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Nederland overzee

Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Saba en Sint Eustatius 
staatkundig onderdeel van Nederland. Hierdoor telt Nederland 
per die datum 18 duizend inwoners meer1). Het nieuwe Neder-
landse gebied heeft de naam Caribisch Nederland gekregen. 
De gemiddelde leeftijd van de nieuwe inwoners van Neder-
land is 35,7 jaar. Dit is 4,4 jaar jonger dan gemiddeld in 
 Nederland. Vooral het aandeel ouderen verschilt nogal: min-
der dan 9 procent van de bevolking in Caribisch Nederland is 
65 jaar of ouder, tegen meer dan 15 procent in ‘ Europees 
Nederland’ (grafiek 1). Het verschil kan deels worden toege-
schreven aan een iets hoger kindertal en een fors lagere 
 levensverwachting van mannen in Caribisch  Nederland.
De bevolking van Bonaire en Sint Eustatius telt relatief 
 weinig jongvolwassenen. Dit wordt waarschijnlijk veroor-
zaakt door het feit dat veel jongeren voor studie of werk zijn 
verhuisd. Saba telt juist relatief veel begin-twintigers 
( grafiek 2). Dit hangt samen met de aanwezigheid van de 
Saba University Medical School, die veel buitenlandse 
 studenten trekt.
De afgelopen vijf jaar zijn er meer personen op Bonaire 
 komen wonen dan er zijn vertrokken. Voor de andere eilan-
den waren emi- en immigratie vrijwel in balans. Ongeveer 
40 procent van het migratieverkeer met Bonaire was op 
 Nederland gericht. Vanuit Saba en Sint Eustatius zijn de 
 Verenigde Staten en Canada de belangrijkste bestemmings-
landen. Veel emigranten zijn 18 tot 23 jaar oud; de piek bij de 
immigranten ligt rond de 30 jaar (grafiek 3). Dit doet ver-
moeden dat ten minste een deel van de emigranten na ver-
loop van tijd weer terugkeert naar hun herkomsteiland.

Caribisch Nederland

Vanaf 10 oktober 2010 bestaat het Koninkrijk der Neder-
landen uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten. De Nederlandse Antillen bestaan dan niet meer, 
want alle eilanden hebben een nieuwe status.
Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het 
Koninkrijk. Met een ‘status aparte’ binnen het Koninkrijk 
worden Curaçao en Sint Maarten autonome landen. De 
landen krijgen zelfstandig bestuur en zijn niet meer 
 afhankelijk van Nederland. Aruba kent de status aparte al 
sinds 1986.
Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn nieuwe gemeenten 
van Nederland en willen juist een nauwere band met 
 Nederland. De zogenoemde BES-eilanden, die inmiddels 
Caribisch Nederland heten, horen voortaan als ‘ bijzondere 
gemeenten’ bij Nederland. 

1) Nieuwe inwoners. Het CBS heeft ervoor gekozen om 
statistische gegevens over Caribisch Nederland als zelf-
standige statistieken te presenteren en niet te integreren 
in de bestaande statistische overzichten.

Demografiek

1. Leeftijdsopbouw van de bevolking van Caribisch Nederland
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2. Aandeel jongvolwassenen in de totale bevolking naar leeftijdsgroep,
1 januari 2010
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3. Migratie van en naar Caribisch Nederland naar leeftijd, 2005–2009
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Gemeenten naar aandeel geboorten bij alleenstaande
moeders, 2009

In 2009 zijn er in ons land 185 duizend kinderen geboren. 
De meesten van hen hadden bij de geboorte samen-
wonende ouders. Ongeveer een derde van deze samen-
wonende ouders woonde ongehuwd samen. Zeven procent 
van de moeders was alleenstaand ten tijde van de geboorte 
van het kind (zie ook het artikel ‘Samenleefvorm van de 
 moeder bij geboorte van het kind’ in deze editie). 

Alleenstaande moeders die in 2009 een kind hebben 
 ge kregen, zijn het vaakst te vinden in de provincies Noord- 
Holland, Zuid-Holland en Flevoland. Bijna één op de tien 
kinderen in die provincies is geboren bij een alleenstaande 
moeder. Grafiek 1 laat de gemeenten zien met de hoogste 
aandelen alleenstaande moeders; gemeenten waar in 2009 
minder dan 150 kinderen werden geboren zijn buiten 
 beschouwing gelaten. In de gemeente Rotterdam zijn de 

meeste kinderen bij een moeder zonder partner geboren. 
Het aandeel is daar met 21 procent drie keer zo hoog als 
het landelijk gemiddelde. Ook in Amsterdam, Almere en 
Den Haag is dit aandeel hoog. In deze steden wonen rela-
tief veel Antillianen/Arubanen en/of Surinamers. Een-
oudergezinnen komen bij deze bevolkingsgroepen veel 
vaker voor dan onder autochtonen. 

In de provincies Gelderland en Overijssel is het aandeel 
 geboorten bij alleenstaande moeders met 4 procent het 
laagst. Onder de gemeenten met een laag aandeel 
 kinderen geboren bij moeders zonder partner bevinden 
zich een aantal die tot de bijbelgordel behoren, zoals 
 Staphorst, Barneveld en Zwartewaterland (grafiek 2, 
opnieuw exclusief gemeenten met minder dan 150 ge-
boorten). De gemeenten in deze streek kennen juist een 
opvallend hoog aandeel  geboorten bij gehuwde moeders, 
ongeveer 90 procent. Het landelijk gemiddelde is met 
60 procent veel lager.

Rangen en standen

1. Top–25 van gemeenten met hoogste aandeel levendgeborenen
bij alleenstaande moeders, 2009
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2. Top–25 van gemeenten met laagste aandeel levendgeborenen
bij alleenstaande moeders, 2009

Drimmelen

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

%

Woudenberg
Oirschot

West Maas en Waal
Rijnwoude

Edam-Volendam

Aalten

Heerde

Montfoort

Groesbeek

Aalburg
Zederik

Staphorst

Maasbree

Elburg

Barneveld

1,0

Oldebroek
Dalfsen

Oud-Beijerland
Lochem

Zwartewaterland
Tubbergen
Laarbeek

Ommen
Schagen

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9


