 48 957 84 236 3 810 2 274

2007
januari 14 986 12 226 9 069 11 370 459 16 358 451 57 083 89 275 2 764 2 910
februari 13 894 10 893 8 634 7 945 3 690 16 362 141 49 359 79 251 3 148 2 394
maart 15 200 12 038 7 987 9 550 1 599 16 363 740 51 423 88 474 3 770 3 008

april 13 934 11 028 7 423 7 935 2 394 16 366 134 44 494 74 473 4 659 2 645
mei 15 144 10 795 7 488 8 915 2 922 16 369 056 48 362 83 015 7 998 2 901
juni 14 643 10 391 9 038 9 631 3 659 16 372 715 50 059 84 777 10 909 2 712

juli 16 008 10 452 11 332 12 403 4 485 16 377 200 61 388 88 559 9 668 2 805
augustus 16 260 10 417 10 989 13 342 3 490 16 380 690 67 715 84 485 7 816 2 846
september 16 043 9 900 15 480 10 709 10 914 16 391 604 59 139 75 800 10 027 2 492

oktober 15 681 11 013 11 915 9 797 6 786 16 398 390 58 001 85 371 5 496 2 722
november 14 549 11 291 9 632 11 191 1 699 16 400 089 52 772 83 624 3 794 2 804
december 14 540 12 504 7 642 5 485 4 193 16 404 282 46 971 77 226 3 578 2 157

1) Inclusief saldo administratieve correcties.
2) Inclusief het verschil tussen het officieel vastgestelde en het berekende inwonertal (overige correcties).

N.B. De cijfers voor 2006 en eerder zijn definitief.
N.B. Voor technische toelichting en verklaring van termen zie toelichting 2, blz. 71.
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Technische toelichting en verklaring van termen

Toelichting 1

Bevolkingsgroei en correcties

Het CBS stelt statistieken over de bevolkingsgroei samen
op basis van informatie uit de Gemeentelijke Basisadmini-
stratie persoonsgegevens (GBA) van alle Nederlandse
gemeenten. De bevolkingsgroei bestaat uit vier componen-
ten: 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 ver-
blijfsduur in het buitenland in het jaar volgend op het ver-
trek 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 admini-
stratieve 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 opeen-
volgende jaren. Vanaf 2001 worden deze overige correc-
ties meegeteld in het cijfer van de bevolkingsgroei van
december. In de jaren voor 2001 werden ze verdisconteerd
over alle maanden van het jaar.

Toelichting 2

Tabellen

De cijfers in de tabellen hebben betrekking op personen
die in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA; vóór
1 oktober 1994: het persoonsregister) van de Nederlandse
gemeenten als ingezetene zijn opgenomen (de ‘de jure’
bevolking). In principe wordt iedereen die voor onbepaalde
tijd in Nederland woonachtig is, opgenomen in de basis-
administratie van de gemeente waar hoofdzakelijk nacht-
rust wordt genoten (de gemeente van inschrijving of
woongemeente). Een beperkt aantal personen zonder
vaste gemeente van inschrijving maar wel behorende tot
de ‘de jure’ bevolking van Nederland staan ingeschreven in
de basisadministratie van de gemeente ‘s-Gravenhage.
De gegevens over de (bevolking in) huishoudens zijn
afkomstig uit de Huishoudensstatistiek en hebben betrek-
king op particuliere en institutionele huishoudens. De
cijfers zijn gebaseerd op integrale gegevens afkomstig uit
de GBA aangevuld met informatie afkomstig uit de
Enquête Beroepsbevolking (EBB), welke gegevens bevat
over personen en huishoudens op adressen.

De opgenomen prognoses zijn afkomstig uit de meest
recente lange-termijnprognoses: Bevolkingsprognose 2002–
2050 en Allochtonenprognose 2002–2050.
De leeftijd die in de tabellen is vermeld (tenzij anders ver-
meld), is het verschil tussen het kalenderjaar van de des-
betreffende demografische gebeurtenis en het kalender-
jaar van geboorte.

Verklaring van termen

administratieve correcties Deze correcties worden
gevormd door opnemingen in respectievelijk afvoeringen
uit de Gemeentelijke Basisadministratie anders dan door
geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijzi-
ging. Het grootste deel van de administratieve correcties
betreft personen waarvan de gemeentelijke overheid na
onderzoek heeft vastgesteld dat ze niet meer in de
gemeente op een adres woonachtig zijn en veelal naar het
buitenland zijn vertrokken. Opnemingen betreft veelal
personen die toch weer opduiken (in dezelfde of een
andere gemeente) en in de gemeentelijke bevolkingsadmi-
nistratie worden opgenomen. Het saldo van de administra-
tieve correcties betreft dus personen die worden uitge-
schreven bij een Nederlandse gemeente zonder dat daar
een inschrijving in een andere Nederlandse gemeente
tegenover staat. Om deze reden wordt het saldo opgeteld
bij de buitenlandse emigratie (en het migratiesaldo).
adoptie (verkrijging van het Nederlanderschap door)
Niet-Nederlandse kinderen van wie de adoptie door een
Nederlandse, de Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse
rechter wordt uitgesproken verkrijgen het Nederlander-
schap als ten minste één van de adoptief-ouders Neder-
lander is.
allochtonen Personen van wie ten minste één ouder in
het buitenland is geboren. Allochtonen die zelf in het
buitenland zijn geboren vormen de eerste generatie en
allochtonen die in Nederland zijn geboren de tweede gene-
ratie. Allochtonen van de eerste generatie worden onder-
verdeeld in de herkomstgroeperingen westers en niet-wes-
ters op grond van hun geboorteland. Ze worden tot de
niet-westerse allochtonen gerekend als ze zijn geboren in
Turkije, Afrika, Latijns-Amerika of Azië met uitzondering
van Japan en Indonesië. Op grond van hun sociaal-econo-
mische positie worden allochtonen uit Japan en Indonesië
tot de westerse allochtonen gerekend. Wat Indonesië
betreft gaat het vooral om mensen die in voormalig Neder-
lands Indië zijn geboren. De tweede generatie wordt
onderverdeeld in de herkomstgroeperingen westers en
niet-westers op grond van het geboorteland van hun
moeder. Is dat Nederland, dan is het geboorteland van de
vader bepalend. Voor de tweede generatie is het onder-
scheid tussen westers en niet-westers gebaseerd op
dezelfde landenindeling als voor de eerste generatie.
asielverzoek Een schriftelijke wens om in de zin van het
Verdrag van Genève van 1951 als vluchteling te worden
erkend. Inwilliging van het asielverzoek leidt tot een ver-
blijfsrechtelijke status. Een ingewilligd verzoek kan betrek-
king hebben op een aanvraag uit hetzelfde jaar of een
eerder jaar. Als het verzoek om toelating definitief is afge-
wezen, vindt verwijdering van de asielzoeker plaats. Er zin



