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Duiding bij deze omgevingsanalyse 
 

Deze omgevingsanalyse bij het meerjarenplan is opgemaakt als een statisch document. 
Inhoudelijk bevat deze omgevingsanalyse een reeks kerncijfers en -gegevens over het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De klemtoon in deze omgevingsanalyse ligt op de globale sociaal-
economische en demografische context van het gewest, maar biedt daarnaast ook een eerste 
aanzet voor het in beeld brengen van een stuk van het Nederlandstalige aanbod waar de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) mee de schouders onder zet.  

In de toekomst zal deze omgevingsanalyse worden aangevuld met bijkomende kerncijfers- en 
kerngegevens en met informatie over het Nederlandstalige voorzieningenaanbod in Brussel. We 
willen van een omgevingsanalyse bij het meerjarenplan dan ook een dynamisch instrument 
maken dat permanent wordt geactualiseerd en dat we in de toekomst ook digitaal willen 
ontsluiten. Zo kan een omgevingsanalyse gebruikt worden door de verschillende diensten van de 
VGC en andere geïnteresseerden en meer inzicht verschaffen in de Brusselse omgeving waarin de 
VGC werkt1. De evolutie naar een omgevingsanalyse als meer uitgebreid, dynamisch en digitaal 
ontsloten instrument, is echter afhankelijk van lopende trajecten, die zowel inhoudelijk (bv: 
informatieanalyse van interne data) als technisch (bv: IT-architectuur) van aard zijn.  

  

 

1 Achteraan dit document zijn een aantal links te vinden waar verwezen wordt naar bronnen waar data en 
informatie over de Brusselse omgeving beschikbaar is. 
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 Sociaal-demografische analyse 
 

Bevolkingsdichtheid 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest2 telde op 1 januari 2022 officieel  1.222.637 inwoners (Statbel –  
Algemene Directie Statistiek, 2022a). Dat cijfer houdt geen rekening met een aantal feitelijke 
inwoners van het Gewest. Het gaat dan bijvoorbeeld over kandidaat-vluchtelingen of personen 
met een diplomatiek statuut en hun gezinsleden3. 

Het Gewest kent momenteel de hoogste bevolkingsdichtheid sinds de bevolkingscijfers worden 
bijgehouden. Die bevolkingsdichtheid bereikte in 2020 voor het eerst 7.500 personen per km² 
(BISA – Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, 2020). Dat cijfer wijst op een voortzetting 
van de decennialange stijgende bevolkingsdichtheid op gewestniveau. Op 1 januari 2021, was dit 
al 7511 inwoner per km² (Statbel, 2021a). 

 

 

Onder dat algemene cijfer vertonen de Brusselse gemeenten en hun wijken een ongelijk patroon 
van spreiding van bevolking en dichtheid. De gemeenten in de kanaalzone (Sint-Joost-ten-Node, 

 

2 Verder in deze omgevingsanalyse gebruiken we ‘Brussel’ ook om het globale grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest aan te duiden. 
3 Het Wachtregister bevat gegevens over kandidaat-vluchtelingen die niet opgenomen zijn in het bevolkingsregister. 
Op 1 januari 2021 telde het Brussels Gewest 7.015 personen ingeschreven in het Wachtregister. Daarnaast woonden er 
op 1 januari 2021 in het Brussels Gewest 4.989 personen met een diplomatiek statuut; samen met hun gezinsleden 
komt dit neer op 11.144 personen (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, Brussel 2022). 
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Sint-Gillis, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek) maar ook Etterbeek zijn het dichtst 
bevolkt (meer dan 15.000 inwoners per km²). In de zuidelijke en zuidoostelijke gemeenten (Ukkel, 
Watermaal-Bosvoorde, Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe) wonen daarentegen minder dan 5.000 
inwoners per km² (Statbel, 2021b). 

 

 

De Brusselse wijken weerspiegelen datzelfde geografische patroon fijnmaziger: rond de Vijfhoek 
en in en om de kanaalzone is de bevolkingsdichtheid hoog. De wijken met een sterke toename 
van de bevolkingsdichtheid liggen voornamelijk ten westen van het kanaal, in de vermelde 
gemeenten met hoge bevolkingsdichtheid. 
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Bevolkingsgroei 
Brussel kende een enorme bevolkingsgroei in het voorbije decennium. Ook de 
toekomstverwachtingen tonen een verdere groei van de Brusselse bevolking.  

Omwille van de COVID-19-pandemie werden de bevolkingsprojecties voor 2020-2070 door het 
Federaal Planbureau (2020a, 2020b) wel naar beneden toe bijgesteld. Voor 2020 werd 
oorspronkelijk uitgegaan van een krimp in het bevolkingsaantal in Brussel. Ondertussen blijkt 
dat Brussel in 2020 ondanks de COVID-19-pandemie toch een toename kende van 1.715 inwoners. 
Dit is het laagste cijfer sinds 1998, maar in tegenstelling tot de projectie is wel sprake van groei. 
Het verschil tussen voorspelling en de realiteit heeft vooral te maken met de veronderstelling dat 
het internationale migratiesaldo sterker zou afnemen dan in werkelijkheid het geval was 
(Federaal Planbureau, 2021). Er was ongeveer een vijfde minder migratie vanuit het buitenland, 
terwijl er ook 20% meer sterfgevallen te betreuren waren (tegenover 8% in Vlaanderen en 14% in 
Wallonië - perspective.brussels, 2022). Voor 2021 kende het gewest een ondersterfte van 2%.  
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In de projecties voor 2021-2070 (Federaal Planbureau, 2022) wordt er opnieuw een sterkere 
bevolkingstoename verwacht in 2021, die al meer in de lijn ligt van de jaren voor de COVID-19-
pandemie. Omwille van de oorlog in Oekraïne wordt een groei van ongeveer 23.000 inwoners 
doorheen het jaar 2022 verwacht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wordt deze projectie 
werkelijkheid, dan zou dit het jaar met de op één na hoogste bevolkingstoename worden in de 
cijfers die teruggaan tot 1992 (in 2010 kwamen er 29.550 inwoners bij). Hoewel de context heel 
onzeker blijft, wordt er momenteel een scenario verondersteld waarbij 80% van de Oekraïense 
vluchtelingen België zou verlaten in de jaren nadien, gezien hun beschermingsstatus slechts 
tijdelijk is. Er wordt dus geen impact op de bevolkingsgroei op lange termijn verwacht, met 
mogelijk zelfs een kleine krimp in 2023 en 2024. Daarna zal de demografische druk in het Gewest 
hernemen, alvorens de groei op langere termijn gestaag daalt en op een lager niveau stabiliseert. 

 

 

 

De verklaring voor de grootstedelijke bevolkingsdynamiek die los van de huidige geopolitieke 
situatie aan de basis ligt van de enorme bevolkingsgroei in Brussel ligt in twee demografische 
feiten: de natuurlijke bevolkingsloop (geboorten en overlijdens) en de internationale migratie. 

Het ‘natuurlijke saldo’ van de bevolking (geboorten verminderd met overlijdens) is al vele jaren 
positief. Voor het jaar 2021 tekent het Gewest een ‘natuurlijke aangroei’ op van 6.841 personen 
(Statbel, 2022a). Deze natuurlijke aangroei is groter dan in 2020 (+4.863), maar minder groot dan 
in 2019 (+7.938). Het aantal overlijdens in 2021 (8.849) was lager dan in 2020 (10.984) en komt zo 
op ongeveer gelijke hoogte als 2019 (8.916). In normale omstandigheden worden er in het Brussels 
Gewest bijna dubbel zoveel geboorten als overlijdens geregistreerd, en dat al sinds 2008 (BISA, 
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2022). Maar in tegenstelling tot de andere gewesten lijkt het aantal geboorten in Brussel niet te 
hernemen. In 2019 waren er 16.854 geboorten, wat daalde naar 15.847 in 2020 (-6,0%) en naar 
15.690 in 2021 (-6,9%). 

