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-- Persbericht --

Bevolking op actieve leeftijd daalt in de toekomst in
meerderheid van gemeenten
Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten, 2018-2035

Tussen 2017 en 2027 verwacht Statistiek Vlaanderen een lichte daling met 1,6% van de bevolking
op actieve leeftijd (20-64 jaar) in Vlaanderen. In de voorbije 10 jaar groeide het aantal 20-64jarigen nog met 4%. Wel zijn er sterke gemeentelijke verschillen in deze trend. Dat is een van de
opvallende resultaten uit de Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten die vandaag
bekendgemaakt worden.
Enkele andere interessante bevindingen:
•
•
•
•

De bevolking zal in de komende 10 jaar naar verwachting in bijna alle gemeenten blijven
aangroeien. Het aantal private huishoudens zal blijven stijgen in alle gemeenten.
Daarbij zet de vergrijzing zich door.
Bij jongeren op middelbare schoolleeftijd wordt een belangrijke stijging van de aantallen
verwacht, zij het zeker niet in alle gemeenten.
Er komen meer alleenwonenden, vooral onder ouderen. Niettemin blijven ook meer oudere
koppels langer samenwonen.

Roeland Beerten, hoofdstatisticus van de Vlaamse overheid legt uit: "Tegen een achtergrond van
een algemene stijging van de Vlaamse bevolking is de lichte daling van de actieve bevolking een
opvallend gegeven. We zien ook dat deze trends sterke gemeentelijke verschillen kennen. De
demografische vooruitzichten tonen aan dat Vlaamse gemeenten een erg divers verloop van de
bevolking kennen, waar het lokale beleid rekening mee zal moeten houden in het plannen voor
de toekomst."
De resultaten zijn beschikbaar op de website van Statistiek Vlaanderen via drie interactieve
applicaties. Ook de eerste analyses zijn reeds op de website terug te vinden.
Website Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-2035
Hier volgt een samenvatting van de voornaamste resultaten.

Demografische groei
In de komende 10 jaar zal de bevolking van het Vlaamse Gewest groeien met 5% (tegenover 7%
in de voorbije 10 jaar) tot 6.835.000 inwoners. Het aantal private huishoudens groeit met 6%
(tegenover 9% in de voorbije 10 jaar) tot 2.940.000.
De bevolkingsgroei tekent zich af in bijna alle gemeenten, maar vooral in de stad Antwerpen, de
regio rond Gent, en in delen van de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het aantal
huishoudens groeit in alle gemeenten, maar vooral in de Noorderkempen en in het zuidoosten
van de provincie Antwerpen.
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In de voorbije 10 jaar groeide het aantal 20-64-jarigen nog met 4%; in de toekomst verwacht
Statistiek Vlaanderen echter een lichte daling (-1,6% tussen 2017-2027) (figuur 1, linker grafiek).
Deze daling concentreert zich bij de 40-64-jarigen, maar ook het aantal de 20-39-jarigen houdt
maar in 1 op de 3 gemeenten stand.
Een daling van beide leeftijdscategorieën vinden we voornamelijk terug in gemeenten in het
oosten van Limburg, de Antwerpse Kempen en ten westen van de Vlaamse Ruit tot aan de
kuststreek. Een stijging van beide leeftijdscategorieën concentreert zich vooral in enkele
centrumsteden, waaronder Antwerpen, Gent, Mechelen, Roeselare en Oostende, maar ook
Vilvoorde, Machelen en Halle.
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Figuur 1. Aantal 20-64-jarigen (links) en aantal 65-plussers (rechts), Vlaams Gewest,
waarnemingen 2000-2017 en vooruitzichten 2018-2035
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De bevolking op actieve leeftijd zet zijn daling in

Bron: 2000-2017: waarnemingen, Statbel; 2018-2035: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen

De veroudering zet zich verder
Tussen 2017 en 2027 verwachten we een stijging van het aantal 65-plussers van 22% (tegenover
18% in de voorbije 10 jaar) (figuur 1, rechter grafiek). Ook het aandeel ouderen in de bevolking
neemt toe. In 2027 verwachten we 23% 65-plussers (tegenover 20% in 2017).
In de Kempen en het Maasland groeit het aantal 65-plussers het sterkst aan, maar het percentage
65-plussers in de bevolking blijft het grootst aan de kust.

