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1. TOELICHTING 
 
Deze tabel bevat demografische informatie over inwoners van gemeenten, wijken en 
buurten.  
Het bijzondere aan deze tabel is dat de gegevens over de jaren 1999 t/m 2009 getoond 
worden naar de gemeentelijke indeling van 2009. Hierdoor kunnen de inwoneraantallen 
door de tijd heen met elkaar vergeleken worden. Dit in tegenstelling tot de cijfers in 
andere StatLinetabel waarin vergelijkingen door de tijd veelal niet mogelijk zijn door 
jaarlijkse wijzigingen in de gemeentelijke indeling. 
 
De tabel bevat cijfers die kunnen afwijken van op het oog vergelijkbare cijfers in andere 
tabellen op StatLine. Zie voor meer informatie paragraaf 4. 
 
Gegevens beschikbaar: vanaf 1999. 
 
Status van de cijfers: 
Definitief. 
 
Wanneer komen er nieuwe cijfers? 
Deze tabel zal stapsgewijs aangevuld worden met nieuwe gegevens op basis van de 
gemeentelijke indeling van 2009.  
 

2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN 
 
Verklaring der tekens is als volgt: 
 
niets(blank) : een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
. : gegevens ontbreken 
x : geheim 
- : nihil 
0(0,0)          : het getal is kleiner dan de helft van gekozen eenheid 
* : voorlopige cijfers 
**               : nader voorlopige cijfers  
 
3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN 
 
Veel gegevens op gemeenteniveau zijn te vinden in de tabel Regionale Kerncijfers 
Nederland en de publicatie Gemeente Op Maat 

Meer informatie op wijk- en buurtniveau is te vinden in de tabellen: 
Kerncijfers wijken en buurten 2004-2010 
Kerncijfers wijken en buurten 2001 
Kerncijfers wijken en buurten 1999 
Kerncijfers wijken en buurten 1997 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37515&D1=0-3,9,21,27&D2=0,5762,11465,11467,11489&HDR=T&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37681&D1=0-2,23-24,30,33&D2=0,4999-5000&HDR=T&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70139NED&D1=0,8,16,24,31&D2=0,2537-2538,5448,5450,10924&HDR=T&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70904NED&D1=0,48,51-52,71,73,114-117&D2=0,5342-5350&D3=4,l&VW=T
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/gemeente-op-maat/gemeente-op-maat/default.htm
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned&D1=0-2,8,24-25,33-35,94,118&D2=0-1,10,47,62,94,481&D3=13-15&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned&D1=0-2,8,24-25,33-35,94,118&D2=0-1,10,47,62,94,481&D3=13-15&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T


Kerncijfers wijken en buurten 1995 

Meer informatie op wijk- en buurtniveau is te vinden in de tabel 
Nabijheid voorzieningen; afstand tot locatie, buurtcijfers 

Veel gegevens op gemeenteniveau zijn te vinden in de tabel 
Regionale Kerncijfers Nederland en de publicatie Gemeente Op Maat 

Voor de wijken en buurten is ook een kaart beschikbaar: Wijk- en buurtkaart 2009.

Meer informatie over de Nederlandse bevolking is te vinden in  
Bevolking; burgerlijke staat, geslacht, leeftijd en regio, 1 januari en in de tabel  
Bevolking; leeftijd, herkomstgroepering, geslacht en regio, 1 januari 

4. BRONNEN EN METHODEN 
 

De cijfers zijn beschikbaar op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Gemeenten zijn 
onderverdeeld in wijken en buurten. Elke gemeente heeft minimaal één wijk en elke wijk 
is weer opgebouwd uit minimaal één buurt. 

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Het SSB 
bevat de belangrijkste demografische en sociaal-economische gegevens. De tabel bevat 
cijfers die kunnen afwijken van op het oog vergelijkbare cijfers in andere tabellen op 
StatLine. Deze verschillen kunnen echter verklaard worden door definitieverschillen en de  
opzet van het SSB. Het aantal inwoners is licht hoger in het SSB door de verwerking van 
nagekomen berichten van de Gemeentelijke BasisAdministratie.  
 
Om redenen van betrouwbaarheid en geheimhouding kunnen gegevens ontbreken. Welke 
beveiligingsprocedure is gebruikt, is vermeld in de toelichting bij de betreffende 
onderwerpen. 
Bij enkele variabelen is het mogelijk om beveiligde cellen te vullen met een waarde op 
basis van de overige gegevens in de tabel. Dit wordt echter afgeraden, omdat de waarde 
die op die manier berekend wordt niet betrouwbaar is bevonden. Daarom is het 
terugrekenen van deze beveiligde cellen voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
zelf. 

Door afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de 
som van de afzonderlijke getallen. Verder zijn er per jaar enkele duizenden inwoners van 
wie niet bekend is in welke wijk en buurt ze wonen. Alleen de gemeente is bekend. Deze 
personen worden niet op wijk- en buurtniveau meegeteld, maar wel op gemeenteniveau. 
Ook daardoor tellen de aantallen van wijken en buurten niet altijd op tot 
gemeentetotalen. 

