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Persbericht
Sterke toename sterfte in 1e halfjaar 2012 

 
• 6% meer sterfgevallen  
• Aantal geboorten neemt af  
• Stijging emigratie zet door 
• Immigratie daalt 

 
Het eerste halfjaar van 2012 is de bevolking in Nederland met 14,7 duizend 
personen toegenomen. Dat is de helft minder dan in het eerste halfjaar van 
2011. De toename van de bevolking werd volledig veroorzaakt door het 
verschil tussen geboorte en sterfte. Het migratiesaldo was de eerste zes 
maanden van dit jaar praktisch nihil. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. 
 
Meer sterfgevallen  
In de eerste helft van 2012 zijn in Nederland ruim 72 duizend personen 
overleden. Dat zijn er ruim 4 duizend meer dan in de eerste helft van 2011, een 
groei van 6 procent. Voor het eerst sinds jaren stijgt daarmee het aantal 
sterfgevallen aanzienlijk. Ondanks de toename van het aantal ouderen in het 
afgelopen decennium was het aantal sterfgevallen tot dit jaar vrij stabiel.  
De opmerkelijke stijging vond vooral plaats bij mannen boven de 80 en bij 
vrouwen boven de 90 jaar. De toename van de sterfte op hoge leeftijden komt 
mede door de strenge kou in februari 2012 en in mindere mate door griep.  
 

Sterfte, 1e halfjaar
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Minder geboorten 
Het aantal kinderen dat in de eerste helft van dit jaar werd geboren, bijna 87 
duizend, laat een daling zien van bijna 2 duizend vergeleken met dezelfde 
periode het jaar ervoor. De daling, die na 2010 is ingezet, hangt deels samen 
met de daling van het aantal vrouwen in de leeftijdsgroep van 30 tot 45 jaar. 
Daarnaast komt het vaker voor dat het aantal geboorten terugloopt in 
economisch mindere tijden.  
 
Emigratie stijgt, immigratie daalt 
In de eerste helft van 2012 verlieten bijna 65 duizend personen ons land. Dat 
zijn er ruim 6 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Van het totaal 
aantal emigranten in de eerste helft van 2012 is een derde in Nederland 
geboren. Sinds 2010 vertrekken steeds meer mensen uit Nederland. 
Het aantal personen dat zich in de eerste helft van dit jaar in ons land heeft 
gevestigd, bedroeg 65 duizend. Dit is een daling van 1,6 duizend personen ten 
opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee was de immigratie 
even hoog als de emigratie. 
 

Technische toelichting 
Het CBS stelt statistieken over de bevolkingsgroei samen op basis van 
informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 
van alle Nederlandse gemeenten. De bevolkingsgroei bestaat uit vier 
componenten: geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. 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 
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 2011 en 2012 hebben een voorlopig karakter. Voorts 
moet met de vergelijking van de cijfers tussen de eerste helft van 2012 en de 
eerste helft van 2011 rekening mee worden gehouden dat 2012 een 
schrikkeljaar is en daardoor een dag meer telt.    
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Bevolkingsontwikkeling

Geboorten Overledenen Immigratie Emigratie 1) Bevolkingsgroei 2)

x 1000

2006 185,1 135,4 101,2 132,5 23,8
2007 181,3 133,0 116,8 122,6 47,4
2008 184,6 135,1 143,5 117,8 80,4
2009 184,9 134,2 146,4 111,9 89,2

1e halfjaar 90,4 69,5 64,1 50,2 34,9
2e halfjaar 94,5 64,8 82,3 61,7 54,3

2010 184,4 136,1 154,4 121,4 80,8
1e halfjaar 89,0 68,9 64,7 53,7 31,1
2e halfjaar 95,4 67,1 89,7 67,7 49,7

2011* 179,4 135,5 160,3 134,2 70,1
1e halfjaar 88,5 68,0 66,6 58,3 28,7
2e halfjaar 90,9 67,5 93,8 75,9 41,4

2012*
1e halfjaar 86,7 72,3 65,0 64,7 14,7

1) Inclusief saldo administratieve correcties 
2) Inclusief overige correcties.
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Aantal sterfgevallen, 1e halfjaar

2009 2010 2011* 2012*

x 1000
Mannen
 0 tot 40 jaar 0,9 0,9 0,9 0,8
 40 tot 60 jaar 3,6 3,6 3,5 3,4
 60 tot 80 jaar 14,7 14,6 14,0 14,4
 80 tot 90 jaar 11,1 10,8 10,9 11,8
 90 jaar of ouder 3,2 3,4 3,5 4,2
 Totaal 33,5 33,3 32,8 34,6

Vrouwen
 0 tot 40 jaar 0,6 0,6 0,5 0,5
 40 tot 60 jaar 2,7 2,7 2,8 2,7
 60 tot 80 jaar 9,7 9,8 9,8 10,3
 80 tot 90 jaar 13,9 13,4 13,0 13,7
 90 jaar of ouder 9,0 9,1 9,1 10,5
 Totaal 35,9 35,6 35,2 37,7

Mannen en vrouwen
 0 tot 40 jaar 1,5 1,5 1,4 1,4
 40 tot 60 jaar 6,3 6,3 6,2 6,1
 60 tot 80 jaar 24,4 24,4 23,8 24,6
 80 tot 90 jaar 25,0 24,2 23,9 25,5
 90 jaar of ouder 12,2 12,6 12,6 14,7
 Totaal 69,5 68,9 68,0 72,3
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