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DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE

DE DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE VERSCHILT 
STERK VAN GEMEENTE TOT GEMEENTE

Demografie wordt vaak op nationaal of regionaal vlak bekeken. 
Maar vooral op lokaal vlak is een demografische evolutie een 
uitermate belangrijke sociaaleconomische factor, mét grote 
invloed op de financiën van de lokale besturen. De samenstelling 
van de bevolking in een gemeente is immers een belangrijk 
gegeven bij de planning van lokale openbare diensten zoals o.a. 
kinderopvang, scholen, woonzorgcentra, sportinfrastructuur en 
cultuurcentra. Daarenboven speelt demografie een belangrijke 
rol voor verschillende financieringsbronnen van een gemeente, 
zoals de belastingen, de toelage van het Gemeentefonds en de 
toelagen gekoppeld aan het aantal inwoners. 

Macro-economische indicatoren zoals inflatie of rentestand zijn 
voor alle gemeenten gelijk. Demografische indicatoren daarentegen 
variëren sterk op het lokale niveau. 

Minimum Gemiddeld Maximum

Bevolking van 75 jaar en ouder  
(in % totale bevolking)
Gemiddelde leeftijd
Bevolkingsevolutie (2008-2018)
Niet-Belgen (in % totale bevolking)
Masculiniteitsgraad (aantal 
mannen t.o.v. 100 vrouwen)

 
 3,5% 9,2% 17,0%
 33,7 41,5 52,6
 -5,7% 6,7% 23,6%
 0,4% 11,9% 49,0%
 
 85,2 97,1 108,6

Bron : berekeningen Belfius op basis van data van de FOD Economie - Statbel

Verschillen in demografische indicatoren op lokaal vlak (2018)

Zoals de tabel aantoont, zien we de grootste demografische 
verschillen en fluctuaties op gemeentelijk niveau. Ons land telt 
gemeenten waarvan de vergrijzingscoëfficiënt nu minder dan 
40% bedraagt, maar daarnaast zijn er ook waar die coëfficiënt 
hoger dan 250% is. Deze verschillen zien we voor allerlei 
demografische indicatoren: demografische structuur (leeftijd, 
geslacht, nationaliteit…) en zaken die het demografisch gedrag 
beschrijven (geboortecijfer, sterftecijfer, mobiliteit…). 

WAAR KOMEN DIE VERSCHILLEN VANDAAN ?
De demografische groei vloeit voort uit de som van de natuurlijke 
groei (d.i. het verschil tussen het aantal geboorten en overlijdens) 
en de migratie (d.i. het verschil tussen het aantal nieuwkomers 
en vertrekkers in een gemeente). Sinds het begin van de jaren 90 
vormt migratie de belangrijkste component van bevolkingsaan-
groei in België, voornamelijk door de internationale migratie. Ook 
op gemeentelijk vlak zorgt migratie bij het merendeel van de 
gemeenten voor een toename van het bevolkingsaantal, terwijl 
qua natuurlijke groei de verschillen tussen gemeenten groter zijn. 
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Op lokaal niveau beïnvloedt migratie niet alleen sterk het 
inwonersaantal (volume-effect), maar ook de demografische 
structuur (leeftijd, nationaliteit, geslacht, enz.) en de culturele en 
sociaaleconomische kenmerken. De intensiteit van de migratie 
(zowel de internationale als de binnenlandse) hangt inderdaad 
samen met de leeftijd en met het gezinstype. Zet een inwoner de 
stap om te verhuizen, dan houdt dit meestal verband met een 
bepaalde levensfase waarin die zich bevindt. Naargelang van de 
leeftijd verschillen de redenen waarom iemand verhuist. Die 
migratiestromen kunnen de leeftijdspiramide van gemeenten 
ingrijpend wijzigen. Gemeenten met sterke woongebonden 
immigratie zien hun leeftijdspiramide verjongen. Gemeenten met 
meer aantrekkingskracht voor gepensioneerden zien vaak jongere 
mensen vertrekken, waardoor de bevolking sneller vergrijst. 