drie soorten verwijderingen, te weten uitzetting, vertrek
onder toezicht en controle adres na aanzegging. Het aan-
tal asielaanvragen wordt geregistreerd door het ministerie
van Justitie, de bron voor deze cijfers. In Nederland wordt
één aanvraag per persoon ingediend.
asielzoekers Personen die om uiteenlopende redenen
hun land hebben verlaten om in een ander land, in dit
geval in Nederland, bescherming of asiel te zoeken. De
cijfers zijn afkomstig van het Ministerie van Justitie. De
asielzoekers in een bepaald jaar worden niet allen ook als
immigrant in dat jaar geteld. Voor dat laatste is inschrijving
in een gemeentelijke basisadministratie vereist. Asiel-
zoekers worden niet direct na aankomst als immigrant
ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Voor
degenen die in de centrale opvang zitten, gebeurt dit pas
als zij ‘statushouder’ zijn geworden, of langer dan een half-
jaar in een opvangcentrum verblijven. Degenen die buiten
de centrale opvang onderdak hebben, worden ingeschre-
ven mits zij rechtmatig in Nederland verblijven. De criteria
voor rechtmatig verblijf zijn vermeld in artikel 8 van de
Vreemdelingenwet. Nadat het CBS bericht van inschrijving
in de GBA heeft ontvangen, wordt de (voormalige) asiel-
zoeker als immigrant geteld.
A-status Een A-status werd verleend aan asielzoekers die
gegronde redenen hadden om te vrezen voor vervolging in
de zin van het Verdrag van Genève en de Vreemdelingen-
wet. Zij werden toegelaten als politiek vluchteling en kre-
gen de vluchtelingenstatus. Dit is een definitieve verblijfs-
vergunning. Vanaf 1 april 2001 wordt deze status niet meer
verstrekt.
autochtonen Personen van wie beide ouders in Neder-
land zijn geboren.
buitenlandse migratie De statistiek van de buitenlandse
migratie heeft betrekking op alle personen die aangifte
doen van het feit dat zij zich in Nederland vestigen of
Nederland verlaten. Voor de immigratie wordt aan het
inschrijvingscriterium voldaan als de verwachte verblijfs-
duur 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.
controle adres na aanzegging Vertrek op eigen
gelegenheid, waarbij - na controle door de politie van het
laatstbekende huisadres - zal worden geregistreerd of
iemand daadwerkelijk is vertrokken.
doodgeborenen De gegevens over doodgeborenen
hebben sinds 1991 betrekking op de kinderen die na een
zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld
zijn gekomen en die na de geboorte geen enkel teken van
levensverrichting hebben vertoond (ademhaling, hartactie,
spieractie). Daarnaast worden overeenkomstig de aan-
beveling van de Wereld Gezondheidsorganisatie de dood-
geboren kinderen met een zwangerschapsduur van
28 weken of meer apart onderscheiden.
doodsoorzaken Betreffen steeds primaire doodsoor-
zaken. Slechts één ziekte of gebeurtenis kan worden
aangemerkt als primaire doodsoorzaak, namelijk de ziekte
of de gebeurtenis waarmee de keten van gebeurtenissen
die tot de dood leidde, een aanvang nam.
echtelijk Een geboorte wordt als echtelijk aangeduid als
de moeder op het moment van de geboorte wettig gehuwd
is of als zij weduwe is en het kind is geboren binnen
306 dagen na het overlijden van haar (mannelijke) echt-

genoot. Alle andere geboorten worden niet-echtelijk
genoemd. Het gaat bij niet-echtelijke geboorten dus om
geboorten uit vrouwen die ongehuwd of gescheiden zijn of
ten minste 306 dagen vóór de geboorte van het kind zijn
verweduwd.
echtscheidingen Over de periode tot en met september
1994 hebben de aantallen echtscheidingen uitsluitend
betrekking op de door een Nederlandse rechter uitgespro-
ken vonnissen die zijn ingeschreven in de registers van de
burgerlijke stand. Het maakte daarbij niet uit of de van echt
scheidenden al dan niet tot de geregistreerde bevolking
van Nederland behoorden. Vanaf oktober 1994 zijn alleen
de echtscheidingen geteld waarbij ten minste één van de
betrokken partners als ingezetene in de basisadministratie
van een Nederlandse gemeente is opgenomen. Het maakt
daarbij niet uit of de echtscheiding al dan niet door een
Nederlandse rechter is uitgesproken.
eerste generatie allochtonen Zie onder allochtonen.
emigratie Zie onder buitenlandse migratie.
erkenning (verkrijging van het Nederlanderschap door)
Niet-Nederlandse kinderen die voor het bereiken van de
meerderjarigheid door een Nederlandse vader worden
erkend of door diens huwelijk worden gewettigd.
geboorten Betreft bevallingen, ongeacht de levens-
vatbaarheid van de kinderen.
Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
De GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoons-
gegeven) is een geautomatiseerd persoonsregistratie-
systeem van de gemeenten, in werking sinds 1 oktober
1994.
gestandaardiseerde sterfte Bij het (indirect) gestandaar-
diseerd sterftecijfer zijn de effecten van de verschillen in de
samenstelling van de bevolking naar leeftijd en geslacht
tussen de diverse jaren uitgeschakeld. De gemiddelde
bevolking naar leeftijd en geslacht van Nederland over
1990 heeft als standaardbevolking gediend.
herkomstgroepering Zie onder allochtonen.
huishoudens Een verzameling van één of meer personen
die een woonruimte bewoont en daar zichzelf voorziet, of
door derden wordt voorzien, in dagelijkse levensbehoeften.
Onderscheiden worden particuliere en institutionele huishou-
dens. Een particulier huishouden bestaat uit één of meer per-
sonen die alleen of samen in een woonruimte gehuisvest zijn
en zelf in hun dagelijkse levensbehoeften voorzien. Institutio-
nele huishoudens bestaan uit twee of meer personen voor
wie in huisvesting en in dagelijkse levensbehoeften door der-
den bedrijfsmatig wordt voorzien. Het betreft de bewoners
van instellingen zoals verpleeg-, bejaarden- en kindertehui-
zen, revalidatiecentra en gevangenissen die daar in principe
langer dan een jaar (zullen) verblijven.
huwelijkssluiting Over de periode tot en met september
1994 hebben de huwelijkssluitingen betrekking op álle in
Nederland gesloten huwelijken, ongeacht of de huwenden
al dan niet tot de geregistreerde bevolking van Nederland
behoorden. Vanaf oktober 1994 worden alle huwelijken
geteld waarvan ten minste één van de huwelijkspartners
als ingezetene in de basisadministratie van een Neder-
landse gemeente is opgenomen, ongeacht het land waar
het huwelijk is gesloten.
Sinds 1 april 2001 is het in Nederland ook voor paren van
gelijk geslacht mogelijk in het huwelijk te treden.
huwende personen Alle personen die op het moment van
huwelijkssluiting in de basisadministratie van een Neder-
landse gemeente als ingezetene staan ingeschreven.

