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In de geschiedenis van Aruba hebben belangrijke veranderingen
plaatsgevonden. In dit boek zullen belangrijke onderwerpen
worden besproken die te maken hebben met de veranderingen
die Aruba in de afgelopen 50 jaar heeft meegemaakt. De
informatie die in dit boek wordt gepresenteerd is verzameld
gedurende 6 achtereenvolgende Volkstellingen, die gehouden
zijn tussen 1960 en 2010. Volkstellingen leveren waardevolle
informatie op over de inwoners van een land, over waar en
hoe ze wonen en over hoe hun leven in de loop van de tijd
verandert. Op Aruba worden Volkstellingen door het Centraal
Bureau voor de Statistiek gehouden.
Naast informatie afkomstig van de Volkstellingen, zijn bij het
opstellen van dit boek ook andere bronnen van informatie
geraadpleegd, zoals databestanden en publicaties van overheidsdiensten en particuliere organisaties alsook van inter
nationale organisaties zoals van de Verenigde Naties.

Dit boek is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband
tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek, het overkoepelend jeugdorgaan ATHA, de afdeling Curriculum Ontwikkeling
X
van Directie Onderwijs en het Jeugd Parlement Aruba. ■

Voorwoord

Dit boek heeft als doel een betrouwbare kijk te bieden op de
veranderingen die Aruba heeft ondergaan in de afgelopen 50
jaar. Op basis van dit boek kunnen geïnformeerde discussies
worden gevoerd op alle niveaus van de samenleving met
betrekking tot het verleden, heden en belangrijker nog, de
toekomst van Aruba.
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Bron:1 World Population Prospects: The 2015
Revision. Department of Economic and Social Affairs,
Population Division. United Nations. New York, 2015.2
Quarterly Demographic Bulletin, 2nd quarter 2015.
Central Bureau of Statistics. Oranjestad, 2015.

Hoofdstuk 1: Bevolking

Medio 2015 telde de
wereldbevolking afgerond
7.300.000.000 mensen1,
waarvan 109.028 (0,0015%)
op Aruba woonden2.
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Hoeveel mensen wonen op Aruba?
Ten tijde van de Volkstelling van
1960, telde de bevolking van Aruba
53.199 personen. Dat betekent dat er
per vierkante kilometer er toen 296
personen woonden. Vijftig jaar later
is de bevolking van Aruba verdubbeld.
Dat bleek uit de Volkstelling van 2010
toen in totaal 101.484 personen zijn
geteld. Dat komt overeen met 564
personen per vierkante kilometer.
Naar verwachting zal de bevolking
van Aruba de komende jaren blijven
groeien, maar de snelheid waarmee
dit zal gebeuren, hangt af van zowel
demografische- als economische ont
wikkelingen, zoals geboorte, sterfte,
migratie, economische groei en
werkgelegenheid. Om de groei van
de bevolking van Aruba te kunnen
volgen, is in het jaar 2000, een model
ontworpen door het Centraal Bureau

voor de Statistiek. Dit model wordt
steeds van nieuwe gegevens voorzien
die tijdens Volkstellingen worden verzameld. Aan de hand van dit model
kan een schatting worden gemaakt
van hoe de bevolking van Aruba zal
groeien. De schattingen worden
projecties genoemd.
In 2014 is dit model opnieuw gebruikt
om schattingen te maken van de
bevolkingsgroei tot en met het jaar
2030. Volgens deze projecties zal
de bevolking van Aruba tegen 2030
een inwonersaantal hebben van 132
duizend personen. Dit betekent dat
de bevolking zal groeien met 30%
vergeleken met de Volkstelling van
2010. Per vierkante kilometer zullen
dan 735 personen wonen, oftewel
171 personen meer per vierkante
kilometer dan in 2010.

De bevolking van Aruba 1960-2030*
Jaar

Totale bevolking

1960

53.199

1972

55.148

1981

60.312

1991

66.687

2000

90.506

2010

101.484

2020

112.881

2030

132.225

Bevolkingsdichtheid

Bron: Volkstelling 1960, 1972, 1981, 1991, 2000, 2010
* Noot: Voor de jaren 2015-2030 is de geprojecteerde bevolking van Aruba
gepresenteerd (medium scenario)

De bevolking van Aruba in 2030

= 1000 personen

Hoe dichtbevolkt is Aruba?
Aruba is tegenwoordig al één van de
meest dichtbevolkte landen van de
wereld. In het Caraïbisch gebied zijn
slechts Bermuda, Sint Maarten, en
Barbados, dichter bevolkt. Per 1 januari 2015 had Curaçao bijvoorbeeld
een bevolking van bijna 157 duizend
personen en een bevolkingsdichtheid van slechts 353 personen per
vierkante kilometer. Aruba had aan
het eind van 2014 een bevolking van
iest meer dan 108 duizend personen
en een bevolkingsdichtheid van 602
personen per vierkante kilometer. ■

Meest dichtbevolkte landen
van de wereld in 2014
1.
2.
3.
4.
5.

Macao, China
Monaco
Singapore
Hong Kong
Bahrain

16. Aruba
Bron: The World Bank
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2100:
3.200.000.000
personen van
60 jaar of ouder

= 28,3%

2050:
2.100.000.000
personen van
60 jaar of ouder

= 21,5%

2030:
1.400.000.000
personen van
60 jaar of ouder

= 16,5%

2015:
901.000.000
personen van
60 jaar of ouder

= 12,6%

Bron: World Population Prospects: The 2015 Revision. Department of Economic
and Social Affairs, Population Division. United Nations. New York, 2015.

Hoofdstuk 2: Vergrijzing

Wereldpopulatie
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Is er sprake van vergrijzing op Aruba?
Er is definitief sprake van vergrijzing op Aruba. De bevolking van Aruba is
aan het verouderen en in snel tempo. Terwijl het bijvoorbeeld in Frankrijk
115 jaar heeft geduurd voordat het percentage personen 65 jaar en ouder
is gestegen van 7 procent naar 14 procent van de bevolking, zal dit proces
in Aruba minder dan 30 jaar in beslag nemen.
In 1960 was 3,1% van de Arubaanse
bevolking 65 jaar en ouder. In 2010
is dit percentage verdriedubbeld tot
10,4%. In het jaar 2030 wordt verwacht dat 19,9% van de Arubaanse
bevolking 65 jaar en ouder zal zijn.

in de jaren vijftig, vrouwen in hun
vruchtbare jaren gemiddeld 5 kinderen kregen, krijgen ze tegenwoordig
gemiddeld slechts 2 kinderen. Naar
verwachting zal dit aantal vrijwel
gelijk blijven in de komende jaren.

Wat veroorzaakt deze
snelle veroudering?