Welke scharnierleeftijd leidt vaak tot een verhuis en geeft mee 
vorm aan de lokale leeftijdspiramide? Er bestaan 5 scharnier-
momenten in de levenscyclus van een gezin:

• De verhuis van jongeren (18-24 jaar) naar een universiteitsstad 
om er hogere studies te doen

• De migratie richting werkgelegenheidscentra (steden en hun 
agglomeratie) bij het betreden van de arbeidsmarkt (tussen 
24 en 31 jaar) 

• De verhuis van jonge gezinnen bij gezinsuitbreiding. Het gaat 
hier dan meestal om dertigers met kinderen jonger dan 12 jaar 
en die eerder naar de stadsrand of woongemeenten uitzwer-
men.

• De verhuis van ouderen die de arbeidsmarkt verlaten (58-67 
jaar) en op zoek zijn naar een aangenaam kader om te leven, 
zoals kust-, landelijke of toeristische gemeenten.

• De migratie van ouderen die hun autonomie verliezen (mobi-
liteit) of alleen komen te staan. Deze mensen trekken eerder 
richting - kleinere – steden met comfortabele kleine wooneen-
heden, met allerlei diensten binnen bereik en opvang voor 
ouderen.

De leeftijdsstructuur van een gemeente heeft tegelijkertijd ook 
effect op het natuurlijke saldo. Gemeenten waar veel jonge 
gezinnen naartoe trekken of die veel jongvolwassenen aantrekken 
via internationale migratie (zoals de Brusselse gemeenten nu en 
Limburg in de jaren 60), zien hun natuurlijk saldo aangroeien, met 
een versterking van het aantal jongeren. Heel landelijke of 
toeristische gemeenten daarentegen krijgen te maken met een 
negatief natuurlijk saldo, omdat ze vooral aantrekkelijk zijn voor 
ouderen en jongeren er vertrekken.

Migratie en de levenscyclus
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VERGRIJZING IS EEN GLOBALE 
TREND, ONDANKS STERKE 
LOKALE VERSCHILLEN

België bevindt zich net als de meeste westerse 
landen in een demografische overgangsfase 
door de combinatie van een lager geboortecijfer 
en een hogere levensverwachting. De 
demografische prognoses van het Federaal 
Planbureau1 voorspellen een transformatie van 
de leeftijdspiramide waarbij in 2070 – over 8 
lokale bestuursperiodes - 25% van de bevolking 
65 jaar of ouder zal zijn, terwijl dit nu 17% is. De 
sterkste stijging zal zich tussen 2020 en 2040 
voordoen, met een stabilisatie nadien (grafiek). 
Het is een illusie te denken dat die transformatie 
een ver toekomstbeeld is.

Vergrijzing als concept duidt relatief gezien sterk 
op een groeiende levensverwachting in goede 
gezondheid. In realiteit is het pas op de hoge 
leeftijd van 80 jaar en meer dat het risico op 
verlies van autonomie groeit. Momenteel maakt 
die leeftijdsgroep slechts 4,8% van de bevolking 
uit, maar dat cijfer zal bijna tot 1,2 miljoen 
inwoners verdubbelen of 9,1% van de bevolking, 
met een sterke groei in de periode 2035-2060. 