Daarnaast is er de sterke dynamiek van migratie in het Gewest. In 2021 zorgde de internationale 
migratie voor een grote groep nieuwe Brusselaars: er kwamen 16.965 méér mensen bij in Brussel 
vanuit het buitenland, dan dat er mensen vanuit Brussel vertrokken naar het buitenland (Statbel, 
2022a). Dat is een gedeeltelijke herneming van de situatie in 2019 (17.799), na een relatief lager 
saldo in COVID-jaar 2020 (13.635). De cijfers van 2021 tonen dat alle Brusselse gemeenten een 
netto-aangroei optekenden qua internationale migratie, hoewel deze aangroei zeer ongelijk 
verdeeld is over de gemeenten (BISA, 2022a). De grootste internationale bevolkingsgroei is al 
jaren terug te vinden in Brussel-Stad (4.567 in 2021), Schaarbeek (1.787), Elsene (1.443) en 
Anderlecht (1336). Ook Sint-Gillis en Etterbeek hebben in 2021 saldi van meer dan 1000.  
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De verhuisbewegingen tussen het Gewest en de rest van het land (de interne migratie in België) 
resulteren al jaren in een netto-uitstroom. In 2021 telde de groep die vanuit Brussel naar elders 
in België vertrok 21.051 mensen méér dan de groep die de omgekeerde beweging maakte (Statbel, 
2022a). Niettegenstaande het gewestelijke totaalbeeld, zijn er afhankelijk van het referentiejaar 
individuele gemeenten met een positief saldo wat interne migratie betreft. Voor 2021 was dit 
enkel het geval voor Ukkel (166). Voor Watermaal-Bosvoorde (-5) en Evere (-18) is er amper 
verschil, terwijl de overige gemeenten variëren van -160 (Sint-Pieters-Woluwe) tot -4330 (Brussel). 
Net zoals het internationale migratiesaldo, kan ook het interne migratiesaldo jaarlijks sterk 
schommelen, maar toch staan onder andere de zuidelijke en (zuid)oostelijke gemeenten meestal 
hoog in de ranglijst, wat betekent dat het saldo daar positief of minder sterk negatief zijn. 
Tegelijk zijn dit ook gemeenten met een lager internationaal migratiesaldo, waardoor de kaarten 
die de interne en internationale saldi weergeven, tot op zekere hoogte elkaars spiegelbeeld lijken.  
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Leeftijd 
De Brusselse bevolking wordt gekenmerkt door een relatief jonge gemiddelde leeftijd in 
vergelijking met de andere gewesten. Op 1 januari 2022 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de 
bevolking 37,76 jaar (tegenover 43,05 jaar in het Vlaams Gewest en 41,80 jaar in het Waals Gewest 
– BISA, 2022b). Meer dan een vijfde van de Brusselaars (22,4%) is minderjarig (jonger dan 18 jaar), 
terwijl de jongste kinderen (jonger dan drie jaar) 16,9% uitmaken van de minderjarige bevolking 
in Brussel. Ongeveer 40% van alle Brusselaars is jonger dan 30 jaar.  

Tegen 2030 voorspelt het BISA (2022c) een bevolkingsgroei in de meeste leeftijdscategorieën 
vanaf 15 jaar, zoals blijkt uit de onderstaande bevolkingspiramide. De drie jongste categorieën 
(<5 jaar, 5-9 jaar en 10-14 jaar) daarentegen, nemen af in aantal (in totaal naar schatting 18.676 
individuen minder dan in 2022). Een groot deel van de kinderen en jongeren die vandaag in die 
categorieën zitten, schuiven echter op, wat mee bijdraagt tot een geprojecteerde 14.363 extra 
inwoners in de categorieën 15-19 jaar en 20-24 jaar, ten opzichte van 2022. 

 

 

 

De voorspellingen voor 2070 tonen een aanzienlijke groei van alle leeftijdscategorieën vanaf 55 
jaar. Demografische projecties zijn gestoeld op de huidige trends en op wetenschappelijk 
gegronde veronderstellingen, over onder meer het natuurlijk saldo en de migratiestromen. 
Naarmate er verder in de toekomst wordt geprojecteerd, is de kans groter dat er onvoorziene 
omstandigheden plaatsgrijpen, die de huidige ramingen achterhalen. Toch is het interessant om 
een blik te werpen op de (verre) demografische toekomst van Brussel. Op basis van de huidige 
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inzichten, blijkt dat het Brussels Gewest niet ontsnapt aan de vergrijzing, hoewel verwacht 
wordt dat het fenomeen minder uitgesproken is dan elders in het land (Statbel, 2018).  

 

 

 

De geografische spreiding van leeftijd in het Gewest volgt het gekende ruimtelijk-demografische 
patroon. De wijken rond de Vijfhoek en met name de wijken in de kanaalzone hebben de 
gemiddeld jongste bevolking. Hoe meer we naar de rand van het Gewest gaan, hoe ouder de 
wijkbevolking gemiddeld is. Wijken in de richting van of zelfs voorbij 30% minderjarige 
inwoners, bevinden zich hoofdzakelijk in Sint-Jans-Molenbeek en enkele aangrenzende wijken in 
Koekelberg, Anderlecht (Kuregem) en Brussel-stad (Oud Laken Oost en West). Ook Haren, aan de 
noordoostelijke rand van Brussel en geflankeerd door industriezones, valt op de onderstaande 
kaarten op, met een gemiddelde leeftijd van 33,5 jaar en 30,7% minderjarigen.  
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Huishoudtypes 
De meer dan 1,22 miljoen Brusselaars die we op 1 januari 2022 optekenden, wonen in 563.882 
huishoudens. Met een aandeel van 46,8% zijn de alleenstaanden het meest vertegenwoordigd als 
huishoudtype in het Gewest (op 1 januari 2022; Statbel, 2022b). Het op één na meest 
voorkomende huishoudtype zijn de gehuwde koppels met één of meerdere thuiswonende 
kinderen (18,3%). Eenoudergezinnen vormen het derde meest voorkomende huishoudtype met 
een aandeel van 11,6%. Dat betekent dat alleenstaanden én alleenstaanden met kinderen samen 
meer dan 58% van de huishoudens uitmaken in 2022. Indien we de gehuwde koppels met één of 
meerdere thuiswonende kinderen samen tellen met de ongehuwde koppels met één of meerdere 
thuiswonende kinderen (5,1 %) vormen zij ook bijna een kwart van alle private huishoudens. 
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Nationaliteiten 
De Brusselse bevolking is uitgesproken divers en internationaal. Drie kwart van de Brusselaars is 
ofwel niet-Belg (35,9%) ofwel Belg met buitenlandse achtergrond (39,8%) (Statbel, 2022c). Met 187 
nationaliteiten in 2022 (Agentschap Binnenlands Bestuur, 2022), blijft het Gewest het meest 
diverse en internationale stedelijke gebied in België. Bijna zes op tien Brusselaars hebben geen 
Belgische nationaliteit bij geboorte (BISA, 2022d). De Brusselaars die niet de Belgische 
nationaliteit hebben, zijn in de eerste plaats Europeanen (EU27). In 2022 vertegenwoordigden ze 
23.1% van de bevolking in het Gewest.  
Iets minder dan twee op drie Brusselaars (64,1%) heeft de Belgische nationaliteit in 2022. Ter 
vergelijking: in het Vlaams Gewest gaat dit om 90,2% van de bevolking. Niet alle Brusselse 
gemeenten hebben evenveel nationaliteiten of inwoners met niet-Belgische nationaliteiten op 
hun grondgebied. Bovendien verschillen gemeenten ook in de verhouding inwoners met een 
Europese (EU-27, België niet meegerekend) versus niet-Europese (geboorte)nationaliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal nationaliteiten 
per gemeente 

Brussel 174 

Elsene 162 

Schaarbeek 161 

Etterbeek 156 

Sint-Lambrechts-
Woluwe 153 

Ukkel 152 

Sint-Gillis 149 

Vorst 145 

Sint-Jans-Molenbeek 145 

Anderlecht 144 

Sint-Pieters-Woluwe 142 

Jette 141 

Evere 138 

Sint-Joost-Ten-Node 136 

Oudergem 135 

Koekelberg 124 

Watermaal-Bosvoorde 116 

Ganshoren 115 

Sint-Agatha-Berchem 109 

Agentschap Binnenlands Bestuur 
(2022) 

Aantal inwoners per 
huidige nationaliteit 

België 783.900 

EU-27 
zonder België 

282.080 

Rest van 
Europa 

18.024 

Afrika 68.008 

Azië 45.685 

Amerika 13.927 

Oceanië 312 

Onbekenden 10.701 

TOTAAL (2022) 1.222.637 

Brussels Instituut voor Statistiek en 
Analyse (2022d) 

De tien meest 
vertegenwoordigde 

buitenlandse huidige 
nationaliteiten  

(aantal inwoners) 

Frankrijk 68.418  

Roemenië 45.243 

Italië 35.154  

Marokko 33.955  

Spanje 30.609  

Polen 20.060  

Portugal 18.968  

Bulgarije 13.104 

Duitsland 10.927 

Griekenland 9.675  

Brussels Instituut voor Statistiek en 
Analyse (2022d) 
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 Sociaal-economische analyse 
 

Bbp  
De structuur van de economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) bestaat 
hoofdzakelijk uit de tertiaire sector (dienstensector), goed voor 77 miljard euro of 92% van het 
bruto binnenlands product (bbp) van het BHG in 2020 (BISA, 2022e). De bedrijfstakken ‘financiële 
activiteiten en verzekeringen’, ‘openbaar bestuur’ en ‘Vrije beroepen en wetenschappelijke en 
technische activiteiten’ dragen het meeste bij tot de totale toegevoegde waarde in Brussel 
(samen ruim 40%). In 2019 ging dit respectievelijk om 20,0%, 12,9% en 10,2% (BISA, 2022f). 