Een andere oorzaak van de snelle
veroudering van de bevolking is dat
mensen steeds langer zijn gaan leven.
In 1972 was de levensverwachting in
Aruba gemiddeld 70,1 jaar. In 2010,
was de levensverwachting al gestegen

Één van de oorzaken is een sterke
daling in het aantal kinderen dat
vrouwen gemiddeld krijgen. Terwijl

Percentage van de bevolking 65 jaar en ouder, 1960-2030
1960

3,1%

1972

4,4%

1981

6,7%

1991

7%

2000

7,3%

2010

10,4%

2015

13,1%

2020

15,4%

2025

18,1%

2030

19,9%
0

5

10

15

20

Bron: Volkstelling 1960, 1972, 1981, 1991, 2000, 2010
* Noot: Voor de jaren 2015-2030 is de geprojecteerde bevolking van Aruba gepresenteerd
(medium scenario)

Aantal personen tussen 20 en 64 jaar oud voor iedere
persoon 65 jaar of ouder, 1960, 2010, 2030
1960

2010

2030

15:1

6:1

3:1

Bron: Volkstelling 1960, 2010
* Noot: Voor 2030 is de geprojecteerde bevolking van Aruba gepresenteerd (medium scenario)

naar 76,9 jaar. Dat betekent dat in 40
jaar tijd mensen, naar verwachting,
7 jaar langer zijn gaan leven. Over
het algemeen leven vrouwen langer
dan mannen. In 2010 was de levensverwachting bij vrouwen 79,8 jaar en
bij mannen 73,9 jaar. Daarom is het
grootste gedeelte van de personen
van 65 jaar of ouder, vrouw.
Naarmate de bevolking veroudert,
komen sociale verzekeringssystemen,
pensioenfondsen en gezondheidsvoorzieningen extra onder druk
te staan. Een belangrijke indicator
voor de vergrijzing van de bevolking
is de ‘grijze druk’ of de ‘old-age dependency ratio’. Deze indicator laat
zien wat de verhouding is tussen het
aantal personen van 65 jaar of ouder
en het aantal personen tussen de
leeftijd van 20 en 64 jaar. Personen
tussen 20 en 64 jaar oud behoren tot
de beroepsbevolking en kunnen dus
personen van 65 jaar of ouder economisch steunen, door bijvoorbeeld

“Naarmate de bevolking
veroudert, komen sociale
verzekeringssystemen,
pensioenfondsen en
gezondheidsvoorzieningen
extra onder druk te staan.”
premie te betalen voor pensioen- en
ziektekostenverzekering. Hoe meer
personen van 65 jaar of ouder, hoe
groter de druk op personen tussen
20 tot en met 64 jaar oud.
In 1960, waren er op Aruba voor
iedere persoon van 64 jaar of ouder,
gemiddeld 15 personen tussen 20 en
64 jaar oud. In 2010 waren er maar 6
en in 2030 zullen er, naar
verwachting, maar 3 personen zijn tussen 20 en 64
jaar oud per persoon van
65 jaar of ouder. ■
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Bron: The World Bank database: http://data.worldbank.org/
indicator/SP.DYN.TFRT.IN

Hoofdstuk 3: Vruchtbaarheid

Wereldwijd worden er gemiddeld
per vrouw, 2,5 kinderen geboren,
maar er zijn grote verschillen
tussen landen. In Nigeria worden
per vrouw gemiddeld 7,6 kinderen
geboren en in Macao, China
gemiddeld 1,1 kind.
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De bevolking van een land groeit
onder andere door de geboorte van
kinderen. Hoeveel kinderen er in een
land worden geboren hangt af van
de vruchtbaarheid van de vrouwen
in dat land. Het vruchtbaarheidscijfer laat zien hoeveel kinderen
er gemiddeld per vrouw worden
geboren. Daarbij kijkt men alleen
naar vrouwen tussen 15 en 50 jaar.
Tot ver in de jaren vijftig was de
vruchtbaarheid op Aruba hoog.
Vrouwen kregen gemiddeld 5 tot 6
kinderen. Sindsdien heeft Aruba een
snelle daling gekend in de vruchtbaarheid. In ongeveer 15 jaar tijd daalde
het vruchtbaarheidscijfer van boven
de 5 tot rond de 2. Naar verwachting
zal het vruchtbaarheidscijfer op
Aruba rond de 2 blijven.

Als het vruchtbaarheidscijfer gelijk
is aan 2, betekent dat vruchtbare
vrouwen net genoeg kinderen krijgen
om beide ouders te vervangen. Een
vruchtbaarheidscijfer van onder de
2 betekent dat vruchtbare vrouwen
niet genoeg kinderen krijgen om hun
eigen generatie te vervangen. Een
vruchtbaarheidscijfer van onder de
2 kan dus betekenen dat het inwonersaantal van een land zal afnemen,
mits er geen personen bijkomen
door immigratie of minder mensen
vertrekken door emigratie of minder
mensen komen te overlijden.
Tegenwoordig krijgen vrouwen op
Aruba hun eerste kind op een iets
jongere leeftijd dan vroeger. In 2010
kregen vrouwen hun eerste kind op
een gemiddelde leeftijd van 27,4 jaar,

Vruchtbaarheidscijfer 1950-2030
6
5
4

Geboortes binnen het huwelijk en buiten het huwelijk als
percentage van het totaal aantal geboortes, 1960-2010
1960
17,3%

1972
20,2%

82,7%
1991
38,9%
61,1%

2
1
0
1950 1960 1972 1981 1991 2000 2010 2015 2020 2025 2030
65+ jaar
Bron: Volkstelling 1960,
1972, 1981, 1991, 2000, 2010
* Noot: Voor de jaren 2015-2030 is de geprojecteerde bevolking van Aruba gepresenteerd
(medium scenario)

26,3%

79,8%

73,7%

2000

2010

46,3%

Geboortes buiten het huwelijk

53,7%

62,1%

37,9%

Geboortes binnen het huwelijk

Bron: Volkstelling 1960, 1972, 1981, 1991, 2000, 2010 en Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister

“Hoeveel kinderen er in een
land worden geboren hangt
af van de vruchtbaarheid van
de vrouwen in dat land.”
2,2 jaar eerder dan in 1960 toen vrouwen hun eerste kind kregen op 29,6
jarige leeftijd. Het moet daarom geen
verrassing zijn dat hoewel in 1960 het
vruchtbaarheidscijfer het hoogst was
onder vrouwen tussen 25 en 29 jaar,
het vruchtbaarheidscijfer in 2010 het
hoogst was onder vrouwen tussen de
21 en 24 jaar.

3

1981

Als het gaat om vruchtbaarheid
is het niet alleen belangrijk om te
weten hoeveel kinderen er worden
geboren, maar ook of ze binnen of

buiten het huwelijk worden geboren.
Wereldwijd wordt een steeds hoger
percentage kinderen geboren buiten
het huwelijk (Eurostat, 2013, United
Nations Statistical Division, 2011 en
National Statistical Offices, 2013).
Op Aruba is deze trend ook goed
zichtbaar. In 1960 werden 17,3% van
alle kinderen buiten het huwelijk geboren. In 2010 steeg dit percentage
naar 62,1% van alle geboorten. In
2014 werd bijna tweederde van alle
kinderen buiten het huwelijk geboren
(65,3%). Vooral kinderen van jongere
moeders worden vaker
buiten het huwelijk geboren. Van alle kinderen van
moeders tussen de 20 en
24 jaar waren bijna 8 van
de 10 buiten het huwelijk
geboren. ■

19

Éénpersoonshuishoudens als percentage
van alle huishoudens:
Land

in %

Nederland
Japan
Verenigd Koninkrijk
(Engeland en Wales)
Verenigde Staten
Aruba
Bron: 1Centraal Bureau voor de Statistiek Nederland, Statline, Prognose
huishoudens naar type: leeftijd, burgerlijke staat 2013-2060. 2Nishioka,
H.,Suzuki, T., Yamauchi, M, Suga, K. Household Projections for Japan: 20052030. Outline results and methods. The Japanese Journal of Population,
Vol. 9, No. 1 (March 2011), projecties voor 2015; 3Office for National
Statistics United Kingdom, UK households in 2013; 4US Census Bureau,
Household and Families: 2010; 5Fifth Population and Housing Census, 2010:
Selected Tables. Central Bureau of Statistics

