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Herkomst van Chinezen in Nederland

Per 1 januari 2010 woonden er in Nederland ongeveer 
75 duizend Chinezen. Van deze groep zijn er 50 duizend in 
China,  Hongkong, Macau of Taiwan geboren. De tweede 
generatie Chinezen telt 25 duizend personen. Er wonen in 
Nederland ook nog ongeveer 25 duizend eerste en tweede 
generatie Chinezen die in landen als Indonesië, Suriname of 
Singapore zijn geboren, of wiens ouders in die landen zijn 
geboren. Deze schatting is gebaseerd op het aandeel Chi-
nezen in de bevolking van landen buiten China. Zij worden 
in deze beschrijving verder buiten beschouwing gelaten.
Het aantal eerste generatie Chinezen in Nederland is de 
afgelopen twintig jaar meer dan verdubbeld. Deze stijging 
komt vooral voor rekening voor het aantal Chinezen uit 
China zelf. Het aantal eerste generatie Chinezen uit 
 Hongkong schommelde de afgelopen twintig jaar steeds 
rond de 10 duizend personen.
Van de in China geboren personen die in Nederland wonen, 
zijn vrouwen in de meerderheid. Met name in de jaren rond-
om de millenniumwisseling vestigden zich naar verhouding 
veel vrouwen in het kader van gezinsvorming in Nederland. 
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1. Aandeel Chinezen naar geboorteprovincie en periode van vestiging, 
1 januari 2009

1990 of eerder 1991–2000 2001–2008

Periode vestiging

In 2008 was het aantal immigrerende mannen voor het 
eerst sinds lange tijd hoger dan het aantal immigrerende 
vrouwen.
Van de huidige eerste generatie Chinezen die zich in 1990 
of eerder in Nederland hebben gevestigd, is bijna drie-
kwart geboren in  Hongkong of de daaraan grenzende pro-
vincie Guandong. De resterende groep is geboren in de 
zuidelijk van Shanghai gelegen kustprovincie Zhejiang. 
Door gewijzigde politieke omstandigheden werd het voor 
Chinezen in de jaren negentig makkelijker om te migreren. 
De dominante positie van  Hongkong in de migratie ver-
dween, terwijl het aandeel afkomstig uit de overige provin-
cies, met Zhejiang voorop, veel groter werd. In deze peri-
ode was asielmigratie naast gezinsvorming een belangrijke 
reden voor Chinezen om zich in Nederland te vestigen. Na 
het jaar 2000 is het relatieve aandeel van in  Hongkong ge-
boren personen nog verder gedaald. Het aandeel van 
 Hongkong in de vestiging, iets minder dan 5 procent, is 
vergelijkbaar met andere grote Chinese steden als Shang-
hai en Beijing. Na de millenniumwisseling zijn steeds meer 
Chinezen om studieredenen in Nederland komen wonen. 
In de periode 2003–2007 kwam de helft van de uit China 
afkomstige migranten om die reden naar Nederland.
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2. Aandeel Chinese immigranten naar migratiemotief en periode van 
vestiging
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