Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2021-2040
Samenvatting
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 1-

•
•

persoonshuishoudens. 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.

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.’

Samenvatting
Hieronder volgt een samenvatting van de voornaamste resultaten van de Vlaamse gemeentelijke
demografische vooruitzichten 2021-2040 van Statistiek Vlaanderen. De periode tussen 2020 en 2030
wordt als een zinvolle projectiehorizon beschouwd. De trends na 2030 worden enkel meegegeven als
algemeen referentiekader.
Demografische groei
Tussen 2020 en 2030 zal de bevolking van het Vlaamse Gewest groeien met 4% (tegenover 6% tussen
2010 en 2020) tot 6,90 miljoen inwoners. Het aantal private huishoudens groeit met 7% (tegenover
8% tussen 2010 en 2020) tot 3 miljoen. Deze groei situeert zich vooral bij de 1-persoonshuishoudens.
De bevolkingsgroei tekent zich af in het merendeel van de gemeenten. Het aantal huishoudens
neemt in zo goed als alle gemeenten toe. De meeste gemeenten met een matige of negatieve groei
liggen in de provincies Limburg en West-Vlaanderen. Gemeenten met een sterke groei bevinden zich
vooral in de provincie Vlaams-Brabant.
De vergrijzing zet zich verder
Tussen 2020 en 2030 wordt een stijging van de bevolking van 67 jaar en ouder verwacht van 22%.
Terzelfdertijd stagneert het aantal 18- tot 66-jarigen (+0,4%) en daalt het aantal jongeren onder de
18 jaar licht (-0,6%).
De stijging van het aantal 67- tot 84-jarigen versnelt: tussen 2020 en 2030 zullen ze een toename van
24% kennen, terwijl dat tussen 2020 en 2020 14% was. De groei van het aantal 85-plussers zal
vertragen: tussen 2020 en 2030 zal er een toename van 16% zijn, terwijl dat tussen 2010 en 2020
55% was.

Alle Vlaamse gemeenten zullen tussen 2020 en 2030 een stijging kennen van het aantal 67-plussers,
maar de verschillen in groei tussen de gemeenten zijn groot, gaande van 9% tot meer dan 35%. De
sterkste toename situeert zich voornamelijk in gemeenten in Noord-Limburg en de Antwerpse
Kempen. De meeste gemeenten met een zwakkere groei liggen in de provincie West-Vlaanderen.
Ook Gent, Antwerpen en Brugge vertonen een beperkte groei.
Meer alleenwonende 67-plussers
Begin 2030 zullen er in het Vlaamse Gewest naar verwachting bijna 1,05 miljoen personen van 18
jaar of ouder alleen wonen. Dat is een stijging van 15% ten opzichte van 2020 en vergelijkbaar met
de stijging in de periode 2010-2020. De toename van het aantal alleenwonenden situeert zich
grotendeels bij de personen ouder dan 67 jaar.
De verwachte verandering van het aantal alleenwonenden varieert sterk tussen de gemeenten: van
-8% tot meer dan 40%. De meeste gemeenten met een sterke groei bevinden zich rond de
centrumsteden. De gemeenten met een zwakke groei liggen vooral aan de kust en rond het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest. Ook de meeste centrumsteden tonen een matige groei of zelfs een daling.
Minder 40- tot 66-jarigen die samenwonen met een partner
Begin 2020 woonden in het Vlaamse Gewest 3,30 miljoen volwassenen samen met een partner. Dit
aantal zal tussen 2020 en 2030 naar verwachting groeien tot 3,41 miljoen, een stijging van 3%.
De toename van het aantal samenwonenden met een partner situeert zich vooral bij de 67-plussers,
dit gaat samen met de sterke groei van deze leeftijdsgroep. Daarenboven zal men in de toekomst op
latere leeftijd ook langer als samenwonend paar door het leven gaan ten gevolge van de verder
stijgende levensverwachting.
Het aantal 18- tot 39-jarigen dat samenwoont met een partner zal nagenoeg gelijk blijven, maar er
zullen minder 40- tot 66-jarigen met een partner samenwonen. Dit hangt samen met de lichte krimp
van de bevolking op deze leeftijden. Bovendien zal de daling van het aandeel samenwonenden met
een partner in beide leeftijdsgroepen in de bevolking, ingezet in het verleden, zich verderzetten in de
toekomst, zij het minder uitgesproken. Terwijl in 2010 nog bijna 50% van de 18- tot 39-jarigen en
bijna 76% van de 40- tot 66 jarigen samenwoonden met een partner, zal dat in 2030 nog
respectievelijk 46% en 72% zijn.

Minder samenwonenden met partner en inwonende kinderen
In 2020 waren er bijna evenveel samenwonende partners met inwonende kinderen (1,65 miljoen) als
zonder inwonende kinderen (1,64 miljoen).
Tegen 2030 wordt een daling verwacht van het aantal samenwonenden met een partner met
inwonende kinderen (-2%), terwijl een stijging wordt verwacht van deze zonder inwonende kinderen
(+9%).
Grote gemeentelijke variatie in het aantal huishoudens met kinderen
Het aantal huishoudens met inwonende kinderen zal tussen 2020 en 2030 naar verwachting amper
toenemen (+0,4%). In 2030 zullen er in 35% van alle huishoudens inwonende kinderen zijn. Deze
schijnbare stabiele situatie verbergt grote gemeentelijke variatie.

In bijna 6 op de 10 gemeenten in het Vlaamse Gewest wordt tussen 2020 en 2030 een daling
verwacht van het aantal huishoudens met inwonende kinderen. Een sterke daling doet zich vooral
voor in gemeenten van de provincie Limburg en aan de kust. De meeste gemeenten met een sterke
groei bevinden zich in de provincie Vlaams-Brabant en in het bijzonder in enkele gemeenten rond het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Meer alleenstaande ouders
Het aantal huishoudens met kind(eren) bij een alleenstaande ouder zal naar verwachting in de
periode 2020 tot 2030 groeien (+7%). In 2030 zullen er 269.000 huishoudens met een alleenstaande
ouder zijn. Het aantal huishoudens met kind(eren) bij een ouderpaar zal licht dalen (-2%).

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.

