
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-
prognose4.
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3. Levensverwachting bij geboorte volgens de lange- en
kortetermijnprognose3.
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5. Jaarlijks aantal geboorten vergeleken met aantal vrouwen
van rond de dertig aan het begin van het jaar5.
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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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7. TFR volgens lange- en kortetermijnprognose
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8. Aantal levendgeborenen volgens lange- en kortetermijn-
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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.

60 Centraal Bureau voor de Statistiek

x 1 000

11. Emigranten naar geboorteland1)

1)

2)

Inclusief saldo administratieve correcties.
EU betreft de Europese Unie volgens de samenstelling aan het begin van
het jaar.

0

25

50

75

100

125

150

1995 1997 1999 2007*200520032001

Neder-
land

EU
excl. NL

2) Overige
landen Totaal

12. Emigratie volgens lange- en kortetermijnprognose1)

x 1 000

140

80

100

120

60

1) Inclusief saldo administratieve correcties.

’90 ’92 ’94 ’96 ’98 ’00 ’02 ’04 ’06 ’08 ’10 ’12

jaarPrognose
2007–2014

Prognose
2006–2050

Waarneming/
raming



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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13. Bevolkingsgroei volgens lange- en kortetermijnprognose
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15. Saldo internationale migratie volgens lange- en korte-
termijnprognose
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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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