HET RITME VAN DE VERGRIJZING VERSCHILT STERK PER REGIO, NIET 
ALLEEN LOKAAL
Het ritme waarin de vergrijzing op ons afkomt verschilt per regio. Als we uitgaan 
van een wettelijke pensioenleeftijd op 67 jaar, dan toont de grafiek hoe de grens 
van 100% in Vlaanderen vanaf 2026 en in Wallonië vanaf 2034 overschreden wordt. 
Met een dalende vergrijzingsfactor zien we in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
een totaal andere evolutie. Pas vanaf 2023 zou deze terug stijgen. Op basis van de 
huidige cijfers komen we zelfs in 2060 nog niet aan 65% voor die regio. 
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Evolutie van de leeftijdspiramides (2018- 2060)
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1  Federaal Planbureau – FOD Economie: Bevolkingsvooruitzichten 2017-2070 – Februari 2018

Bron: Bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau en de FOD Economie (Statbel)
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Vooruitzichten voor de evolutie van de vergrijzing2 per regio 
(2000-2060)

2  Vergrijzing berekenen we via de verhouding tussen het aantal ouderen (67 jaar en ouder) en het aantal jongeren (minder dan 18 jaar), zij vormen de top en de basis van de leeftijdspiramide. Van 
zodra deze berekening 100% of meer geeft, spreken we effectief over vergrijzing.

3  https://research.belfius.be/nl/typologie-gemeenten/ 
    De sociaaleconomische typologie van gemeenten van Belfius is uniek. De bijgestuurde versie baseert zich op de meest recente statistieken (2017 en vroeger). Net zoals bij vorige edities van de 

Belfius-indeling (die van 1997 en van 2007) bestaat er een indeling van gemeenten per gewest (Vlaanderen, Wallonië en Brussel).

Sociaaleconomische typologie van gemeenten3

Een synthetische indicator van de vergrijzingsgraad
Belfius herwerkte in 2017 de sociaaleconomische typologie van gemeenten, die een nieuwe kijk geeft op de verschillen tussen 
de gemeenten en hun geografische samenhang. Eén van de sleutelfactoren uit de analyse is de leeftijdspiramide van een 
gemeente: de vergrijzingstrend al dan niet in combinatie met een toenemend aantal jongeren. Beide trends kunnen zich name-
lijk tegelijkertijd voordoen, naargelang van het punt in de globale levenscyclus van de gemeente.

Heel wat elementen in deze analyse bepalen de factor vergrijzing-verjonging. Zo wordt vergrijzing onder meer gemeten aan de 
hand van het aandeel gepensioneerden in de bevolking, het aandeel 60- tot 79-jarigen, de ouderen onder de actieve bevolking… 
Verjonging dan weer komt tot uiting via de gemiddelde geboortegraad over de laatste 10 jaar, het aandeel 0-6-jarigen…

Op de kaart is deze factor geïllustreerd volgens de intensiteit van vergrijzing (grijstinten) en verjonging (roze tinten). In Vlaan-
deren zien we de laatste jaren de sterkste vergrijzing (met een score kleiner dan -1) in gemeenten met hogere inkomens rond 
grootsteden zoals Antwerpen en Gent, in Limburgse en Kempische gemeenten en in gemeenten rond Brugge, zoals de kustge-
meenten en sommige in de Westhoek.

Ondanks het feit dat Vlaanderen gemiddeld vergrijst, bestaat er toch een behoorlijk verschil van gemeente tot gemeente: vooral 
gemeenten in de Vlaamse ruit Leuven-Gent-Antwerpen-Mechelen kennen een verjonging tegenover het Vlaamse gemiddelde.  

Alle steden en gemeenten zullen hiermee geleidelijk aan te maken 
krijgen, hetzij tijdens de huidige, hetzij tijdens de volgende legis-
latuur. Dit wordt hoe dan ook een belangrijke uitdaging waar ze 
mee zullen moeten omgaan. 

Een vergrijzende bevolking houdt volgende 2 zaken in voor lokale 
besturen : 

• de basis voor de aanvullende personenbelasting (APB) verkleint 
stelselmatig, 

• terwijl de pensioenkost voor het lokaal overheidspersoneel nu 
al oploopt. 
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Typologie van de Vlaamse gemeenten – Verjonging (+)/vergrijzing (-) – Belfius 2017
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Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest zien we enerzijds rijkere, verouderende gemeenten en anderzijds minder gegoede 
gemeenten met een verjongende bevolking. In tegenstelling tot de 2 andere regio’s waar ‘levensstandaard’ en ‘demografische 
dynamiek’ 2 verschillende factoren vormen, gaan deze 2 elementen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest als één sterke factor 
samen.