 
5. MEER INFORMATIE 
 
Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice 
Copyright ® Centraal Bureau voor de Statistiek , Den Haag/Heerlen  
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.  

 

http://www.cbs.nl/infoservice
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37713&D1=0-8&D2=0&D3=0,2&D4=0-1,126&D5=12-14&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37713&D1=0-8&D2=0&D3=0,2&D4=0-1,126&D5=12-14&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03759ned&D1=0,3,6,9,12&D2=129-132&D3=0-1,129&D4=21-22&HDR=T&STB=G2,G1,G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03759ned&D1=0,3,6,9,12&D2=129-132&D3=0-1,129&D4=21-22&HDR=T&STB=G2,G1,G3&VW=T
http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/geografische-data/archief/2010/2010-wijk-en-buurtkaart-2009.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/nederland-regionaal/publicaties/gemeente-op-maat/gemeente-op-maat/default.htm
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=70072ned&D1=0-2,8,24-25,33-35,94,118&D2=0-1,10,47,62,94,481&D3=13-15&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80306NED&D1=0,4,29-38,41-42,45&D2=0,6327,6423,6429,8335,8410,8415,8759,8764,8767&D3=l&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37108&D1=0-2,9,21-23,29-30&D2=0,521-522,9266-9268&HDR=T&STB=G1&VW=T


Variabelen met hun toelichtingen 
 
Regiocode 
Vergemakkelijkt het koppelen met andere tabellen. 
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt. 
De regiocode 2009 bestaat in deze tabel uit maximaal 10 posities. De eerste twee 
posities bestaan uit de letters GM (gemeente), WK (wijk) of BU (buurt). Hiermee kunnen 
de verschillende regionale niveaus van elkaar onderscheiden worden. 
De code van een gemeente wordt gevormd door 2 letters en 4 cijfers. Dit zijn de letters 
GM gevolgd door de gemeentecode van 4 cijfers. De gemeentecode geeft de numerieke 
aanduiding van gemeenten weer die door het CBS in overleg met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt vastgesteld. 
De code van een wijk wordt gevormd door 2 letters en 6 cijfers. Dit zijn de letters WK 
gevolgd door de gemeentecode van 4 cijfers en de wijkcode van 2 cijfers. 
De code van een buurt wordt gevormd door 2 letters en 8 cijfers. Dit zijn de letters BU 
gevolgd door de gemeentecode van 4 cijfers, de wijkcode van 2 cijfers en de buurtcode 
van 2 cijfers. 
 
Totale bevolking 
Het aantal inwoners op 1 januari. De cijfers zijn afgerond op tientallen. 
 
Mannen 
Het aantal mannen op 1 januari. De cijfers zijn afgerond op tientallen. 
 
Vrouwen 
Het aantal vrouwen op 1 januari. De cijfers zijn afgerond op tientallen. 
 
0 tot 15 jaar 
Het aantal inwoners dat op 1 januari 0 tot 15 jaar oud is. De cijfers zijn afgerond op 
tientallen en worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of buurt. 
 
15 tot 25 jaar 
Het aantal inwoners dat op 1 januari 15 tot 25 jaar oud is. De cijfers zijn afgerond op 
tientallen en worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of buurt. 
 
25 tot 45 jaar 
Het aantal inwoners dat op 1 januari 25 tot 45 jaar oud is. De cijfers zijn afgerond op 
tientallen en worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of buurt. 
 
45 tot 65 jaar 
Het aantal inwoners dat op 1 januari 45 tot 65 jaar oud is. De cijfers zijn afgerond op 
tientallen en worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of buurt. 
 
65 jaar en ouder 
Het aantal inwoners dat op 1 januari 65 jaar of ouder is. De cijfers zijn afgerond op 
tientallen en worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of buurt. 
 
Ongehuwd 
Het aantal inwoners dat op 1 januari ongehuwd is. De burgerlijke staat ongehuwd geeft 
aan dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd 
partnerschap is aangegaan. De cijfers zijn afgerond op tientallen en worden vermeld bij 
50 of meer inwoners per wijk of buurt. 
 
Gehuwd 
Het aantal inwoners dat op 1 januari gehuwd is. De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na 
sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de 
gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed, want zij 



blijven formeel gehuwd. De cijfers zijn afgerond op tientallen en worden vermeld bij 50 
of meer inwoners per wijk of buurt. 
 
Gescheiden 
Het aantal inwoners dat op 1 januari gescheiden is. De burgerlijke staat gescheiden 
ontstaat na ontbinding van een huwelijk door echtscheiding of na ontbinding van een 
geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die 
gescheiden zijn van tafel en bed worden tot de gehuwden gerekend. De cijfers zijn 
afgerond op tientallen en worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of buurt. 
 
