
 

 

 
 

Meer informatie op www.cbs.nl - twitter.com/statistiekcbs  Persbericht PB14-006 1 

Persbericht 

 

PB14-006 | 6 februari 2014 | 9.30 uur 

 

In 2013 minder geboorten en 
minder huwelijken  

- Aantal huwelijken sterk gedaald, aantal partnerschappen licht gestegen 

- Minder geboorten, vooral twintigers stellen kinderen krijgen uit 

- Aantal verhuizingen licht gestegen, maar niet in alle groepen 

- Immigratie licht gestegen, emigratie stabiel 

Minder huwelijken, meer partnerschappen 

In 2013 werden nog geen 74 duizend huwelijken en geregistreerd partnerschappen gesloten. 

Dat zijn er 6 duizend minder dan in 2012. Die daling kwam geheel op conto van de huwelijken: 

het aantal geregistreerde partnerschappen steeg juist van 9,2 duizend naar 10 duizend.  

Geregistreerd partnerschappen worden veel vaker dan huwelijken op maandag gesloten. Op 

maandagen is het goedkoper of zelfs gratis om een huwelijk of partnerschap bij de gemeente 

vast te leggen. De dalende trend in het aantal huwelijken en het aantal geboorten is te zien als 

een reactie op de economische conjunctuur van de afgelopen jaren. 

 

Minder geboorten, vooral onder twintigers 

In 2013 werden 171 duizend kinderen geboren, 5 duizend minder dan in 2012. De daling die in 

2010 begon, zet nog steeds door. Vooral twintigers kregen minder kinderen. De afname van 

het aantal geboorten hangt niet samen met een daling van het aantal vrouwen in de vruchtbare 

leeftijd, maar lijkt samen te hangen met de economische conjunctuur. Deze leidt tot uitstel en 

soms afstel van het krijgen van kinderen. 

 

Aantal verhuizingen licht gestegen, maar nog niet in alle groepen 

Bijna 1,49 miljoen personen verhuisden in 2013. Dat waren er 7 duizend meer dan in 2012, maar 

nog steeds zo’n 9 procent minder dan in 2008, voordat de economische crisis begon. In 

vergelijking met 2012 zijn het aantal verhuisde alleenstaanden en het aantal verhuisde 

ongehuwde paren met 3 procent gestegen. Het aantal verhuisde gehuwde paren is met bijna 4 

procent gedaald. 

 

 
  



 

 

 
 

   Persbericht PB14-006 2 

Immigratie licht gestegen, emigratie stabiel 

In 2013 kwamen er 162 duizend immigranten naar Nederland, 4 duizend meer dan in 2012. Het 

aantal emigranten bleef gelijk met 144 duizend. De grootste groep migranten is afkomstig uit 

Polen. Per saldo vestigden zich in 2013 bijna 10 duizend in Polen geboren personen in 

Nederland. Ook uit de zogenoemde GIPS-landen (Griekenland, Italië, Portugal en Spanje) hield 

de immigratie aan. 

 

Huwelijken +  partnerschapsregistraties, 2008 – 2013
1)

 

  
Bron: CBS 
1) voorlopige cijfers. 
 
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 betreffende persoon toch op dat 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 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 2013 hebben een voorlopig karakter en in een aantal 
gevallen is het geboorteland van migranten onbekend. 
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Tabel 1  Bevolking en bevolkingsontwikkeling,2008 - 2013* 
                   

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 1) 

  

 
     

  

  X 1 000 
    

  

Levendgeborenen 
 

184,6 184,9 184,4 180,1 176,0 170,9 

Overledenen 
 

135,1 134,2 136,1 135,7 140,8 141,1 

  
      

  

Immigratie 
 

143,5 146,4 154,4 163,0 158,4 162,4 

Emigratie 2) 
 

117,8 111,9 121,4 133,2 144,5 144,0 

  
      

  

Totale bevolkingsgroei 3) 
 

80,4 89,2 80,8 74,5 49,2 48,2 

Bevolking aan eind van gekozen 
periode 

 

16485,8 16575,0 16655,8 16730,3 16779,6 16827,8 

  
      

  

Tussen gemeenten verhuisde 
personen 

 

649,3 597,5 589,9 593,7 609,9 613,7 

Binnen gemeenten verhuisde 
personen 

 

983,1 900,3 872,4 865,3 869,0 872,1 

  
      

  

huwelijkssluitingen plus 
partnerschapsregistraties 

 

83,4 82,4 85,0 81,5 79,5 73,6 

huwelijks- en 
partnerschapsontbinding door 
echtscheiding   

32,2 30,8 33,7 33,8 34,7 34,8 

Bron: CBS 
1) Voorlopige cijfers 

       2) Inclusief saldo administratieve correcties 
     3) Inclusief overige correcties 

        

 
Tabel 2 Ontwikkeling migratiesaldo, 2008-2013* 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 1) 
                

  X 1 000           

Totaal migratiesaldo inclusief 
administratieve correcties 

 
25,7 34,5 33,1 29,8 13,9 18,4 

waaronder geboorteland 
      

  

Nederland 
 

-24,2 -11,8 -13,3 -17,5 -17,8 -17,3 

  
      

  

Polen 
 

9,0 7,0 8,7 11,8 8,5 9,9 

GIPS-landen 2)   3,4 2,7 2,8 3,7 4,9 4,2 

Bron: CBS 
1) Voorlopige cijfers 

       2) Griekenland, Italië, Portugal en Spanje. 
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