De volgende kaart illustreert de verdeling van de Brusselse gemeenten op basis van deze factor. Hoe hoger de levensstandaard 
en hoe nadrukkelijker de veroudering, hoe donkerder de kleur. Hoe lager de levensstandaard en hoe duidelijker de verjonging, hoe 
lichter de kleur. De 1e groep heeft als kenmerk een residentieel karakter en hoge huizenprijzen, die een rem vormen voor jonge 
gezinnen om er zich te vestigen. Kenmerkend voor de laatste groep zijn een hoge werkloosheidsgraad en een hoog geboortecij-
fer. Het gaat hier voornamelijk om buurgemeenten van de stad Brussel, met beter betaalbare woningprijzen voor jonge gezinnen 
met starterslonen, maar waar ook de internationale immigratiegolf het sterkst voelbaar is en de sociale uitdaging groot is (sociale 
bijstand).

Typologie van de Brusselse gemeenten – Verjonging (+)/vergrijzing (-) – Belfius 2017
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IMPACT VAN DE DEMOGRAFIE VOOR LOKALE 
BESTUREN

DEMOGRAFISCHE 
EVOLUTIE 

LOKALE FINANCIËN 
RUIMTELIJKE EN 

SOCIAALECONOMISCHE 
CONTEXT 

Lokaal beleid 
(gebiedsontwikkeling, 

huisvesting…)

Voor lokale besturen, en dan vooral voor gemeenten en OCMW’s, 
heeft de demografische evolutie een impact op de inkomsten 
(fiscaliteit en toelagen) én op de uitgaven (denk aan openbare 
dienstverlening, aanpassing van de infrastructuur en de pensi-
oenbijdragen voor de lokale mandatarissen). Omdat de demogra-
fische evolutie in elke gemeente anders is, zullen de budgettaire 
gevolgen sterk verschillen van gemeente tot gemeente.

BELANGRIJK OM WETEN
• Het aantal inwoners ingeschreven in het bevolkingsregister 

is een belangrijk gegeven van een gemeente. Het bepaalt mee 
de interne organisatie, nl. de samenstelling van college en 
gemeenteraad, loonbarema’s, enz. Tegelijkertijd worden ver-
schillende financieringsbronnen (toelagen, dotaties) vaak 
afgestemd op het aantal inwoners. 

• De financiële en sociale impact van de demografische evo-
lutie hangt in feite nauw samen met het type migratie. Soci-
aaleconomische kenmerken zoals de leeftijd en de inkomens 
van de inwoners bepalen mee de fiscale basis en de behoefte 
aan openbare en sociale dienstverlening. 

• Verder is er een verschil tussen de bevolking die in de 
gemeente woont (ingeschreven in het bevolkingsregister) en 
het effectieve aantal mensen dat dagelijks op het grondge-
bied van de gemeente aanwezig is – denk aan pendelaars, 
studenten en mensen die niet ingeschreven zijn, maar wel in 
de gemeente verblijven. Gemeenten waar dit verschil belang-
rijk is passen dan ook hun infrastructuur en dienstverlening 
aan voor een grotere groep dan enkel de ingeschreven bevol-
king. 