Binnen België heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het hoogste bbp per inwoner. Dat komt 
voornamelijk doordat belangrijke administratieve en bedrijfszetels in Brussel gevestigd zijn. 
Uitgedrukt in koopkrachtstandaard (KKS) wordt het bbp per inwoner voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in 2022 geraamd op 71.183 euro. Daarna volgt het Vlaams Gewest (43.340 
euro KKS). Het bbp per inwoner ligt het laagst in het Waals Gewest (31.721 euro KKS) (Statistiek 
Vlaanderen, 2022a). In België pendelen echter veel inwoners van het Vlaams of Waals Gewest 
naar Brussel voor de uitoefening van hun job. Ze dragen zo ook bij tot het Brusselse bbp, al 
wordt hun inkomen grotendeels dichter bij huis gespendeerd, buiten Brussel. Wanneer het bbp 
van het BHG wordt gecorrigeerd voor de arbeid van die pendelaars, daalt het met 41,7%, tot 
41.510 euro.  

Wereldwijd werd de macro-economische context plots en grondig veranderd door de 
coronapandemie, en door de maatregelen om besmettingen tegen te gaan. Voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest vertaalde zich dat in 2020 in een geschatte krimp van het bbp met 5,5%. 
Hiermee is de krimp kleiner dan in Wallonië (-6,2%), en op hetzelfde niveau als in Vlaanderen 
(Federaal Planbureau en anderen, 2022). De bedrijfstak die in Brussel, en in de andere gewesten, 
proportioneel het meest achteruitgaat wat toegevoegde waarde in 2020 betreft, is ‘handel en 
horeca’ (-16,4%). Daarna volgen op een gedeelde tweede plaats (-12,7%) de ‘verwerkende 
nijverheid van consumptiegoederen’ en ‘gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening’4. 
Ook de ‘bouwnijverheid’ (-8,7%) en ‘vervoer en communicatie’ (-5,7%) gingen sterker achteruit 
dan het globale Brusselse cijfer (-5,2%). De bedrijfstak ‘Krediet en verzekeringen’ ging achteruit 
met 4,2%, maar weegt zwaar door gezien de omvang van de tak in Brussel.  

Voor 2021 wordt er opnieuw een groei van het bbp voorspeld, die voor Brussel wordt geraamd 
op 3,9%, tegenover 7,0% in Vlaanderen en 6,3% in Wallonië. Het Brusselse bbp van 2021 blijft 
door dat beperktere herstel nog onder het niveau van 2019, terwijl Wallonië haar niveau van 
2019 evenaart, en Vlaanderen 1% hoger uitkomt. Het herstel zou ook in 2022 aanhouden, maar 
wordt afgeremd omwille van de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende inflatiedruk (2.1% in 
groei in Brussel, in plaats van de eerder voorspelde 3,1%). In 2023 wordt een uitdoven van de 
inhaalbeweging na de pandemie verwacht, en zou de bbp-groei aanzienlijk vertragen, tot 1,3% in 
Brussel (Federaal Planbureau en anderen, 2022). 

 

Werkgelegenheid 
Wat de totale (binnenlandse) werkgelegenheid betreft, wordt voor dit jaar nog een relatief sterke 
groei voorspeld in alle gewesten (1,2% in Brussel tegenover 1,3% in Wallonië en 1,4% in 
Vlaanderen), wat grotendeels te maken heeft met gunstige overloopeffecten vanuit 2021 
(Federaal Planbureau en anderen, 2022). De iets lagere groei in Brussel heeft onder meer te 
maken met een minder snelle herneming van de werkgelegenheid in handel en horeca.  

 

4 Onder meer door uitstel van niet-dringende ingrepen in ziekenhuizen. 
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In 2023 zou de groei in de werkgelegenheid fors afnemen in Brussel (tot 0,3%) maar ook in de 
andere gewesten (tot 0,4% in Wallonië en 0,5% in Vlaanderen). In de groei van specifiek de 
zelfstandige werkgelegenheid wordt ook een vertraging voorspeld in 2023, hoewel ze nog 1,5% 
bedraagt in Brussel (tegenover 1,6% in Vlaanderen en 0,9% in Wallonië), en aldus sterker is dan in 
de loontrekkende werkgelegenheid.  
Voor de periode 2024-2027 wordt een opnieuw aantrekken van de groei in de binnenlandse 
werkgelegenheid verwacht, die echter niet in alle gewesten even sterk is. Vooral Vlaanderen 
(gemiddeld 0,9% per jaar tegenover 0,5% in 2023), en in mindere mate Wallonië (gemiddeld 0,6% 
per jaar tegenover 0,4% in 2023), profiteren hier meer van dan Brussel (gemiddeld 0,4% per jaar 
tegenover 0,3% in 2023).  

 

Werkloosheid 
Globaal genomen kende het Gewest volgens administratieve gegevens een activiteitsgraad (15-64 
jaar) van 66,0% en een werkloosheidsgraad van 16,3% in 2019 (BISA 2022g). In datzelfde jaar 
waren de activiteitsgraad en werkloosheidsgraad respectievelijk 65,2% en 12,7% volgens 
enquêtegegevens. Volgens de recentere enquêtegegevens voor 2021 liggen de cijfers op een zeer 
gelijkaardig niveau, ondanks een herziening van de vragenlijst en enkele achterliggende definities 
in dat jaar: 65,5% activiteitsgraad en 12,5% werkloosheidsgraad (BISA 2022g). 

Nationaliteit en Herkomst 
Op de arbeidsmarkt, ook in Brussel, zijn verschillen in sociale achtergrond bepalend voor de 
kansen op tewerkstelling. Meer typerend voor Brussel, is dat de inwoners van het Gewest (15-64 
jaar) met een nationaliteit van de Europese Unie (EU28) een hogere activiteitsgraad rapporteren 
dan de Brusselaars met een Belgische nationaliteit (in 2021: 77,6% versus 63,2% - Nationale Bank 
België, 2022a) én een lagere werkloosheidsgraad (in 2021: 7,4% versus 12,7% -Nationale Bank 
België, 2022b). Bij Brusselaars met een niet-EU28-nationaliteit zien we echter de laagste 
activiteitsgraad (53,0%) en de hoogste werkloosheidsgraad (26,3%): er is dus een breuklijn tussen 
EU- en niet-EU-nationaliteiten. Bovendien is er ongelijkheid op de arbeidsmarkt volgens 
herkomst: de werkloosheidsgraad van Brusselaars met Maghrebijnse of Afrikaanse migratie-
achtergrond is 3 tot 4 keer hoger dan bij Brusselaars met een Belgische achtergrond 
(view.brussels, 2019). 
Ook leeftijd, geslacht, opleiding en huishoudtype hebben een invloed op de Brusselse 
arbeidsmarkt. Bovendien kennen de werkloosheidscijfers een ongelijke geografische spreiding. 

Leeftijd en geslacht 
Volgens de Nationale Bank (2022b) ligt de werkloosheidsgraad van de jonge Brusselaars (15-24 
jaar) aanzienlijk hoger (30,8% in 2021) dan in de andere leeftijdscategorieën, en dan 
leeftijdsgenoten in Vlaanderen (13,5%) en Wallonië (25,2%).  

Bovendien zegt 9,7% van de Brusselse jongeren (in de groep 15- tot 24-jarigen) dat ze in 2021 
noch aan het werk zijn, noch een opleiding volgen (Steunpunt Werk, 2022a). Dat NEET-cijfer 
(“Not in Education, Employment or Training” of NEET) is het laagste percentage van de afgelopen 
20 jaar voor Brussel, hoewel breuken in de tijdsreeks (wegens herzieningen van de vragenlijst) 
maken dat een historische vergelijking met de nodige voorzichtigheid moet benaderd worden. 
Bovendien gaat het in 2021 naar schatting nog steeds om ruim 14.000 Brusselse jongeren van wie 
de talenten waarschijnlijk niet ten volle worden aangeboord, terwijl de jeugd net een troef voor 
de arbeidsmarkt kan zijn.  
In tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië, is Brussel een grootstedelijk gewest, waardoor NEET-
cijfers van de regio’s vergelijken voor een specifiek jaar vaak niet betekenisvol is. Tegelijk zijn er 
in de verschillende gewesten overeenkomsten in het patroon over de tijd waarneembaar, wat 
indicatief is voor beïnvloedende factoren die Brussel deels of geheel overstijgen, zoals de 
arbeidsmarkt en het ruimere economische klimaat.
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Wat mannen betreft bevindt het laagste werkloosheidcijfer zich in de leeftijdscategorie 25 tot 49 
jaar (10,7% in 2021), terwijl dit bij vrouwen in de leeftijdscategorie 50 tot 64 jaar ligt (7,4%). 
Globaal genomen, dus van 15 tot 64 jaar, ligt de werkloosheidsgraad bij vrouwen iets lager (12,2% 
tegenover 12,7% bij mannen). De activiteitsgraad ligt dan weer hoger bij mannen, zowel globaal 
genomen (71,8% tegenover 59,2% bij vrouwen) als in elk van de drie categorieën (Actiris, 2022).  

