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Persbericht
Voor het eerst sinds 2000 meer geboorten 
 

• Meer huwelijken en geboorten 
• Trendbreuk geboorten 
• Aantal sterfgevallen blijft toenemen 
• Meer immigratie 
 
In de eerste negen maanden van 2008 zijn 140 duizend kinderen geboren, 
bijna 3 duizend meer dan in dezelfde periode van 2007. Door deze 
ontwikkeling zal er over heel 2008 een breuk ontstaan in de trend van een 
jarenlange daling van het aantal geboorten. Een stijging is sinds 2000 niet 
meer voorgekomen. Ook het aantal huwelijkssluitingen vertoont in de eerste 
drie kwartalen van 2008 een opvallende toename van bijna drie duizend ten 
opzichte van dezelfde periode in 2007. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 
 
Hoewel de stijging van het aantal geboorten samenvalt met een toename van 
het aantal huwelijken, hebben toch steeds meer pasgeborenen een moeder 
die niet getrouwd is. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn vier op tien 
kinderen buiten een huwelijk geboren. De stijging van het aantal geborenen in 
de eerste negen maanden van 2008 komt voornamelijk door uitbreiding van 
gezinnen met een tweede of derde kind. Het aantal tweede kinderen stijgt met 
2,3 procent, het aantal derde kinderen met 3,7 procent. Het gunstige 
economische klimaat in 2006 en 2007 heeft mede een positief effect gehad op 
de beslissing om een gezin te stichten of uit te breiden.  
 
De lichte toename van het aantal sterfgevallen sinds het vierde kwartaal van 
2007 zet zich voort in het derde kwartaal van 2008. Het aantal overledenen 
bedroeg in het derde kwartaal van 2008 bijna 600 meer dan in dezelfde 
periode van 2007.  
 
In het derde kwartaal van 2008 immigreerden 46 duizend personen naar 
Nederland, ruim 7 duizend meer dan een jaar eerder. In de eerste drie 
kwartalen van 2008 tezamen vestigden zich in Nederland ruim 18 duizend 
mensen meer dan er vertrokken. De eerste drie kwartalen in 2007 gaven een 
tegengesteld beeld te zien.  
 
De veranderingen in geboorten, sterfte en migratie zullen ertoe leiden dat de  
bevolkingsgroei dit jaar ruim boven die van vorig jaar uitkomt.     
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Aantal geboorten 1e kwartaal - 3e kwartaal 2007 en 2008 
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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. 
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Bevolkingsontwikkeling per kwartaal

 Immigratie Emigratie1) Geboorte Sterfte Huwelijken Bevolkingsgroei1)

x 1 000

2005
 1e kwartaal 20,6 26,3 46,2 38,6 9,2 2,0
 2e kwartaal 18,6 26,8 46,9 33,6 25,0 5,1
 3e kwartaal 30,8 34,4 49,3 30,8 25,4 15,0
 4e kwartaal 22,2 32,2 45,5 33,5 12,6 6,62)

2006
 1e kwartaal 22,6 31,8 45,3 36,3 10,0 -0,1
 2e kwartaal 21,0 30,6 45,4 33,2 25,3 2,6
 3e kwartaal 34,0 37,2 48,4 33,0 24,6 12,2
 4e kwartaal 23,5 32,9 46,0 32,8 12,5 9,12)

2007
 1e kwartaal 26,2 28,2 44,1 35,1 9,5 7,1
 2e kwartaal 23,7 26,2 44,2 32,2 23,2 9,5
 3e kwartaal 38,7 36,9 48,3 30,8 27,2 19,3
 4e kwartaal 28,1 31,4 44,7 34,8 12,6 11,62)

20083)

1e kwartaal 31,5 25,3 44,0 36,3 9,8 14,0
 2e kwartaal 30,2 27,3 45,8 33,1 24,3 15,6
 3e kwartaal 45,9 36,5 49,7 31,4 28,6 27,7

1) Inclusief saldo administratieve correcties.
2) Inclusief overige correcties.
3) Voorlopige cijfers.
Bron: CBS
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