ONTVANGSTEN

Ontvangsten uit werking
Werkingssubsidies
Fiscale ontvangsten
Andere operationele ontvangsten
Financiële opbrengsten

Externe financiering

UITGAVEN

Werkingsuitgaven
Personeel
Toegestane werkingssubsidies
Andere operationele uitgaven
Financiële uitgaven

Sociale dienst
Individuele hulpverlening door het OCMW
Leefloon
Diensten
Gezinshulp
Thuisbezorgde maaltijden
Opvang
Woon- en zorgcentra
Leninglasten
voor nieuwe investeringen in zorginfrastructuur

GEMEENTE

OCMW

Nieuwe investeringsuitgaven

Uitdaging: evenwicht bewaren tussen het aanbod van openbare dienstverlening in verandering
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IMPACT OP HET BUDGET
De impact van de demografische evolutie is rechtstreekser en 
sneller te merken bij de ontvangsten (belastingen, toelagen, enz.) 
dan bij de uitgaven (personeel, werking, investeringen).

Een vergrijzende bevolking betekent voor lokale besturen stel-
selmatig dalende ontvangsten voor de aanvullende personenbe-
lasting (APB).

IMPACT OP DE BELASTINGONTVANGSTEN
Een verouderende bevolking betekent meer gepensioneerden en 
dus lagere bedragen in de aangifte van de personenbelasting. 
Voor de gemeenten komt dit neer op een verminderde fiscale 
basis voor de APB, tenzij de gemeente dit gecompenseerd weet 
door een toegenomen aantal inwoners of meer inwoners met 
hogere inkomens. Dit illustreert het belang van sociaaleconomi-
sche kenmerken van nieuwe inwoners in de gemeente en van zij 
die vertrekken. 

Steden krijgen vaak te maken met een lagere belastingbasis, omdat 
gezinnen met een gemiddeld goed inkomen er vertrekken en er 
zich eerder gezinnen vestigen met een hoog armoederisico (door 
de internationale immigratie). Gemeenten in de stadsrand daar-
entegen zien hun belastingbasis eerder toenemen, omdat er zich 
gezinnen met gemiddeld hogere inkomens vestigen.

In een aantal gemeenten speelt ook de aanwezigheid van inter-
nationale instellingen, waarvan de werknemers soms tot meer 
dan 10% van de bevolking van de Brusselse gemeenten uitmaken4  
en die niet bijdragen in de personenbelasting en dus ook niet in 
de gemeentelijke APB.

Omdat het aandeel gepensioneerden in het totaal van de bevolking 
de komende jaren sterk zal groeien, betekent dit een algemeen 
risico voor een sterke daling van de gemeentelijke inkomsten. 

Een Belfius-onderzoek heeft voor elke gemeente het effect van 
de ‘vergrijzing’ gemeten op het netto belastbaar inkomen voor 
de aanvullende personenbelasting. Gemiddeld leidt de demogra-
fische evolutie tegen 2030 tot een verlies van 14,24% opbreng-
sten aan personenbelasting5. Dit is een gemiddelde daling, want 
berekeningen per gemeente leren dat de impact voor sommige 
gemeenten minder sterk is, voor andere echter véél sterker. 

Over het algemeen ondervinden grote steden en de Brusselse 
gemeenten weinig impact, net omdat ze geen vergrijzende 
bevolking hebben en nog steeds meer jongeren tellen. Ook speelt 
voor hen de APB als belastingontvangst een minder belangrijke 
rol in het geheel van hun ontvangsten. 

Kanttekening: deze analyse op basis van de laatste bevolkings-
vooruitzichten gaat uit van onveranderde omstandigheden tegen 
2030, terwijl de bevolkingsevolutie en -structuur in realiteit nog 
wel kan wijzigen.

IMPACT OP TOELAGEN EN DOTATIES
Heel wat toelagen en dotaties worden toegekend volgens een 
verdeelsleutel die met het inwonersaantal rekening houdt. Toch 
vormt een dotatie niet noodzakelijk een perfecte afspiegeling 
van de verhouding tussen gemeenten. De toelagen uit het 
Gemeentefonds komen bijvoorbeeld uit een gesloten enveloppe 
en de bedragen variëren op relatieve wijze, niet op basis van abso-
lute aantallen. Om haar aandeel te behouden moet een gemeente 
eenzelfde evolutie optekenen die meegaat met de gemiddelde 
evolutie van de regio (ceteris paribus). Een minder sterke toename 
van het bevolkingsaantal in vergelijking met het gemiddelde, leidt 
voor een gemeente tot een lager aandeel in de toelage volgens 
de verdeelsleutel.