72 Centraal Bureau voor de Statistiek



immigratie Zie buitenlandse migratie.
ingewilligde asielverzoeken Een ingewilligd asielverzoek
kan betrekking hebben op een asielaanvraag uit hetzelfde
of een vorig jaar. Personen van wie het asielverzoek wordt
ingewilligd, krijgen een verblijfsrechtelijke status. Het gaat
om personen aan wie een A-status werd verleend, een
VTV (Vergunning tot Verblijf) of een VVTV (Voorwaarde-
lijke Vergunning tot Verblijf).
institutionele huishoudens Zie onder huishoudens.
legitimiteit Binnen (echtelijk) of buiten (niet-echtelijk) het
huwelijk geboren.
levendgeborenen Geborenen die enig teken van leven
hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
levensverwachting Zie onder overlevingstafels.
naturalisatie (verkrijging van het Nederlanderschap
door) Verlening van het Nederlanderschap vindt plaats
door middel van zelfstandige- of medenaturalisatie. Het
Nederlanderschap kan, onder bepaalde voorwaarden, wor-
den verleend aan niet-Nederlanders die daarom verzoeken
en meerderjarig zijn (zelfstandige naturalisatie). Mede-
naturalisatie betreft minderjarige kinderen die delen in de
naturalisatie van de ouder(s).
niet-echtelijk Zie onder echtelijk.
niet-westers Zie onder allochtonen.
optie (verkrijging van het Nederlanderschap door)
Onder bepaalde voorwaarden kan voor de Nederlandse
nationaliteit geopteerd worden.
overlevingstafels Deze geven aan, hoeveel van 100 dui-
zend pasgeboren jongens, respectievelijk meisjes de leef-
tijd van ½, 1½, 2½ jaar, enz. zullen bereiken op basis van
de sterfteverhoudingen, die bij de bevolking gedurende
een bepaalde periode zijn waargenomen. Tevens kan
worden afgelezen hoe oud deze kinderen gemiddeld zullen
worden. Bij iedere leeftijd staat in de overlevingstafel de
levensverwachting vermeld. Dit geeft het aantal jaren aan
dat de desbetreffende groep gemiddeld nog zal leven.
particuliere huishoudens Zie onder huishoudens.
partnerschapsregistratie De registratie (ingevoerd per
1 januari 1998) is mogelijk voor paren van gelijk en van
verschillend geslacht. In de meeste opzichten is het
geregistreerd partnerschap vergelijkbaar met het huwelijk.
Een duidelijk onderscheid tussen het geregistreerd part-
nerschap en het huwelijk betreft evenwel de relatie tussen
de partners en de eventuele kinderen. Als een vrouw die
geregistreerd partner is, een kind krijgt, is zij weliswaar
automatisch de moeder van haar kind, maar haar manne-
lijke geregistreerd partner is alleen dàn de juridische vader
als hij, met toestemming van de moeder, het kind erkent.
perinatale sterfte Dit cijfer omvat de doodgeborenen na
een zwangerschap van ten minste 28 weken (overeenkom-
stig de aanbeveling van de Wereld Gezondheidsorganisa-
tie) en de overledenen binnen 1 week na de geboorte.
positie in het huishouden Zie onder huishoudens.
referentiepersoon De referentiepersoon is een statis-
tische entiteit bedoeld om kenmerken van huishoudens
aan te ontlenen. Als sprake is van een paar dan wordt de
man als referentiepersoon aangeduid. In geval van een
paar van gelijk geslacht wordt de oudste van het paar als
referentiepersoon aangeduid.
totaal echtscheidingspercentage Geeft het percentage
huwelijken aan dat tot echtscheiding zal komen als in de
toekomst dezelfde kansen op sterfte en echtscheiding
blijven gelden als in het waargenomen kalenderjaar.

totaal vruchtbaarheidscijfer Dit cijfer kan worden opge-
vat als het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt
of nog zal krijgen als de in het verslagjaar waargenomen
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar
hele vruchtbare levensfase zouden gelden.
tweede generatie allochtonen Zie onder allochtonen.
uitzettingen Er vindt een fysieke verwijdering uit Neder-
land plaats (‘verwijdering met de sterke arm’).
van echt scheidende personen De betrokken personen
die ten tijde van de inschrijving van het bedoelde vonnis in
de basisadministratie van een Nederlandse gemeente als
ingezetene zijn ingeschreven.
vergunning voor asiel bepaalde tijd De VVA (Vergun-
ning Voor Asiel) bepaalde tijd is ingevoerd per 1 april 2001.
De vergunning wordt voor maximaal drie jaar afgegeven.
Deze personen mogen
werken op voorwaarde dat hun werkgever beschikt over
een daartoe vereiste tewerkstellingsvergunning.
vergunning voor asiel onbepaalde tijd De VVA (Vergun-
ning Voor Asiel) onbepaalde tijd is ingevoerd per 1 april
2001. Deze personen zijn vrij op de arbeidsmarkt (tewerk-
stellingsvergunning is niet vereist).
vergunning tot verblijf Asielzoekers aan wie een VTV
(Vergunning tot Verblijf) werd verleend, werden niet erkend
als politiek vluchteling maar werden toegelaten op grond
van humanitaire overwegingen. Deze tijdelijke verblijfs-
vergunning gold voor een periode van maximaal vijf jaar.
Vanaf 1 april 2001 wordt zij niet meer verstrekt.
verhuisde personen Hieronder worden verstaan alle ver-
huisde personen binnen Nederland die leiden tot verande-
ring van gemeente van inschrijving (ook wel binnenlandse
migratie genoemd) en verhuisde personen binnen een
zelfde gemeente. De veranderingen van gemeente van
inschrijving die in verband met grenswijzigingen tussen
resp. samenvoeging van gemeenten in de basisadministra-
tie worden geregistreerd, worden niet als verhuizing
beschouwd.
vertrek onder toezicht Vertrek van afgewezen asiel-
zoeker op eigen gelegenheid, waarbij - ter controle op het
vertrek van de desbetreffende persoon - de reispapieren
worden gezonden aan de doorlaatpost waarlangs de
persoon Nederland zal verlaten.
verweduwende personen Personen die ten tijde van het
overlijden van hun partner in de basisadministratie van een
Nederlandse gemeente als ingezetene staan ingeschre-
ven.
verwijderde asielzoekers Verwijderingen vinden plaats
als blijkt dat een asielzoeker niet (of niet langer) in Neder-
land mag verblijven, aangezien het verzoek om toelating
definitief is afgewezen.
voorwaardelijke vergunning tot verblijf De VVTV (Voor-
waardelijke Vergunning tot Verblijf) werd toegekend aan
asielzoekers die vooralsnog niet naar hun land konden
terugkeren omdat de situatie daar te gevaarlijk werd
geacht. Deze verblijfsvergunning gold voor een periode
van maximaal drie jaar. Vanaf 1 april 2001 wordt zij niet
meer verstrekt.
westers Zie onder allochtonen.
wonend in instelling Zie onder huishoudens.
zuigelingensterfte Dit is de sterfte van kinderen jonger
dan 1 jaar (dus voordat zij hun eerste verjaardag hebben
bereikt).
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Demografie op het web