Hoofdstuk 4: Huishoudsamenstelling

Op Aruba wordt de meerderheid
van de huishoudens nog steeds
gevormd door een getrouwd paar met
kinderen. Wereldwijd is het echter
niet zo. In de afgelopen jaren is vooral
een stijging te zien in het aantal
éénpersoonshuishoudens.
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Wat is een huishouden?
Een huishouden wordt gevormd door één of meerdere mensen die samen
met elkaar wonen en samen eten en tv kijken, samen de inkopen doen en ook
samen de rekeningen van het huishouden betalen. In de jaren zestig kwamen
in Aruba grote huishoudens vaker voor dan nu. In 2010 bestonden bijna 7 van
de 10 huishoudens uit 3 personen of minder. Twee van de 10 huishoudens
waren éénpersoonshuishoudens.

Wat voor soort
huishoudens zijn er?
Er zijn verschillende soorten
huishoudens:
(1) collectieve huishoudens,
(2) dakloze huishoudens en
(3) 	niet-collectieve huishoudens.
(1) Collectieve huishoudens bestaan
uit meer dan 10 personen die geen
familie van elkaar zijn, ook niet door
huwelijk. Voorbeelden van collectieve huishoudens zijn personen die
in bejaardenhuizen, internaten of
gevangenissen wonen. (2) Dakloze
huishoudens zijn huishoudens
zonder onderdak. Personen die tot
deze huishoudens behoren, sjouwen
hun bezittingen met zich mee en
hebben geen vaste woonplaats. (3)
Niet-collectieve huishoudens zijn alle
andere huishoudens. Er zijn 4 soorten
niet-collectieve huishoudens: (a) éénpersoonshuishoudens, (b) nucleaire
huishoudens, (c) uitgebreide huishoudens en (d) samengestelde huishoudens. (a) Eénpersoonshuishoudens
bestaan uit één persoon die alleen
woont. (b) Nucleaire huishoudens
bestaan uit één enkel kerngezin,
zoals een getrouwd paar met kinderen, een getrouwd paar zonder

Huishoudens in Aruba (in percentages), 1991-2010

17%
18%
16%

19%
15%

kinderen, een alleenstaande moeder
met kinderen of een alleenstaande
vader met kinderen. (c) Uitgebreide
huishoudens bestaan uit personen
die familie van elkaar zijn, maar geen
kerngezin vormen, zoals bijvoorbeeld
een getrouwd paar met kinderen,
die in hetzelfde huishouden woont
als opa en oma. (d) Samengestelde
huishoudens bestaan uit personen
die samen met elkaar wonen maar
die niet allemaal familie van elkaar
zijn, zoals een getrouwd paar met
kinderen die het huishouden delen
met een inwonende dienstbode.

Bron: Volkstelling 1991, 2000, 2010

Wat voor type
huishoudens heb je op
Aruba?

kinderen) en 1 op de 4 kerngezinnen
bestond uit een man en een vrouw
zonder kinderen.

In de afgelopen jaren is de samenstelling van huishoudens in Aruba erg
veranderd. Traditionele kerngezinnen
bestaande uit een man, vrouw en
één of meer kinderen hebben plaats
gemaakt voor meer paren zonder
kinderen en meer éénoudergezinnen.
Terwijl in 1991 nog bijna tweederde
van de kerngezinnen bestond uit
een man, vrouw en kinderen, was
dit 2010 iets minder dan de helft. In
2010 was 1 op de 4 kerngezinnen een
éénoudergezin (in de meeste gevallen een alleenstaande moeder met

Ook zijn er tegenwoordig meer personen die met elkaar samenwonen
zonder met elkaar getrouwd te zijn.
Tussen 1981 en 2010 is het aantal
paren dat met elkaar samenwoont
zonder met elkaar getrouwd te zijn,
toegenomen met een factor van 5,
van 832 paren in 1981 naar 4463
paren in 2010. In 1991 woonde 1
op de 10 paren met kinderen met
elkaar samen zonder met elkaar
getrouwd te zijn. In 2010 was 1 op
de 5 paren met kinderen niet met
elkaar getrouwd.

17%

16%

21%

Éénpersoonshuishoudens
Nucleaire huishoudens
Uitgebreide huishoudens
Samengestelde huishoudens

1991

18%

2000
2010
51%
47%
45%

Tussen 1991 en 2010 is ook een toename te zien in het aantal personen
dat alleen woont. In 1991 woonden
bijna 3 duizend mensen alleen en in
2010 was dit aantal bijna 7,5 duizend.
In 2010 was 21,4% van de huishoudens een éénpersoonshuishouden.
Bijna 1 op de 4 éénpersoonshuishoudens bestond uit een persoon van 65
jaar of ouder, waarvan het grootste
gedeelte weduwe/weduwnaar was
(43,3%). ■
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Bron: United Nations, Department of Economic and Social
Affairs, Population Division (2013). World Marriage Data 2012.

Hoofdstuk 5: Burgerlijke staat

In de afgelopen jaren is
wereldwijd een stijging te zien
in de leeftijd waarop mannen
en vrouwen voor het eerst in
het huwelijk treden. In 1970
trouwden mannen voor het
eerst rond hun 27ste verjaardag
en vrouwen rond hun 23ste
verjaardag. In 2005 trouwden
mannen voor het eerst rond hun
32ste verjaardag en vrouwen rond
hun 29ste verjaardag.
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Wat is de burgerlijke staat
van een persoon?
De burgerlijke staat van een persoon
is de formele status van die persoon
zoals het officieel staat geregistreerd
bij het Bevolkingsregister. Een persoon kan op Aruba geregistreerd
staan als zijnde ongehuwd, gehuwd,
gescheiden, weduwe/weduwnaar of
als geregistreerd partner.

Wat is de burgerlijke staat
van de bevolking van Aruba?
De burgerlijke staat van de bevolking
van een land wordt sterk beïnvloed
door de leeftijdssamenstelling van de

bevolking. Hoe jonger de bevolking
van een land, hoe hoger het percentage ongehuwden, hoe ouder de
bevolking van een land, hoe hoger
het percentage weduwes/weduwnaars. Op Aruba is dit verschijnsel
ook goed merkbaar. In 1960, toen de
bevolking van Aruba relatief jonger
was dan nu, bestond 60% van de
bevolking uit ongehuwde personen,
terwijl in 2010 slechts 50% van de
bevolking ongehuwd was. Daarnaast
was in 1960, 2,3% van de bevolking
weduwe/weduwnaar in vergelijking
met 3,9% in 2010.
In de afgelopen jaren is de perceptie en het gedrag met betrekking

