Op een doorsnee dag
Worden in ons land 478 kinderen
geboren, waarvan 245 jongens en
233 meisjes • Zien 8 tweelingen het
levenslicht • Overlijden 381 mensen
• Worden hierdoor 106 vrouwen weduwe
en 51 mannen weduwnaar • Is 45% van
de overleden mannen en 63% van de
overleden vrouwen 80 jaar of ouder
• Worden 207 huwelijken gesloten,
waaronder 4 homohuwelijken • Is dit
voor 40 mannen en 35 vrouwen niet de
eerste keer dat ze trouwen • Trouwen
7 paren die 15 jaar of meer in leeftijd
verschillen • Vieren 108 echtparen hun
gouden en 24 echtparen hun diamanten
bruiloft • Worden 92 huwelijken door
echtscheiding ontbonden • Hebben
daarvan 15 huwelijken minder dan 5 jaar
stand gehouden en ook 15 huwelijken
25 jaar of langer • Verhuizen 4 325 mensen
• Gaan 378 jongeren op zichzelf wonen
en 227 jongeren vanuit huis samenwonen met een partner • Verhuizen
2 532 mensen binnen hun eigen
gemeente en verhuizen 1 794 mensen
tussen gemeenten • Komen 497 mensen
uit het buitenland in Nederland wonen
• Komen 4 op de 10 buitenlanders voor
werk naar Nederland • Is twee derde van
de immigranten in een westers land
geboren • Krijgen 71 mensen de
Nederlandse nationaliteit • Emigreren
394 mensen • 11 daarvan zijn 65 jaar
of ouder • Groeit de bevolking met
136 mensen.

Vandaag
Telt ons land 16,9 miljoen inwoners
• Zijn van hen 3,4 miljoen jonger dan
18 jaar en 2,9 miljoen 65-plus • Zijn circa
2 200 mensen 100 jaar of ouder • Zijn er
onder de 18 jaar 82 duizend jongens meer
dan meisjes • Zijn er boven de 65 jaar
289 duizend vrouwen meer dan mannen
• Is ruim 60% van de 80-plussers vrouw
• Zijn mannen gemiddeld 40,1 jaar oud
en vrouwen 41,9 jaar • Is er één vierkante
kilometer land voor elke 454 inwoners
• Delen in Drenthe 185 mensen één
vierkante kilometer en in Zuid-Holland
1204 • Zijn er 1,1 miljoen huishoudens
met 1 kind, 1,1 miljoen met 2 kinderen
en 407 duizend met 3 kinderen of meer
• Tellen 224 gezinnen 10 of meer kinderen
• Zijn nieuwe moeders gemiddeld ruim
29 jaar en nieuwe vaders ruim 32 jaar
• Heeft 3% van de baby’s een moeder van
40 jaar of ouder • Wonen in Nederland
3,5 miljoen allochtonen, van wie
2 miljoen met een niet-westerse achtergrond • Is 45% van de niet-westerse
allochtonen in Nederland geboren
• Vormen de 395 duizend Turken de
grootste groep niet-westerse allochtonen,
gevolgd door de 369 duizend Marokkanen
en de 348 duizend Surinamers • Zijn er
in ons land 7,6 miljoen huishoudens
• Bestaan daarvan 2,8 miljoen uit één
persoon, 2,5 miljoen uit twee en
2,3 miljoen uit drie of meer personen
• Woont 3% van de mannen en 5% van
de vrouwen op 80-jarige leeftijd in
een verzorgings- of verpleeghuis.

Straks
Neemt het inwonertal van ons land
verder toe • Stabiliseert de bevolking
rond 2040 op 18 miljoen • Dan is ruim
een kwart van de bevolking 65 jaar of
ouder • Woont 1 op de 7 inwoners in een
van de vier grote steden • Is Almere met
ruim 300 duizend inwoners de vijfde
stad van het land • Overlijden vanaf 2037
meer mensen dan er worden geboren
• Telt Nederland medio deze eeuw
3 miljoen niet-westerse allochtonen,
onder wie 473 duizend Marokkanen
en 442 duizend Turken • Van hen is
53% in Nederland geboren • Is ruim
560 duizend niet-westerse allochtonen
65-plus • Is het aantal huishoudens
met 1 miljoen toegenomen • Komt deze
toename volledig voor rekening van
eenpersoonshuishoudens • Bestaat
44% van alle huishoudens uit één persoon
• Zal 1 op de 5 vrouwen nooit kinderen
krijgen.

Altijd
Heeft CBS voor u de meest actuele
informatie op www.cbs.nl • Zijn op
StatLine cijfers beschikbaar tot op
postcodeniveau • Kunt u CBS
volgen op Twitter.com/statistiekcbs
• Staat onze infoservice (088) 570 70 70
of info@cbs.nl voor u klaar.