Voor een aantal Brusselse gemeenten met een heel sterke toe-
name van het bevolkingsaantal, werd daarom een nieuw mecha-
nisme voor het Gemeentefonds ingesteld. Het omvat voortaan 
een criterium dat specifiek verwijst naar de ‘demografische span-
ning’ en kent een dotatie toe in functie van de bevolkingsgroei 
over de laatste 10 jaar. Hierdoor zagen een aantal gemeenten hun 
dotatie proportioneel en exponentieel aangroeien. 

IMPACT OP DE UITGAVEN (EXPLOITATIE EN 
INVESTERINGEN)
De impact van een demografische evolutie op de uitgaven levert 
een meer diffuus beeld, omdat het verband minder mechanisch 
is dan bij de ontvangsten. Een tiental of zelfs een honderdtal 
inwoners meer dwingt een gemeente niet onmiddellijk tot het 
aanwerven van meer personeel en leidt evenmin snel tot meer 
werkingskosten. Maar houdt een demografische evolutie aan, 
dan komt de gemeente wel op een punt waarbij men de dienst-
verlening moet aanpassen of uitbreiden: meer klassen in de 
gemeenteschool, ruimere loketuren, bijkomende woonwijken... 
Het is belangrijk zo veel mogelijk te anticiperen op die evoluties 
om te weten waaraan de inwoners nood zullen hebben. In hoofd-
zaak is dat zo voor infrastructuurwerken, omdat die de nodige 
tijd vragen en vaak een relatief lange procedure doorlopen van 
ontwerp, planning, beslissingen, stedenbouwkundige toelating, 
marktbevraging, subsidies… 

4   Zie Focus N° 24 van het BISA: «De internationale tewerkstelling: eindelijk aanwezig in de 
arbeidsmarktstatistieken» - mei 2018.

5   Belfius Research : «De impact van de vergrijzing op de gemeentelijke aanvullende 
personenbelasting », juni 2017
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Een gemeente krijgt een goed zicht op mogelijke ontwikkelingen 
door regelmatig de bevolkingspiramide te analyseren en bevol-
kingsvooruitzichten te bekijken (zie sociaaldemografisch profiel).

Het is haast onmogelijk om een volledige lijst op te sommen van 
beleidsdomeinen waarop de demografische impact voelbaar is. 
Daarom halen we hieronder enkele domeinen aan met duidelijke 
uitdagingen.

 > Gebiedsontwikkeling en huisvesting 
Om een toename van het aantal gezinnen op te vangen, is het 
evident dat er op stedenbouwkundig vlak een structurele oplos-
sing voor voldoende bijkomende huisvesting komt. In steden vangt 
men dit vaak op met inbreiding, door een compacte wijk op open-
staande sites te ontwikkelen of door nieuwbouw tussen bestaande 
bebouwing in te planten. Niet alleen kwantiteit is van belang, ook 
de kwaliteit van nieuwe woningen, hun type en oppervlakte.

Landelijke en woongemeenten beschikken wellicht over meer 
ruimte voor uitbreiding en nieuwe woonontwikkelingen. Tegelijk 
kunnen zoals in de steden leegstaande gebouwen herbestemd 
worden en gerenoveerd.

 > Kinderopvang en scholen
Gemeenten met een toegenomen natuurlijk saldo en met steeds 
meer kinderen en jongeren, komen onvermijdelijk tot de vaststel-
ling dat de vraag naar kinderopvang en scholen het lokale aanbod 
overstijgt. Parallel hiermee is het nodig in speelpleinen, jeugdwer-
king en sportinfrastructuur voor die jongeren te voorzien. Op 
basis van de bevolkingsvooruitzichten voor 2025 becijferde het 
BISA6  voor de Brusselse gemeenten hoeveel bijkomende plaatsen 
in het onderwijs nodig zijn.

