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Vlaamse bevolkingstoename vooral gevolg van immigratie uit buitenland en andere
gewesten
1 op 5 Vlamingen 65 jaar of ouder
Begin 2019 telde het Vlaamse Gewest bijna 6,6 miljoen inwoners, een toename van 0,6% tegenover
het jaar voordien. Die toename is vooral een gevolg van de immigratie uit het buitenland. Ook de
immigratie vanuit de andere gewesten speelt hierin een rol. Uit de nieuwste bevolkingscijfers blijkt
verder dat de veroudering zich doorzet in Vlaanderen: 1 op de 5 inwoners is 65 jaar of ouder. In een
aantal kustgemeenten loopt dat op tot 1 op de 3.

Bevolkingstoename
Op 1 januari 2019 telde het Vlaamse Gewest 6.589.069 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat zijn er
36.102 meer dan begin 2018, wat overeenkomt met een toename van 0,6%. Dit groeicijfer ligt in lijn
met de laatste jaren. Dat blijkt uit berekeningen van Statistiek Vlaanderen op basis van de nieuwe
bevolkingscijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Bevolkingstoename vooral door internationale migratie en migratie uit andere gewesten
De bevolkingstoename tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 is vooral een gevolg van het aantal
immigraties vanuit het buitenland. In de loop van 2018 werden 60.157 immigraties vanuit het
buitenland naar het Vlaamse Gewest en 31.045 emigraties vanuit het Vlaams Gewest naar het
buitenland geregistreerd. Er zijn dus voor het Vlaamse Gewest meer rechtstreekse aankomsten vanuit
het buitenland dan omgekeerd, vertrekken naar het buitenland.1
Een tweede factor die zorgde voor een aanzienlijk deel van de bevolkingstoename is de migratie vanuit
de andere gewesten naar Vlaanderen: 34.132 immigraties vanuit het Brusselse Gewest of het Waalse
Gewest zijn aldus geteld voor 2018, tegenover 22.606 emigraties naar die beide overige gewesten. Dat
geeft voor het Vlaamse Gewest een balans voor de interne migratie gelijk aan +11.526. Dat ligt in lijn
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Met verrekening van de herinschrijvingen, ambtshalve aanpassingen en veranderingen van register
(binnen/buiten) bedraagt voor het Vlaamse Gewest anno 2018 de internationale inwijking 74.386 eenheden en
de internationale uitwijking 49.504 eenheden, wat een saldo levert van +24.882 eenheden.

met de 2 voorgaande jaren (ook meer dan 11.000 eenheden), maar merkbaar hoger dan in de jaren
daarvoor (minder dan 9.000 eenheden).

Iets meer geboorten dan overlijdens
Het aantal geboorten (zoals geregistreerd bij moeders met een officiële hoofdverblijfplaats in het
Vlaamse Gewest) is opnieuw licht gedaald. In 2018 waren er 64.336 geboorten (165 minder dan in
2017). Het aantal overlijdens nam de afgelopen jaren toe en lag in 2018 op 63.397 (867 meer dan
2017). Het aantal geboorten ligt daardoor niet zo veel hoger meer dan het aantal overlijdens (verschil
van 939 eenheden), waardoor de impact van het natuurlijk saldo (geboorten min overlijdens) op de
bevolkingsgroei beperkt blijft.
Opmerkenswaardig is de verschuiving van de geboorten volgens leefvorm van de moeder: waar in het
jaar van de eeuwwisseling nog geen kwart van de geboorten (bij moeders met een woonplaats in het
Vlaamse Gewest) plaatsvond buiten de context van een huwelijk, is dat heden om en bij de helft. Er is
vooral een stijging van geboorten bij ongehuwd samenwonende paren.

Bevolkingskrimp in beperkt aantal gemeenten
Tussen 2010 en 2019 nam de (wettelijke) bevolking in het Vlaamse Gewest met 5% toe. Die toename
deed zich voor in nagenoeg alle Vlaamse gemeenten. In 4 op de 10 gemeenten lag die toename boven
het Vlaamse gemiddelde. Het gaat om gemeenten in een brede zone ten noorden van Brussel die
westwaarts rijkt tot aan de Denderstreek en oostwaarts tot aan Tienen. Ook op de as tussen Harelbeke
en Gent en verder naar Antwerpen, in de Noorderkempen en in de streek tussen Geel/Mol en Hasselt
is er sprake van een relatief sterke bevolkingsgroei. Machelen (+16%), Vilvoorde (+13%) en Zaventem
(+13%) horen bij de toppers, alsook Drogenbos (+15%), Hemiksem (+14%) of Niel (+13%).
Slechts in een beperkt aantal gemeenten daalde het aantal inwoners tussen 2010 en 2019. Die
bevolkingskrimp deed zich voor in 15 van de 300 Vlaamse gemeenten, veelal gelegen in de provincie
West-Vlaanderen. In Spiere-Helkijn (-2,9%), Zuienkerke (-2,7%) en Heuvelland (-2,7%) was die krimp
het grootst.

Vlaamse bevolking vergrijst verder: 1 op 5 ouder dan 65 jaar
Het aandeel 65-plussers in de totale bevolking in het Vlaamse Gewest lag begin 2019 op 20,2%. Dat
aandeel neemt jaar na jaar toe. In 2000 ging het om 16,7%; in 2010 om 18,2%.
In bijna 9 op de 10 gemeenten van het Vlaamse Gewest ligt anno 2019 het aandeel 65-plussers tussen
18% en 22%. Het aandeel is het laagst in Vilvoorde en Machelen (minder dan 15%). In
vele kustgemeenten daartegenover ligt het aandeel 65-plussers hoger dan 25%, met Koksijde als
uitschieter (40%). Ook gemeenten als Schilde (25%), Aartselaar (25%), Sint-Martens-Latem (26%) en

Horebeke (27%) tellen veel 65-plussers in hun bevolking. In de grote steden Antwerpen (16%) en Gent
(17%) is het aandeel relatief beperkt.

9% heeft buitenlandse nationaliteit
Begin 2019 woonden er in het Vlaamse Gewest 595.921 personen met een buitenlandse nationaliteit.
Het aandeel buitenlanders komt daarmee op 9,0% van de totale bevolking. Begin 2010 ging het om
6,4% van de bevolking.
Bijna 2 op de 3 van de buitenlanders heeft een nationaliteit van één van de landen van de Europese
Unie (EU28). De grootste buitenlandse nationaliteitsgroep zijn de Nederlanders. Begin 2019 ging het
om 141.806 personen, wat overeenkomt met 24% van het totaal aantal buitenlanders. Daarna volgen
de Polen (42.885), Roemenen (39.047), Marokkanen (28.968), Italianen (24.818), Bulgaren (22.914) en
Fransen (21.188). De Spanjaarden (20.873), Turken (19.022) en Portugezen (16.523) vervolledigen de
top 10.

Voor meer informatie

Voor meer informatie over deze statistieken, zie:
https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolking-omvang-en-groei
https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolking-naar-leeftijd-en-geslacht
https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolking-naar-burgerlijke-staat
https://www.statistiekvlaanderen.be/bevolking-naar-nationaliteit
https://www.statistiekvlaanderen.be/internationale-migratie
https://www.statistiekvlaanderen.be/interne-migratie
https://www.statistiekvlaanderen.be/geboorten-0
https://www.statistiekvlaanderen.be/sterfte
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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 streeft

ernaar alle openbare statistieken te ontwikkelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en
internationale principes rond kwaliteit, relevantie en onafhankelijkheid.

