
Wereldbevolking 

De wereldbevolking is het totaal aantal levende mensen op aarde. De Verenigde Naties (VN) schatten 

dat de mondiale populatie halverwege 2017 de 7,6 miljard haalde, met een jaarlijkse toename van 83 

miljoen, zo'n 1,1%. Elke dag komen er circa 227.000 mensen bij. Daarmee is de groei wat afgenomen 

ten opzichte van 2007, toen deze rond de 1,24% lag. De piek van de bevolkingsgroei lag tussen 1965 

en 1970 toen deze 2,05% was.  

Zo'n 60% van de huidige wereldbevolking leeft in Azië, waarbij China met 1,4 miljard (19%) en India 

met 1,3 miljard (18%) verreweg de grootste bevolking hebben. Nigeria is van de grotere landen het 

land met de snelst groeiende bevolking, terwijl Afrika het snelst groeiende continent is. De 

verwachting is dat de helft van de groei tussen 2017 en 2050 afkomstig is van slechts negen landen: 

India, Nigeria, Congo-Kinshasa, Pakistan, Ethiopië, Tanzania, de Verenigde Staten, Uganda en 

Indonesië.  

 

Wereldwijd is er een afname van het vruchtbaarheidscijfer, met uitzondering van Europa. Tussen 

2010 en 2015 lag dit in 83 landen onder de 2,1 die nodig is voor een stabiel bevolkingsaantal. Deze 

denataliteit kan leiden tot bevolkingsdaling en in combinatie met de stijgende levensverwachting ook 

vergrijzing en ontgroening. Migratie compenseert dit ten dele, maar niet volledig. De netto-migratie 

naar landen met een hoger inkomen daalde in de periode 2010-15 naar 3,2 miljoen per jaar van een 

piek in de periode 2005-10 van 4,5 miljoen per jaar.  



De historische wereldbevolking is slechts een schatting waarbij de aantallen sterk kunnen variëren bij 

verschillende auteurs en overeenkomsten veelal het gevolg zijn van het overnemen van aannames 

van anderen en cirkelredeneringen tussen groei en aantallen.  

 

Begrippen 

 
• Bevolkingsevolutie: de aangroei of afname van de totale bevolking. 

• Natuurlijke aangroei: de toe-of afname van de bevolking door geboorten en 

sterften. 

• Geboortecijfer: het aantal geboorten per honderd of duizend inwoners per 

jaar. 

• Sterftecijfer: het aantal overlijdens per honderd of duizend inwoners per jaar. 

• Levensverwachting: de te verwachten gemiddelde duur van het leven (bij 

geboorte). 

• Scholing - scholingsgraad: de mate waarin de gemiddelde inwoner gestudeerd 

heeft.  

• Leeftijdshistogram: een grafische voorstelling (piramide) van de samenstelling 

van de bevolking onderverdeeld naar leeftijd en geslacht 

• Vergrijzing: de toename van het aantal ouderen. 

• Geboortepolitiek: het geheel van maatregelen die het beleid van een land 

neemt om de bevolkingsgroei te stimuleren of af te remmen. Bijvoorbeeld de 

éénkindpolitiek in China, kinderbijslag en geboortepremies, ... 

• Vruchtbaarheidscijfer: het gemiddeld aantal kinderen per vrouw.  
 

Aardrijkskunde: Bevolking en Migratie, bevolkingspiramide, dichtheid, 

spreiding, allochtonen 
Https://www.youtube.com/watch?v=05FebulGmyo 

https://docplayer.nl/655848-Thema-1-uitdaging-door-bevolkingsexplosie.html 

 

 

 

 

 



Bevolkingspiramide  

Een bevolkingspiramide is een grafiek of diagram van de leeftijdsopbouw van een bevolking in de 

vorm van een rug-aan-rug-histogram voor mannen en vrouwen. Eigenlijk klopt de benaming 

"bevolkingspiramide" niet. De goede benaming is "bevolkingsdiagram". De beide histogrammen 

tonen het aantal mannen (links) en het aantal vrouwen (rechts) van een bepaalde bevolking in 

leeftijdsgroepen van vijf jaar. Ze kunnen als absoluut aantal of als percentage van de totale bevolking 

worden weergegeven. 

