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Indicator
Geschatte (mid-jaarlijkse) bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht
Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht gedurende censusjaren
De sex ratio van de bevolking naar leeftijdsklasse
Geselecteerde demografische ratio’s
Levendgeboren personen naar geslacht en de sex ratio van kinderen bij de geboorte
Procentuele verdeling van vrouwen die een eerste kind levend ter wereld brachten, met gemiddelde en
mediane leeftijd van de moeder
Procentuele verdeling van vrouwen die een levendgeboren kind ter wereld brachten, met gemiddelde en
mediane leeftijd
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers, Algemeen vruchtbaarheidscijfers, Totaal vruchtbaarheidscijfers en
Bruto vervangingsfactor, in of rondom geselecteerde censusjaren
Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer, Algemeen vruchtbaarheidscijfer, Totaal
vruchtbaarheidscijfer en Bruto vervangingsfactor
Vrouwen 45-49 jaar naar etnische groep en aantal levend ter wereld gebrachte kinderen(CEB)
Percentage vrouwen 45-49 naar pariteit en etnische groep
Pariteit progressie ratio van vrouwen 45-49 jaar per etnische groep
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers per pariteit
Mediane leeftijd van de moeder bij geboorte van het tweede tot en met het zevende kind of van één van hogere
rangorde
Leeftijdsspecifieke sterfte cijfers naar geslacht en hun sex ratio
Gemiddelde en mediane leeftijd bij overlijden per geslacht
Zuigelingensterfte, kindersterfte en maternale sterfte
Sterfte kansen en levensverwachting voor mannen en vrouwen op x-jarige leeftijd
Sterfte kansen en levensverwacht-ing voor mannen en vrouwen op x-jarige leeftijd
*
Geselecteerde leeftijdsspecifieke sterfte cijfers voor “ Hart en Vaatziekten” naar geslacht
Percentage mannen en vrouwen naar leeftijdsklasse bij het huwelijk
Leeftijdsspecifieke huwelijkscijfers van gehuwden in de vruchtbare leeftijdsklasse (15-49) naar leeftijdsklasse
en geslacht
Percentage gescheiden personen naar geselecteerde leeftijdsklasse en geslacht
Leeftijdsspecifiek echtscheidingscijfer in de vruchtbare leeftijdsklasse (15-49) naar geslacht, gemiddelde en
mediane leeftijd bij echt-scheiding
Percentage immigranten naar leeftijdsklasse en geslacht en hun gemiddelde leeftijd
Percentage naar Nederland vertrokken emigranten (mannen) naar leeftijdsklasse en hun gemiddelde leeftijd

27
Percentage naar Nederland vertrokken emigranten (vrouwen) naar leeftijdsklasse en hun gemiddelde leeftijd
28
Percentage naar Nederland vertrokken emigranten (totaal)naar leeftijdsklasse en hun gemiddelde leeftijd
29
30 Migratie saldo naar leeftijdsgroep
31 Immigratie, emigratie, migratie saldo, bruto en geselecteerde ratio’s voor geheel Suriname
32 Leeftijdsspecifieke emigratie cijfers van naar Nederland vertrokken emigranten
Binnenlandse migratie van de gezamenlijke urbane districten en de gezamenlijke rurale
districten en
33 de migratie effectiviteits index
Binnenlandse migratie van de urbane districten Paramaribo en Wanica en de migratie effectiviteits index
34
35 Binnenlandse migratie van de rurale districten Para en Commewijne en de migratie effectiviteits index
36 Urbane, Rurale en Binnenlandse migratie stromen
37 Onderlinge migratie stromen van urbane, rurale en binnenlandse districten