Groei van de middelbare schoolbevolking
Statistiek Vlaanderen schat de schoolbevolking in 2027 hoger in dan in 2017. De toename is het
grootst bij de 12-17-jarigen (+12%). Ze concentreert zich in gemeenten binnen de Vlaamse Ruit, de
streek rond Geel en aan de taalgrens van Vlaams-Brabant. Gemeenten in Oost-Limburg, de
Noorderkempen, en ten westen van de Vlaamse Ruit (W. van Gent naar kust) kennen een daling
van het aantal 12-17-jarigen.
Meer oudere alleenwonenden
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Begin 2017 woonden er in het Vlaamse Gewest 869.000 (17%) mensen ouder dan 20 jaar alleen. In
de komende 10 jaar verwachten we een verdere stijging van het aantal alleenwonenden tot
943.000 (17,6%). Die stijging situeert zich uitsluitend bij de personen ouder dan 55 jaar, en vooral
bij de 65-plussers. Het aantal alleenwonende 20-54-jarigen zal daarentegen afnemen.
Kaart 1 geeft de spreiding weer van de groei van de alleenwonende 80-plussers. De sterkste
relatieve toename wordt verwacht in de Antwerpse Noorderkempen en in Limburg. De grootste
absolute stijgers vinden we terug aan de kust, met Brugge als uitschieter.

Kaart 1. Groei van het aantal alleenwonende 80-plussers, per gemeente, vooruitzichten 2017-2027.
Relatieve verandering (kleur) en absolute verandering (bol)

Bron: 2017: waarnemingen, Statbel; 2027: vooruitzichten, Statistiek Vlaanderen
Noot: het kleurenpalet geeft de procentuele verandering van de stand in 2027 t/v de stand in 2017 (gradiënten blauw
indiceren een %-daling; gradiënten rood een %-stijging); de bol staat in verhouding tot de stijging van het aantal
alleenwonende 80-plussers in de gemeente tussen 2017 en 2027.

Meer oudere 2-persoonshuishoudens
Begin 2017 telde het Vlaamse Gewest 949.000 2-persoonshuishoudens. In 2027 zullen dat er naar
verwachting meer dan 1 miljoen zijn.
Die toename situeert zich vooral bij de 60-79-jarigen, wat samengaat met de sterke toename van
het aantal ouderen. Daarenboven zullen ouderen in de toekomst ook langer als paar door het
leven gaan ten gevolge van de verder stijgende levensverwachting.

In 2027 zullen er minder jongere Vlamingen in een 2-persoonshuishouden wonen ten gevolge van
een lichte krimp van de bevolking op de leeftijden van 20 tot 54 jaar. Bovendien verwachten we
dat die leeftijdsgroep in de toekomst iets minder vaak in een 2- persoonshuishouden zal wonen.
Over de gemeentelijke vooruitzichten
Statistiek Vlaanderen publiceert driejaarlijks de Vlaamse gemeentelijke demografische
vooruitzichten. Deze beogen een geloofwaardige vooruitberekening van de evolutie van de
bevolking en de huishoudens in steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest.
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Statistiek Vlaanderen stemt de bevolkingsvooruitzichten af op waargenomen lokale evoluties op
het vlak van geboorten, sterfte, interne migratie en internationale migratie. De vooruitzichten
van het aantal huishoudens worden afgestemd op de bevolkingsontwikkeling en de
waargenomen trends in de samenstelling van de bevolking volgens huishoudensgrootte.
De bekomen resultaten leveren geen exacte voorspelling op, maar bieden wel een beredeneerde
inschatting van de waarschijnlijke demografische ontwikkelingen. De nieuwe demografische
vooruitzichten reiken tot 2035, maar vooral de eerstkomende 10 jaar kunnen beschouwd worden
als een zinvolle projectiehorizon.
Meer informatie
Bevolkingsvooruitzichten: Edwin Pelfrene; 0491924696, Ingrid Schockaert: 0491924702
Huishoudensvooruitzichten: Edith Lodewijckx: 0491924081

Voor nadere duiding of uitleg kunt u de auteurs van de nieuwe ‘Vlaamse gemeentelijke
demografische vooruitzichten 2018-2035’ bereiken op vermelde telefoonnummers, vanaf
woensdag 28 februari, 14 uur.