 

Piramide 

Aan deze vorm ontleent de bevolkingspiramide zijn naam. De min of meer driehoekige vorm 

van de verdeling doet denken aan een piramide of een exponentiële verdeling. De brede 

basis wijst op een groot aantal kinderen, maar het snelle versmallen toont aan dat veel 

mensen in elke leeftijdsklasse sterven. Daarom wijst de piramide op een bevolking waarin er 

een hoog geboortecijfer, een hoog sterftecijfer en een korte levensverwachting is. Dit is het 

typische patroon voor een minder economisch ontwikkeld land waar er weinig toegang is tot 

geboortebeperking, slechte hygiëne (vaak wegens een gebrek aan schoon water) is en 

weinig toegang is tot gezondheidsdiensten.  

Meestal zijn er meer vrouwen dan mannen in elke leeftijdsgroep, en met name op in oudere 

groepen. Dit komt doordat vrouwen een langere levensverwachting hebben.  

Toren 

De smalle basis van de min of meer rechthoekige verdeling wijst op relatief weinig kinderen 

en jonge mensen, en weinig verandering in de bevolkingsgrootte tussen opeenvolgende 

leeftijdsgroepen. Er is weinig sterfte in de lagere leeftijdsklassen. Deze piramide is typisch 

voor een economisch meer ontwikkeld land, dat lage geboorte- en sterftecijfers heeft en een 

lange levensverwachting. Anticonceptie wordt veel gebruikt en er is goede openbare 

hygiëne en gezondheidszorg.  

Urn  

De basis van de piramide kan zelfs smaller zijn dan het midden. Men spreekt dan van een 

"urn". Dit wijst op een dalend geboortecijfer. Dit is het geval in vele landen van West-

Europa. Dikwijls gaat dit gepaard met een brede top, de babyboomers. 

 

Toepassingen 

De piramides van de bevolking kunnen worden gebruikt om het aantal economische 

afhankelijken te vinden. Economische afhankelijken worden gedefinieerd als degenen onder 

15 jaar (kinderen in fulltime onderwijs en daarom onbekwaam te werken) en degenen ouder 

dan 65 (zij die zich hebben teruggetrokken). In sommige economisch minder ontwikkelde 

landen beginnen de kinderen te werken vóór de leeftijd van 15, en in wat meer economisch 

ontwikkelde landen is het niet gebruikelijk om met werken te beginnen voor 18 of 21 jaar. 



De overheid moet de economie plannen zodanig dat de beroepsbevolking deze 

afhankelijken kan steunen.  

De bevolkingspiramides zijn ook nuttig bij planning. Zij worden gebruikt om veranderingen in 

de leeftijdsopbouw van de bevolking te voorspellen zodat plannen kunnen worden 

voorgelegd om de voorspelde veranderingen het hoofd te bieden. Een huidig voorbeeld 

hiervan zijn de plannen van de Britse overheid om de problemen van de verouderende 

bevolking in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken.  

Sociaal-historici kunnen belangrijke informatie in bevolkingspiramides vinden. Zo zijn er in 

Duitsland veel meer mannen in de leeftijd 20-35 dan vrouwen. Dit is toe te schrijven aan een 

toevloed van immigranten uit Turkije en Joegoslavië die in Duitsland kwamen werken in de 

jaren 90. Hun vrouwen en families bleven achter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beroepsbevolking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joegoslavi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/1990-1999


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demografische transitie 

Video : https://www.youtube.com/watch?v=439-aqXyXyM 

 

Een demografische transitie of demografische revolutie is de overgang van een hoog sterfte- en 

geboortecijfer naar een laag sterfte- en geboortecijfer binnen een bepaalde bevolkingsgroep.  

In West-Europa werd deze overgang gemaakt tussen 1750 en 1960, dus vanaf de tweede helft van de 

18e eeuw, in het klimaat van industrialisering dat in de 18de eeuw in Europa kiemde. Een gevolg was 

de sterke toename van de Europese bevolking in die periode. In de zuidelijke continenten startte de 

demografische transitie veel later en werd deze ingezet door een verbetering van de 

gezondheidszorg. De sterfte daalde er sneller dan de vruchtbaarheid, waardoor de toename van de 

bevolking er ook sterker was. In een groot deel van Afrika is de transitie nog lopend.  

