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Persbericht
Immigratie overtreft nu emigratie 

• Bevolking groeit weer sneller 

• Meer immigratie vanuit Europa  

• Aantal sterfgevallen neemt weer toe 
 
In de eerste helft van 2008 nam de bevolking met bijna 30 duizend mensen 
toe. Dit komt doordat er meer mensen naar Nederland zijn gekomen dan dat 
er vertrokken. Een positief migratiesaldo is sinds het tweede halfjaar van 2003 
niet meer waargenomen. De bevolking groeit sneller dan vorig jaar. Dit blijkt 
uit cijfers van het CBS. 
Twee op de drie immigranten kwamen uit Europa. Poolse immigranten namen 
in de eerste helft van 2008 met 6,9 duizend het sterkst in aantal toe. Het 
aantal immigranten uit Bulgarije bedroeg 2,6 duizend en uit Roemenië           
1,2 duizend. Op 1 juli 2008 waren bij de Nederlandse bevolkingsregisters     
64 duizend Polen, bijna 11 duizend Bulgaren en ruim 12 duizend Roemenen 
ingeschreven. Op 1 juli 2008 telde Nederland 16,4 miljoen inwoners. 
Zowel het aantal geboorten (89,8 duizend) als het aantal sterfgevallen       
(69,4 duizend) is licht toegenomen. Met de toename van het aantal 
sterfgevallen lijkt een einde te zijn gekomen aan een uitzonderlijk lange 
periode (sinds 2002) van dalende aantallen overledenen.  

Immigratie naar geboorteland uit nieuwe EU-landen; vijf omvangrijkste stromen
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Immigratie en emigratie, eerste halfjaar
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Technische toelichting 
Het CBS stelt statistieken over de bevolkingsgroei samen op basis van 
informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 
van alle Nederlandse gemeenten. De bevolkingsgroei bestaat uit vier 
componenten: geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Niet alle mutaties 
worden bij gemeenten gemeld. Als een gemeente vaststelt dat een persoon 
niet woont op het adres waar hij of zij staat ingeschreven, wordt een 
administratieve afvoering doorgevoerd. Als later wordt vastgesteld dat de 
desbetreffende persoon toch op hetzelfde adres of op een ander adres 
verblijft, vindt een administratieve opneming plaats. Het saldo van deze 
administratieve correcties betreft vooral personen die uit Nederland zijn 
vertrokken zonder dit bij de gemeente te hebben gemeld. Daarom wordt het 
saldo van deze correcties meegeteld bij de emigratie. Daarnaast worden door 
het CBS correcties uitgevoerd omdat de informatie die het CBS ontvangt over 
de bevolkingsgroei inclusief administratieve correcties niet exact overeenkomt 
met het verschil tussen de inwonertallen in twee opeenvolgende jaren. Deze 
overige correcties worden meegeteld in het cijfer van de bevolkingsgroei van 
december. 
De cijfers in dit bericht over immigratie en emigratie hebben betrekking op 
personen die ingeschreven staan in respectievelijk uitgeschreven worden uit 
de GBA. Aan het inschrijvingscriterium wordt voldaan indien de verwachte 
verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste 
vier maanden bedraagt. Voor emigratie geldt dat de verwachte verblijfsduur in 
het buitenland in het jaar volgend op het vertrek ten minste acht maanden 
bedraagt.  
De cijfers over 2008 hebben een voorlopig karakter. 
Tot 1 mei 2004 bestond de Europese Unie (EU) uit België, Duitsland, 
Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. 
Op 1 mei 2004 zijn Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, 
Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië toegetreden tot de EU. Sinds 1 mei 
2007 gelden voor deze lidstaten geen restricties meer op het vrije verkeer van 
arbeid, voor Malta en Cyprus golden de restricties direct na toetreding al niet 
meer. Per 1 januari 2007 zijn ook Bulgarije en Roemenië toegetreden. 
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Bevolkingsontwikkeling per halfjaar

Geboorte Sterfte Immigratie Emigratie 1) Bevolkingsgroei 1)

x 1 000

2001
1e halfjaar 99,8 71,8 63,1 39,6 51,4

 2e halfjaar 102,8 68,6 70,3 43,0 66,8 2)

2002
1e halfjaar 98,2 73,2 56,8 44,6 37,2

 2e halfjaar 103,9 69,2 64,4 52,3 50,1 2)

2003
1e halfjaar 99,0 72,1 47,7 46,7 27,9

 2e halfjaar 101,3 69,8 56,8 58,2 37,6 2)

2004
1e halfjaar 95,7 69,9 41,3 52,6 14,5

 2e halfjaar 98,4 66,7 52,7 57,6 33,0 2)

2005
1e halfjaar 93,1 72,1 39,3 53,1 7,1

 2e halfjaar 94,8 64,3 53,0 66,6 21,6 2)

2006
1e halfjaar 90,7 69,6 43,7 62,4 2,5

 2e halfjaar 94,3 65,8 57,5 70,1 21,3 2)

2007
1e halfjaar 88,3 67,4 50,0 54,4 16,5

 2e halfjaar 93,0 65,7 66,9 68,2 30,9 2)

20083)

1e halfjaar 89,8 69,4 61,8 52,6 29,6
1) Inclusief saldo administratieve correcties
2) Inclusief overige correcties
3) Voorlopige cijfers
Bron: CBS
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