Opleiding 
Kortgeschoolden5 (27,7%) rapporteren veel hogere werkloosheidsgraden dan midden-(15,7%) en 
hooggeschoolden (6.5%) (Actiris, 2022). Wat kort- en middengeschoolden betreft, lijkt er sinds 
2020 een einde te komen aan de sterke daling in de werkloosheidsgraad die er in de jaren 
voordien was.  
Hoewel er jaarlijkse schommelingen zijn in de schattingen, is er een positieve tendens in de 
evolutie van de scholingsgraad van de Brusselse bevolking, wat de kansen op de arbeidsmarkt 
verhoogt. Voor het jaar 2021 wordt geschat dat de helft van de ondervraagde Brusselaars (tussen 
25 en 64 jaar) een diploma hoger onderwijs heeft behaald (Steunpunt Werk, 2022b). In diezelfde 
leeftijdsgroep wordt het aandeel Brusselaars met maximum een diploma lager secundair 
onderwijs al enkele jaren op minder dan 30% geschat. Al bij al dus een kleinere groep 
laaggeschoolden ten opzichte van de groep hooggeschoolden. Het aandeel hoogopgeleiden 
wordt ook systematisch hoger geschat bij de Brusselse vrouwen (cf. rechterkant van de figuur 
op pagina 21) dan bij de Brusselse mannen (cf. linkerkant van de figuur). 
De kaart op pagina 22 toont het percentage 25-plussers (zonder bovengrens) met een diploma 
hoger onderwijs voor 2017, en is in tegenstelling tot de Enquête naar Arbeidskrachten (EAK) het 
resultaat van administratieve databanken (Statbel, 2021c). In 2017 had 29% van de Belgische 
bevolking een diploma hoger onderwijs, een aandeel waar Etterbeek (29,9%) en Vorst (30,0%) 
ongeveer zaten. Het aandeel was het laagst in Anderlecht (16,3%), Sint-Jans-Molenbeek (15,5%) en 
Sint-Joost-ten-Node (14,0%). De percentages in de zuidelijke en (zuid)oostelijke gemeenten liggen 
tussen 37,7% en 44,2% wat opnieuw resulteert in het duaal beeld van het gewest.  

 

5 Kortgeschoolden hebben geen diploma, een diploma lager onderwijs of een diploma lager secundair onderwijs. 
Middengeschoolden hebben een diploma secundair onderwijs of een diploma post-secundair niet-hoger onderwijs. De 
hooggeschoolden hebben een diploma hoger onderwijs (van het korte of van het lange type) of universitair onderwijs 
(inclusief voortgezette universitaire opleiding en een doctoraat). 
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Huishoudtype 
Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn merkt in haar jaarlijks rapport (2022) op dat 
alleenstaande mannen zonder kinderen een hogere werkloosheidsgraad rapporteren dan 
alleenstaande vrouwen zonder kinderen: 17% ten opzichte van 10% in 2021 (EAK). Verder valt de 
lagere activiteitsgraad (39%) van alleenstaanden met kind(eren), in de meeste gevallen moeders, 
op. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat deze laatste groep niet zelden genoodzaakt is 
zich uit de arbeidsmarkt terug te trekken om de zorg voor één of meerdere kinderen te kunnen 
bolwerken. De activiteitsgraad onder alleenstaande ouders, lijkt dus nog gedaald ten opzichte 
van de 43% die voor 2019 werd berekend (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, 2020). 
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Het werkloosheidscijfer voor de alleenstaande ouders lag in 2021 op 19%. Voor 2019 kon dat cijfer 
niet geschat worden, wegens te weinig respondenten in die groep dat jaar. In een voorgaand 
rapport (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, 2019) bedroeg het werkloosheidscijfer van 
2018 voor alleenstaande ouders 17% (tegenover 20% en 11% bij respectievelijk de alleenstaande 
mannen en vrouwen zonder kinderen). Alleenstaande ouders en alleenstaande mannen zonder 
kinderen komen met andere woorden naar voren als risicogroepen op gebied van werkloosheid.  

Geografische spreiding 
De werkloosheidscijfers kennen een ongelijke spreiding over de Brusselse wijken6, en de 
gemeenten waarin die wijken geheel of gedeeltelijk gelegen zijn. Naast de kanaalzone hebben 
ook de punt onderaan de vijfhoek, Sint-Joost-ten-Node en de oostelijke kanten van Sint-Gillis en 
Schaarbeek werkloosheidscijfers van 25% of meer. Vier wijken zitten zelfs voorbij de 30%: 
Weststation en Historisch Molenbeek (beiden rond 34%), Marollen (32%) en Kuregem Dauw (31%). 
Wijken met 10% werkloosheid of minder bevinden zich op enkele uitzonderingen na (de konings- 
en Europawijken in Brussel stad en Neerpede in Anderlecht) allemaal deels (Sint-Michiel) of 
volledig in Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe of Sint-Lambrechts-
Woluwe. Er tekent zich met andere woorden een dualiteit af in het Brussels Gewest.  

 

Inkomen 
In lijn met de cijfers rond werkloosheid, stellen we vast dat een substantieel deel van de 
Brusselse minderjarigen opgroeit in een huishouden zonder inkomen uit arbeid (16,2%). In 
sommige wijken (cf. de kaart op pagina 24, rechts) gaat het zelfs om meer dan een kwart van de 
minderjarigen (Marollen, Kuregem Dauw, Brabantwijk, Bosnie en Kapelleveld)7.  

Het mediaan belastbaar inkomen (van 2018, cf. de kaart op pagina 25, links) vertoont hetzelfde 
patroon als de werkloosheidcijfers (BISA, 2020): onder andere de kanaalzone en het gedeelte dat 
zich linksonder in de Vijfhoek bevindt, kennen de laagste bedragen. De wijken met de hoogste 
bedragen daarentegen bevinden zich hoofdzakelijk in de Woluwes, Oudergem, Watermaal-
Bosvoorde en Ukkel.  
Ook in de 19 gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel ligt het mediaan belastbaar inkomen 
hoger dan de Brusselse wijken rond de kanaalzone (cf. de kaart op pagina 25, rechts). Naast de 
dualiteit binnen Brussel, is er dus eveneens een dualiteit tussen grote delen van Brussel en de 
volledige Vlaamse Rand.  

 

6 Opgelet: deze en andere gegevens op wijkniveau dateren ondertussen van enkele jaren geleden, daar er 
op het moment van schrijven geen recentere cijfers beschikbaar waren. Hoewel de cijfers binnen wijken 
wellicht zijn gewijzigd, is het geografisch patroon (dus de vergelijking tussen wijken) doorgaans stabieler. 
 
7 Naast huishoudens zonder inkomen uit arbeid, loopt ook de ruimere groep huishoudens met een zeer 
lage werkintensiteit een verhoogd risico op armoede. Leven in een huishouden met een zeer lage 
werkintensiteit wordt gedefinieerd als leven in een huishouden waar alle (niet-studerende) volwassenen 
tot 64 jaar samen minder dan 20% hebben gewerkt van het totaal aantal maanden dat men in dat jaar 
had kunnen werken (cf. EU-SILC enquête). Voor 2020 rapporteerde 21% van de ondervraagde Brusselaars in 
een dergelijk huishouden te leven (Statistiek Vlaanderen, 2022b). 
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Armoede 
De periodieke welzijnsbarometer van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (2022) van 
Brussel-Hoofdstad volgt de armoede-indicatoren op. Het armoederisico wordt door het 
Observatorium geschat op 25% van de Brusselse bevolking. Deze mensen moeten rondkomen 
met een inkomen onder de armoede-risicogrens. Dat is een significant hoger armoederisico dan 
in het Vlaams (9%) en het Waals Gewest (18%).  