De burgerlijke staat van de bevolking van Aruba, 1960-2010
80%
70%
60%

64,0%
60,1%

57,2%
52,4%

52,1%

37,7%

37,2%

3,4%
3,3%

6,2%
3,7%

7,3%
3,5%

1981

1991

2000

50%
40%
30%

36,1%
31,8%

31,9%

2,3%
0,9%

2,5%
1,6%

1960

1972

51,7%

34,7%

20%
10%
0%

9,6%
3,9%

2010

Nooit getrouwd geweest

Gescheiden

Getrouwd

Weduwe/weduwnaar

Bron: Volkstelling 1960, 1972, 1981, 1991, 2000, 2010

“De burgerlijke staat van een
persoon is de formele status
van die persoon zoals het
officieel staat geregistreerd
bij het Bevolkingsregister”
tot het huwelijk ook veranderd.
Tegenwoordig trouwen zowel mannen als vrouwen relatief later in hun
leven. In 1972 trouwden mannen
bijvoorbeeld voor de eerste keer
op 27-jarige leeftijd en in 2010 op
30-jarige leeftijd. Bij vrouwen is het
verschil nog groter. In 1972 trouwden
vrouwen op 24-jarige leeftijd en
tegenwoordig trouwen ze op hun
dertigste.
Het lijkt alsof op jongere leeftijd,
zowel mannen als vrouwen zich minder verplicht voelen om te trouwen.
De informatie die is verkregen uit de
verschillende Volkstellingen laat zien
dat steeds meer jonge volwassenen
beslissen om samen te wonen met
een partner zonder te trouwen.
Terwijl in 1991, 80% van alle mannen en vrouwen jonger dan 30 jaar
getrouwd waren met hun inwonende
partner, daalde dit percentage
in 2010 tot even boven de 50%.
Naarmate de leeftijd stijgt, neemt de
kans dat mannen en vrouwen met
hun partner getrouwd zijn wel toe.
Toch was in 2010 op de leeftijd van
50 jaar, 22% van de mannen en bijna
20% van de vrouwen op Aruba nog
steeds ongehuwd.

Hoeveel huwelijken en
echtscheidingen zijn er op
Aruba?
Huwelijken worden beëindigd door
echtscheiding of door het overlijden
van de partner. Tegenwoordig eindigt
zeker de helft van de huwelijken in
echtscheiding voordat het 10 jaar
jubileum wordt gevierd. Terwijl
in de afgelopen 30 jaar het aantal
huwelijken perioden van stijging
en van daling heeft gekend, is het
aantal echtscheidingen standvastig blijven stijgen. Volgens het
Bevolkingsregister, waren er bijvoorbeeld in 1981 in totaal 432 paren die
in het huwelijk traden en 153 paren
die van elkaar scheidden. Dat betekent dat voor elke 100 paren die in
het huwelijk traden, 35 andere paren
van elkaar scheidden. In 2014 zijn 617
paren in het huwelijk getreden en
468 paren zijn van elkaar gescheiden.
Voor elke 100 paren die met elkaar
trouwden, scheidden dus in 2014, 76
andere paren van elkaar. In 30 jaar
tijd is het aantal scheidingen per 100
huwelijken dus verdubbeld. ■
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Bron: United Nations Department of Economic and
Social Affairs (UN DESA). International Migration
2013 Wallchart. United Nations, New York.

Hoofdstuk 6: Migratie

In 2013 is het aantal
migranten wereldwijd
geschat op 232 miljoen.

29

De bevolking van Aruba steeg de
afgelopen vijftig jaar niet alleen
erg snel, maar onderging ook
enorme veranderingen ten aanzien
van de bevolkingssamenstelling.
De bevolking van Aruba is erg verscheiden. Personen afkomstig uit
verschillende delen van de wereld
hebben zich in de loop der jaren op
het eiland gevestigd. Tegenwoordig
wonen er op Aruba mensen uit 133
verschillende landen en met 97
verschillende nationaliteiten.

personen het eiland (emigranten). De
vestiging van de LAGO olie raffinaderij in Aruba in 1924 was het begin
van de komst van grote aantallen
buitenlandse arbeiders. In 1960
bestond 23% van de bevolking van
Aruba uit personen die in het buitenland waren geboren. Na de sluiting
van de LAGO daalde de immigratie
enorm en mensen vertrokken naar
andere landen. De immigratie steeg
weer toen de toeristensector begon
te bloeien.

Waarom migreren mensen
naar Aruba?

Hoeveel immigranten
zijn er op Aruba en waar
komen ze vandaan?

Economische-, politieke- en sociale
gebeurtenissen in Aruba en in het
buitenland zijn van grote invloed op
het komen en gaan van migranten.
In perioden van economische groei
stromen bijvoorbeeld een groot
aantal immigranten naar Aruba en
in perioden van economische crisis
verlaten zowel in Aruba geboren personen als in het buitenland geboren

In 2010 woonden er ten tijde van de
Volkstelling in totaal 34.432 personen
in Aruba die in het buitenland waren
geboren. De bevolking van Aruba
bestond dus voor bijna één-derde
uit personen die in het buitenland
waren geboren. Het grootste
gedeelte van deze personen was
geboren in Colombia, Nederland, de

De bevolking van Aruba, personen in Aruba geboren en
personen geboren in het buitenland, 1981-2030
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Personen geboren in het buitenland % van de bevolking
Bron: Volkstelling 1960, 1972, 1981, 1991, 2000, 2010
* Noot: Voor de jaren 2015-2030 is de geprojecteerde bevolking van Aruba gepresenteerd
(medium scenario)				

54,3%
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Dominicaanse Republiek, Venezuela
en Curaçao en vertrokken rechtstreeks vanuit hun moederland naar
Aruba.

Wie zijn deze immigranten?
De meeste in het buitenland geboren
inwoners van Aruba zijn volwassenen
met een gemiddelde leeftijd van 41
jaar. Kinderen en oudere personen
immigreren ook naar Aruba maar
in kleinere aantallen. De meeste
immigranten zijn vrouwen. Tijdens
de Volkstelling van 2010 waren het
er 19.372 vrouwen ten opzichte
van 15.060 mannen. Verder heeft
de helft van de in het buitenland
geboren inwoners van Aruba de
Nederlandse nationaliteit, bijna
twee-derde woont langer dan 10
jaar op Aruba, de helft is getrouwd
en iets meer dan één-derde spreekt
het meest Papiaments thuis.

Welke taal wordt thuis het
meest gesproken?
De toevloed van immigranten heeft
niet alleen invloed gehad op de
samenstelling van de bevolking,
maar ook op de taal die thuis het
meest wordt gesproken. Tijdens de
Volkstelling van 1981 werd voor het
eerst gevraagd wat voor taal mensen
thuis het meest spreken. Tussen
1981 en 2010 is het percentage
van de bevolking dat hoofdzakelijk
Papiaments thuis spreekt, langzaam
gedaald van 80,1% naar 68,3%. Aan
de andere kant is, in dezelfde periode, het percentage dat voornamelijk
Spaans spreekt, gegroeid van 3,1%
naar 13,5%.
Het grootste gedeelte van de
personen die in het buitenland
zijn geboren, spreken Papiaments
thuis, namelijk 35,5%. Daarnaast
spreekt 34,4% Spaans, 11.9% spreekt

Nederlands, 10.4% spreekt Engels en
de rest spreekt een andere taal.