De transitie verloopt per land verschillend, waarbij de nationale geschiedenis (oorlogen etc.) het 

standaardbeeld kunnen verstoren. De demografische transitie in Nederland kenmerkt zich 

bijvoorbeeld door een tussen 1880 en 1950 slechts geleidelijk verlagen van de geboorte- en 

sterftecijfers, met in 1945 en 1946 een geboortegolf vanwege het eind van de Tweede Wereldoorlog. 

In China wordt de demografische transitie weer sterk beïnvloed door de eenkindpolitiek van de 

regering.  

 

 

 



 

 

Dit zijn de 10 grootste landen qua bevolking in het jaar 2100 

– China staat dan niet meer op de eerste plek 

 

 

 

In de top tien van landen met de meeste inwoners wereldwijd zullen tot het eind van de eeuw forse 

verschuivingen optreden. China verliest de eerste plek aan India en verder wordt een onstuitbare 

opmars van Afrika voorspeld. Bevolkingsgroei zal er dus voor zorgen dat de wereld er de komende 

decennia heel anders uit komt te zien. 

 



Volgens het ‘World Population Prospect‘ van de Verenigde Naties zal India in het jaar 2100 maar net 

iets meer inwoners hebben dan de bijna 1,4 miljard inwoners nu, maar zal China sterk krimpen in 

bevolkingsomvang. 

 

China telt momenteel 1,44 miljard inwoners en zal volgens de voorspellingen van de VN de komende 

tachtig jaar terugvallen naar 1,06 miljard inwoners. 

 

In 2100 zullen vier landen verdwenen zijn uit de top tien: Brazilië, Bangladesh, Rusland en Mexico. Zij 

worden vervangen door vier Afrikaanse landen: de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, 

Tanzania en Egypte. Aan het eind van de eeuw zal de helft van het aantal baby’s wereldwijd in Afrika 

geboren worden. 

 

Bevolkingsgroei: half miljard mensen erbij in Nigeria 
De in absolute zin grootste bevolkingsgroei zal de komende tachtig jaar plaatsvinden in Nigeria: van 

de huidige 206 miljoen inwoners naar 733 miljoen in 2100. Nigeria stijgt dan ook ten koste van de 

Verenigde Staten van de vierde naar de derde plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://population.un.org/wpp/


Belgische bevolking 

 

Het aandeel van elk gewest in de totale bevolking is over de loop van de periode 1846-2020 
verschillend geëvolueerd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zag zijn aandeel meer dan verdubbelen 
van 4,88% naar 10,60%, op zijn toppunt in 1947 bedroeg dit aandeel zelfs 11,23%. Het aandeel van 
Vlaanderen daalde in eerste instantie van 54,4% in 1846 naar 49,36% in 1880 voornamelijk als gevolg 
van emigratie naar Wallonië en Brussel om daarna te stijgen naar 58,02% in 2000 en in 2020 uit te 
komen op 57,68%. In 1846 bedraagt het aandeel van Wallonië 40,70% om in 1866 zijn toppunt te 
bereiken bij 43,02%. Daarna neemt het aandeel steeds verder af om in 1970 uit te komen bij 32,70%, 
over de laatste vijftig jaar blijft het aandeel vrijwel stabiel, in 2020 bedraagt het nog 31,72%. 

Geboorte-/sterftegetal/levensverwachting per gewest en 

provincie 

In onderstaande tabel zijn voor het jaar 2014 de geboorte en sterftegetallen gerelateerd aan het 

aantal inwoners vermeld. Vooral het grote geboorteoverschot in Brussel (8,15‰) springt in 

het oog. Met slechts 10,4% van de totale bevolking neemt dit gewest bijna de helft (48,2%) 

van de natuurlijke aangroei van de Belgische bevolking voor zijn rekening. Zowel het hoge 

geboortegetal (15,9‰) als het lage sterftegetal (7,8‰) zijn voornamelijk te verklaren door de 

grote migrantenbevolking van vooral Marokkaanse en Turkse afkomst. Deze hebben 

gemiddeld meer kinderen dan de autochtone bevolking en dit heeft als gevolg dat de 

Brusselse bevolking gemiddeld jonger is dan in de andere gewesten, wat op zijn beurt het 

lagere sterftegetal verklaart. Twee provincies kennen een negatief geboorteoverschot, 

Henegouwen en West-Vlaanderen. Voor West-Vlaanderen is dit vooral te verklaren door de 

aantrekkingskracht van de kust voor zestigplussers die er zich vestigen eenmaal ze met 

pensioen zijn wat resulteert in een gemiddeld oudere bevolking en een hoog sterftegetal. 

