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CBS: 18,1 miljoen inwoners in 2060 
 

De Nederlandse bevolking zal de komende decennia blijven groeien, tot 18,1 miljoen inwoners 

in 2060. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose, die het CBS vandaag heeft gepubliceerd. 

De groei komt doordat er meer migranten naar Nederland komen dan er vertrekken, en door de 

stijgende levensduur. De komende jaren worden er ook weer meer kinderen geboren, maar dat 

is op den duur niet voldoende om het oplopende aantal sterfgevallen te compenseren. In de 

toekomst telt de Nederlandse bevolking meer ouderen en meer allochtonen. 

 

Geboorten stijgen weer, meer immigranten 

De afgelopen drie jaar werden er steeds minder kinderen geboren. Vooral jonge paren stelden 

het krijgen van kinderen uit, waarschijnlijk vanwege de slechte economische omstandigheden. 

Die trend is in 2014 gekeerd. Er werden 175 duizend kinderen geboren, 3 duizend meer dan in 

2013. De komende jaren stijgt het geboortecijfer naar verwachting verder, omdat het aantal 

vrouwen van rond de dertig jaar oud gaat toenemen. Door deze ontwikkelingen krijgen 

basisscholen naar verwachting vanaf 2018 weer zestien jaar lang een toenemende instroom in 

de kleutergroepen. Rond 2030 worden 193 duizend geboorten per jaar verwacht, daarna zal het 

geboortecijfer volgens de prognose weer dalen.  

Ook het aantal immigranten stijgt. In 2014 kwamen naar schatting 180 duizend immigranten 

naar Nederland, 15 duizend meer dan in 2013. Er kwamen zowel meer asielmigranten, als meer 

arbeidsmigranten vanuit de EU. Het aantal emigranten daalde met een paar duizend naar 144 

duizend. Verwacht wordt dat de immigratie nog iets verder stijgt, maar dat de emigratie ook toe 

zal nemen. De prognose voorziet voor de komende decennia een gemiddeld 

vestigingsoverschot van 19 duizend migranten per jaar.  

 

Nederland blijft straks groeien door migratie 

De afgelopen dertig jaar is de Nederlandse bevolking met 2,4 miljoen inwoners gegroeid. Drie 

kwart van die toename betrof allochtonen - inwoners met een in het buitenland geboren ouder. 

Ook de komende decennia zal internationale migratie naar verwachting een belangrijke bijdrage 

aan de bevolkingsgroei leveren. In 2060 telt Nederland naar verwachting 0,9 miljoen meer 

eerstegeneratieallochtonen (die naar Nederland geïmmigreerd zijn) en 1,2 miljoen meer 

tweedegeneratieallochtonen (die hier zijn geboren). Het aantal inwoners met uitsluitend in 

Nederland geboren ouders daalt naar verwachting juist met 0,9 miljoen. 

 

Ook langere levensduur zorgt voor bevolkingsgroei 

Ook de stijgende levensduur draagt bij aan de bevolkingsgroei. Op basis van de huidige stand 

van de volksgezondheid en de medische technologie zouden in 2014 geboren jongetjes 

gemiddeld 79,9 jaar oud worden en meisjes 83,3 jaar. Deze ‘virtuele levensduur’ stijgt echter 

voortdurend, onder meer door medische vooruitgang, en is in 2060 naar verwachting 7 jaar 
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hoger dan nu. Zonder deze stijging zouden de komende 45 jaar ruim een miljoen inwoners meer 

overlijden dan in de prognose wordt voorzien. Het inwonertal in 2060 zou dan nauwelijks hoger 

uitkomen dan nu.  

De stijgende levensduur leidt uiteraard vooral tot een sterkere toename van het aantal 

ouderen. Volgens de prognose groeit het aantal 65-plussers van 3,0 miljoen nu naar 4,8 miljoen 

in 2040 en 4,7 miljoen in 2060. Het aantal 80-plussers stijgt naar verwachting van 0,7 miljoen nu 

naar 2 miljoen in 2060. 