 > Diversiteit en sociale cohesie
Grootsteden en de Brusselse gemeenten in het bijzonder krijgen 
niet alleen met meer jongeren te maken, maar ook met een steeds 
meer diverse internationale bevolking. Tegelijk zien ze een uittocht 
van de meer bemiddelde gezinnen. Grote stedelijke centra zijn in 
vele gevallen ook plaatsen waar vluchtelingen toestromen. De 
sociaaleconomische mix in steden leidt tot een grote diversiteit 
in de bevolkingsgroepen: studenten hoger onderwijs leven er 
naast internationale werknemers, ouderen leven in armoede, er 
zijn laaggeschoolden van buitenlandse afkomst, veel gezinnen 
met kinderen versus heel wat alleenstaanden ... Naast de proble-
matiek rond huisvesting en schoolinfrastructuur, dwingen cultu-
rele diversiteit en hogere armoederisico’s de lokale besturen tot 
het inzetten op sociale cohesie die zowel discriminatie als werk-
loosheid en schooluitval kan tegengaan.

 > Veroudering van de bevolking
Een groot deel van de kosten die de vergrijzing van de bevolking 
met zich meebrengt, zoals pensioenen en gezondheidszorg, zullen 
door de sociale verzekeringsinstellingen van de overheid worden 
gedragen. Maar ook gemeenten en OCMW’s moeten in hun soci-
aal beleid een tandje bijsteken. Vooral voor de uitbouw van de 
nodige lokale infrastructuur en zorgformules. Ook kunnen lokale 
besturen op andere domeinen aan het comfort voor hun verou-
derende bevolking bijdragen, bijvoorbeeld door aangepaste 
straatinrichting en huisvesting, vervoersalternatieven en thuis-
diensten.

6   De Cahiers van het BISA, N°7, juli 2017
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DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE  

Sociaaldemografisch profiel (SDP Belfius) 

Belfius Bank stelt al heel wat jaren een sociaaldemografisch profiel ter beschikking van elk bestuur, een cijferoverzicht bestemd 
voor de beleidsmakers van gemeenten en OCMW’s. Dit profiel bundelt een hele serie van bevolkingsstatistieken en sociaaleco-
nomische data, die iets vertellen over de inwoners van een gemeente: hoe hoog zijn de inkomens en de pensioenen, hoeveel 
inwoners leven met een sociale uitkering, wat is de activiteitsgraad, wat is de gemiddelde gezinsgrootte, wat beweegt er op de 
woningmarkt, enz. 

De cijfers over de bevolkingsevolutie en -vooruitzichten worden ook gelinkt aan het aantal plaatsen voor zorgopvang en geven 
een overzicht van het bestaande zorgaanbod binnen een gemeente.

Naast de gemeentecijfers bevat het document ook andere benchmarks,  zoals een regionaal en provinciaal cijfer en de soci-
aaleconomische cluster als relevante referentiegroep. Op die manier biedt dit nuttige referentiekader een aanzet om een lokaal 
beleid uit te werken en om een specifieke uitdagingen voor de bevolkingsevolutie van gemeenten op te vangen.

2006 2016 Evol. 06-16 Evol. in %

Minder dan 15 jaar
15-39 jaar
40-65 jaar
65-79 jaar
80 jaar en meer
Totaal

 2.417 2.153 -264 -10,9%
 4.487 4.081 -406 -9,0%
 5.358 5.285 -73 -1,4%
 1.749 2.197 448 25,6%
 614 778 164 26,7%
 14.625 14.494 -131 -0,9%

Evolutie van de bevolking
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