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Persbericht
Bevolking groeit met 81 duizend
� Record aantal immigranten

� Aantal emigranten met 5 procent  gedaald

In 2008 kreeg Nederland er per saldo ruim 81 duizend inwoners bij, 34 
duizend meer dan in 2007. De sterk gestegen bevolkingsgroei komt vooral 
doordat zich fors meer mensen in Nederland vestigden en doordat vertrek uit 
Nederland is gedaald. Deze toename was bijna twee keer zo sterk als in het 
voorgaande jaar. Nederland telde per 1 januari 2009 bijna 16,5 miljoen 
inwoners. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van het CBS.

In 2008 bereikte de immigratie met bijna 143 duizend mensen een 
recordhoogte. Een dergelijk aantal is niet eerder door het CBS waargenomen. 
Alleen bij de millenniumwisseling werd dit aantal enigszins benaderd. In de 
eerste drie kwartalen van 2008 nam vooral het aantal arbeidsmigranten uit de 
Europese Unie toe. 
In het laatste kwartaal zakte de instroom uit de Oost-Europese lidstaten iets 
in, maar dit werd gecompenseerd door een hogere instroom vanuit andere 
landen. De hoge instroom hangt samen met de tot voor kort heersende 
periode van hoogconjunctuur.

De emigratie daalde het afgelopen jaar juist van 123 duizend naar 116 
duizend personen, en droeg zo verder bij aan de bevolkingsgroei. De daling 
deed zich, met een enkele uitzondering, over de hele linie voor. Het aantal 
Polen, Roemenen en Bulgaren dat emigreerde liet daarentegen een stijging 
zien. 

Ook de stijging van het aantal geboorten droeg bij aan de snellere 
bevolkingsgroei. De dalende trend die in het begin van deze eeuw begon, is 
het afgelopen jaar omgeslagen in een lichte stijging. In 2008 zijn bijna 185 
duizend kinderen geboren, ruim 3 duizend meer dan in het voorgaande jaar. 
Mede onder invloed van de huidige conjuncturele ontwikkeling wordt in 2009 
een daling verwacht van het aantal geboorten.

Een iets groter aantal overledenen had een neerwaarts effect op de 
bevolkingsgroei. 

In het vierde kwartaal van 2008 daalde het aantal verhuizingen met 4 procent 
ten opzichte van dezelfde periode in 2007. In het laatste kwartaal vonden, 
zowel binnen als tussen gemeenten, minder verhuizingen plaats.
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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. Per 1 januari 
2007 zijn ook Bulgarije en Roemenië toegetreden.
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Tabel 1:  Bevolkingsontwikkeling per jaar en kwartaal
geboorte sterfte immigratie emigratie1) bevolkingsgroei
x 1 000

2000 206,6 140,5 132,9 79,0 123,1 2)

2001 202,6 140,4 133,4 82,6 118,2 2)

2002 202,1 142,4 121,3 96,9 87,3 2)

2003 200,3 141,9 104,5 104,8 65,5 2)

2004 194,0 136,6 94,0 110,2 47,5 2)

2005 187,9 136,4 92,3 119,7 28,7 2)

2006 185,1 135,4 101,2 132,5 23,8 2)

2007 181,3 133,0 116,8 122,6 47,4 2)

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

2008 3) 184,7 135,0 142,7 115,8 81,3 2)

2008 1e kwartaal 44,0 36,3 31,5 25,3 14,0
2008 2e kwartaal 45,8 33,1 30,2 27,3 15,6
2008 3e kwartaal 49,7 31,4 45,9 36,5 27,7
2008 4e kwartaal 45,2 34,3 35,0 26,7 19,3

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

Tabel 2:  Verhuizingen
Tussen gemeenten 
verhuisde personen

Binnen gemeenten 
verhuisde personen

x 1 000
2000 614,1 972,3
2001 610,2 952,5
2002 628,9 967,0
2003 616,2 950,3
2004 617,9 970,3
2005 642,1 1009,5
2006 652,3 1025,8

2007 646,6 992,6
2007 1e kwartaal 157,7 256,3
2007 2e kwartaal 143,1 242,0
2007 3e kwartaal 187,8 248,2
2007 4e kwartaal 158,0 246,0

2008 1) 646,4 978,1
2008 1e kwartaal 158,6 251,8
2008 2e kwartaal 144,5 238,8
2008 3e kwartaal 190,9 251,2
2008 4e kwartaal 152,4 236,2
1) Voorlopige cijfers