Volgens het Observatorium (2020) zijn de bestaande ongelijkheden verder toegenomen tijdens 
de COVID-19-pandemie, aangezien de gezondheidscrisis niet iedere Brusselaar op dezelfde manier 
heeft getroffen. Zo kunnen Brusselaars met minder financiële reserves de periodes van 
inkomensverlies minder goed overbruggen, heeft niet iedereen toegang tot de sociale zekerheid, 
en bepalen huisvesting en levensomstandigheden in sterke mate hoe huishoudens een lockdown 
doorkomen. Ondertussen is zelfs gebleken dat de ongelijkheid zich ook toont in de oversterfte 
ten gevolge van COVID-19, die hoger ligt bij inwoners die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming voor de gezondheidszorg, terwijl er sowieso al een lagere levensverwachting is 
in de armste gemeenten ten opzichte van de meest welvarende (perspective.brussels, 2022).   

In België en in het Brussels Gewest was er de voorbije jaren een stijging van het aantal en het 
aandeel leefloongerechtigden. Zo ontving op 1 januari 2021 6,2% van de Brusselse bevolking 
tussen 18 en 64 jaar een leefloon of een equivalent van het OCMW (Observatorium voor 
Gezondheid en Welzijn, 2022). Dit is hoger dan de cijfers van Vlaanderen (1,1%) en Wallonië 
(3,6%). Het aandeel Brusselse leefloongerechtigden ligt hoger bij de inwoners met een 
nationaliteit van buiten de EU27 (14,3%) en hoger bij vrouwen dan bij mannen: 6,8% tegenover 
5,6%. De sociale positie en de nood aan bijstand van Brusselaars staat dus niet los van hun 
herkomst en geslacht.  

Wat vervangingsinkomens van de sociale zekerheid betreft, lag het aandeel werkloosheids- of 
inschakelingsuitkeringen in het Brussels Gewest op 1 januari 2021 op 7,6% van de bevolking 
tussen 18 en 64 jaar, terwijl het aandeel invaliditeitsuitkeringen op 4,9%8 lag. Het aandeel 
invaliditeitsuitkeringen is het afgelopen decennium gradueel gestegen (komende van 3,5% in 
2010). Het aandeel werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen is daarentegen gradueel 
afgenomen (komende van 11,4% in 2010). Voor die daling wijst het Observatorium (2020) onder 
meer naar de verstrengde voorwaarden voor het verkrijgen van de inschakelingsuitkering, 
waardoor meer werkzoekende jongeren genoodzaakt werden om een beroep te doen op het 
OCMW. Op 1 januari 2021 bedroeg het aandeel Brusselse jongvolwassenen (18-24 jaar) dat 
leefloongerechtigd is 14% (tegenover 7% in 2010). Binnen deze groep neemt ook het aantal én het 
aandeel studenten toe, tot ongeveer de helft van de jonge leefloongerechtigden in 2020 (6448 
studenten tegenover 6502 niet-studenten). In 2021 neemt het aantal studenten met een leefloon 
verder toe (tot 6696 studenten), maar zakt hun aandeel, wegens een opvallende stijging in het 
aantal niet-studenten met een leefloon in de groep 18- tot 24-jarigen (tot 8251 niet-studenten). 

In 2021 telde Brussel 323.719 inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van 
de verzekering voor geneeskundige verzorging, dat is 27% van de Brusselse bevolking. De 
ruimtelijke spreiding van het aandeel begunstigden van een verhoogde tegemoetkoming (cijfers 
op wijkniveau van 2020) toont dat het gebied rond de kanaalzone systematisch hogere aandelen 
kent van mensen die recht hebben op een tegemoetkoming, gaande van 55,1% tot een (grote) 
meerderheid van de inwoners Ook binnen de Vijfhoek zijn er dergelijke uitschieters, in het 
zuidwestelijke gedeelte dat grenst aan Anderlecht en Sint-Gillis.  

 

 

8 Het aandeel personen in invaliditeit in 2021 is voorlopig en kan nog veranderen 
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 Nederlandstalige voorzieningen in Brussel 
 

Gezin 
 

Kinderopvang voor baby’s en peuters (KOBP) 
Eind 2021 leverde de Universiteit Gent, in opdracht van de entiteit Gezin van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, de vierde cartografie van de Nederlandstalige Gezinsvoorzieningen in 
Brussel9 op. Dat rapport geeft onder meer gegevens over de dekkingsgraad van de 
Nederlandstalig kinderopvang voor baby’s en peuters in Brussel, op gewestelijk, gemeentelijk en 
wijkniveau. Op gewestelijk niveau stellen we bijvoorbeeld vast dat de dekkingsgraad voor 202010, 
rekening houdend met het aantal kinderen jonger dan drie jaar en de Brusselnorm, op ongeveer 
46,5% uitkomt. Deze dekkingsgraad omvat zowel de plaatsen met als zonder inkomenstarief 
(IKT). Indien we enkel kijken naar de dekking van plaatsen mét inkomenstarief, dan gaat het om 
32%. De grafiek op pagina 28 illustreert hoe de dekkingsgraad niet gelijk verdeeld is over het 
gewest: zowel de totale dekkingsgraad als de dekking van plaatsen met inkomenstarief is 
verschillend in elke gemeente. De grafiek op pagina 29, toont dat de totale gewestelijke 
capaciteit in 2021 en 2022 licht is gedaald. Het aantal IKT-plaatsen zit wel nog in stijgende lijn. 
 
De kaarten op pagina’s 30 en 31 geven de dekkingsgraad op wijkniveau weer, voor het geheel 
van alle plaatsen (zowel met als zonder IKT) en voor de plaatsen met inkomenstarief. Afhankelijk 
van de dekkingsgraad krijgt elke wijk één van in totaal zeven mogelijke (schakeringen van) 
kleuren. Een dekkingsgraad van exact nul (dus een wijk zonder opvangplaatsen) wordt als 
donkeroranje ingekleurd. De twee lichtere tinten oranje komen overeen met dekkingsgraden 
groter dan 0 en kleiner of gelijk aan 33% (de Barcelonanorm). Voor het bereik van >33% tot en 
met de hoogste dekkingsgraad die voorkomt (in dit geval net geen 760%) worden drie paarse 
tinten gebruikt, waarbij donkerder paars met een hogere dekkingsgraad gepaard gaat. Wijken 
worden zwart ingekleurd indien er geen kinderen jonger dan drie jaar wonen, of wanneer er 
rekening houdend met de Brusselnorm zo goed als geen dekking (<1 plaats) nodig is. Er zijn ook 
wijken gearceerd: dit zijn wijken die géén woonwijk zijn.  
De dekkinsgraadkaarten bekijken de wijken telkens geïsoleerd. Toch worden aansluitende wijken 
het best samen geëvalueerd. In sommige wijken is er (veel) meer capaciteit dan nodig op basis 
van 30% (Brusselnorm) van het aantal kinderen jonger dan drie jaar dat in die wijken woont, 
waardoor die capaciteit het tekort in andere wijken voor een deel kan compenseren. Uit de 
kaarten kan je echter niet afleiden of en in welke mate de capaciteit van de ene wijk volstaat 
om het tekort in een andere wijk te compenseren, omdat er heel andere bevolkingsaantallen 
achter de dekkingsgraden schuilgaan. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een kleine, 
donkeroranje wijk omwille van een hoge bevolkingsdichtheid meer plaatsen tekort heeft dan dat 
een grote dunbevolkte wijk met een donkerpaarse kleur er theoretisch op overschot heeft. 
 
Pagina 32, ten slotte, geeft specifiek de groepsopvanglocaties in oktober 2022 weer. Bijgevolg is 
het mogelijk dat er inconsistenties met de dekkingsgraadkaarten kunnen optreden.

 

9 https://www.vgc.be/publicaties/gezin/cartografie-van-de-nederlandstalige-gezinsvoorzieningen-brussel  
10 Opgelet: wanneer wordt verwezen naar een referentiejaar van data afkomstig van het agentschap 
Opgroeien, zijn de cijfers bij Oproeien (onder andere op hun website) gekend onder het jaar – 1. Het 
agentschap neemt immers 31/12 van het referentiejaar als momentopname, terwijl andere bronnen net 
01/01 hanteren. Om de momentopnames zo dicht mogelijk te laten aansluiten, werden de referentiejaren 
van data afkomstig van het agentschap Opgroeien in dit document (inclusief op de grafieken en kaarten) 
telkens met één vermeerderd. 

https://www.vgc.be/publicaties/gezin/cartografie-van-de-nederlandstalige-gezinsvoorzieningen-brussel
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Initiatieven buitenschoolse kinderopvang (IBO) 
Eveneens onderdeel van de Cartografiestudie van de UGent, is de capaciteit van de 22 IBO-
opvanglocaties die er in 2019 waren. Gezamenlijk waren deze locaties goed voor 1223 erkende 
plaatsen. Deze plaatsen zijn echter niet ten allen tijde beschikbaar, zoals geïllustreerd in de 
onderstaande figuur. Op de meest voor de hand liggende opvangmomenten -na school en op 
woensdagnamiddag-  zijn  er respectievelijke 1063 en 1060 plaatsen ter beschikking, of bijna 87% 
van het totaal. Bij de voorschoolse opvang  zijn er bijna 300 plaatsen ter beschikking.   
 