StatLine

De cijfers van het CBS zijn beschikbaar via internet. Via
internet kunt u toegang verkrijgen tot StatLine, de elektro-
nische databank van het CBS. In StatLine vindt u statis-
tische informatie over vele maatschappelijke en economi-
sche onderwerpen in de vorm van tabellen en grafieken.
Deze resultaten kunt u bekijken, printen of opslaan. Naast
de mogelijkheid om te zoeken met trefwoorden, kan met
behulp van een Webselector een keuze worden gemaakt
uit alle publicaties die zijn opgenomen in StatLine.

Hoe vindt u bevolkingscijfers in StatLine?

In StatLine zijn veel cijfers over bevolking te vinden. De
snelste manier om deze cijfers te vinden, is als volgt. Ga
naar de openingspagina van de CBS homepage
(www.cbs.nl) en druk op de knop ‘StatLine databank’ aan
de rechterzijde. U krijgt dan een scherm waarin u een
zoekopdracht kunt geven (figuur 1). Als u op ‘Selecteren’
klikt, krijgt u een scherm met de themastructuur binnen
StatLine te zien, de ‘StatLine Webselector’ (figuur 2).
Binnen de Webselector kunt u via de themastructuur snel
gegevens over bevolking opvragen. Door op het plusje
voor ‘Mens en maatschappij’ te klikken, komt u bij
‘Bevolking’ terecht. Als u vervolgens op het plusje voor
‘Bevolking’ klikt, krijgt u een lijst met publicaties en
submappen (figuur 3). In de submappen vindt u informatie
over bijvoorbeeld huishoudens, geboorte en immigratie en
emigratie.
Ter illustratie is in figuur 3 de publicatie ‘Bevolking; Historie
bevolking’ geselecteerd. In het rechterdeel van de Web-
selector ziet u vervolgens een overzicht van de onder-
werpen in deze publicatie. Hier kunt u door binnen de
tabbladen ‘Onderwerpen’ en ‘Perioden’ te selecteren uw
eigen tabel samenstellen. Als u uw tabel heeft samen-
gesteld, drukt u op ‘Gegevens tonen’ onderaan het
scherm. U krijgt nu de tabel op het scherm te zien. Uiter-
aard kunt u deze tabel afdrukken of opslaan op schijf. Als u
op het pictogram met de diskette (‘tabel bewaren’) links
van de tabel klikt, krijgt u de keuze om de tabel op te slaan
in excel-formaat of enig ander formaat. Via het pictogram
met de drie mapjes (‘tabel selecteren’) links van de tabel
kunt u terugkeren naar de webselector.

74 Centraal Bureau voor de Statistiek

1. Zoeken in StatLine

2. StatLine Webselector

3. Bevolking in StatLine



Inhoudsopgave vanaf 1e kwartaal 2004

Kwartaal Jaar Pag.
Bevolkingsstructuur en -ontwikkeling

– Laagste bevolkingsgroei in twintig jaar II 2004 4
– Grootste vertrekoverschot sinds jaren vijftig III 2004 4
– Bijna 1300 honderdplussers III 2004 6
– Bevolkingsgroei verder gedaald IV 2004 4
– Bevolkingsgroei in de EU-25 en in Nederland IV 2004 9
– Bevolkingsdichtheid IV 2004 10
– Bevolkingsgroei in 2004 gehalveerd I 2005 4
– Bevolkingsgroei blijft laag II 2005 4
– Verleden en toekomst van de alleroudsten in Nederland II 2005 93–97
– Bevolkingsgroei eerste helft 2005 uitzonderlijk laag III 2005 4
– Dalende geboorte remt bevolkingsgroei IV 2005 4
– Bevolkingsconcentraties: van kleine kernen tot grote agglomeraties IV 2005 14–21
– Daling bevolkingsgroei houdt aan I 2006 4
– Ruimtelijke verspreiding van bevolkingskernen in Nederland I 2006 48–53
– Nederland mindergrijs dan Europa II 2006 9
– Demografische levensloop van vijftigers II 2006 15–23
– Bevolking groeit nauwelijks meer III 2006 4
– Demografie van Nederland, 2006 IV 2006 14–33
– Afname potentiële beroepsbevolking begint I 2007 4
– Bevolkingstatistieken onder het persoonskaartenstelsel en het GBA-stelstel:

overeenkomsten en verschillen I 2007 14–33
– Bevolking groeit weer sneller III 2007 4
– Een terugblik op het ouderlijk gezin III 2007 15–19
– Stad uit balans: een grotere kloof tussen arme en rijke wijken? III 2007 32–37
– De Nederlandse demografie in zeven tegenstellingen IV 2007 13–18
– Bevolking groeit met 46 duizend I 2008 4

Bevolking naar regio

– Aandeel niet-westerse allochtonen in Amsterdam I 2004 8
– Ontwikkeling van het aantal gemeenten sinds 1900 I 2004 56–57
– Top-25 van gemeenten met grote gezinnen II 2004 7
– Aandeel niet-westerse allochtonen per buurt, Rotterdam II 2004 12
– Bevolkingsdynamiek in de 4 grote steden II 2004 59–68
– Top-10 van gemeenten naar de vier grote niet-westerse herkomstgroeperingen III 2004 7
– Kinderrijke buurten in Amsterdam en Rotterdam III 2004 12
– Grote gemeenten groeien het snelst I 2005 5
– Gemeenten naar geslachtsverhouding onder twintigers I 2005 6
– Aandeel 65-plussers per buurt, Amsterdam en Rotterdam I 2005 10
– Een eeuw gemeentelijke herindelingen II 2005 63–64
– Gemeenten naar aandeel westerse allochtonen III 2005 6
– Aandeel niet-westerse allochtonen per gemeente, 2005 III 2005 7
– Aandeel Marokkanen per buurt, Amsterdam en Utrecht III 2005 10
– Echtscheidingen per gemeente IV 2005 7
– Aandeel gezinnen met drie of meer kinderen naar gemeente IV 2005 8
– Aandeel niet-westerse allochtonen in Rotterdam IV 2005 11
– Regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtonen en allochtonen IV 2005 25–29
– Geografische verschillen in de kans om door moord of doodslag te overlijden IV 2005 61–68
– Populaire huwelijksgemeenten I 2006 7
– Gemiddeld inkomen per inwoner per buurt, Amsterdam en Rotterdam I 2006 12
– De prijs van migratie: selectieve verhuisstromen van de vier grote steden I 2006 37–44
– Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties; Deel 1:

