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Persbericht
Bevolking groeit minder sterk

• Daling aantal verhuizingen afgezwakt
• Migratiesaldo blijft hoog
• Emigratie toegenomen

Bevolkingsgroei
Van midden 2009 tot midden 2010 groeide de bevolking met 83 duizend 
personen. Wel is het tempo van de groei in het eerste halfjaar van 2010 lager 
dan een jaar geleden. De groei is in de eerste helft van 2010 met ruim 6
duizend gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Dat komt doordat 
er meer emigranten waren en minder immigranten. Het aantal geboorten blijft 
het aantal sterfgevallen op jaarbasis met zo’n 50 duizend overtreffen. Op 1 juli 
2010 telde Nederland 16,6 miljoen inwoners. Dit blijkt uit nieuwe gegevens 
van het CBS.

Binnenlandse verhuizingen
In het tweede kwartaal van 2010 daalde het aantal verhuisde personen nog 
met 1,5 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het 
eerste kwartaal van 2010 daalde het aantal verhuisde personen vrijwel in 
dezelfde mate. Daarmee is de daling van het aantal verhuizingen die eind 
2008 begon aanzienlijk afgezwakt. Het niveau ligt echter nog ver onder het 
niveau van voor de economische crisis. Het tempo van de daling lag het 
hoogst in het tweede kwartaal van 2009. 

Vooral onder gezinnen is het aantal verhuisde personen in de eerste helft van 
2010 minder sterk afgenomen dan in dezelfde periode een jaar eerder. 

Migratie
Het migratiesaldo is hoog gebleven, ondanks de economische crisis. In de 
eerste helft van 2010 is de immigratie met 1,2 duizend gedaald ten opzichte 
van dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt neer op een daling van 2 
procent. Er kwamen vooral minder immigranten uit Irak en Somalië. Daarnaast 
daalde de immigratie van personen geboren in Nederland of andere EU 
lidstaten.

De emigratie is in de eerste zes maanden van 2010 toegenomen met 4,2
duizend, een toename van ruim 8 procent. Ten dele kan dit een effect zijn van 
opschoning van de gemeentelijke registers in verband met de Tweede
Kamerverkiezingen, waarbij personen die vertrokken zijn zonder dit te melden 
uit het register worden afgevoerd.



CBS Persbericht PB10-051 pagina 2 van 3

. 

Grafiek 1: Jaar op jaar verandering in het aantal verhuisde personen
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Grafiek 2: Bevolkingsontwikkeling over voorgaande 4 kwartalen

Bevolkingsontwikkeling over voorgaande 4 kwartalen
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saldo buitenlandse migratie 1)

bevolkingsgroei 2)

1) Inclusief saldo administratieve correcties.

2) Inclusief administratieve correcties en overige correcties.

Bron CBS

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
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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 2010 hebben een voorlopig karakter. 

Tabel 1. Verhuizingen
Tussen gemeenten 
verhuisde personen

Binnen gemeenten 
verhuisde personen

x 1000

2005 1e halfjaar 289,0 484,4

2e halfjaar 353,0 525,0

2006  1e halfjaar 304,2 512,3

2e halfjaar 348,1 513,5

2007   1e halfjaar 300,8 498,4

2e halfjaar 345,8 494,2

2008   1e halfjaar 303,2 490,6

2e halfjaar 342,5 487,5

2009  1e halfjaar 277,6 449,0

2e halfjaar 319,9 453,6

2010 1e halfjaar 1) 275,6 437,0

1) Voorlopige cijfers.
Bron CBS

Tabel 2. Bevolkingsontwikkeling
Geboorten Overledenen Immigratie Emigratie 

1)
Bevolkings-
groei 

x 1000

2005 1e halfjaar 93,1 72,1 39,3 53,1          7,1

2e halfjaar 94,8 64,3 53,0 66,6 21,6 2)

2006 1e halfjaar 90,7 69,6 43,7 62,4         2,5

2e halfjaar 94,3 65,8 57,5 70,1 21,3 2)

2007 1e halfjaar 88,3 67,4 50,0 54,4        16,5

 2e halfjaar 93,0 65,7 66,9 68,2 30,9 2)

2008 1e halfjaar 89,9 69,4 61,4 52,4         29,5

2e halfjaar 94,7 65,7 81,3 63,7 50,9 2)

2009 1e halfjaar 90,4 69,5 64,1 50,2        34,9

2e halfjaar 94,5 64,8 82,3 61,7 54,3 2)

2010 1e halfjaar 3) 88,8 68,9 62,9 54,4        28,5

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