 

 
 
 

 

 
De kaart op pagina 34, en de daarbij horende legende op pagina 35, tonen de IBO-opvanglocaties 
volgens gegevens van oktober 2022. Ondertussen zijn er dus 23 locaties, waarbij er één (Toekan, 
#18 op de kaart en gemarkeerd in rood) een specifiek inclusieve werking heeft. De kaart maakt 
duidelijk dat deze initiatieven zich hoofdzakelijk in het noordwestelijke gedeelte van Brussel 
bevinden, met name in en rond de kanaalzone. Daar bevinden zich niet alleen de wijken met het 
hoogste aandeel jonge kinderen, maar ook en groot deel van de socio-economisch meer 
kwetsbare wijken (bijvoorbeeld in termen van werkloosheidsgraad en mediaan inkomen). 
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Preventieve gezinsondersteuning (PGO) 
De kaart op pagina 36 toont PGO-locaties in Brussel, in functie van het soort locatie, volgens 
gegevens van oktober 2022. Zoals blijkt uit de kaart, kunnen meerdere werkingen zich op één en 
dezelfde locatie bevinden. Zo heeft elk Huis van het Kind een consultatiebureau, maar is niet elk 
consultatiebureau gevestigd in een Huis van het Kind. Een Huis van het Kind kan aanvullend nog 
een babytheek of Baboes-locatie (waar met kinderen tot 4 jaar met elkaar kunnen spelen, onder 
toezicht van hun ouders) zijn, al komen deze werkingen ook los van Huizen van het Kind voor. 
 
Momenteel wordt de sector hervormd naar aanleiding van nieuwe Vlaamse regelgeving. 

Afhankelijk van die hervorming, kunnen er zich in de komende jaren wijzigingen voordoen in de 
kaart op pagina 36. 
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Onderwijs en Vorming 
 

Het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel  
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (NOB) valt integraal onder de bevoegdheid van de 
Vlaamse Gemeenschap. Het Franstalig en het Nederlandstalig onderwijs bestaan naast elkaar, en 
hebben in principe niets of weinig met elkaar te maken. Door de onderwijstaalwetten geniet elke 
Brusselse ouder van ‘la liberté du père de famille’: de vrijheid om te kiezen tussen het 
Nederlandstalig en het Franstalig onderwijs. Iedereen is dus welkom in het Nederlandstalig 
onderwijs. Het is heel moeilijk in te schatten welke keuzes ouders het komende jaar of de 
volgende jaren gaan maken en welke druk dit op de capaciteit gaat geven van het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel. In theorie zou 100% van de bevolking kunnen kiezen voor 
het Nederlandstalig onderwijs.  Het is al decennia de ambitie van de Vlaamse Regering, vertolkt 
in opeenvolgende Vlaamse regeerakkoorden en beleidsambities, om in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (BHG) te gaan voor een bereik van 30% van de inwoners. Op dit ogenblik 
vertegenwoordigt het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 
ongeveer 20% van het geheel van de leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs.  
 
Dat zogenaamde “marktaandeel” verschilt echter over de onderwijsniveaus heen, zoals blijkt uit 
de grafiek op pagina 38. Dezelfde grafiek toont een trend waarbij het Nederlandstalig onderwijs 
in Brussel beetje bij beetje marktaandeel wint ten opzichte van het Franstalig onderwijs. In het 
kleuteronderwijs is het marktaandeel van het NOB het grootste, met 26,1% in 2020-2021. De 
vraag naar het Nederlandstalig kleuteronderwijs is hoger dan het aanbod. Met de creatie van 
extra plaatsen, blijft het aantal kleuters in het NOB dus jaar na jaar groeien, hoewel de volledige 
populatie kleuters (Nederlandstalig en Franstalig onderwijs opgeteld) in het gewest al enkele 
jaren in dalende lijn zit. Ook in het lager onderwijs steeg het marktaandeel in de schooljaren van 
2011-2012 tot 2020-2021 ononderbroken: van 17,5% in 2011-2012 tot 20,5% in 2020-2021.  
 
Voor het Nederlandstalig secundair onderwijs wordt de som genomen van het voltijds gewoon 
onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs. 
Het marktaandeel van de Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel (zie pagina 38) is vanaf 
schooljaar 2017-2018 telkens met 0,3 procentpunten gestegen ten opzichte van het jaar voordien, 
tot en met schooljaar 2019-2020, toen het aandeel 16,6% bedroeg. De stijging van 2020-2021 ten 
opzichte van het jaar voordien bedraagt zelfs 1,5 procentpunten (tot 18,1%). Deze spectaculaire 
stijging dient echter genuanceerd te worden: voor het bepalen van het marktaandeel, hanteert 
het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) leerlingaantallen op basis van de 
hoofdzetel van scholen. Deze methode zorgt voor een overschatting van het aantal leerlingen, 
dat in Brusselse vestigingen van specifiek het secundair Nederlandstalig onderwijs naar school 
gaat. De plotse sprong in het Nederlandstalig marktaandeel in 2020-2021 blijkt dan ook 
grotendeels te wijten aan een aanzienlijke groep extra leerlingen in Vlaamse vestigingen van 
scholen met hoofdzetel in het BHG. Dat neemt echter niet weg dat ook het secundair NOB met 
honderden extra plaatsen per jaar blijft groeien. Merk op dat het leerlingenaantal in het hele 
secundair onderwijs in Brussel toeneemt, in tegenstelling tot het kleuter- en lager onderwijs, dat 
respectievelijk in 2015-2016 en 2019-2020 piekte. 
 
Op pagina’s 39 tot en met 42, wordt het NOB op kaart gezet, op basis van de Brusselse 
februaritelling (2020-2021), die Onderwijs Vlaanderen aan de VGC ter beschikking stelt. In 
tegenstelling tot de cijfers van het BISA, wordt hier steeds gebruik gemaakt van leerlingen geteld 
in functie van de vestigingsplaats (eerder dan per hoofdzetel), om een meer accuraat zicht te 
krijgen op de populatie die effectief binnen de gewestelijke grenzen naar school gaat.
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Evolutie van de leerlingenaantallen 
Op de volgende pagina’s wordt de evolutie van de leerlingenaantallen in het NOB meer 
gedetailleerd in beeld gebracht, en waar mogelijk werden ook de cijfers van 2021-2022 
opgenomen. Voor al deze aantallen werden in oktober 2022 datasets gedownload van de 
dataloep-website van Onderwijs Vlaanderen. De tellingen gebeuren opnieuw op basis van 
vestigingsplaats, en ook in de volgende secties wordt voor deze manier van tellen gekozen, 
indien van toepassing. 
 
De groei van de kleuter-, lagere en secundaire niveaus van het NOB (gewoon en buitengewoon 
onderwijs opgeteld) die al bleek in de marktaandeel-grafiek (pagina 38) toont zich logischerwijs 
ook in de detailcijfers van het (voltijds) gewoon onderwijs (pagina 44, bovenste paneel). Voor het 
schooljaar 2021-2022 wordt in het voltijds gewoon secundair opnieuw een groei van maar liefst 
3,5% ten opzichte van het jaar voordien vastgesteld. In het gewoon lager onderwijs lijkt het 
meest recente groeicijfer (1,3%) een vertraging van de groei te signaleren. Het groeicijfer van het 
gewoon kleuteronderwijs (0,1%) duidt dan weer op een min of meer stabiel gebleven aantal 
leerlingen. 
Het buitengewoon NOB (pagina 44, onderste paneel) is qua schaal maar een fractie van het 
gewoon onderwijs, en vertoont een wat meer schommelend patroon. Het aantal leerlingen in 
2021-2022 ligt niet of amper hoger dan tien jaar geleden, wat te maken heeft met het beperkte 
aanbod. 
Ook het deeltijds beroepsonderwijs (pagina 45, bovenste paneel) vormt een relatief kleine groep 
leerlingen in het NOB. Na een piek in het schooljaar 2017-2018 volgde er een krimp tot en met 
schooljaar 2020-2021. Voor 2021-2022 is er daarentegen voor het eerst weer een lichte toename 
in het aantal leerlingen. 
Globaal genomen (pagina 45, onderste paneel) blijft het Nederlandstalig leerplichtonderwijs in 
Brussel groeien, zij het enigszins langzamer, tot meer dan 52.000 leerlingen in 2021-2022. 
 