Gemiddelde leeftijd en leeftijdsopbouw I 2006 54–60
– Aandeel 65-plussers per gemeente II 2006 7
– Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties; Deel 2:

Huishoudensgrootte II 2006 48–54
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– Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties; Deel 3:
Werkzame beroepsbevolking II 2006 55–62

– Bevolkingsdichtheid per gemeente III 2006 7
– Bevolkingsgroei per 1000 inwoners per COROP-gebied, 2005 III 2006 8
– Aandeel 0–14-jarigen in Haagse en Utrechtse buurten III 2006 11
– Aandeel eenpersoonshuishoudens per gemeente, 2006 IV 2006 7
– Gemiddeld inkomen per buurt, Den Haag en Utrecht IV 2006 11
– Aandeel Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen in

Amsterdamse buurten I 2007 11
– Gescheiden veertigers en vijftigers per gemeente II 2007 7
– Bevolkingsdischtheid per buurt, Den Haag en Amsterdam, 2006 II 2007 10
– Geboren Amsterdammers per gemeente, 2004 III 2007 9
– Amsterdammers in Amsterdam III 2007 12
– Haagse migratie IV 2007 6
– Aandeel potentiele beroepsbevolking per gemeente IV 2007 7
– Geboren Hagenaars woonachtig in Zuid-Holland, 2004 IV 2007 8
– Wie woont waar in Den Haag? IV 2007 10
– Geboren Rotterdammers in Zuid-Holland, 2004 I 2008 8
– Wie woont waar in Rotterdam I 2008 11

Bevolking naar nationaliteit en geboorteland

– 900 duizend personen met meer dan één nationaliteit I 2004 7
– Afghanen in Nederland I 2004     49–52
– Gemiddelde leeftijd niet-westerse allochtonen neemt toe I 2004 5
– Een op 18 inwoners heeft dubbele nationaliteit II 2004 5
– Aandeel niet-westerse allochtonen per buurt, Rotterdam II 2004 12
– Iraniërs in Nederland II 2004 54–58
– Naturalisaties in 2002 II 2004 69–72
– Kaapverdianen in Nederland III 2004 85–89
– Aandeel niet-westerse allochtonen per buurt, Den Haag en Utrecht IV 2004 11
– Allochtonen aan het werk IV 2004 75–84
– Minder autochtone, meer allochtone 20–64-jarigen I 2005 5
– Voormalig Joegoslaven in Nederland I 2005 98–103
– Nederland en Polen demografisch vergeleken I 2005 104–109
– Gemeenten naar aandeel westerse allochtonen III 2005 6
– Aandeel niet-westerse allochtonen per gemeente, 2005 III 2005 7
– De demografische levensloop van jonge Turken en Marokkanen III 2005 70–76
– Jonge Turken en Marokkanen over gezin en taakverdeling III 2005 77–82
– Afrikanen in Nederland III 2005 83–89
– Concentratie allochtonen toegenomen III 2005 90–95
– Demografie van de allochtonen in Nederland III 2005 96–117
– Aandeel niet-westerse allochtonen in Rotterdam IV 2005 11
– Eerste generatie Antillianen naar geboorte-eiland IV 2005 22–24
– Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen IV 2005 34–38
– Recente trends in de vruchtbaarheid van niet-westerse allochtone vrouwen I 2006 15–31
– Sociaal-economische positie van eerste generatie Antillianen en Arubanen in Nederland II 2006 45–47
– Naast herkomstgroepering ook nationaliteit? II 2006 63–71
– Determinanten van de vruchtbaarheid onder allochtone vrouwen III 2006 14–18
– Zelfdoding onder Nederlandse Surinamers naar etniciteit III 2006 23–28
– Migranten en werknemers uit de Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie III 2006 33–39
– Surinamers in Nederland en Suriname IV 2006 6
– Aandeel niet-westerse allochtonen onder 4- tot 12-jarigen, 2006 I 2007 7
– Aandeel Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen in

Amsterdamse buurten I 2007 11
– Geboorteplaats en etnische samenstelling van Surinamers in Nederland I 2007 74–78
– Weer minder asielzoekers in de Europese Unie II 2007 12–16
– Antilliaanse en Arubaanse verdachten van misdrijven II 2007 36–38
– Allochtonenprognose 2006–2050: belangrijkste uitkomsten II 2007 60–67
– Vreemdelingen III 2007 11
– Schatting van het aantal voormalig Joegoslaeven naar huidig herkomstgebied III 2007 38–47
– Partnerkeuze van allochtonen IV 2007 25–31
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– Belgen in Nederland en Nederlanders in België IV 2007 47–52
– Overlijdensrisio’s naar herkomstgroep: daling en afnemende verschillen IV 2007 56–72
– Grote verschillen in aandeel buitenlandse ingezetenen I 2008 9

Vruchtbaarheid en geboorteregeling

– Tienermoeders: recente trends en mogelijke verklaringen I 2004 13–22
– Geboorteregeling in 2003 I 2004 23–27
– Forse groei aantal niet-echtelijke geboorten II 2004 5
– Top-25 van gemeenten naar aandeel niet-echtelijke geboorten IV 2004 7
– Seizoensfluctuaties in geboorten: veranderde patronen door planning? IV 2004 14–22
– Door omstandigheden vaak geen of één kind I 2005 42–45
– Regionale verschillen in vruchtbaarheid: een verklarend model I 2005 46–55
– Ontwikkeling van het totaal vruchtbaarheidscijfer in Europa II 2005 9
– Geloof en vruchtbaarheid IV 2005 10
– Regionale verschillen in de vruchtbaarheid van autochtonen en allochtonen IV 2005 25–29
– Ongeplande zwangerschappen IV 2005 30–33
– Aandeel levendgeborenen met een moeder van 35 jaar of ouder I 2006 8
– Recente trends in de vruchtbaarheid van niet-westerse allochtone vrouwen I 2006 15–31
– Verhuizen en geboorte van het eerste kind II 2006 6
– Aantal geboorten per duizend inwoners in de vier grote steden II 2006 11
– Minder bevallingen in het weekend III 2006 6
– Determinanten van de vruchtbaarheid onder allochtone vrouwen III 2006 14–18
– Aandeel niet-echtelijke geboorten per gemeente, 2005 IV 2006 8