Wat zal de toekomst met
zich meebrengen als het
gaat om migratie?
Migratie heeft altijd al een grote
rol gespeeld in de geschiedenis van
Aruba. Dat is duidelijk te zien in
de samenstelling van de bevolking
van Aruba. Naast het feit dat bijna
één-derde van de totale bevolking
van Aruba in het buitenland is geboren, is tijdens de Volkstelling van
2010 gebleken dat één op de drie
personen die op Aruba zijn geboren
tenminste 1 buitenlandse ouder hebben. Deze personen worden tweede
generatie migranten genoemd.
Verwacht wordt dat het aantal in het
buitenland geboren inwoners van
Aruba in de toekomst zal blijven stijgen. Volgens de bevolkingsprojecties
zal in 2030 bijna de helft van de bevolking van Aruba (45,7%) bestaan uit in
het buitenland geboren personen. De
groei van het aantal immigranten is
sterk afhankelijk van demografische
karakteristieken van de bevolking
van Aruba en van de economische
omstandigheden. Economische groei
zal de behoefte aan steeds meer
arbeiders voeden. Deze arbeiders zullen niet gemakkelijk op de Arubaanse
arbeidsmarkt beschikbaar zijn, vanwege twee belangrijke trends. Ten
eerste, vanwege de aanhoudende
lage vruchtbaarheidscijfers en ten
tweede, vanwege de snelle veroudering van de bevolking van Aruba.
Deze twee trends zullen
de komende jaren het
demografisch landschap
van Aruba bepalen. ■
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Bron: World employment and social outlook: Trends 2015.
International Labour Organization, Geneva, 2015.

Hoofdstuk 7: Arbeid

In 2014 was wereldwijd
gemiddeld 5,9% van de
beroepsbevolking werkloos.
In totaal zochten 201.000.000
mensen in 2014 naar een baan.
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De beroepsbevolking van een land wordt gevormd door personen tussen 15 en
64 jaar. De beroepsbevolking van Aruba bestond in 1960 uit bijna 30 duizend
personen, oftewel 55,6% van de totale bevolking. In overeenstemming met
de groei van de bevolking in afgelopen vijftig jaar is het aantal personen dat
tot de beroepsbevolking behoort meer dan verdubbeld tot bijna 70 duizend
personen in 2010. In 2010 behoorde bijna 70% van het aantal inwoners van
Aruba tot de beroepsbevolking. Volgens bevolkingsprojecties zal het aantal
personen dat tot de beroepsbevolking behoort, blijven stijgen tot bijna 83
duizend in 2030. Toch zal het aandeel van deze groep in de totale bevolking
van Aruba iets dalen naar 62,7%. Deze daling heeft deels te maken met de
veroudering van de bevolking van Aruba.

Hoeveel van deze personen
nemen feitelijk deel aan de
arbeidsmarkt?

nemen aan de arbeidsmarkt, omdat
ze bijvoorbeeld met pensioen zijn
gegaan, nog een studie af moeten
ronden, huisvrouw of huisman zijn,
ziek of arbeidsongeschikt zijn, of
van eigen middelen leven, worden
inactieven genoemd.

Personen die deelnemen aan de
arbeidsmarkt zijn werkenden en
werklozen. Mensen die niet deel-

Percentage mannen en vrouwen dat deelneemt aan de
arbeidsmarkt, 1960-2010
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Tussen 1960 en 2010 is het percentage van de bevolking van Aruba dat
actief deelnam aan de arbeidsmarkt
gestegen van 55% van het totaal aantal personen 15 jaar en ouder in 1960
naar 65,1% in 2010. Deze stijging
heeft deels te maken met de enorme
stijging in de participatie graad van
vrouwen. In 2010 maakte 60,5% van
vrouwen 15 jaar en ouder deel uit
van de arbeidsmarkt, vergeleken met
slechts 27,4% in 1960.
Werkgelegenheid en werkloosheid
zijn nauw gerelateerd aan de economische situatie van een land.
Gedurende een economische crisis
daalt de werkgelegenheid en neemt
de werkloosheid toe. Tussen 1960
en 2010 hebben zich op Aruba
een aantal ontwikkelingen voorgedaan die de economische situatie
hebben beïnvloed, wat terug te
zien is in de werkgelegenheids- en
werkloosheidscijfers.
Gedurende de jaren, werden hoogteen dieptepunten van de economie
van Aruba op de voet gevolgd door
de komst en het vertrek van arbeidsmigranten. In tijden van economische
groei en een zich uitbreidende
arbeidsmarkt bestaat de werkende
bevolking daarom uit een een steeds

“De beroepsbevolking van
een land wordt gevormd
door personen tussen 15 en
64 jaar.”
groter wordende groep van in het
buitenland geboren personen.
Niet alleen de samenstelling van de
werkende bevolking is gedurende
de afgelopen jaren veranderd,
maar ook de sectoren waarin deze
personen werkzaam waren. In 1960
overheerste de LAGO raffinaderij
het economisch veld. Éénderde
van de werkende bevolking was
toendertijd werkzaam bij de LAGO,
met de overheid als tweede grootste
werkgever. Toen de LAGO in 1985
haar poorten sloot, nam de toeristen
industrie over. Nieuwe hotels werden
gebouwd en bestaande hotels breidden hun capaciteit uit, wat leidde tot
een groeiende behoefte aan onder
andere bouwvakkers en arbeiders
in de toeristen sector. In 2010 bood
de toeristen sector werk aan 17,4%
van alle mannen en 23,7% van alle
vrouwen die deel uitmaakten van de
beroepsbevolking. ■
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“Werkgelegenheid en
werkloosheid zijn nauw
gerelateerd aan de
economische situatie van
een land.”
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Bron: UNESCO Institute for Statistics. A growing
number of children and adolescents are out of school
as aid fails to meet the mark. Policy paper 22/ Fact
sheet 31, July 2015.

Hoofdstuk 8: Onderwijs

Wereldwijd waren aan het
eind van schooljaar 2013 in
totaal 124.000.000 kinderen
en jongeren tussen de
leeftijd van 6 en 15 jaar die,
of nooit een school hadden
bezocht, of school hadden
verlaten.
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Welke ontwikkelingen hebben op het gebied van
onderwijs plaatsgevonden?
Onderwijs is de sleutel tot een beter leven. Een goede opleiding biedt een
persoon de noodzakelijke informatie om het verleden in perspectief te plaatsen, om een goed en succesvol leven op te bouwen en om te plannen voor
de toekomst. Wereldwijd heeft het onderwijsveld belangrijke veranderingen
ondergaan in de afgelopen decennia, niet alleen in de infrastructuur van
scholen, maar ook in het onderwijssysteem als geheel.
Op Aruba werden in de afgelopen
50 jaar meer scholen gebouwd
voor basis-, secundair- en tertiair
onderwijs om het toenemend aantal
leerlingen te accommoderen. Het
percentage kinderen en jongeren
die naar school gaat is namelijk op
Aruba al tientallen jaren erg hoog,
met kleine verschillen tussen jongens
en meisjes. Zelfs het percentage kinderen jonger dan 4 jaar, de officiële
leeftijd waarop kinderen voor het
eerst naar de kleuterschool gaan,
is in 2010 gestegen in vergelijking
met voorgaande Volkstelingen. In
2010 bezocht bijna de helft (45%)
van alle kinderen jonger dan 4 jaar
een crèche of speelschool. Daarnaast
bezocht 95,4% van alle 4 en 5 jarigen
een reguliere kleuterschool of een
school voor speciaal onderwijs.
Verder bezochten bijna alle kinderen
en jongeren tussen 6 en 17 jaar een
school. Na de leeftijd van 17 jaar
daalt pas het percentage jongeren
dat naar school gaat. Dit heeft deels
te maken met het relatief groot

aantal studenten dat jaarlijks het
eiland verlaat om in het buitenland
verder te studeren. In 2010 kreeg
75% van alle studenten, die met
succes een onderwijsniveau had
afgerond die hen toegang gaf tot het
tertiair onderwijs, een studielening
en emigreerde naar het buitenland
om verder te studeren. Van de groep
jongeren tussen 18 en 24 jaar oud die
op Aruba bleef, ging slechts 44% nog
naar school en 41% had een baan.

