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Nederland en Europa

Groene en grijze druk in de Europese Unie

De demografische druk is een maat die inzicht geeft in de 
verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot 
het werkende deel. Als benadering van het werkende deel 
wordt de leeftijdsgroep van 20 tot en met 64 jaar genomen. 
Het aandeel 0–19-jarigen ten opzichte van de werkzame 
bevolking staat bekend als de groene druk, het aandeel 
65-plussers als de grijze druk. Samen vormen ze de demo-
grafische druk. Gemiddeld over alle 27 landen van de 
Europese Unie in 2010 was de groene druk 35 procent en 
de grijze druk 28 procent. Dat betekent dat er op elke 
65-plusser 3,5 werkenden zijn. Deze aandelen lopen echter 
flink uiteen tussen de lidstaten. Ierland is de lidstaat met de 
jongste bevolking en heeft zowel de hoogste groene druk 
(45 procent) als de laagste grijze druk (19 procent). Ook 
Nederland heeft relatief veel jongeren in haar bevolking, en 
hoort met een groene druk van 39 procent met Ierland, 
Frankrijk, Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk 
bij de landen met de hoogste groene druk. Dit heeft alles te 

maken met de vruchtbaarheidscijfers die in deze landen 
hoger zijn dan gemiddeld in de EU.
Wat de grijze druk betreft, zit Nederland in de middenmoot 
met 25 procent. Naast Ierland hebben ook Slowakije, 
Cyprus, Polen, Luxemburg, Roemenië, Malta en Tsjechië 
een relatief weinig vergrijsde bevolking. In de Oost-Europese 
landen speelt de lagere levensverwachting hierbij een rol, 
naast de gedaalde vruchtbaarheid. De sterkst vergrijsde lid-
staat is Duitsland, met een grijze druk van 34 procent. In 
Duitsland is de vruchtbaarheid aanhoudend laag en de 
levensverwachting hoog. Relatief sterk vergrijsd zijn ook 
Italië, Zweden, Griekenland, Portugal, Oostenrijk en België.
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