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Nederland en Europa

Migratie en bevolkingsgroei

In de afgelopen halve eeuw is de bevolking van Nederland 
naar verhouding veel sterker gegroeid dan die van de 
meeste andere Europese landen. In deze periode groeide 
de Nederlandse bevolking met 45 procent, van 11,4 naar 
16,6 miljoen inwoners. Deze toename was fors hoger dan 
die in onze buurlanden België en het Verenigd Koninkrijk 
(beide 19 procent) en Duitsland (13 procent). In de 27 lan-
den van de Europese Unie tezamen groeide de bevolking 
met 24 procent. 
In ons land heeft migratie een relatief bescheiden rol ge-
speeld in de bevolkingsgroei. Ongeveer vier vijfde komt op 
het conto van natuurlijke aanwas (het saldo van geboorte 
en sterfte). In België had migratie, met ongeveer de helft, 
een veel groter aandeel dan in Nederland. In Duitsland was 
de bevolkingsgroei zelfs uitsluitend het gevolg van een 
 positief migratiesaldo. In een halve eeuw tijd overleden daar 
meer mensen dan er werden geboren.

Ook in het eerste decennium van deze eeuw speelde 
 migratie in ons land een relatief kleine rol in de bevolkings-
groei. Van alle landen van de huidige EU-27 die hun bevol-
king zagen groeien, was de bijdrage van migratie in ons 
land het geringst. Waar 81 procent van de bevolkingsgroei 
in de EU-27 voor rekening kwam van migratie, was dit in 
Nederland slechts 22 procent. In België (74 procent) en het 
Verenigd Koninkrijk (57 procent) was de bijdrage van migra-
tie veel groter. 

In het afgelopen decennium vertoonde het migratiesaldo in 
Nederland een patroon dat sterk afweek van dat in andere 
Europese landen. Van 2003 tot en met 2007 was het saldo 
negatief en vertrokken er dus meer mensen dan er arriveer-

den. In onze buurlanden was het migratiepatroon veel 
 gelijkmatiger. In België was sprake van een stijgende trend, 
in het Verenigd Koninkrijk was het saldo min of meer 
 constant en in Duitsland daalde het vanaf 2008 tot nega-
tieve waarden.

1. Aandeel geboorteoverschot en migratiesaldo in bevolkingsgroei, 
1960 tot 2010
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2. Bijdrage migratie aan bevolkingsgroei, 2000 tot 2010
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3. Bevolkingsgroei in Nederland
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