Hoe wordt het succes van
een onderwijssysteem
gemeten?
Het rendement van het onderwijssysteem van een land wordt bijvoorbeeld gemeten aan de hand van het
hoogst behaalde opleidingsniveau
van de inwoners van dat land. Op
Aruba hebben zich op dit gebied,
in de afgelopen jaren, positieve
ontwikkelingen voorgedaan, mede
gezien het hoog percentage jongeren
dat deelneemt aan het voortgezet

“Het percentage kinderen en jongeren die naar school gaat is
op Aruba al tientallen jaren erg hoog, met kleine verschillen
tussen jongens en meisjes.”

Percentage kinderen en jongeren dat een school bezoekt per
leeftijdscategorie, 1960-2010

Jaar
1960
1972
1981
1991
2000
2010

0-5
9,2%
57,8%
55,6%
57,1%
64,4%

Leeftijdscategorie
6-11
12-17
71,9%
74,7%
93,0%
79,9%
99,4%
88,2%
99,0%
93,1%
98,2%
94,4%
98,8%
96,0%

18-24
10,5%
8,1%
15,5%
23,6%
33,7%
43,7%

25+
0,5%
0,8%
1,2%

Bron: Volkstelling 1960, 1972, 1981, 1991, 2000, 2010

onderwijs. Er is echter nog ruimte voor verbetering. Tijdens de
Volkstelling van 2010 bleek dat van
de bevolking van 25 jaar en ouder,
bijna 40% slechts de basisschool of
minder met succes had afgerond, een
kleine daling in vergelijking met de
Volkstelling van 2000, waar 43,8%
slechts de basisschool had afgerond.
De grootste verbetering was te zien
in het percentage van de bevolking
van 25 jaar of ouder dat een tertiaire
opleiding had afgerond. Terwijl in
2000 slechts 16,5% een tertiaire
opleiding had afgerond, was dit in
2010, gelijk aan 23,4%.
Een ander internationaal erkende
maatstaf om de resultaten van het

onderwijssysteem en het algemeen
ontwikkelingsniveau van een land te
meten, is de alfabetiseringsgraad. De
alfabetiseringsgraad is het vermogen
van een persoon om met begrip
een korte en simpele zin over het
dagelijks leven te lezen en te schrijven. De bevolking van Aruba heeft
de afgelopen tientallen jaren een
relatief stabiele alfabetiseringsgraad
gekend, waarbij in 2010, 96,7% van
de bevolking van 15 jaar en ouder
met begrip kon lezen en
schrijven. ■

39

Bron: The World Bank. Life expectancy at birth, 2013.

Hoofdstuk 9: Gezondheid

Er zijn wereldwijd grote
verschillen in levensverwachting.
In Hong Kong was in 2013
de levensverwachting bij
geboorte 83,8 jaar. In datzelfde
jaar was in Sierra Leone de
levensverwachting bij geboorte
slechts 45,5 jaar.
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Wat is gezondheid?
De meeste mensen denken dat
gezondheid slechts de afwezigheid
is van ziekte of zwakte. Echter, gezondheid is een staat van complete
welzijn op zowel lichamelijk-, geestelijk- als sociaal gebied. Een belangrijke
vraag in dit opzicht is: hoe gezond is
de bevolking van Aruba? Om deze
vraag te kunnen beantwoorden,
moet rekening worden gehouden
met een aantal indicatoren, zoals:
levensverwachting, kindersterfte
en sterfte onder ouderen.
Met levensverwachting wordt meestal de levensverwachting bij geboorte
bedoeld. Het is het aantal jaren dat
een pasgeborene kan verwachten
te leven. De levensverwachting kan
op elke willekeurige leeftijd worden
berekend. Vaak wordt ook gekeken
naar de levensverwachting op 65-jarige leeftijd.

Hoe lang leven mensen op
Aruba?
In de afgelopen decennia heeft de
levensverwachting in Aruba een
stijgende lijn laten zien. De levensverwachting bij geboorte steeg bij
mannen van 66,7 jaar in 1972 naar
73,9 jaar in 2010. Bij vrouwen steeg
de levensverwachting bij geboorte
van 73,5 jaar in 1972 naar 79,8 jaar
in 2010. Tussen 1972 en 2010 is de
levensverwachting van mannen
dus gestegen met gemiddeld 7 jaar,
terwijl vrouwen tegenwoordig 6
jaar langer leven. Vrouwen leven
gemiddeld langer dan mannen. In
2010 konden vrouwen in Aruba, naar

verwachting, gemiddeld 6 jaar langer
leven dan mannen.

Waarom leven mensen
tegenwoordig langer?
Verschillende factoren hebben ertoe
bijgedragen dat de levensverwachting in Aruba gestegen is, zoals verbeterde socio-economische factoren,
de introductie van nationale immunisatie programma’s, betere prenatale
zorg, kinderzorg en ouderenzorg,
betere toegang tot diensten in de
gezondheidszorg en de introductie
van technologische vernieuwingen in
de gezondheidszorg en ziektebeheer.
Deze veranderingen hebben bijgedragen tot een daling in het percentage
sterften veroorzaakt door besmettelijke ziekten. Aan de andere kant is
er in de afgelopen jaren een stijging
te zien in het aantal sterfgevallen
veroorzaakt door chronische ziektes. In 2010 was meer dan de helft
van alle sterfgevallen te wijten aan
hart- en vaatziekten en aan kanker.
Besmettelijke ziektes waren verantwoordelijk voor slechts 6.5% van alle
sterfgevallen.
Veranderingen in levensstijl dragen
in belangrijke mate bij aan de stijging
in het voorkomen van chronische
ziekte. In 2006 bleek naar aanleiding
van een gezondheidsonderzoek dat
bijvoorbeeld bij 77,0% van de volwassen bevolking van Aruba tussen de
25 en 64 jaar sprake was van overgewicht. Daarnaast had 42,2% een
verhoogd cholesterolgehalte, 39,2%
een verhoogde bloeddruk en 7,2%
verhoogde bloedsuikerwaardes. Een

ongezonde levensstijl brengt onze
toekomst dus in gevaar, vooral door
het verhoogd risico tot het ontstaan
van chronische ziektes. Tijdens de
Volkstelling van 2010 rapporteerde
7,2% van de bevolking van Aruba dat
zij aan hart- en vaatziekten leed.

Levensverwachting van mannen
en vrouwen in Aruba in 1972 en
in 2010 ( in jaren)
66.7

73.5

79.8

73.9

Hoe staat het met de
ervaren gezondheids
toestand van de bevolking?
Naast objectieve gezondheidsmaatstaven, is het belangrijk om na te
gaan hoe de bevolking van een
land haar algemene- en emotionele
gezondheid ervaart. Het is algemeen
bekend dat de manier waarop een
persoon zijn of haar gezondheid
ervaart, een goede voorspeller is
van zijn/haar feitelijke gezondheid.
De Volkstelling van 2010 laat zien dat
het percentage van de bevolking van
Aruba dat haar gezondheid als goed
of erg goed ervaart, is gedaald in vergelijking met vorige Volkstellingen.
Zowel de opmars van ongezonde
levensgewoonten als de veroudering
van de bevolking van Aruba kunnen
worden gebruikt als verklaring van
deze daling in ervaren gezondheid.

