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Onderzoeksflits #17:  

Verhuizingen jonge gezinnen 2018 

Nieuwsbericht: Verhuizingen jonge gezinnen 2018 

Auteur: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

Datum: 26 juni 2019 

Inleiding 

Op 26 juni heeft het CBS een nieuwsbericht over verhuizingen van jonge gezinnen gepubliceerd. Dit is 

een herhaling van een vergelijkbare analyse door het CBS in 2017. In het nieuwsbericht is ook over 

Utrechtse verhuiscijfers gerapporteerd. Hieronder volgt een korte samenvatting en een toelichting bij 

de gepubliceerde cijfers. 

Samenvatting van inhoud 

Enkele belangrijke ontwikkelingen in Utrecht 

Afname aandeel verhuisde jonge gezinnen in 2018 

Het aandeel van de jonge gezinnen (oudste kind onder 4 jaar) in Utrecht dat naar een andere gemeente 

verhuist daalt van 10,0% in 2016 naar 8,6% in 2018. Daarmee is een einde gekomen aan de stijgende 

trend vanaf 2013 (5,5%). In de jaren voor de economische crisis schommelde het vertrekpercentage van 

jonge gezinnen in Utrecht rond 7,5% (2004 t/m 2008). De sterke toename van het verhuispercentage in 

de periode 2013-2016 duidt op een uitgesteld vertrek tijdens de crisisjaren. 

Jonge gezinnen met hoog inkomen verhuizen vaker uit de stad 

Gezinnen verhuizen vooral als de kinderen nog niet naar school gaan, met name naar kleinere 

gemeenten in de regio. Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt dat 34% van de Utrechtse gezinnen 

binnen vier jaar na de geboorte van het eerste kind uit de stad verhuist. Op basis van WoON2018 

noemt het CBS een tekort aan woonruimte en/of het ontbreken van een tuin als mogelijke verklaringen 

voor het vertrek van gezinnen uit de stad. Gezinnen zonder migratieachtergrond en gezinnen met een 

hoog inkomen verlaten het vaakst de grote stad. Gezinnen met een migratieachtergrond en gezinnen 

met een laag inkomen blijven na een verhuizing vaker in de stad wonen.  

Utrecht en andere gemeenten 

In de andere G4-steden zien we eenzelfde trend in verhuisbewegingen van jonge gezinnen, met een 

stagnatie in de periode 2008–2013 en een piek in 2016 of 2017. In Amsterdam (11,6% in 2018) is het 

aandeel verhuisde jonge gezinnen hoger dan in Utrecht (8,6%); in Rotterdam (7,7%) en Den Haag (6,1%) 

is dit aandeel lager. In middelgrote en kleine gemeenten is het aandeel jonge gezinnen dat vertrekt 

geringer (resp. 5,0% en 4,1%). 
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Relevantie voor Utrecht/Relatie met Utrechtse onderzoeken 

Relatie met Utrechtse onderzoeken: in de Utrecht Monitor is er specifiek aandacht voor de 

bevolkingsontwikkeling van Utrecht. 

Link 

Publicatie 2019: 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/26/ruim-1-op-10-jonge-gezinnen-verliet-amsterdam-in-

2018 

Publicatie 2017: 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/45/veel-jonge-gezinnen-verlaten-de-grote-stad 
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