Sterfte en doodsoorzaken

– Verschillen in zuigelingensterfte I 2004 10
– Trends in doodsoorzaken, 1970–2002 I 2004 34–39
– Recente ontwikkelingen rond zelfdoding in Nederland I 2004 40–48
– Meer crematies dan begrafenissen II 2004 5
– Aantal verkeersdoden stijgt licht in 2003 II 2004 6
– Sterfte door hart- en vaatziekten II 2004 10
– Moord en doodslag in Nederland, 1992–2001 II 2004 24–32
– Depressie, hartziekte en sterfte bij ouderen II 2004 33–35
– Ontwikkelingen rond de perinatale sterfte in Nederland III 2004 15–31
– Ontwikkelingen in alcoholgerelateerde sterfte in Nederland III 2004 32–39
– Sterftetrends onder ouderen in zeven Europese landen van 1950–1999 III 2004 40–51
– Crimineel leven: vroeg en niet-natuurlijk sterven III 2004 52–59
– Analyse van doodsoorzaken op basis van overlevingstafeltechnieken, 1970–2003 IV 2004 23–36
– Dodelijke ongevallen in de privésfeer IV 2004 37–42
– Longkankersterfte bij mannen blijft hoger I 2005 5
– Minder sterfte door mildere temperaturen en uitblijven griep I 2005 5
– Sterfte aan longkanker per 100 duizend inwoners, 2002–2003 I 2005 7
– Sterfterisico en welstand I 2005 9
– Trends in moord en doodslag 1911–2002 I 2005 56–63
– Sterfte aan diabetes I 2005 64–68
– Gemeenten naar aantallen overledenen II 2005 7
– Sterfte door ziekten van de kransvaten per 100 duizend inwoners naar COROP,

2002–2003 II 2005 8
– Tuberculose als Volksvijand II 2005 10
– Levensverwachting van vrouwen III 2005 8
– Hoe lang leefden wij? Historische veranderingen in de levensduur en de

doodsoorzakenpatroon III 2005 13–25
– De toekomst van onze levensverwachting III 2005 26–56
– Een kwart eeuw wiegendood in Nederland III 2005 57–63
– Aantal verkeersdoden sterk gedaald III 2005 64–69
– Levensbeëindigend handelen vooral bij kanker IV 2005 6
– Relatie tussen sterftetrends op middelbare en hoge leeftijd. Is er sprake van sterfteselectie? IV 2005 53–60
– Geografische verschillen in de kans om door moord of doodslag te overlijden IV 2005 61–68
– Gezonde en ongezonde beroepen I 2006 10–11
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– Zelfdoding onder Nederlandse Surinamers naar etniciteit III 2006 23–28
– Recente ontwikkelingen rond moord en doodslag III 2006 29–32
– Sterfte door longkanker in de Europese Unie IV 2006 9
– Enkele ontwikkelingen rond de sterfte in langetermijn-perspectief IV 2006 46–57
– Dodelijke bedrijfsongevallen: recente ontwikkelingen IV 2006 58–61
– Sterfte door coronaire hartziekten in de Europese Unie I 2007 9
– Sociaal-economische verschillen in sterfte en gezondheid in Nederland I 2007 34–44
– Medische beslissingen rond het levenseinde nauwelijks van invloed op de

levensverwachting II 2007 17–35
– Aantal verkeersdoden in Nederland relatief zeer laag III 2007 10
– Achtergronden en berekeningswijzen van CBS-overlevingstafels III 2007 66–77
– 210 duizend oorlogsslachtoffers IV 2007 53–55
– Overlijdensrisio’s naar herkomstgroep: daling en afnemende verschillen IV 2007 56–72
– Zelfdoding in Nederland: een statistisch overzicht IV 2007 73–83
– Gemeenten naar aantal overledenen, 2006 I 2008 7
– Zuigelingensterfte per gemeente in Nederland, 1841–1939 I 2008 23–29

Migratie en verhuizingen

– Oudkomers en tweede generatie allochtonen I 2004 53–55
– Minder immigranten II 2004 5
– Afname asielaanvragen II 2004 9
– Migranten: wie komen, wie gaan terug en wie laten hun gezin overkomen? II 2004 36–42
– Immigratie uit Europese Unie hangt samen met conjunctuur II 2004 43–44
– Immigranten op de arbeidsmarkt II 2004 45–53
– Helft Nederlandse emigranten keert weer terug IV 2004 43–45
– Verhuizingen en huishoudensveranderingen in Nederland: verschillen tussen

COROP-regio’s I 2005 84–89
– Binnenlandse migratie: verhuismotieven en verhuisafstand II 2005 75–81
– Regionale verschillen in migratie over korte afstand: een ruimtelijk interactiemodel II 2005 82–92
– De prijs van migratie: selectieve verhuisstromen van de vier grote steden I 2006 37–44
– Immigratie neemt weer toe II 2006 4
– Verhuizen en geboorte van het eerste kind II 2006 6
– Verhuisstromen, 1948–2004 II 2006 10
– Nederland: van immigratie- naar emigratieland? II 2006 33–40
– Emigratie van autochtonen naar België II 2006 41–44
– Migranten en werknemers uit de Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie III 2006 29–32
– Emigratie remt bevolkingsgroei IV 2006 4
– Inkomensdynamiek en achterliggende verhuisstromen IV 2006 41–45
– Herkomst en bestemming van Groningers I 2007 6
– Vestigingsoverschot per gemeente, 2006 I 2007 8
– Meer immigranten, minder emigranten II 2007 4
– Emigranten uit Amsterdam maken plaats voor studenten en starters III 2007 7
– Binnenlandse verhuismobiliteit, 2006 III 2007 8
– Verhuiswensen ui thet Woononderzoek Nederland 2006 III 2007 20–31
– Buitenlandse migratie in Nederland 1795–2006: de invloed op de bevolkingssamenstelling IV 2007 32–46
– Immigratie uit nieuwe EU-lidstaten stijgt verder IV 2007 4
– Haagse migratie IV 2007 6
– Daling aantal asielzoekers in Europa lijkt voorbij IV 2007 9
– Buitenlandse migratie in Nederland 1795–2006: de invloed op de bevolkingssamenstelling IV 2007 32–46
– Migratie naar en uit Rotterdam I 2008 6
– Laagste aantal asielverzoeken sinds 1988 I 2008 30–31
– Emigratie: de spiegel van Hollands ongenoegen I 2008 32–38
– Eerder verblijf in Nederland vergroot kans op vertrek èn terugkomst I 2008 39–43

