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Op 1 januari 2011 staan er in Eindhoven zo’n 2.200 MOE-landers geregistreerd 
in het GBA. Het is bekend dat lang niet alle MOE-landers zich in het bevol-
kingsbestand laten registreren Op basis van een onderzoek van het Risbo ne-
men we aan dat er in Eindhoven nog eens zo’n 3.300 niet geregistreerde MOE-
landers wonen. Het totale aantal MOE-landers zou daarmee uitkomen op 
5.500. 
Naar analogie van een prognose van het NIDI voor Nederland, verwachten we 
dat er in 2015 in Eindhoven tussen de 6.500 (minimale variant) en 10.000 
(maximale variant) MOE-landers zullen zijn. Voor 2025 komen we uit op 
10.000 in de lage variant en op 19.000 in de hoge variant. 
Het grootste deel van de in het GBA geregistreerde MOE-landers in Eindhoven 
komt uit Polen (ruim 60%). Daarnaast komen er veel MOE-landers uit Bulga-
rije, Roemenie en Hongarije. Onder de MOE-landers zijn iets meer vrouwen 
dan mannen. Er zijn vrijwel geen 55-plussers bij.  
 
 

1.  Het aantal MOE-landers in Eindho-

ven 

Op 1 januari 2011 stonden er een kleine 

2.200 MOE-landers ingeschreven in het 

GBA (Gemeentelijke Bevolkingsadministra-

tie). Lang niet alle MOE-landers staan in 

het GBA ingeschreven. We gaan ervan uit 

dat 40% staat ingeschreven, en 60% dus 

niet.  

 

We baseren ons hierbij op een landelijk 

onderzoek van het Risbo. Uit dat onder-

zoek komt naar voren dat er per 1 januari 

2009 naar schatting 165.000 MOE-landers 

in Nederland waren. Daarvan waren er 

100.000 niet in de Gemeentelijke Basis 

Administratie (GBA) ingeschreven. Dit 

houdt in 39% van de MOE-landers stond ge-

registreerd in het GBA. Immigranten wor-

den pas in het bevolkingsregister opgeno-

men als zij gedurende een halfjaar min-

stens twee derde van de tijd in Nederland 

hebben gewoond.  

De gemiddelde verblijfsduur zal voor de 

arbeidsmigrant in Eindhoven (immers meer 

werkzaam in de bouw of industrie dan in 

land- of tuinbouw, en dus minder sei-

zoensgebonden) wellicht langer zijn dan 

de verblijfsduur van arbeidsmigranten op 

het platteland. Reden om aan te nemen 

dat in Eindhoven het aandeel MOE-landers 

dat staat ingeschreven in het GBA ca 40% 

zal zijn of zelfs iets hoger. We blijven 

even uitgaan van die 40%.  

Voor Eindhoven zou dit betekenen dat er 

naast de 2.200 ingeschreven MOE-landers, 

ook nog eens 3.300 niet-ingeschrevenen 

zijn. Het totaal aantal MOE-landers komt 

dan op 5.500. 

 

Van de 2200 in Eindhoven geregistreerde 

MOE-landers zijn enkele demografische 

gegevens beschikbaar.  

Onder hen zijn iets meer vrouwen dan 

mannen. Bijna 54% is namelijk vrouw.  

Ruim 60% is afkomstig uit Polen. Bulgarije, 

Roemenie en Hongarije ‘leveren’ ieder 

zo’n 200 arbeidsmigranten. De resterende 

10% komt uit de andere MOE-landen. 

Ruim 40% van de geregistreerde MOE-

landers is twintiger; 30% is tussen de dertig 

en de veertig en ruim 10% is tussen de 

veertig en vijfenvijftig. Van de MOE-

landers is ruim 10% jonger dan twintig jaar 

en slechts 2% 55-plussers. 

 

Het navolgende kaartje van de in het GBA 

ingeschreven MOE-landers toont aan dat 
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zij niet verspreid wonen over de stad. In 

Doornakkers zijn er gebieden waar meer 

dan 5% van de bevolking MOE-lander is. 

Hetzelfde geldt voor gebieden in Woensel-

Zuid en in de Bennekel en Drents Dorp.  
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Figuur 1: Geregistreerde MOE-landers, 1 januari 2011  
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2. Raming van het aantal MOE-landers 

in 2015 en 2025 

Om een idee te krijgen van het aantal 

MOE-landers in Eindhoven in 2015 en 2025 

zijn we uitgegaan van twee veronderstel-

lingen. 

 

Ten eerste zijn we ervan uitgegaan dat 

40% van de MOE-landers in het GBA inge-

schreven staat en 60% dus niet, en dat de-

ze verhouding in de toekomst zo zal blij-

ven. In het voorgaande is al aangegeven 

waarop deze veronderstelling is geba-

seerd. 

