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Immigratie loopt op  

 Meer immigranten, emigratie stabiel –

 Immigratie Polen en Roemenen neemt toe –

 Polen trekken vooral naar het Westland; Bulgaren en Roemenen naar grote –

steden 

 Meer dan 100 duizend Poolse migranten in Nederland –

Immigratie in de eerste helft van het jaar toegenomen 

In de eerste helft van het jaar hebben zich meer mensen in Nederland gevestigd dan 

een jaar eerder. Dat maakt het CBS vandaag bekend. Er kwamen ruim 76 duizend 

immigranten in Nederland wonen, 8,6 duizend meer dan in 2013. Het aantal mensen 

dat vertrok is gelijk gebleven (64 duizend). Per saldo kwamen er ruim 12 duizend 

personen bij. 

 

Immigratie en emigratie 2004-2014 (halfjaartotalen) 

 
Bron: CBS 
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Merendeel van de Polen is arbeidsmigrant 

Van de in het buitenland geboren immigranten vormen de Polen de grootste groep. 

Sinds de toetreding tot de Europese Unie in 2004 hebben zich elk jaar meer Polen in 

Nederland gevestigd. In de eerste maanden van 2014 schreven 12 duizend Polen zich in 

bij een gemeente, 2 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. 

 

Ongeveer 70 procent van de Polen die naar Nederland migreren en hier gaan wonen, 

komt om te werken (zie Jaarrapport integratie 2012). Het merendeel is via 

uitzendbureaus werkzaam in onder meer de bouw en de tuinbouw. Naast 

arbeidsmigratie bestaat de Poolse immigratie naar Nederland voor ongeveer 20 

procent uit mensen die komen voor gezinshereniging of -vorming. Het aantal Poolse 

studenten is in verhouding gering en bedraagt enkele honderden per jaar.  

 

Een groot deel vertrekt overigens na verloop van tijd weer. In de eerste helft van 2014 

waren dat er ruim 5 duizend, in 2013 4,7 duizend. Eerder heeft het CBS al vastgesteld 

dat ongeveer de helft van de Poolse immigranten na tien jaar weer is vertrokken. (zie 

'Ruim helft Poolse immigranten vertrekt weer'). 

 
Buitenlandse migratie naar geboorteland, 15 grootste groepen migranten, eerste 
helft 2014 

 
Bron: CBS  
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http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A1B765EE-5130-481A-A826-2DCCD89F81C9/0/2012b61pub.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/73622BD4-DFD7-447A-BC2B-82B8F1210050/0/2011k1b15p32art.pdf
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Meer dan 100 duizend Poolse migranten in Nederland 

Ondanks een stijgend aantal Polen dat vertrekt, is het aantal Polen dat hier komt 

wonen nog steeds groter dan het aantal vertrekkers. In de eerste helft van 2014 

kwamen er per saldo 6,5 duizend, in de eerste helft van 2013 waren er dat nog bijna 5 

duizend. Inmiddels wonen er per 1 juli 2014 meer dan 100 duizend Poolse migranten in 

ons land. Daarmee scharen de Polen zich qua aantal tussen de traditionele 

migrantengroepen in ons land.  

 

Immigratie en emigratie van Polen, 2004-2013 (jaartotalen) 

 
Bron: CBS 

 

Seizoenmigranten 

Naast de hier wonende en ingeschreven Polen verbleven er in Nederland (eind 2012) 

ruim 80 duizend Polen die slechts kort in Nederland werkzaam waren (zie 

Migrantenmonitor 2011-2012). Zij hoefden zich niet als inwoner van Nederland in te 

schrijven. Migranten uit andere EU-landen schrijven zich veel vaker wel in. 

 

Aantal Roemenen neemt toe, aantal Bulgaren niet 

Vanaf 1 januari dit jaar kunnen ook Roemenen en Bulgaren zonder 

tewerkstellingsvergunning in Nederland aan de slag. Deze nieuwe regeling zou ertoe 

kunnen leiden dat meer mensen uit deze landen zich in ons land vestigen. Het aantal 

Roemenen dat in Nederland kwam wonen is verdubbeld ten opzichte van de eerste 

helft van 2013 tot ruim 2,3 duizend. Het aantal Bulgaren is niet toegenomen. Zowel in 

het eerste halfjaar van 2013 als in de eerste helft van 2014 vestigden zich ruim 2 

duizend Bulgaren in Nederland. Er is nog onvoldoende zicht op de mechanismen achter 

deze migratiestromen. 