Huwelijkssluiting, relatievorming en –ontbinding

– Uitstel van samenwonen I 2004 28–29
– Echtscheidingenkansen van allochtonen met of zonder kinderen I 2004 30–33
– Steeds later in het huwelijk II 2004 5
– Financiële gevolgen van echtscheiding voor man en vrouw II 2004 19–23
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– Bijna 400 duizend personen kiezen voor een lat-relatie III 2004 60–63
– Bijna 5 duizend flitsscheidingen in 2003 III 2004 64–66
– Financiële gevolgen van de beëindiging van ongehuwd samenwonen voor man en vrouw III 2004 67–74
– Trends in samenwonen en trouwen IV 2004 46–60
– Financiële gevolgen van echtscheiding op de lange termijn IV 2004 85–89
– Gemiddelde leeftijd bij eerste huwelijk in de EU-lidstaten I 2005 8
– Arbeidsparticipatie van vrouwen rond de echtscheiding I 2005 90–97
– Heeft Cupido een maat(je)? Over de integratie van allochtonen op de huwelijksmarkt II 2005 65–74
– Conjunctuur en huwelijk III 2005 9
– Echtscheidingen per gemeente IV 2005 7
– Scheiden: motieven, verhuisgedrag en aard van de contacten IV 2005 39–46
– Echtscheiding van ouders en kinderen IV 2005 47–52
– Samenwoners van gelijk geslacht I 2006 6
– Samenwoonrelaties stabieler I 2006 32–36
– Trouwen vanuit het ouderlijk huis III 2006 9
– Aantal echtscheidingsprocedures iets toegenomen III 2006 19–22
– Zonder huwelijk een kind: een kwestie van geloof I 2007 10
– Huwelijssluiting en -ontbinding II 2007 6
– Gescheiden veertigers en vijftigers per gemeente II 2007 7
– Partnerkeuze van allochtonen IV 2007 25–31

Huishoudens en gezinnen

– Top-25 van gemeenten met grote gezinnen II 2004 7
– Empty nest-moeders II 2004 14–18
– Het gezinsdal: verandering van koopkracht na het krijgen van kinderen IV 2004 61–67
– De Virtuele Volkstelling 2001: gezin en werk IV 2004 68–74
– Bevolkingsaantal instellingen en tehuizen daalt verder IV 2004 90–91
– Verhuizingen en huishoudensveranderingen in Nederland: verschillen tussen

COROP-regio’s I 2005 84–89
– Aandeel eenpersoonshuishoudens per buurt, Amsterdam II 2005 12
– Huishoudensprognose 2004–2050: belangrijkste uitkomsten II 2005 14–18
– Huishoudensprognose 2004–2050: ontwikkelingen naar burgerlijke staat II 2005 19–27
– Huishoudensprognose 2004–2050: ontwikkelingen naar huishoudenspositie II 2005 28–32
– Aandeel gezinnen met drie of meer kinderen naar gemeente IV 2005 8
– Sterke toename alleenstaande moeders onder allochtonen IV 2005 34–38
– Samenleven en kinderen II 2006 24–27
– Wonen zonder partner II 2006 28–32
– Passende ouderenhuisvesting III 2006 10
– Aandeel eenpersoonshuishoudens per gemeente IV 2006 7
– Uit huis gaan van jongeren IV 2006 34–40
– Vrouwen worden vaak alleen oud, mannen samen met een partner II 2007 8
– Huishoudensprognose 2006–2050: veronderstellingen over burgerlijke staat en

huishoudenspositie II 2007 39–52
– Huishoudensprognose 2006–2050: belangrijkste uitkomsten II 2007 53–59
– Een terugblik op het ouderlijk gezin III 2007 15–19
– Schatting van het aantal stiefgezinnen IV 2007 19–22
– De ervaring van kinderen met stiefouders IV 2007 23–24
– Van kwetsbaar gezin tot bewuste samenlevingsvorm I 2008 10
– Ontwikkelingen in de huishoudensdynamiek sinds 1971 I 2008 44–54

Prognoses en scenario’s

– Bevolkingsprognose 2003–2009: tragere bevolkingsgroei I 2004 58–65
– Bevolkingsscenario’s voor Nederland` I 2004 66–76
– Lange-termijn allochtonenscenario’s voor Nederland I 2004 77–82
– Enkele demografische en economische scenario’s doorgelicht I 2004 83–88
– Bevolkingsprognose 2004–2050: maximaal 17 miljoen inwoners I 2005 12–18
– Bevolkingsprognose 2004–2050: veronderstellingen I 2005 19–23
– Prognose van emigratie op basis van een retourmigratiemodel I 2005 24–31
– Allochtonenprognose 2004–2050: belangrijkste uitkomsten I 2005 32–41
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– Huishoudensprognose 2004–2050: belangrijkste uitkomsten II 2005 14–18
– Huishoudensprognose 2004–2050: ontwikkelingen naar burgerlijke staat II 2005 19–27
– Huishoudensprognose 2004–2050: ontwikkelingen naar huishoudenspositie II 2005 28–32
– Bevolkingsprognose 2004–2050: veronderstellingen over immigratie II 2005 33–38
– Bevolkingsprognose 2004–2050: veronderstellingen over de asielmigratie II 2005 39–45
– Prognose van gezinsvormende migratie van Turken en Marokkanen II 2005 46–49
– Prognose van sterfte naar doodsoorzaken: model en veronderstellingen II 2005 50–62
– Bevolkingsprognose 2005–2011: stabiele lage groei I 2006 61–66
– PEARL: een nieuw regionaal prognosemodel III 2006 40–50
– PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005–2025

voor provincies III 2006 51–59
– Waar wonen ouderen nu en in 2025? III 2006 60–62
– Bevolkingsprognose 2006–2050: model en veronderstellingen betreffende de sterfte IV 2006 62–77
– Bevolkingsprognose 2006–2050: veronderstellingen over de asielmigratie IV 2006 78–84
– Bevolkingsprognose 2006–2050: belangrijkste uitkomsten IV 2006 85–92
– Bevolkingsprognose 2006–2050: veronderstellingen over de geboorte I 2007 45–56
– Bevolkingsprognose 2006–2050: veronderstellingen over immigratie I 2007 57–64
– Bevolkingsprognose 2006–2050: veronderstellingen over emigratie I 2007 65–73
– Huishoudensprognose 2006–2050: veronderstellingen over burgerlijke staat en

huishoudenspositie II 2007 39–52
– Huishoudensprognose 2006–2050: belangrijkste uitkomsten II 2007 53–59
– Allochtonenprognose 2006–2050: belangrijkste uitkomsten II 2007 60–67
– Huishoudensprognose 2006–2050: huishoudens naar herkomstgroep III 2007 54–65
– Bevolkingsprognose 2007–2014: tijdelijk hogere groei I 2008 55–62