 

Ten tweede zijn we uitgegaan van een 

rapport van het NIDI (Nederlands Interdis-

ciplinair Demografisch Instituut). Het NIDI 

heeft berekend dat van 2009 tot 2025 het 

aantal MOE-landers in Nederland zal toe-

nemen van 115.000 tot 241.000 (lage vari-

ant) of 438.000 (hoge variant). De lage va-

riant is gebaseerd op een toekomstscena-

rio met een lage economische en bevol-

kingsgroei; de hoge variant daarentegen 

gaat uit van een hoge economische en be-

volkingsgroei. 

 

Het NIDI komt voor 2025  in de lage variant 

uit op een verdubbeling (ruim) en in de 

hoge variant zelfs op meer dan een ver-

drievoudiging (Groenewold, 2010). 

 

Naar analogie is het mogelijk om een in-

schatting te maken van het toekomstige 

aantal MOE-landers in Eindhoven. 

In 2015 zijn er volgens deze aannames in 

Eindhoven tussen de 6.500 en 10.000 MOE-

landers. Voor 2025 komen we op 10.000 in 

de lage variant en op 19.000 in de hoge 

variant. 

 

 

Figuur 2: Raming aantal MOE-landers in Eindhoven in 2015 en 2025  

  Nederland   Eindhoven  

  
Aantal in 

GBA  

Raming 
aantal in 

GBA 
Stijging tov 

2011 
Aantal in 

GBA  

Raming 
aantal in 

GBA 
Raming aantal 

niet in gba 
Raming  
totaal 

1-1-2009 115.000       

1-1-2011 128.000*   2200  3270 5460 

        

2015 laag  155.000 121%  2640 3960 6610 

2015 hoog  245.000 191%  4180 6270 10440 

        

2025 laag  241.000 188%  4110 6160 10270 

2025 hoog   438.000 342%   7470 11200 18670 

* Uitgaande van een gelijkmatige toename in de jaren de periode 1-1-2009 t/m 1-1-2015  
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3.  MOE-landers in Nederland 

Het RISBO-rapport leert ons verder het vol-

gende:  

• Ruim een derde van de in Nederland 

verblijvende MOE-landers denkt hier 

korter dan twee jaar te blijven. Veer-

tien procent wil zich hier permanent 

vestigen. Bijna een derde van de res-

pondenten weet niet of en hoe lang 

men nog in Nederland wil blijven. 

• De MOE-landers zijn relatief hoogopge-

leid maar zijn veelal werkzaam in laag-

gekwalificeerd werk met name in de 

landbouw, industrie en bouw. 

• Het merendeel van de arbeidsmigranten 

deelt zijn slaapkamer met meerdere 

personen. Men woont veelal op een ka-

mer of in een zelfstandige woonruimte. 

Desondanks is de helft van de arbeids-

migranten (zeer) tevreden met de 

woonruimte, een kwart is(zeer) onte-

vreden. 

• De MOE-landers maken lange dagen en 

werken regelmatig meer dan vijf dagen 

per week. Ze verdienen gemiddeld 

1.480 euro per maand, hier houden zij 

gemiddeld 1.140 euro netto aan over. 

Voor ruim de helft van migranten is de 

financiële situatie ten opzichte van die 

in het herkomstland (sterk) verbeterd. 

• Bijna de helft (Nederland!) werkt in de 

land- en tuinbouw, daarnaast zijn veel 

MOE-landers werkzaam in de industrie 

en bouw. 

• Bijna 95% van de MOE-landers heeft een 

baan. De arbeidsmigranten zijn voorna-

melijk werkzaam in flexibele arbeidsre-

laties. Ruim 40% werkt via een arbeids-

bureau, bijna een derde deel heeft een 

tijdelijk contract en ruim 12% heeft een 

vast contract. Van de MOE-landers heeft 

ruim een tiende deel een eigen bedrijf, 

bijna een op de twintig werkt zwart. 

• Er is een top-5 vrijetijdsbesteding van 

de MOE-landers staat lezen, tv kijken of 

muziek luisteren op 1 en internetten en 

computeren op 2. Uitgaan komt pas op 

de 5de positie. 

 
 

Als MOE-lander telt eenieder die aan de volgende 

twee voorwaarden voldoet: 
b immigratiejaar 2004 of  later; 

b met de nationaliteit van één van de volgende 

landen: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, 

Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Bulgarije en 

Roemenie.   

 

Bron:  

De gegevens in deze notitie zijn afkomstig uit de 

Gemeentelijke Basis Administratie oftewel het 

bevolkingsbestand. In dit bestand staan gegevens 

van alle Eindhovenaren.  

De gegevens uit de Gemeentelijke Basis Admini-

stratie zijn door het Bureau Beleidsinformatie en 

Onderzoek bewerkt. 
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