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In 2009 verwachten de bedrijven in de industrie 1 procent 
meer te investeren dan in 2008. De meeste branches zijn 
positief. Alleen ondernemers in de voedings- en genotmid-
delen- en de aardolie-industrie voorzien een daling van de 
investeringen. In het najaar van 2008 gingen de bedrijven 
in de industrie er van uit dat zij in 2008 in totaal 2 procent 
minder zouden investeren dan in 2007. Een half jaar eer-
der gingen de bedrijven nog uit van een stijging met 11 
procent. De negatieve bijstelling in de loop van 2008 is in 
lijn met de sinds september sterk verslechterde stemming 
onder ondernemers in de industrie. 
Door Ron Duijkers.
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Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen gaan minder 
vaak op vakantie dan kinderen uit gezinnen met een hoger 
inkomen. In 2006 ging ruim 68 procent van de kinderen 
uit minder welvarende huishoudens minstens één keer 
met vakantie, tegenover 86 procent van de kinderen uit 
gezinnen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens. 
Deze aandelen zijn onveranderd gebleven ten opzichte van 
2004. Kinderen uit minder welvarende gezinnen nemen 
ook minder vaak deel aan verenigingsactiviteiten. Zij doen 
wel even vaak aan sport als kinderen uit gezinnen met een 
hogere welvaart en ze bezoeken even vaak een museum. 
Door Linda Moonen.

Vrijetijdsbesteding naar inkomenspositie kinderen (4-17 jaar) 

Verwachte investeringen in vaste activa in 2009 (mutatie t.o.v. 2008 in %)

Geboorte, sterfte en migratie

In 2008 kreeg Nederland er per saldo 76 duizend inwoners 
bij, bijna 30 duizend meer dan in 2007. De sterkere groei 
komt vooral doordat er voor het eerst in vijf jaar meer 
mensen naar Nederland kwamen dan er vertrokken. In 
2008 kwam een recordaantal van 140 duizend immigranten 
naar ons land. Vooral het aantal arbeidsmigranten uit de 
Europese Unie nam sterk toe. Het aantal emigranten was 
met 120 duizend iets lager dan in 2007. Ook de stijging van 
het aantal geboorten droeg bij aan de snellere bevolkings-
groei. De dalende trend die in het begin van deze eeuw 
begon, is daarmee omgebogen. 
Door Elma van Agtmaal-Wobma.
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