Populaire kustgemeenten zoals De Panne, Blankenberge hebben hierdoor een sterftegetal van 

meer dan 14‰, ver boven het gemiddelde voor de provincie en het gewest. Alle 

kustgemeenten samen hebben een sterftegetal van 13‰, voor de rest van de provincie ligt het 

getal beduidend lager bij 9,66‰. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Panne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blankenberge


 

Bevolkingssamenstelling volgens nationaliteit 

Volgens Myria telde België op 1 januari 2017 11.322.088 inwoners waarvan 9.003.281 

Belgen bij de geboorte, 1.327.776 vreemdelingen, 11,7% van het totaal aantal inwoners en 

991.031 Belg geworden vreemdelingen (hebben de Belgische nationaliteit verworven maar 

hebben een vreemde origine), 8,8% van het totaal aantal inwoners. In totaal is 20,5% van de 

bevolking vreemdeling bij geboorte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vreemdelingen en 

Belg geworden vreemdelingen. De som van deze twee is het aantal vreemdelingen bij 

geboorte. Uit de vier buurlanden Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg komen 

352.180 inwoners (28,1% van de vreemdelingen in 2015), waarvan een aanzienlijk aandeel 

dicht bij de respectievelijke landsgrenzen woont. De 28 landen van de Europese Unie zijn 

goed voor 68% van de vreemdelingen, 31% van het aantal Belg geworden vreemdelingen en 

51% inwoners met vreemde origine. De Italianen zijn een belangrijke groep, een direct gevolg 

van de door de overheid georganiseerde arbeidsmigratie in de periode 1946-1956. Sedert de 

toetreding van de voormalige Oostbloklanden in de Europese Unie is het aandeel van vooral 

Polen, Roemenen en Bulgaren toegenomen. Bij de niet EU landen vormen de Marokkanen en 

Turken (arbeids- en volgmigratie vanaf de jaren 1960) en de Congolezen (koloniale banden) 

de grootste groepen. De spreiding van de Vreemdelingen over de verschillende gewesten is 

zeer verschillend. Brussel neemt bijna een derde (31,8%) voor zijn rekening, het aandeel 

Vreemdelingen in de bevolking bedraagt er 33,9% in 2015, Vlaanderen is goed voor een 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Myria
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groothertogdom_Luxemburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostblok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen


aandeel van 40,1% (7,8% van zijn inwoners) en Wallonië 28,1% (9,8% van zijn inwoners). 

Deze aandelen verschillen soms aanzienlijk per nationaliteit.  

In de onderstaande tabel staan de nationaliteiten van vreemdelingen bij de geboorte (vreemde 

origine) die in België wonen. 

Land  Aantal (2017)  
Aandeel  

vreemde origine (%)  

Aandeel  

tot. bevolking (%)  

Marokko  311.772  13,4%  2,8%  

Italië  273.350  11,8%  2,4%  

Frankrijk  213.619  9,2%  1,9%  

Nederland  186.069  8,0%  1,6%  

Turkije  155.488  6,7%  1,4%  

Polen  95.801  4,1%  0,8%  

Roemenië  92.746  4,0%  0,8%  

Spanje  77.317  3,3%  0,7%  

Congo-Kinshasa  63.257  2,6%  0,5%  

Duitsland  55.227  2,4%  0,5% 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marokko
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roemeni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Congo-Kinshasa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland


Aantal Buitenlanders per Belgische Gemeente 

 

Deze kaart toont per gemeente welke groep buitenlanders (mensen zonder Belgisch paspoort) het 
grootst is. 

Elke gemeente is ingekleurd om te tonen welke groep buitenlanders in die gemeente het grootste is. 
Met "buitenlanders" worden mensen zonder Belgisch paspoort bedoeld. De kaart houdt dus geen 
rekening met nieuwe Belgen en allochtonen. Gegevens van statbel en 
[statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/bevolking/5.1%20Structuur%20van%20de%20be
volking/popstranger-2015-2017_nl.xlsx hier] te vinden.  

