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De Caribische eilanden Bonaire, Saba en Sint-
Eustatius vormen vanaf 10 oktober 2010 onder 
de naam Caribisch Nederland een deelgemeen-
te van Nederland. Dat betekent dat het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS) sinds die 
datum ook verantwoordelijk is voor de samen-
stelling van statistische gegevens over Caribisch 
Nederland. In dit artikel worden nieuwe cijfers 
voor Caribisch Nederland gepresenteerd, waar-
onder gegevens over leeftijd van de moeder bij 
geboorte, huishoudensamenstelling en het aan-
tal tienergeboorten. 

Op 1 januari 2014 woonden op Caribisch Ne-
derland 24,3 duizend inwoners. Met 18,4 dui-
zend inwoners is Bonaire het grootste van de 
drie eilanden. Daarna volgen Sint Eustatius (4 
duizend) en Saba (1,8 duizend). In 2013 groei-
de de bevolking in Caribisch Nederland met 
iets meer dan duizend. Dat kwam vooral door-
dat de immigratie de emigratie overtrof. Qua 
leeftijd valt op dat er in Caribisch Nederland, 
in vergelijking met het Europees Nederland, re-
latief veel 25-55-jarigen en weinig 60-plussers 
zijn.

Voor de gegevens over geboorten is op basis 
van het land waar de moeder staat ingeschre-

ven en de herkomst van de moeder de volgende 
indeling gemaakt: ingeschreven in Caribisch 
Nederland, ingeschreven in Nederland en daar-
binnen van Nederlands-Antilliaanse/ Arubaa-
nse herkomst ingeschreven in Nederland. Met 
Nederland wordt hier het Europese deel van 
Nederland bedoeld. Dit ter onderscheiding van 
Caribisch Nederland.

Vrouwen in Caribisch Nederland worden met 
gemiddeld 25,2 jaar veel eerder moeder dan 
vrouwen in Europees Nederland die dan ge-
middeld 29,4 jaar zijn. Vrouwen van Antilli-
aans/Arubaanse herkomst in Nederland wor-
den iets later (25,9 jaar) voor het eerst moeder 
dan vrouwen in Caribisch Nederland. Met 
één op de tien geboorten zijn tienergeboorten 
in Caribisch Nederland niet ongewoon, en 
dat wijkt flink af van de rest van Nederland 
(1,3%). Vrouwen van Antilliaanse/Arubaanse 
herkomst (6,8%) zitten daar tussenin. Het lijkt 
erop dat het aantal tienergeboorten onder vrou-
wen van Antilliaanse/Arubaanse herkomst in 
Nederland zich geleidelijk aanpast aan dat van 
alle vrouwen in Nederland. De percentages in 
Caribisch Nederland verschillen per eiland: op 
Sint-Eustatius komt dit meer voor dan op de 
andere twee eilanden. 

In Caribisch Nederland worden vrouwen op jongere leeftijd moeder dan 
vrouwen in Europees Nederland en zijn vaker alleenstaand. Vrouwen van 
Antilliaanse/Arubaanse herkomst die in Nederland wonen, worden iets 
later voor het eerst moeder dan vrouwen in Caribisch Nederland. Zonder 
partner een kind grootbrengen is voor vrouwen in Caribisch Nederland 
geen bijzonderheid. Dat is ook zo voor ruim vier op de tien vrouwen van 
Antilliaanse/Arubaanse herkomst die in Nederland wonen. 

Moeders in Caribisch 
Nederland

Bron: CBS.

Levendgeborenen naar herkomst van de moeder en huishoudenssamenstelling, 2012

Ruim een derde van de kinderen die in 2012 
in Caribisch Nederland werden geboren, 
kwam terecht in een eenouderhuishouden, 
doorgaans bij een alleenstaande moeder. 
Nog eens ruim een derde groeide op bij een 
gehuwd paar. Van de levendgeborenen in 
Nederland met een moeder van Antilliaan-
se/Arubaanse herkomst groeit ook ruim een 
derde in een eenouderhuishouden op. Voor 
Nederland totaal is dit aandeel echter veel 
lager (8%). Verder valt op dat ongehuwd 
ouderschap  voor vrouwen van Antilliaan-
se/Arubaanse herkomst (in Nederland) en 
voor alle vrouwen in Nederland nagenoeg 
overeenkomt, met ongeveer 30 procent. In 
Caribisch Nederland wordt slechts 15 pro-
cent van de kinderen geboren bij een on-
gehuwd stel. Onder vrouwen in Caribisch 
Nederland komen andere huishoudensvor-
men vaker voor dan onder vrouwen in Ne-
derland totaal. Dat is ook zo onder vrouwen 
van Antilliaanse/Arubaanse herkomst. Het 
gaat dan vaak om een moeder en haar pas-
geborene die inwonen bij de ouders (of de 
moeder) van de moeder.

Suzanne Loozen, CBS, swhc.loozen@cbs.nl 

Carel Harmsen, CBS, cn.harmsen@cbs.nl
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