 

Grafiek 1: prognose aantal inwoners naar leeftijdsgroep 

 
 

Grafiek 2: prognose aantal autochtone en allochtone inwoners
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Technische toelichting 
 

De bevolkingsprognose wordt periodiek bijgesteld, waarbij de meest recente ontwikkelingen en 

nieuwe inzichten worden meegenomen. Ten opzichte van de prognose uit 2012 zijn er dit keer 

vooral bijstellingen bij de internationale migratie. Er worden in de toekomst meer immigranten 

maar ook meer emigranten verwacht, voor een groot deel voormalige immigranten die weer 

vertrekken. Voor de verwachte levensduur zijn de veronderstellingen vrijwel niet gewijzigd. Dit 

geldt ook voor het verwachte kindertal, al ligt het aantal geboorten wel hoger doordat de 

hogere immigratie ook tot meer geboorten leidt. In 2025 ligt het verwachte inwonertal 135 

duizend hoger dan volgens de vorige prognose, in 2060 160 duizend hoger. Op de verschillen 

met de vorige prognose wordt uitgebreider ingegaan in het artikel Bevolkingsprognose 2014-

2060: groei door migratie (zie link bij dit artikel). 

Met het begrip virtuele levensduur, dat in dit persbericht wordt gebruikt, wordt gedoeld op de 

periode-levensverwachting. De periode-levensverwachting is een samenvattende maat voor de 

sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden 

indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Voor de 

schatting van de werkelijke levensduur wordt de cohort-levensverwachting gebruikt. Bij de 

berekening daarvan worden voor elke leeftijd de sterftekansen gebruikt van het jaar waarin 

men die leeftijd bereikt. Beide type levensverwachting hebben toepassingen. De periode-

levensverwachting geeft een schatting van de levensduur zonder daar op dat moment nog niet 

gerealiseerde ontwikkelingen in de volksgezondheid en medische techniek bij te betrekken. Het 

is daardoor een bruikbare indicator voor de stand van zaken op dat gebied in een bepaald jaar. 

De cohort-levensverwachting geeft de beste schatting voor de werkelijke levensduur die 

mensen zullen bereiken. Beide type levensverwachting worden door het CBS gepubliceerd. 

Volgens de prognose ligt de werkelijke levensduur voor de naoorlogse generaties (1946-1961) 

gemiddeld 8 jaar hoger dan de periode-levensverwachting in hun geboortejaar. De levensduur 

op 65-jarige leeftijd ligt voor deze generaties naar verwachting 1,5 jaar hoger dan de resterende 

periode-levensverwachting in het jaar dat ze 65 worden.. Omdat de CBS-prognose niet verder 

kijkt dan 2060, wordt de cohort-levensverwachting niet gepubliceerd voor generaties die later 

dan 1961 geboren zijn. Voor latere generaties worden wel sterfte- en overlevingscijfers tot aan 

2060 gepubliceerd. 

Het CBS maakt schattingen van onzekerheidsmarges rond een aantal prognosecijfers. Bij de 

immi- en emigratie is er al voor de korte termijn grote onzekerheid, omdat het aantal migranten 

van jaar tot jaar sterk kan fluctueren. Geboorte en sterfte zijn voor de korte termijn 

voorspelbaarder, maar daarbij loopt de onzekerheid op de lange termijn sterker op. Rekening 

houdend met deze onzekerheden is verdere groei van de bevolking in elk geval tot rond 2035 

waarschijnlijk. In de jaren daarna zou de bevolking zowel kunnen groeien als krimpen. De 

bevolking in 2060 ligt waarschijnlijk tussen de 16,7 en 19,4 miljoen. 

Personen die in Nederland verblijven zonder zich bij een gemeente in te schrijven zijn niet 

meegeteld in de immigratiecijfers. De cijfers over emigratie en het migratiesaldo zijn inclusief 

het saldo van de administratieve correcties (opnemingen en afvoeringen in het 

bevolkingsregister die niet het gevolg zijn van geboorte, sterfte, verhuizing, immigratie of 

emigratie). De prognosecijfers over de immigratie zijn inclusief overige correcties. Deze 

correcties worden door het CBS uitgevoerd omdat de informatie over de bevolkingsgroei 

inclusief de administratieve correcties niet exact overeenkomt met het verschil tussen de 

inwonertallen in twee opeenvolgende jaren. 
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Tabel 1. Bevolkingsprognose: bevolkingsgroei  

Jaar Totale bevolkingsgroei 1) Geboorte Sterfte Immigratie3) Emigratie2) 

      
 x 1 000         

      
2014 70 175 141 180 144 

2020 58 187 151 185 163 

2025 50 192 162 185 165 

2030 37 193 174 185 167 

2035 22 190 185 185 168 

2040 7 184 194 185 168 

2045 1 182 198 186 169 

2050 2 186 200 186 170 

2055 5 191 202 186 171 

            
1) Inclusief saldo administratieve correcties en overige correcties  

2) Inclusief saldo administratieve correcties 

3) Inclusief overige correcties 

Bron: CBS 

 