Legenda:   Nederland   Frankrijk   Duitsland   Italië   Polen   Roemenië   Bulgarije   Portugal   Marok

ko   Turkije   Verenigde Staten   India   Congo-Kinshasa   Afghanistan   Verenigd Koninkrijk   Spanje 

 

 

 



Loop van de Belgische bevolking 

België telde 11.492.641 inwoners op 1 januari 2020  

 

Op 1 januari 2020 telde België 11.492.641 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de 

officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Daarvan is 51% (of 5.832.577 in 

absolute cijfers) vrouw, en 49% (of 5.660.064) man, wachtregister niet meegerekend. De 

Belgische bevolking groeide op jaarbasis aan met 61.235 personen of 0,54%, een groeicijfer 

dat volledig in de lijn ligt met de groei die we de laatste paar jaren kenden (steeds rond een 

half procent). Deze publicatie betreft de wettelijke bevolking op 1 januari 2020 en de 

veranderingen in de bevolking die in de loop van 2019 werden waargenomen. De coronacrisis 

en haar impact op de bevolking is dus niet zichtbaar in deze cijfers. 

 



 

De nationale bevolkingsgroei wordt hoofdzakelijk gerealiseerd door twee demografische 

factoren: 

• door een positief ‘natuurlijk saldo’, meer geboorten dan overlijdens (+6.820 personen in 
2019), goed voor 11,0% van de totale bevolkingstoename, maar vooral; 

• door het positieve migratiesaldo: meer immigratie dan emigratie (+55.031 personen in 
2019). Dit saldo verklaart veruit het grootste deel van het groeicijfer (89,0%). 

De meeste parameters liggen in de lijn van de waarneming van de voorbije jaren. Toch is de 

onderliggende tendens van aanhoudende groei, de we al 30 jaar zien, opvallend. 

Het meest in het oog springende fenomeen voor 2019 is de blijvende daling van het aantal 

geboorten: 115.565 voor 2019. In 2016 leek er zich een vertraging af te tekenen in de dalende 

geboortecijfers, met slechts 552 geboortes minder dan in 2015. Dat leek te wijzen op een 

einde van de dalende trend. Maar sinds in 2017 het aantal geboorten onder de 120.000 dook, 

is de daling opnieuw meer uitgesproken. In 2017 daalde het aantal geboorten met 2.059 

tegenover een jaar eerder, in 2018 ging het om 1.302 minder geboorten en in 2019 werden 

2.235 minder baby’s geboren. 

Ondanks die dalende trend in het natuurlijk saldo, blijft de totale bevolking groeien. Het is 

dan ook vooral de internationale migratie die de drijvende kracht vormt achter de 

aanhoudende bevolkingsgroei. In 2019 was internationale migratie goed voor 89% van de 

geobserveerde bevolkingstoename. 

De top vijf van nationaliteiten die naar België immigreert bestaat uit: 

1. Belgen (die na een verblijf in het buitenland terugkeren naar België) 
2. Roemenen 
3. Fransen 
4. Nederlanders 
5. Italianen. 

Voor de mensen die vanuit België emigreren wordt nagenoeg dezelfde top vijf waargenomen; 

alleen staan Italianen dan op plaats 6 en Polen op plaats 5. Het beeld verandert echter wanneer 

het saldo tussen de internationale immigratie en emigratie per nationaliteit bekeken wordt: de 



grootste absolute toename wordt vastgesteld bij Roemenen (+10.259), gevolgd door 

Marokkanen (+4.983), Fransen (+4.067), Bulgaren (+3.743) en Italianen (+2.987). 

De cijfers van de gewesten[3] lopen sterk uiteen, zoals ook de voorgaande jaren al het geval 

was. 

VLAAMS GEWEST 

• De bevolking nam toe met 40.074 personen (36.102 personen in 2018): opnieuw een vrij 
forse stijging van 0,6% op het totaal van de bevolking. 

• Die toename is in belangrijke mate te wijten aan internationale migratie (= het verschil 
tussen immigratie en emigratie naar het buitenland zonder herinschrijvingen en ambtshalve 
schrappingen in rekening te brengen). 68.044 personen kwamen in het Vlaamse gewest 
wonen vanuit het buitenland, 31.507 vertrokken (saldo + 36.537 personen). 

