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Immigratie loopt helemaal uit de hand                              
 

Nieuwe cijfers Binnenlandse Zaken wijzen op veel snellere  
bevolkingsgroei dan Planbureau voorzag 

 
 
 
De voorbije dagen ontspon zich een debat over de gevolgen van de demografische ommekeer in Brussel, waar zich een zeer opmerkelijke 
geboortetoename voordoet. Dit heeft grote gevolgen voor het onderwijs, zeker op vlak van de schoolcapaciteit.  Volgens berekeningen van de 
VUB zou er binnen vijf jaar een tekort zijn van 15.000 plaatsen in de scholen, waarvan 3000 in het Nederlandstalig onderwijs. De krant De 
Morgen wijst in haar editie van 25 februari op de “tijdbom van de bevolkingsaangroei in onze steden” en verwijst de vergrijzing meteen naar het 
rijk der fabelen: “Vergeet de vergrijzing, hier komt de nieuwe babyboom.” 
 
Het opmerkelijke is dat iedereen zich tot op heden baseert op de bevolkingsprognoses van het Planbureau, dat bevolkingsstatistieken hanteert die 
niet verder lopen dan 1 januari 2007.  Op basis daarvan worden prognoses gemaakt  voor 2010, 2020,  …. tot 2060. In 2020 zou België 11,5 
miljoen inwoners tellen; in 2060 zou het inwoneraantal oplopen tot 12,6 miljoen. Volgens diezelfde prognose zou het aantal inwoners  in Brussel 
in 2010 oplopen tot 1.072.000 en in 2020 tot 1.200.108. Veertig jaar later zou Brussel 1.327.652 inwoners tellen. 
 
Het probleem is dat immigratiecijfers nooit  te voorspellen zijn en afhankelijk zijn van talloze factoren, onder andere het beleid van een regering 
en de perceptie daarvan in het buitenland. Nieuwe cijfers van Binnenlandse Zaken voor 1 januari 2010, die onlangs door de minister van 
Binnenlandse Zaken ter beschikking werden gesteld aan Kamerlid Bart Laeremans, tonen aan dat de prognoses inmiddels volledig achterhaald 
zijn. Met name in Brussel neemt de bevolking veel sneller toe dan in 2007 werd voorzien.    
 
Op 1 januari 2007 bedroeg het officiële inwoneraantal van het Brussels Gewest 1.031.215. Op drie jaar tijd verwachtte het planbureau een 
stijging naar 1.072.063, hetzij een gemiddelde stijging van 13.616 inwoners per jaar. In werkelijkheid was de stijging in deze periode stukken 



hoger, waardoor de Brusselse bevolking op 1 januari 2009 officieel reeds 1.066.521 inwoners bedroeg en een jaar later reeds 1.088.134. Dit 
betekent een toename van 56.919 op amper drie jaar tijd. Het laatste jaar was er zelfs een recordtoename van 21.613 inwoners.   
 
Dit betekent dat het Planbureau zich fors had vergist inzake zijn voorspelling voor Brussel. De reële cijfers lagen maar liefst 39,3% hoger dan de 
voorspelde, terwijl de prognose voor het Vlaams Gewest slechts 17,2% te laag was en de prognose voor het Waals gewest 9,9% te hoog lag.  

 
 
 

Bevolking 1.1.2007 Prognose Planbureau 1.1.10 Reële cijfers 1.1.10 Verschil Foutenpercentage 
 
Vlaams Gewest  6.117.440   6.230.774   6.250.232  + 19.458 17,2% 
 
Waals Gewest  3.435.879   3.504.559   3.497.731  -    6.828 9;9% 
 
Brussels Gewest    1.031.215   1.072.063   1.088.134  +  16.061 39,3% 
 
Totale bevolking  10.584.534   10.807.396   10.836.097  +  28.701 
 
 
Op basis van de cijfers van het afgelopen jaar, maakten we een prognoses voor de komende 10 jaar. In een eerste, zeer voorzichtige prognose 
verhogen we het netto inwoneraantal van Brussel met 22.000 inwoners per jaar. In een tweede prognoses laten we dit aantal vanaf 2011 jaarlijks 
met 1000 stijgen (naar maximaal 30.000), naar analogie met de (grotere) toename van de groei sinds 2004. Ook dit blijft een voorzichtige 
raming, waarbij niet eens rekening wordt gehouden met de massale regularisaties die het aantal Brusselse inwoners reeds in 2010 fors de hoogte 
zullen injagen. Eindresultaat is dat het inwoneraantal van Brussel  in 2020 zal gestegen zijn naar 1.308.134 (zeer voorzichtige prognose) en zelfs 
naar meer dan 1.350.000 inwoners (tweede prognose). Dit is een pak hoger dan het planbureau had voorspeld … voor het jaar 2060. Eén en ander 
zou betekenen dat de Brusselse bevolking in een tijdsspanne van 25 jaar (1995 tot 2020) zou toenemen met maar liefst 400.000 inwoners.  
 
Het is duidelijk dat Brussel zo’n gigantische groei gewoon niet aankan. Zelfs het minimale groeiscenario van het Planbureau (1,2 miljoen 
inwoners in 2020) zal leiden tot immense problemen op het vlak van huisvesting en onderwijs. Met nog eens 150.000 inwoners extra wordt de 
situatie totaal onbeheersbaar.  
 



Deze bevolkingsexplosie zal ook gevolgen hebben op communautair vlak. Vermits de toename uitsluitend te wijten is aan enerzijds het 
geboorteoverschot bij migrantengezinnen en anderzijds het migratieoverschot vanuit het buitenland, zal het percentage Nederlandstaligen in de 
hoofdstad verder blijven afnemen. Anderzijds zal deze evolutie ook zeer zware gevolgen hebben voor Vlaams-Brabant, dat vandaag reeds zeer 
sterk onder demografische druk staat en meer dan ooit voorheen te kampen zal hebben met een onoverzichtelijke en alsmaar aanzwellende 
stroom Brusselse inwijkelingen.  
 
Het is duidelijk dat de immigratie helemaal uit de hand aan het lopen is. We kunnen zonder meer spreken van een tijdperk van hypermigratie. 
Wanneer zal men inzien dat het tij gekeerd moet worden?   
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 Prognose planbureau 2007 

uitgesplitst per jaar 
Voorzichtige prognose 2020 met 

constante bevolkingstoename 
Prognose 2020 met licht 

versnellende bevolkingstoename 
1/01/2010 1.088.134 1.088.134 1.088.134 
1/01/2011 1.099.331 1.110.134 1.110.134 
1/01/2012 1.110.528 1.132.134 1.133.134 
1/01/2013 1.121.725 1.154.134 1.157.134 
1/01/2014 1.132.922 1.176.134 1.182.134 
1/01/2015 1.144.119 1.198.134 1.208.134 
1/01/2016 1.155.316 1.220.134 1.235.134 
1/01/2017 1.166.513 1.242.134 1.263.134 
1/01/2018 1.177.710 1.264.134 1.292.134 
1/01/2019 1.188.907 1.286.134 1.322.134 
1/01/2020 1.200.108 1.308.134 1.352.134 

 
 