 

Meeste Polen in het Westland, Bulgaren in de grote steden 

In verhouding wonen de meeste Polen in het Westland: drie keer zo veel als gemiddeld 

voor Nederland. Ook Brabant en de Bollenstreek zijn aantrekkelijke vestigingsgebieden 

voor de Polen. Bulgaren, en in mindere mate Roemenen, wonen veel vaker dan 

gemiddeld in de grote stad, ook als rekening wordt gehouden met het inwonertal. Het 
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http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/publicaties/maatwerk/archief/2014/140123-migrantenmonitor-2011-2012.htm
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aandeel Bulgaren in Den Haag was begin 2014 bijvoorbeeld acht keer zo groot als het 

landelijk gemiddelde.  

 

Concentratie-index voor Polen, Bulgaren en Roemenen, 2014  

 
Polen     Bulgaren   Roemenen 

 
Bron: CBS 

 

Meer Syrische asielzoekers ingeschreven in Nederland 

Naast arbeidsmigranten, gezinsmigranten en studenten komt er een kleine, maar weer 

snel in omvang toenemend aantal mensen naar Nederland dat asiel aanvraagt (zie De 

Nederlandse Migratiekaart 2013). 

Op dit moment komen er relatief veel asielverzoeken van Syriërs en Eritreeërs. In het 

eerste halfjaar van 2014 zijn bijna 3 duizend Syrische asielzoekers ingeschreven in een 

gemeente tegen 600 in dezelfde periode van 2013. Van deze groep vertrekken nog 

nauwelijks mensen. De veel recentere toename van asielverzoeken van Eritreeërs (een 

sterke stijging in april en mei) vertaalt zich nog niet in meer inschrijvingen in 

Nederlandse gemeenten.  

 

Meer migratie in de tweede helft van het jaar 

Doorgaans ligt het niveau van immigratie en emigratie in de tweede helft van het jaar 

boven het niveau in het eerste halfjaar. Vooral in augustus en september komen er 

veel immigranten naar Nederland, met name studenten en arbeidsmigranten. Er 

vertrekken in de tweede helft van het jaar ook meer personen dan in de eerste helft.  

 

Bron: StatLine, Bevolking en bevolkingsontwikkeling; per maand, kwartaal en jaar. 
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http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E91E5F64-E47E-498D-BC84-D4E4BB60E003/0/Cahier20148_Migratiekaart_25juni2014.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/E91E5F64-E47E-498D-BC84-D4E4BB60E003/0/Cahier20148_Migratiekaart_25juni2014.pdf
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37943NED&D1=47,89,173&D2=156,160,173,177,190,194,207,211,224,228,241,245,258,262,275,279,292,296,309,313,326-l&HDR=T&STB=G1&VW=T
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Technische toelichting 

De cijfers in dit bericht over immigratie en emigratie hebben betrekking op personen 

die ingeschreven staan in respectievelijk uitgeschreven worden uit de Basisregistratie 

Personen (BRP). Men wordt ingeschreven als 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.  

Het aantal niet in de BRP ingeschreven Polen heeft betrekking op personen met een 

baan (werknemers en zelfstandigen) die in Nederland werken maar niet in een 

Nederlandse gemeente staan ingeschreven. 

Asielzoekers worden doorgaans in een Nederlandse gemeente ingeschreven als zij een 

verblijfsvergunning krijgen en vanuit de opvang voor asielzoekers naar een woning 

doorstromen. Asielzoekers die in de opvang voor asielzoekers verblijven kunnen na een 

verblijf van een half jaar in Nederland in een gemeente worden ingeschreven, ook als 

zij nog geen verblijfsvergunning hebben.  

De cijfers over 2014 hebben een voorlopig karakter. 

 

De concentratie-index van een bepaalde groep in een bepaalde regio geeft de 

verhouding weer tussen het percentage eerste generatie personen van die groep in die 

regio en het percentage eerstegeneratie personen van die groep in de totale bevolking 

van Nederland. 

Een voorbeeld: ongeveer 1,67 procent van de bevolking van de regio Westland behoort 

tot de eerstegeneratie Polen. Voor de bevolking van Nederland is dit 0,57 procent. De 

concentratie-index van Polen in de regio Westland is dus (1,67/0,57) x 100 = 297. 

 

 