Internationaal

– Verschillen in zuigelingensterfte, 1960–2001 I 2004 10
– Afname asielaanvragen II 2004 9
– Eenoudergezinnen in EU 9 procent van alle huishoudens met kinderen III 2004 9
– Minder asielzoekers in de Europese Unie III 2004 80–84
– Bevolkingsgroei in de EU-25 en in Nederland IV 2004 9
– Gemiddelde leeftijd bij eerste huwelijk in de EU-lidstaten I 2005 8
– Ontwikkeling van het totaal vruchtbaarheidscijfer in Europa II 2005 9
– Levensverwachting van vrouwen III 2005 8
– Vroege en late vruchtbaarheid IV 2005 9
– Daling van het eerste huwelijkscijfer I 2006 9
– Bevolking Europese Unie groeit vooral door migratie I 2006 45–47
– Trouwen vanuit het ouderlijk huis III 2006 9
– Daling aantal asielzoekers in Europa lijkt voorbij IV 2007 9

Overig

– Zorg voor hulpbehoevende ouders III 2004 75–79
– Werk en uitkering van Turkse en Marokkaanse immigranten III 2004 90–96
– Ziekenhuisopnamen naar herkomstgroepering en diagnose, 1995–2001 III 2004 97–121
– Respons van eerste generatie allochtonen in het POLS IV 2004 92–97
– Leefstijl- en risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij jongeren I 2005 69–83
– Enquêteonderzoek onder allochtonen: problemen, oplossingen en uitdagingen I 2006 67–73
– Sociaal milieu en schoolkeuze IV 2006 10
– Naar een nieuwe schatting van het aantal islamieten uin Nederland III 2007 48–53
– Trends in consultaties huisarts, specialist en fysiotherapeut door ouderen IV 2007 84–91
– Vertraging in lengtegroei en gewichtstoename IV 2007 92–100
– Nationale problemen in kaart gebracht I 2008 63–69
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Andere CBS-publicaties

Statistisch Jaarboek 2007
Dit boek bevat cijfers over alle aspecten van de Neder-
landse samenleving: bevolking, inkomen, economie,
prijzen, financiële markten, milieu en vele andere onder-
werpen. Het verschijnt jaarlijks in januari.
Jaarlijks, 225 blz., € 18,50.
ISSN 0924-2686. Kengetal A-26.
ISBN 978-90-357-1586-8

Statistisch bulletin
Het Statistisch bulletin verschijnt wekelijks met de meest
recente uitkomsten van alle statistische onderzoeken van
het CBS.
www.cbs.nl
ISSN 066-9680.

De Nederlandse Economie 2006
Met deze publicatie beoogt het CBS op prettig leesbare
wij-ze een breed en samenhangend overzicht te geven van
de economie in Nederland. Behalve financieel-economi-
sche ontwikkelingen komen ook de arbeidsmarkt, bevol-
king, welzijn, milieu en regionale onderwerpen aan de
orde.Door Nederland te spiegelen aan het buitenland,
wordt bovendien de internationale positie van ons land
belicht.
Jaarlijks ca. 350 blz., € 16,00.
ISBN 978-90--357-1769-5. Kengetal P-19.
ISSN 1386-1042.

Kennis en economie 2007
Kennis wordt tegenwoordig als de vierde productiefactor
gezien naast de traditionele factoren: land, arbeid en
kapitaal. In de publicatie Kennis en economie 200 staan de
uitkomsten van de R&D-enquête over 999 centraal. Naast
de vergelijking met Nederlandse gegevens van voor-
gaande jaren, worden de uitkomsten ook in een internatio-
naal perspectief geplaatst: de cijfers van andere landen
binnen de EU en de OESO worden hier ook gepresen-
teerd.
Jaarlijks, 240 blz., € 32,65
ISBN 978-90-357-1878-4. Kengetal K-300.

De digitale economie 2007
Deze nieuwe CBS-publicatie beschrijft de omvang en groei
van de binnenlandse ICT-sector. Voorts wordt aandacht
besteed aan het gebruik van internet door huishoudens en
aan de activiteiten door het Nederlandse bedrijfsleven op
internet en andere elektronische netwerken. Daarnaast
worden genoemde ontwikkelingen in Nederland verge-
leken met die in de ons omringende landen.
Jaarlijks, blz., € 32,65.
ISBN 978-90-357-1878-4. Kengetal P-34.

Nationale Rekeningen 2006
Deze publicatie geeft een compleet overzicht van de stand
en de ontwikkeling van onze economie. Bevat gedetail-
leer-de gegevens over de bedrijfstakken, over groepen
producten en over ondernemingen, huishoudens en de
overheid.
Jaarlijks ca. 300 blz., € 46,50.
ISSN 0168-3489. Kengetal P-2.
ISBN 978-90-357-1736-7

Teletekst
Conjunctuurinformatie en de meest recente CBS-pers-
berichten staan op pagina 506 en 507 van NOS-Teletekst.

Internet
De CBS-website is te bereiken via http://www.cbs.nl. De
site bevat statistische kerncijfers over de Nederlandse
samenleving. Actuele statistische uitkomsten staan in pers-
berichten die kunnen worden gedownload.

StatLine
StatLine is de gratis elektronische centrale databank van
het CBS. In StatLine vindt u statistische informatie in de
vorm van tabellen, teksten en grafieken. Alle resultaten
kunt u bekijken, printen of exporteren. StatLine bevat
tevens tijdreeksen over vele maatschappelijke en econo-
mische onderwerpen, over de regio en de conjunctuur.
U kunt StatLine vinden op onze website:
http://www.cbs.nl/ of direct via: http://statline.cbs.nl/.



Richtlijnen voor auteurs

Voor publicatie in Bevolkingstrends komen artikelen en
korte bijdragen in aanmerking die betrekking hebben op de
demografie van Nederland. Ook onderzoek naar variabe-
len die de demografische ontwikkelingen en ruimtelijke ver-
schillen in bevolkingskenmerken beïnvloeden, zoals onder-
wijs en gezondheid, kunnen in Bevolkingstrends worden
opgenomen. Gezien de onafhankelijke en objectieve
opstelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek,

dienen de bijdragen vrij te zijn van subjectieve interpreta-
ties en beleidsaanbevelingen.

Voor nadere informatie over de mogelijkheid tot plaatsing
van externe bijdragen en voor richtlijnen met betrekking tot
de kopij kunt u contact opnemen met de hoofdredacteur:
Joop Garssen, e-mail: Bevolkingstrends@cbs.nl
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