Ook het hoger onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs groeien (pagina 46). Enkel in de centra 
voor volwassenenonderwijs (CVO) en het centrum voor basiseducatie (CBE) zien we de laatste 
jaren minder cursisten (pagina 48, onderste paneel). Met name in coronajaren 2020 en 2021 vindt 
er een verdere daling plaats in sommige opleidingen (pagina 11), terwijl andere opleidingen sinds 
2019-2020 zijn overgeheveld naar het hoger onderwijs (pagina 48, bovenste paneel).    
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Bevolkingsprojecties en de uitwisseling met het Vlaams Gewest 
De bevolkingsstructuur van Brussel is geen vaststaand gegeven. Projecties van het Planbureau 
(onder meer ter beschikking gesteld door het BISA) gaan uit van een bevolking die gemiddeld iets 
ouder wordt met minder jonge kinderen. In de grafiek hieronder staan de projecties tot 2030 
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, per leeftijdsgroep voor de schoolgaande bevolking. 
Volgens deze projectie blijft het aantal kleuters in eerste instantie verder dalen – deze daling 
werd al ingezet in 2016 – en komt er een stabilisatie rond 2025. In de jaren daarna zou er zich 
weer een gestage groei op gang trekken. De druk op het basisonderwijs en de eerste graad van 
het secundair onderwijs zou na 2023 beginnen afnemen. De groep 15- tot 19-jarigen zou de 
eerstkomende jaren nog sterk in aantal toenemen, en pas in 2028 een hoogtepunt bereiken, 
waarna er een milde daling optreedt.   
Natuurlijk is het complexer dan dat, enerzijds omdat het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel 
ook veel leerlingen van buiten Brussel aantrekt (pagina 50) en anderzijds omdat verschuivingen 
optreden in de aandelen van het Nederlandstalig en het Franstalig onderwijs in Brussel.  
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Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek, is het percentage leerlingen in het (voltijds) gewoon NOB 
dat niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont hoger naarmate we kijken naar leerlingen 
die verder in hun schoolcarrière zitten. Daarnaast lijkt er zich in de afgelopen tien schooljaren 
een neerwaartse trend in dat aandeel niet-Brusselse leerlingen in het NOB te zitten, met name in 
het voltijds gewoon secundair onderwijs Qua aantal leerlingen, is die neerwaartse trend er niet. 
 
Op de volgende pagina’s wordt de uitwisseling tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het 
Vlaams (en Waals) Gewest toegelicht. De grafiek op pagina 51 toont het aantal leerlingen dat de 
gewestelijke grens oversteekt om naar school te gaan: zowel leerlingen die in Vlaanderen wonen 
maar in het NOB les volgen, als leerlingen die in het BHG wonen en in Vlaanderen naar school 
gaan. De eerste groep blijkt in absolute aantallen over alle onderwijsniveaus heen talrijker te zijn 
dan de laatste groep, al gaat het in Vlaanderen wel om een veel grotere populatie leerlingen. 
 
Pagina’s 52 en 53 geven meer gedetailleerd weer waar leerlingen, die in Brussel wonen, naar 
school gaan. Pagina’s 54 en 55 tonen de woonplaats van leerlingen die les krijgen in Brussel.
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Leerlingen (niveau basisonderwijs) die in Brussel wonen, gaan het vaakst in de eigen of -in 
mindere mate- in een andere gemeente van het BHG naar school. Een minderheid gaat naar 
Vlaanderen naar school, en dan gaat het meestal om één van 19 gemeenten in de Vlaamse rand. 
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Voor het secundair onderwijs daarentegen, gaan leerlingen al vaker naar school in een andere 
Brusselse gemeente, dan de gemeente waar ze wonen. De groep die in Vlaanderen les volgt, is -in 
lijn met vorige grafieken- op dit niveau groter, en het zwaartepunt blijft in de Vlaamse Rand. 
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Leerlingen in het Nederlandstalig Basisonderwijs in het BHG komen vooral uit de gemeente waar 
de school gevestigd is, of uit een andere Brusselse gemeente. De meeste andere leerlingen komen 
uit de Vlaamse Rand. Leerlingen uit de rest van Vlaanderen of Wallonië komen amper voor. 
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In het Nederlandstalig secundair onderwijs in het BHG komt de meerderheid nog steeds uit het 
gewest, en meestal uit een andere gemeente dan de vestigingsplaats van de school. De groep uit 
Vlaanderen is geen kleine minderheid meer. De aantrekking uit Wallonië blijft eerder beperkt. 
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De bovenstaande stroomdiagrammen zijn gebaseerd op de februaritellingen (2020-2021) voor 
Brussel die de VGC van Onderwijs Vlaanderen ontvangt. In tegenstelling tot enkele andere 
grafieken, waar wordt ingezoomd op het (voltijds) gewoon onderwijs, vond er hier zo goed als 
geen selectie plaats (tenzij in de zeer uitzonderlijke gevallen dat de leerling gekend stond met 
een woonplaats in het buitenland). Bijgevolg zitten ook het buitengewoon onderwijs, het 
deeltijds beroepsonderwijs en de HBO5-opleiding verpleegkunde (wat administratief bij het 
secundaire niveau wordt gerekend) in deze stromen, om een zo volledig mogelijk beeld te 
schetsen. Het weglaten van deze relatief kleine groepen zorgt niet voor wezenlijke veranderingen 
van het beeld, en ook het splitsen van de stromen van basisonderwijs in een kleuter- en lager 
niveau bracht slechts verwaarloosbare verschillen naar boven. 
 
 

Kenmerken van de leerlingenpopulatie  
Het Vlaams onderwijs verzamelt leerlingenkenmerken in het gewoon onderwijs. Leerlingen 
kunnen aantikken op deze vier indicatoren:  
 

• Buurt: leerlingen worden onderverdeeld volgens de buurt waarin ze wonen. Leerlingen 
die in een buurt wonen met veel schoolse vertraging, wegen zwaarder door in de 
berekening van de werkingsmiddelen van de scholen ongeacht de buurt waar die 
gevestigd zijn. Om deze indicator te berekenen, wordt vertrokken van het aantal 15-
jarigen van de zes afgelopen schooljaren in een bepaalde buurt. Dan wordt nagegaan 
welke van deze leerlingen twee of meer jaar schoolse vertraging hebben.   

• Laag opleidingsniveau moeder: een leerling scoort op deze indicator als de moeder niet 
in het bezit is van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs. Deze 
indicator wordt met de indicator ‘schooltoelage’ gehanteerd om inschattingen te maken 
van het risico op kansarmoede.   

• Schooltoelage: een leerling scoort op deze indicator als hij/zij een schooltoeslag kreeg. 
Dit is gerelateerd aan het gezinsinkomen. In 2019-2020 veranderde dit criterium door de 
invoering van het Groeipakket (eveneens gerelateerd aan het gezinsinkomen), waardoor 
er een verbreding is gekomen van het aantal leerlingen dat hierop aanspraak kan maken. 
Deze aanpassing van het criterium leidt tot een knik in de cijfers tussen schooljaar 2018-
2019 en 2019-2020 – hoewel deze knik sterker is in Vlaanderen dan in Brussel.   

• Thuistaal niet-Nederlands: een leerling scoort op deze indicator als de taal die hij/zij in 
het gezin spreekt niet het Nederlands is. Dit is het geval als de leerling in het gezin met 
niemand Nederlands spreekt, of in een gezin met drie gezinsleden (de leerling niet 
meegerekend) met maximum één gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden 
als één gezinslid beschouwd.   