Wat gebeurt er met de
gezondheid bij het ouder
worden?
Over het algemeen wijzen de cijfers
uit dat gelijk met de stijging van
de leeftijd, het percentage van de
bevolking dat zijn/haar gezondheid
als goed of erg goed ervaart, daalt.
Een langer leven gaat vaak gepaard
met een hogere waarschijnlijkheid
tot het ontwikkelen van een chroni-

1972

2010

Bron: Volkstelling 1972 en 2010

sche ziekte of van een lichamelijke- of
geestelijke beperking. Tijdens de
Volkstelling van 2010 rapporteerde
28 procent van de bevolking 65 jaar
en ouder dat zij een beperking had,
van wie 41 procent hulp nodig had bij
de persoonlijke verzorging. Bijna de
helft van deze mensen kreeg hulp van
familieleden, maar bijna één- vierde
deel werd in een tehuis verzorgd. Als
gevolg van de veroudering van de
bevolking van Aruba, wordt verwacht
dat in de nabije toekomst een steeds
groter deel van de bevolking zorg
nodig zal hebben. Het zorgen voor
een persoon met een beperking is
tijdrovend en kan soms een dure onderneming zijn. In de afgelopen jaren
is er een belangrijke groei geweest
in het percentage van mannen en
vrouwen die actief zijn
op de arbeidsmarkt. Deze
groei heeft tot gevolg dat
de tijd die overblijft om
voor iemand met een beperking te zorgen, relatief
minder is geworden. ■
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Bron:1 Eurostat. Housing Statistics. Data extracted
in November 2015. 2US Census Bureau. Housing
Vacancies and Homeownership (CPS/HVS). Annual
Statistics: 2014.

Hoofdstuk 10: Wonen

In 2014 woonde 70,1% van
de bewoners van Europese
landen, behorende tot de
EU-28, in een eigen woning1.
in de Verenigde Staten was
dit percentage gelijk aan
64,5%2.
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Hoe wonen wij op Aruba?
Data vergaard gedurende de
Volkstelling van 2010 liet zien dat
bijna 80% van de inwoners van Aruba
die in een normaal woonverblijf
woonde (dus niet in een tehuis of
gevangenis) in een huis woonde die
eigendom was van de bewoners.
Daarnaast woonde 16,4% van de
bevolking in een appartement en
3,9% woonde in een ander soort
woonverblijf, zoals in een woonwagen. De overgrote meerderheid van
de woningen waren in goede of redelijk goede staat (97,9%). Woningen
hadden gemiddeld 3 slaapkamers,
1 badkamer en 1 toilet en waren
gemiddeld 137m2 groot, op een stuk
grond van gemiddeld 756m2. In totaal

had 93,6% van de woningen een eigen
elektriciteitsaansluiting en 93,4% had
een eigen wateraansluiting.
Tussen 1960 en 2010 is het inwonersaantal van Aruba bijna verdubbeld
en daardoor ook de bevolkingsdichtheid. Aruba is nu al één van de
meest dichtbevolkte landen van de
wereld. De bevolkingsprojecties laten
zien dat de bevolking van Aruba in
de nabije toekomst alleen maar zal
blijven groeien. Dit zal ongetwijfeld
betekenen dat de behoefte aan
woonruimte in belangrijke mate zal
toenemen.

Welke woon-ongemakken
ervaren mensen op Aruba?
Wanneer mensen steeds dichter op
elkaar gaan wonen, zijn ongemakken
met betrekking tot verkeer, lawaai,
vervuiling, afval en dergelijke bijna
onvermijdbaar. Tijdens de Volkstelling
van 2010 zijn vragen gesteld over de
ongemakken die huishoudens ervaren in hun directe woonomgeving. De
resultaten lieten zien dat de meeste
huishoudens (32,0%) wateroverlast
hadden na een stevige regenbui. ■

“Tussen 1960 en 2010 is het inwonersaantal van Aruba
bijna verdubbeld en daardoor ook de bevolkingsdichtheid.”

Percentage huishoudens die last hadden van bepaalde
omstandigheden in hun directe woonomgeving, 2010
Type overlast

in %

Wateroverlast
Stof
Loslopende honden
Verkeer
Criminaliteit
Lawaai
Luchtvervuiling
Afval en bijbehorende stank
Autowrakken
Bron: Volkstelling 2010
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Aantal internetgebruikers per 100 inwoners
van bepaalde regios:
Afrika 20,7

Azië en Slle Oceaangebied 36,9

Arabische Staten 37

Amerika 66

Hoofdstuk 11: Telecommunicatie

In 2015 waren er wereldwijd
3.174.000.000 internetgebruikers.
Dit komt overeen met 43,4
internetgebruikers voor iedere 100
personen op aarde.

Europa 77,6

Bron: ITU World Telecommunication/ICT indicators database.
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Volgens de Volkstelling van 2010
had in Aruba bijna twee- derde van
niet-collectieve huishoudens een
computer of laptop in huis. Ten opzichte van het jaar 2000 betekende
dit een verdubbeling van het percen-

Huishoudens met een internetverbinding
(in aantallen en percentages), 2000-2010

63,4
55,0

17,619
huishoudens
4,398
huishoudens

20,725
huishoudens
15,2

2000: Internet verbinding via een computer
2010: Internet verbinding via een computer
2010: Internet verbinding via een computer en/of een mobiele telefoon
Bron: Volkstelling 2000 en 2010

Noord/Tanki Oranjestad Oranjestad
Leendert
West
Oost

Paradera

Santa Cruz

48,0%

40,4%

45,8%

58,2%

63,6%

53,1%

66,8%

55,2%

72,1%

61,6%

64,5%

53,9%

61,9%

Voor wat betreft mobiele telefoons,
liet de Volkstelling van 2010 zien
dat 95,2% van de niet-collectieve
huishoudens minstens één mobiele
telefoon in bezit had. In feite waren
er in 2010 in de meeste huishoudens
net zoveel mobiele telefoons als personen in het huishouden. Gemiddeld
was er één mobiele telefoon voor
elke 1,3 persoon. Huishoudens

52,0%

Hoeveel computers hebben
huishoudens op Aruba tot
hun beschikking?

Zijn huishoudens op Aruba
mobiel berekibaar?

Percentage huishoudens met een internetverbinding via een
computer, laptop en/of mobiele telefoon per regio in 2010
70,3%

tage huishoudens met een computer
of laptop in huis. In het jaar 2000
had slechts 32% van niet-collectieve
huishoudens een computer of laptop
in huis.

61,8%

In de afgelopen jaren hebben zich
enorme technologische ontwikkelingen voorgedaan in de telecommunicatie industrie. Terwijl in 1960 noch
personal computers, noch laptops
of mobiele telefoons beschikbaar
waren, zijn deze tegenwoordig bijna
onmisbaar geworden.