Verweduwd 
Het aantal inwoners dat op 1 januari verweduwd is. De burgerlijke staat verweduwd 
ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door het 
overlijden van de partner. De cijfers zijn afgerond op tientallen en worden vermeld bij 50 
of meer inwoners per wijk of buurt. 
 
Bevolking naar herkomstgroepering 
Herkomstgroepering is een kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden 
is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. 
Dit kenmerk maakt onderscheid tussen autochtoon en allochtoon. Binnen de allochtonen 
is er een onderscheid gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Dit 
onderscheid is ingegeven door de grote verschillen in sociaal-economische en culturele 
situatie. Binnen de groep niet-westerse allochtonen worden de vier grote doelgroepen 
van het minderhedenbeleid van de overheid onderscheiden, te weten de herkomstlanden 
Turkije, Marokko, Suriname en Nederlandse Antillen/Aruba. 
 
Totaal autochtonen 
Het aantal autochtonen op 1 januari. Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in 
Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren. De cijfers zijn 
afgerond op tientallen en worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of buurt. 
 
Totaal allochtonen 
Het aantal allochtonen op 1 januari. Allochtonen zijn personen van wie ten minste één 
ouder in het buitenland is geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen westerse en 
niet-westerse allochtonen. De cijfers zijn afgerond op tientallen. 
 
Westerse allochtonen 
Het aantal westerse allochtonen op 1 januari. Tot de categorie westerse allochtonen 
behoren personen met als herkomstgroepering één van de landen in Europa (met 
uitzondering van Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan. Op grond 
van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit 
Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen 
die in voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse Bedrijven 
met hun gezin. De cijfers zijn afgerond op tientallen en worden vermeld bij 50 of meer 
inwoners per wijk of buurt. 
 
Niet-westerse allochtonen 
Allochtonen met als herkomstgroepering één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en 
Azië (met uitzondering van Indonesië en Japan) of Turkije. Op grond van hun sociaal-
economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot 
de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in voormalig 
Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. 
 
Totaal niet-westers 
Het aantal niet-westerse allochtonen op 1 januari. De cijfers zijn afgerond op tientallen 
en worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of buurt. 
 



Marokko 
Het aantal allochtonen met herkomstgroep Marokko, Ifni, Spaanse Sahara en Westelijke 
Sahara op 1 januari. De cijfers zijn afgerond op tientallen. De cijfers worden vermeld bij 
50 of meer inwoners per wijk of buurt en minimaal 10 niet-westerse allochtonen per wijk 
of buurt. 
 
Turkije 
Het aantal allochtonen met herkomstgroep Turkije op 1 januari. De cijfers zijn afgerond 
op tientallen. De cijfers worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of buurt en 
minimaal 10 niet-westerse allochtonen per wijk of buurt. 
 
Suriname 
Het aantal allochtonen met herkomstgroep Suriname op 1 januari. De cijfers zijn 
afgerond op tientallen. De cijfers worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of 
buurt en minimaal 10 niet-westerse allochtonen per wijk of buurt. 
 
Nederlandse Antillen en Aruba 
Het aantal allochtonen met herkomstgroep de tot het Nederlandse koninkrijk behorende 
eilanden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba op 1 januari. De 
cijfers zijn afgerond op tientallen. De cijfers worden vermeld bij 50 of meer inwoners per 
wijk of buurt en minimaal 10 niet-westerse allochtonen per wijk of buurt. 
 
Overig niet-westers 
Het aantal allochtonen met een overige niet-westerse herkomst op 1 januari. De cijfers 
zijn afgerond op tientallen. De cijfers worden vermeld bij 50 of meer inwoners per wijk of 
buurt en minimaal 10 niet-westerse allochtonen per wijk of buurt. 
 
Personen met een uitkering 
Wanneer een persoon meer dan één uitkering heeft, dan wordt deze persoon bij elke 
soort uitkering meegeteld. Een persoon die bijvoorbeeld zowel een bijstandsuitkering als 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, wordt zowel meegeteld bij de categorie 
'Personen met een bijstandsuitkering' als bij de categorie 'Personen met een AO-
uitkering'. 
 
Bijstandsuitkering 
Aantal personen van 15 tot 65 jaar die op de laatste vrijdag van september een 
bijstandsuitkering ontvingen. De cijfers zijn afgerond op tientallen. 
Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van de Algemene Bijstandswet (ABW) en de 
Wet Werk en Bijstand (WWB), die per 1 januari 2004 in de plaats is gekomen van de 
ABW.  
 
Arbeidsongeschiktheidsuitkering 
Aantal personen van 15 tot 65 jaar die op de laatste vrijdag van september een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen. De cijfers zijn afgerond op tientallen. 
 
Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van de WAO, WIA, WAZ of Wajong. 
WAO = Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 
WAZ = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 
Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
 
WW-uitkering 
Aantal personen van 15 tot 65 jaar die op de laatste vrijdag van september een 
werkloosheidsuitkering ontvingen. De cijfers zijn afgerond op tientallen. 