• Binnen België ‘migreerden’ 34.520 personen naar het Vlaams gewest vanuit een ander 
gewest. 22.680 personen vertrokken dan weer naar een ander gewest (saldo 11.840 
personen) . 

• De natuurlijke bevolkingsaangroei (geboorten versus overlijdens) bleef positief (+442 
personen). 

WAALS GEWEST 

• De bevolking nam in de loop van 2019 toe met 11.448 personen. Dat cijfer is hoger dan in 
2018 toen er 9.418 personen bijkwamen. Procentueel bedraagt de aangroei 0,3%. 

• Opvallend: de natuurlijke loop van de Waalse bevolking is opnieuw licht negatief: er waren 
1.341 overlijdens meer dan geboorten in het Waals Gewest, in 2019. Dat saldo is echter 
minder negatief dan het afgelopen jaar: in 2018 bedroeg dit saldo min 2.242 personen. 

• De grootste factor in de bevolkingstoename is net als in het Vlaamse gewest internationale 
migratie: 30.528 personen kwamen in het Waalse gewest wonen vanuit het buitenland, 
18.251 personen vertrokken naar het buitenland (saldo 12.277 personen). 

• Ook de interne migratie blijft positief: meer mensen kwamen vanuit andere gewesten in 
Wallonië wonen dan dat er vertrokken naar die gewesten. Dit saldo bedraagt 3.882. 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

• De bevolking nam in de loop van 2019 toe met 9.713 personen, in 2018 bedroeg deze 
toename 9.816. Dat is een stuk meer dan wat we tijdens 2016 en 2017 waarnamen (3.714 en 
7.122 personen) maar nog steeds onder het gemiddelde van de toenames die we 
waarnamen voor de periode 2011-2015 (gemiddelde aangroei met 13.760 personen). 

• Een verklaring voor de wat lagere groeicijfers van dit gewest voor de laatste jaren is complex. 
Er is niet zozeer één duidelijke verklarende factor. 

• Wat mogelijks bijdraagt zijn de ambtshalve schrappingen die op een hoger niveau lagen in 
2016 en 2017 (20.397 en 20.234 respectievelijk). In 2018 daalt het aantal ambtshalve 
schrappingen tot 17.821 en in 2019 neemt dit licht toe naar 18.358. Beide cijfers liggen 
boven het gemiddelde van 16.252 waargenomen in de periode 2011-2015 . 

• De internationale immigratie, personen die vanuit het buitenland in het gewest komen 
wonen, zit met 46.184 personen iets boven het gemiddelde van de periode 2011-2015 
(42.978 personen). 17.921 personen vertrokken naar het buitenland (saldo 28.263 
personen). 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/loop-van-de-bevolking#ftn1


• Per saldo blijft het hoofdstedelijk gewest wel personen verliezen aan de andere gewesten. In 
de loop van 2019 kwamen 25.089 personen wonen in het gewest vanuit een ander gewest, 
40.811 vertrokken naar een ander gewest. Het saldo van -15.722, ligt in de lijn van wat we 
zagen voor 2017 en 2018 (respectievelijk -14.301 en -14.908) maar blijft hoger dan het 
gemiddelde voor de periode 2011-2015 (13.200). 

De bevolking van de grote steden groeit vrij uitgesproken: de Brusselse bevolking (gemeente Brussel) 
groeide met 1,86%. Voor Gent en Antwerpen zien we respectievelijk groeicijfers van 0,65% en 0,63% 
in de loop van 2019. Charleroi telde 0,24% meer inwoners. Het bevolkingsaantal van Luik bleef 
stabiel. 

Leeftijdspiramide van België 

 

 



 

 

 

 

 

Leeftijdspiramide van Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 



 

 

 

 

Toenemende bevolkingsdruk 

De bevolkingsprojecties voor Brussel voorzien dat bij het aanhouden van de huidige demografische 

tendenzen de 19 Brusselse gemeenten tegen het midden van deze eeuw ongeveer 1 miljoen 

300 000 inwoners zullen tellen (tabel 3). Deze projecties houden geen rekening met de 

mogelijkheden voor de aangroei van het woningpark, noch met de gevolgen van een toenemende 

demografische druk op de prijs van het wonen. Het is echter overduidelijk dat een dergelijke 

demografische evolutie het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een belangrijke uitdaging zal 

plaatsen. 

 