Savaneta San Nicolas San Nicolas
Noord
Zuid

Internetverbinding via een computer of laptop
Internetverbinding via een computer, laptop en/of een mobiele telefoon

Bron: Volkstelling 2010

zonder mobiele telefoon waren
voornamelijk (55,1%) huishoudens
met personen van 65 jaar en ouder.
De komst van de mobiele telefoon
op de markt werd gevolgd door een
daling in vaste telefoonverbindingen.
In 2010 had minder dan twee derde
van alle huishoudens een vaste
telefoonverbinding, wat een daling
betekende van bijna 20 procent
vergeleken met de Volkstelling van
2000.

Hebben huishoudens
toegang tot het internet?
Tussen de Volkstelling van 2000 en
de Volkstelling van 2010 was wel
een belangrijke toename te zien in
het percentage huishoudens met
een internetverbinding. Terwijl in
het jaar 2000 slechts 15,2% van

niet-collectieve huishoudens een
internetverbinding hadden via
een computer of laptop, was in
2010 dit percentage gestegen naar
55%. Daarnaast had 40,9% van alle
niet-collectieve huishoudens toegang
tot het internet via hun mobiele telefoon. In totaal had bijna twee-derde
van alle niet-collectieve huishoudens
(63,4%) toegang tot het internet, of
via hun computer of laptop of via hun
mobiele telefoon.
In 2010 was het percentage huishoudens dat toegang had tot het internet
het hoogst in Paradera, waar 72,1%
van de huishoudens
toegang had tot het internet via een computer
of laptop in huis of via
een mobiele telefoon
die eigendom was van
het huishouden. ■
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Bron: International Organization of Motor Vehicle
Manufacturers.

Hoofdstuk 12: Transport

In 2013 waren er
wereldwijd 1.183.213.000
motorvoertuigen in gebruik,
waarvan 370.496.000
(31,3%) in Europa en
252.715.000 (21,4%) in de
Verenigde Staten.
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Het aantal auto’s per duizend inwoners is een indicator die vaak wordt
gebruikt om economische groei aan
te duiden. In 2010 waren er op Aruba
tegen de 500 personenauto’s per
duizend inwoners geregistreerd bij
het kantoor van de Belastingdienst
oftewel één personen auto voor elke
twee inwoners. Recenter, in 2014,
waren er 545 geregistreerde personen auto’s per duizend inwoners, dus
een verhoging van 11% in een periode van slechts vier jaar. Vergeleken
met andere Latijns Amerikaanse- en
Caraïbische landen is het aantal
personenauto’s per 1000 inwoners
in Aruba veel hoger. De Arubaanse
situatie is vergelijkbaar met datgene
wat men aantreft in landen met een
hoog inkomen.

Verkeersopstoppingen zijn op Aruba
een dagelijks verschijnsel. Ze zijn niet
alleen gerelateerd aan het aantal
auto’s dat er op het eiland zijn. Ze
hebben hoofdzakelijk te maken met
het feit dat in een relatief korte tijd,
een groot aantal auto’s op de weg is,
op de vroege morgen, in de middag of
in de namiddag. Dit samenkomen van
auto’s is gerelateerd aan het verkeer
tussen huis, school en werk. Scholen
zijn geconcentreerd in het centrum
van Oranjestad, wat elke morgen en
middag voor verkeersopstoppingen
zorgt. In de namiddag keren werknemers terug naar huis van werk, wat
weer voor een overvloed aan auto’s
op de weg zorgt. ■
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Naast personen auto’s, maken
bedrijfsauto’s, dienstauto’s van de
overheid, verhuurauto’s, trucks,
bussen en motorfietsen ook deel uit
van het dagelijks verkeer op de weg.
Als alle motorvoertuigen, bumper
aan bumper aan elkaar gezet zouden
worden, zou dat in 2010 een lengte
hebben beslagen van bijna 250 km,
of één vierde van de totale lengte
van het wegennetwerk van Aruba.
In 2014 zouden alle motorvoertuigen
tezamen, 300 km aan weg hebben
beslagen.

19.224

In een periode van 50 jaar hebben
belangrijke veranderingen plaatsgevonden in de infrastructuur van
de wegen. Zandwegen werden
geasfalteerd, nieuwe wegen werden
aangelegd en rotondes verschenen
op grote kruispunten. Momenteel
beslaat het wegennetwerk tegen
de duizend kilometer aan wegen.
Helaas is het aantal auto’s ook enorm
toegenomen. Tussen 1991 en 2010
is het aantal auto’s dat in het bezit
was van huishoudens, meer dan
verdubbeld, wat de bevolkingsgroei
voorbij stevende. In 2010 bezat elk
huishouden 1,28 auto’s.

Aantal auto's die in eigendom zijn van niet-collec eve
huishoudens in Aruba, 1991-2010

65.807

Waarom is het altijd zo
druk op de weg?

20.236

Hoeveel auto’s zijn er op
Aruba?

2010

Auto's
Aantal personen in niet-colleceve huishoudens
Aantal niet-colleceve huishoudens
Aantal auto's per huishouden
Bron: Volkstelling 1991, 2000, 2010
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Bron: United Nations. UN News Centre.
http://www.un.org

Hoofdstuk 13: Projecties

Volgens bevolkingsprojecties
van de Verenigde
Naties, zullen in 2030,
8.500.000.000 mensen
op aarde wonen. In 2050,
zal de wereldbevolking
9.700.000.000 mensen tellen
en in 2100 zullen er meer
dan 11.000.000.000 mensen
op aarde wonen.
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Hoe zullen we in 2030 op Aruba wonen?
Het maken van bevolkingsprojecties over een tijd langer dan 10 jaar gaat
gepaard met een zekere mate van onbetrouwbaarheid. Vooral op Aruba
is het iets moeilijker om tot projecties van de bevolking te komen, gezien
het feit dat de groei van de bevolking voor een groot deel afhankelijk is
van internationale migratie. Migratie trends zijn afhankelijk van zowel
economische-, sociale- als politieke omstandigheden in binnen- en buitenland. Toch is het is uitermate belangrijk om bevolkingsprojecties te
maken, onder andere voor beleidsdoeleinden.

Samen met 61.845 mannen (46,8)

De bevolking zal evenredig zijn verdeeld over alle leeftijdscategorieën

30-39 jaar
15%

40-49 jaar
12%

20-29 jaar
12%

50-59 jaar
12%
60-69 jaar
12%

10-19 jaar
11%
0-9 jaar
12%

19,9% van de bevolking zal
65 jaar of ouder zijn

70-79 jaar
9%
80+ jaar

en 70.380 vrouwen (53,2%),
dus samen met 132.225 personen,

waarvan 60,377
(45,7%) in het
buitenland zullen zijn geboren

en 71.848
(54,3%) op
Aruba zullen
zijn geboren.

Er zullen 21.900 kinderen
zijn tussen 5-19 jaar

5,1% van de bevolking
zal 80 jaar of ouder zijn

Om onderwijs te kunnen bieden aan alle kinderen
zullen nodig zijn:
31 kleuterscholen

45 basisscholen

11 middelbare scholen
Deze personen zullen samen
45.400 huishoudens vormen,
De bevolking zal per jaar:

waarvan 79,5% in een huis
zal wonen,
16,4% in een appartement
en 4,1% in een ander soort
woonverblijf
In 2030 zal de gemiddelde inwoner van Aruba een 40,5 jarige vrouw zijn
die op Aruba is geboren.

8.216.000 m3
water verbruiken

33.135 MWh
aan electriciteit
verbruiken

45.400.176 kg aan
vuilnis produceren
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