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Persbericht
Daling aantal verhuizingen zet door
• Vooral gezinnen verhuizen minder
• Emigratie autochtonen fors ingezakt

In het tweede kwartaal van 2009 daalde het aantal verhuisde personen met 
ruim 10 procent vergeleken met een jaar eerder. Daarmee zet de daling van 
het aantal verhuizingen die eind vorig jaar begon, versterkt door.

Vooral gezinnen verhuizen minder. Het aantal verhuizingen van 
alleenstaanden is nauwelijks gedaald. De daling van het aantal verhuizingen 
houdt verband met de economische crisis. Potentiële huizenkopers maken 
een pas op de plaats. In het eerste halfjaar van 2009 wisselde ruim eenderde 
minder huizen van eigenaar dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In de eerste helft van 2009 is de immigratie nog licht gestegen en de emigratie 
licht gedaald. Het karakter van de migratie is wel veranderd. Het aantal 
autochtonen dat terugkeerde naar Nederland steeg licht terwijl het vertrek van 
autochtonen naar het buitenland fors is ingezakt. Vooral de emigratie van 
gehuwde paren liep fors terug.

De immigratie van westerse allochtonen, met name arbeidsmigranten, is in het 
tweede kwartaal ingezakt terwijl de emigratie juist steeg. 

De immigratie van niet-westerse allochtonen is als gevolg van een 
toegenomen aantal asielzoekers uit Irak en Somalië licht gestegen terwijl het 
vertrek naar het buitenland is afgenomen. 

Verhuisde personen in Nederland, procentuele verandering ten 
opzichte van de zelfde periode een jaar eerder
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Technische toelichting
Het CBS stelt statistieken over demografische gebeurtenissen samen op basis 
van informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 
(GBA) van alle Nederlandse gemeenten. Demografische gebeurtenissen zijn 
onder meer: geboorten, sterften, migratiebewegingen, verhuizingen, en 
dergelijke. 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.

Daling aantal verhuizingen eerste halfjaar 2009 ten opzichte van 
eerste halfjaar 2008, naar plaats in het huishouden
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Tabel 1: Verhuizingen
Tussen gemeenten 
verhuisde personen

Binnen gemeenten verhuisde 
personen

x 1000

2005 642,1 1009,5
2006 652,3 1025,8
2007 646,6 992,6
2008 1) 646,4 978,1
1e kwartaal 1) 158,6 251,8
2e kwartaal 1) 144,5 238,8
3e kwartaal 1) 190,9 251,2
4e kwartaal 1) 152,4 236,2
2009
1e kwartaal 1) 149,3 234,8
2e kwartaal 1) 129,5 214,3

1) Voorlopige cijfers

Tabel 2: Immigratie en emigratie naar herkomstgroepering
Immigratie Emigratie 1)

autochtonen westerse
allochtonen

niet-westerse
allochtonen

autochtonen westerse 
allochtonen

niet-westerse
allochtonen

x 1000

2005 17,0 39,4 35,9 38,7 36,6 44,4
2006 19,6 44,8 36,7 42,6 41,7 48,2
2007 20,5 56,6 39,7 40,5 40,3 41,8
2008 21,7 69,5 51,5 36,7 42,3 37,0
1e kwartaal 4,8 16,4 10,6 8,9 9,6 8,3
2e kwartaal 4,8 13,8 11,1 8,2 9,3 8,1
3e kwartaal 7,4 23,6 16,8 11,7 12,9 11,5
4e kwartaal 4,7 15,7 13,0 7,9 10,5 9,2
2009
1e kwartaal 5,2 16,6 12,9 6,7 10,0 7,7
2e kwartaal 5,1 12,7 12,0 6,2 11,0 8,0

1) Inclusief saldo administratieve correcties

Tabel 3: Bevolkingsontwikkeling
Geboorten Overledenen Immigratie Emigratie 1) Bevolkingsgroei
x 1000

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)

2008 184,6 135,1 142,7 116,1 80,4 2)

1e kwartaal 44,1 36,3 31,8 26,9 12,7
2e kwartaal 45,8 33,1 29,7 25,5 16,9
3e kwartaal 49,6 31,4 47,8 36,1 29,9
4e kwartaal 45,1 34,3 33,5 27,6 20,9 2)

2009
1e kwartaal 3) 44,4 37,6 34,7 24,4 17,1
2e kwartaal 3) 45,8 31,8 29,9 25,2 18,6

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


