PERSBERICHT 11 mei 2021
Geringere bevolkingsgroei, vergrijzing zet zich verder
Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2021-2040
Statistiek Vlaanderen verwacht tussen 2020 en 2030 een groei van de bevolking in het Vlaamse
Gewest van 4%. Tussen 2010 en 2020 lag de groei nog op meer dan 6%. De verwachte geringere
groei van de bevolking is het gevolg van een val in de migratiecijfers, een aanhoudend laag
vruchtbaarheidscijfer en recente oversterfte ten gevolge van de gezondheidscrisis door de COVID19-pandemie. De meeste gemeenten blijven wel een groei kennen. Het aantal huishoudens stijgt
met 7% tot 2030. Deze toename komt bijna uitsluitend door de stijging van het aantal huishoudens
zonder inwonende kinderen.
Statistiek Vlaanderen publiceert om de 3 jaar de Vlaamse gemeentelijke demografische
vooruitzichten. Deze beogen een vooruitberekening van de evolutie van de bevolking en van de
huishoudens in de steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest. De editie van 2021 vormt een
uitbreiding op de vorige doordat naast het geslacht, de leeftijd en de woonplaats, ook de
huishoudpositie van de bevolking werd opgenomen. Voor de huishoudens wordt niet enkel een
inschatting gemaakt van de verwachte huishoudgrootte, maar ook van de samenstelling van de
huishoudens.
Statistiek Vlaanderen stemt de vooruitzichten af op waargenomen recente evoluties op het vlak van
geboorten, sterfte, interne en internationale migratie, alsook dynamieken betreffende
huishoudvorming en ontbinding. De resultaten leveren echter geen exacte voorspellingen op. Het
gaat om een simulatie van wat kan verwacht worden onder de vooropgestelde hypothesen.
Bovendien vallen de vooruitzichten van 2021 samen met de jaren tijdens en volgend op de
gezondheidscrisis ten gevolge van de COVID-19-pandemie. Deze disruptieve gebeurtenis heeft tot
gevolg dat, bij gebrek aan een referentiekader voor de eerste jaren van de simulatie, de hypothesen
bewust eenvoudig werden gehouden of in grote mate gebaseerd zijn op algemene beredeneerde
tendensen.
Uit de vooruitzichten komen de volgende bevindingen inzake de bevolking naar voor:
• Tussen 2020 en 2030 zal de bevolking van het Vlaamse Gewest met 4% groeien. Die groei ligt
iets lager dan in de periode 2010-2020 (+6%).
• De vergrijzing zet zich door. Vooral het aantal 67- tot 84-jarigen zal sterk stijgen (+22% tussen
2020 en 2030), terwijl het aantal 0- tot 17-jarigen en het aantal 18- tot 66-jarigen stagneert.
• Er zullen in 2030 meer alleenwonenden zijn, vooral onder de oudere bevolking. Niettemin
blijven ook op latere leeftijd meer paren langer samenwonen.
• Het aantal personen dat samenwoont met een partner zal licht toenemen. Bij de 67-plussers
zal deze stijging sterk zijn, bij de 18- tot 39-jarigen blijft het nagenoeg constant en bij de 40tot 66-jarigen zal het aantal afnemen. De daling doet zich vooral voor bij samenwonenden
met kinderen.
Uit de vooruitzichten komen de volgende bevindingen inzake de huishoudens naar voor:
• Het aantal huishoudens blijft stijgen (+7%). Die stijging is groter dan de toename van de
bevolking (+4%) en is in grote mate te wijten aan een toename van de 1persoonshuishoudens. In 2030 zullen naar verwachting 34% van de huishoudens 1persoonshuishoudens zijn.

•
•

De gemiddelde huishoudensgrootte zal verder dalen van 2,31 in 2020 naar 2,25 personen in
2030.
Het aantal huishoudens met inwonende kinderen zal naar verwachting tot 2030 stabiel
blijven. Toch zullen 6 op de 10 gemeenten een daling kennen van het aantal huishoudens
met kinderen. De samenstelling van deze huishoudens zal ook veranderen: er zullen meer
eenoudergezinnen en minder gezinnen met een ouderpaar zijn.

Een uitgebreidere samenvatting van de belangrijkste resultaten vindt u hier.
Roeland Beerten, Hoofdstatisticus van de Vlaamse overheid, legt uit: ‘Onze gegevens tonen aan dat
de bevolking van het Vlaamse Gewest zal blijven groeien, maar dat ook de samenstelling van de
bevolking sterk zal wijzigen, bijvoorbeeld in een toename van de 1-persoons huishoudens. We zien
daarbij ook sterke verschillen tussen de verschillende gemeentes in Vlaanderen. Deze cijfers leggen
een stevige uitdaging op tafel voor het regionale en lokale beleid bij het plannen van de toekomst.’

Voor meer informatie
De resultaten zijn beschikbaar op de website van Statistiek Vlaanderen via interactieve
cijferapplicaties voor de bevolking en voor de huishoudens. Op de website zijn ook eerste analyses
terug te vinden.
Voor nadere duiding of uitleg zullen de auteurs van de nieuwe ‘Vlaamse gemeentelijke
demografische vooruitzichten 2021-2040’ de pers te woord staan op een persmoment op dinsdag 11
mei 2021, van 14u tot 15u30.
Klik hier om deel te nemen aan het persmoment
Voor meer informatie:
Ingrid Schockaert: ingrid.schockaert@vlaanderen.be of 0491 92 47 02
Jan Pickery: jan.pickery@vlaanderen.be of 0491 92 10 07
Jo Noppe: jo.noppe@vlaanderen.be of 0491 92 40 82
Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken
ontwikkelen, produceren en publiceren. Statistiek Vlaanderen wil deze Vlaamse openbare statistieken
via één portaalsite voor iedereen vlot toegankelijk maken zodat burgers, organisaties en bedrijven
beschikken over correcte en gedetailleerde informatie over Vlaanderen. Statistiek Vlaanderen heeft
als opdracht om alle openbare statistieken te ontwikkelen in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen en internationale principes rond kwaliteit, relevantie en onafhankelijkheid. Ter aanvulling
en ondersteuning van de Vlaamse openbare statistieken publiceert Statistiek Vlaanderen ook meer
uitgebreide rapporten.

