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Toen en nu

Aantal niet-westerse allochtonen fors toegenomen

Op 1 januari 2011 woonden er 1,9 miljoen niet-westerse 
 allochtonen in Nederland. Daarmee vormden ze 11,4 pro-
cent van de totale bevolking. De afgelopen decennia is dit 
aandeel fors toegenomen. In 1972 woonden er nog maar 
162 duizend niet-westerse allochtonen in Nederland, 
1,2 procent van de bevolking. Aanvankelijk waren dit vooral 
niet-westerse allochtonen van de eerste generatie. Vanaf 
eind jaren zeventig is de toename van de tweede generatie 
echter veel sterker geweest dan die van de eerste genera-
tie. Momenteel behoren ruim vier op de tien niet-westerse 
allochtonen tot de tweede generatie, tegen twee op de tien 
in 1972. 

Van de vier grote niet-westerse herkomstgroepen vormden 
Turken op 1 januari de grootste groep, met 389 duizend. 
Het aantal Turken is meer dan vertienvoudigd sinds 1972. 
Het aantal Marokkanen bedroeg 356 duizend, tegen 22 dui-
zend in 1972. De forse toename onder Turken en Marok-
kanen hangt mede samen met het relatief hoge gemiddelde 
kindertal in deze bevolkingsgroepen. Aanvankelijk vormden 
Surinamers de grootste groep, met 55 duizend in 1972. Dit 
aantal is toegenomen tot 345 duizend in 2011. Het aantal 
Antillianen/Arubanen is in diezelfde periode toegenomen 
van 22 duizend tot 141 duizend. 

Een aanzienlijk deel van de niet-westerse eerste generatie 
is al vrij lang in Nederland. Van de vier grote herkomstgroe-

pen waren op 1 januari 2010 Surinamers gemiddeld het 
langst in Nederland. Ruim de helft woont al 25 jaar of langer 
hier. Van de Turken en Marokkanen woonden ongeveer vier 
op de tien 25 jaar of langer hier. Antillianen/Arubanen zijn 
het kortst in Nederland. Meer dan 40 procent heeft zich de 
afgelopen tien jaar hier gevestigd. 

1. Aantal niet-westerse allochtonen naar generatie
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2. Aantal niet-westerse allochtonen naar herkomst
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3. Aandeel niet-westerse allochtonen naar herkomst en verblijfs-
duur, 2010
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