Aandeel 65-plussers groeit tussen 2020 en 2040 met 25%
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Ook het aandeel van mensen met een migratie-achtergrond zal de komende jaren sterk toenemen. Het aandeel
van Nederlanders met een migratie-achtergrond groeit tussen 2020 en 2070 van 25% naar 42%.

Grijze golf
De groei van het aantal 65 plusser is zowel het gevolg van de naoorlogse geboortegolf en het grote aantal
geboorten in de jaren zestig, als van de stijgende levensduur. Het aantal ouderen stabiliseert naar verwachting
tussen 2040 en 2050, als kleinere generaties de 65 jaar passeren en veel ouderen uit de grote naoorlogse
generaties overlijden. Na 2050 neemt het aantal ouderen in de bevolking weer toe, mede doordat de grote
generatie millennials dan 65 jaar worden.
Het aantal inwoners van 20 tot 65 jaar stijgt naar verwachting van 10,3 miljoen nu naar 10,4 miljoen rond 2027.
Na een daling stijgt het weer, tot 10,9 miljoen in 2070. Het aantal 0- tot 20-jarigen blijft de komende jaren
waarschijnlijk rond de 3,7 miljoen, waarna een toename inzet tot 4,2 miljoen jongeren in 2070.

In 2070 naar verwachting 42 procent met een migratieachtergrond
De afgelopen twintig jaar (tussen eind 2000 en eind 2020) is de bevolking met 1,5 miljoen inwoners gegroeid,

van wie 96 procent een migratieachtergrond heeft. Dit komt door immigratie, maar ook doordat de eerste
generatie migranten kinderen kregen (de tweede generatie). De bevolking met een Nederlandse achtergrond
neemt sinds 2015 af, doordat er meer mensen overlijden dan er kinderen worden geboren en er iets meer
mensen emigreren dan immigreren.
De komende decennia groeit de bevolking alleen nog door mensen met een migratieachtergrond, en daalt het
aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond verder. Eind 2020 heeft 25 procent van de bevolking een
migratieachtergrond, in 2070 zal dit naar verwachting 42 procent zijn. Zowel nu als in de toekomst is bijna de
helft van degenen met een migratieachtergrond zelf in Nederland geboren, met minimaal één in het buitenland
geboren ouder.
Bron en meer informatie: www.cbs.nl
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