 
De grafiek op pagina 57 toont de leerlingenkenmerken in het Nederlandstalig gewoon onderwijs, 
gesplitst per onderwijsniveau en apart voor vestigingsplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en het Vlaams Gewest. Er zijn gelijkenissen in de opgaande en neerwaartse trends in de 
kenmerken van de leerlingen die in Brussel en Vlaanderen naar school gaan, maar wat vooral 
opvalt is dat de indicatoren in Brussel veel hoger zijn dan in Vlaanderen. Dit is kenmerkend 
voor een grootstedelijke context.   
Twee indicatoren zijn langzaam aan het dalen, namelijk de buurt en het laag opleidingsniveau 
van de moeder. De twee andere indicatoren – thuistaal niet-Nederlands en schooltoelage – 
blijven groeien. Het schoolpubliek wordt ieder jaar een beetje minder Nederlandstalig, terwijl het 
gemiddelde gezinsinkomen daalt. Voor de indicatoren buurt en thuistaal niet-Nederlands tikken 
leerlingen in het secundair NOB lager aan dan het kleuter- en lager niveau. Hier speelt de grotere 
groep leerlingen die vanuit Vlaanderen naar het BHG pendelen (cf. supra) mogelijk een rol.
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Vroegtijdige schoolverlaters  
Leerlingen die niet meer leerplichtig zijn en stoppen met onderwijs alvorens zij een kwalificatie 
behalen, zijn vroegtijdige schoolverlaters (VSV). Om percentages VSV te berekenen, worden zowel 
de gekwalificeerden als de VSV samengeteld, waarna het aandeel VSV wordt berekend op dit 
totaal. Pagina 59 (bovenst paneel) toont de evolutie van de VSV in Vlaanderen, in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel en in de scholen van de 13 Vlaamse centrumsteden. 
Daarnaast worden de cijfers van de scholen gevestigd in het BHG vergeleken met de scholen 
gevestigd in elk van deze centrumsteden (onderste paneel). Vooral de grootste Vlaamse 
centrumsteden, zoals Antwerpen en Gent, vormen een betere vergelijkingsmaatstaf dan het 
Vlaams Gewest als geheel, omdat de grootstedelijke context een belangrijke impact heeft op 
vroegtijdige schooluitval.  
De onderstaande grafiek toont het verband tussen een zwakke socio-economische status van 
leerlingen en vroegtijdige schooluitval. De socio-economische status wordt ingeschat via de OKI-
waarde (“Onderwijs Kansarmoede Indicator”): het aantal kernmerken waarop een leerling 
aantikt. Aangezien er vier leerlingenkenmerken zijn (zie pagina 56) is de OKI-waarde een geheel 
getal tussen 0 en 4. In de groep leerlingen in het NOB dat op 0 leerlingenkenmerken aantikt, is 
ongeveer 6% een VSV, tegenover bijna 22% in de groep die op drie of alle vier de kenmerken 
aantikt. In de Vlaamse tegenhanger van die laatste groep, is een kwart van de leerlingen een VSV. 
Het hoogste aandeel VSV bevindt zich bij de relatief kleine groep leerlingen waar geen OKI voor 
bekend is: leerlingen van het buitengewoon onderwijs en leerlingen in de leertijd (Syntra). 
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Speelpleinwerking 
De onderstaande kaarten geven een overzicht van de locaties van de speelpleinen van de zomer 
van 2022, voor elk van de doelgroepen: kleuters (pagina 61), kinderen van de lagere school 
(pagina 62), tieners en het buitengewoon aanbod (gezamenlijk op pagina 63). Het gaat over alle 
doelgroepen heen om 30 verschillende werkingen met een aanbod in deze vakantieperiode 
(waarbij de vier opstaplocaties voor het speelplein in Beersel als één werking wordt geteld). De 
werkingen verschillen onderling in de doelgroep(en) waarvoor ze een aanbod hebben, en het 
aantal (al dan niet volledige) weken dat het speelplein wordt georganiseerd. 
 
Het overzicht op pagina 64 (bovenste paneel) plaatst vervolgens het totaal aantal werkingen in 
perspectief, tegen de achtergrond van de cijfers die teruggaan tot 2016. Ook de cijfers voor de 
paasvakantie zijn opgenomen. Op diezelfde pagina staan ook het totaal aantal weekplaatsen die 
de werkingen gezamenlijk konden voorzien in de overeenkomstige vakantieperiode (onderste 
paneel). Bij de weekplaatsen wordt een onderscheid gemaakt tussen het aantal plaatsen die 
effectief gesubsidieerd worden, en de extra capaciteit die bijkomend wordt voorzien om aan een 
optimale bezettingsgraad te komen van de gesubsidieerde plaatsen. 
Hoewel er in de zomer van 2022 iets minder werkingen waren dan in de zomers van de jaren 
voordien, lag het aantal weekplaatsen (inclusief overcapaciteit) hoger: er was plaats voor 374 
extra kinderen en jongeren, tot een totaal van 12.601. Het aantal weekplaatsen bevindt zich 
echter nog niet op het niveau van voor de coronajaren, zo waren er in de zomer van 2019 maar 
liefst 14.531 weekplaatsen, vooral dankzij het hoger aantal plaatsen in overcapaciteit die toen 
voorzien werden. Hoewel het aantal weekplaatsen door corona afnam, kende het aantal 
werkingen net een hoogtepunt: door een iets kleinere groep kinderen over extra locaties te 
verspreiden, kon immers beter tegemoet gekomen worden aan de gezondheidsvoorschriften. 
Voor Corona groeide de capaciteit ieder jaar sinds 2016, het eerste volledige jaar nadat de 
speelpleinen binnen de VGC werden hervormd. Met die hervorming was er al een sterke 
schaalvergroting, van zo’n 6.500 verkochte zomerplaatsen in 2015 naar ruim 11.000 in 2016. 
 
De grafieken op pagina 65 en 66 splitsen de weekplaatsen uit over de verschillende doelgroepen, 
en geven tevens de bezettingsgraad weer: de gearceerde secties op de staafdiagram geven het 
deel van de weekplaatsen weer waarvoor er effectief een inschrijving werd gedaan. Een nuance 
hier is dat een inschrijving niet noodzakelijk samenvalt met de feitelijke bezetting, aangezien een 
deel van de inschrijvingen resulteert in no shows. 
Wat kleuters en kinderen van de lagere school betreft (respectievelijk het bovenste en onderste 
paneel op pagina 65), gaat het met voorsprong om de grootste doelgroepen. In de zomer van 
2022 waren er weekplaatsen voor 5422 kleuters en 5963 kinderen van de lagere school (inclusief 
overcapaciteit), die nagenoeg allemaal werden ingevuld. De bezettingsgraad bij deze doelgroepen 
blijkt in de zomer bijna systematisch, dus niet enkel in 2022, tegen de limieten van het aanbod 
te zitten. In de paasvakanties blijkt het aanbod, en soms zelfs ook het gesubsidieerde deel van 
dat aanbod, te voldoen. 
Voor de tieners (pagina 66, bovenste paneel) geldt een ander verhaal: het aanbod, ook wanneer 
enkel naar de gesubsidieerde weekplaatsen wordt gekeken, blijkt over de jaren heen te voldoen 
aan de vraag. In de zomer van 2022 waren er 628 inschrijvingen voor 826 weekplaatsen. Het 
aantal inschrijvingen in deze doelgroep zit in de lift, maar bereikt nog niet de piek van 738 
(zomer 2017). In tegenstelling tot kleuters en kinderen van de lagere school, is hier echter geen 
rem van het aanbod op de inschrijvingen. 
Een apart buitengewoon aanbod (pagina 66, onderste paneel) wordt voorzien sinds de zomer 
van 2020. Het aanbod (in termen van gesubsidieerde weekplaatsen) groeit, maar de vraag (in 
termen van het aantal inschrijvingen) groeit nog sneller, waardoor in de zomer van 2022 voor 
het eerst een beroep diende te worden gedaan op extra, niet gesubsidieerde capaciteit. Er waren 
toen 343 inschrijvingen voor 330 gesubsidieerde weekplaatsen. 



   
 

61 
 



   
 

62 
 



   
 

63 
 



   
 

64 
 



   
 

65 
 



   
 

66 
 

 



   
 

67 
 

BRONNEN: 

Actiris (2022), https://www.actiris.brussels/nl/burgers/cijfers/  
 
Agentschap Binnenlands Bestuur (2022), Lokale Integratiescan van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/thema/brussel  
 
BISA (2020), https://wijkmonitoring.brussels/tables/  

BISA (2022a), https://bisa.brussels/themas/bevolking/loop-van-de-bevolking  

BISA (2022b), https://bisa.brussels/themas/bevolking/leeftijdsstructuur 

BISA (2022c), https://bisa.brussels/themas/bevolking/bevolkingsprojecties 

BISA (2022d), https://bisa.brussels/themas/bevolking/nationaliteiten  

BISA (2022e), https://bisa.brussels/cijfers/kerncijfers-van-het-gewest 

BISA (2022f), Mini-Bru. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in cijfers 2022. 
https://bisa.brussels/sites/default/files/publication/documents/PerspectiveBrussels-Mini-
Bru_2022-NL.pdf  

BISA (2022g), https://bisa.brussels/themas/arbeidsmarkt/bevolking-op-beroepsactieve-leeftijd  

Federaal Planbureau (2020a), https://www.plan.be/databases/data-35-nl-
bevolkingsvooruitzichten_2020_2070  

Federaal Planbureau (2020b), https://www.plan.be/press/communique-1991-nl-
bevolkingstoename_in_belgie_in_2020_neerwaarts_herzien_als_gevolg_van_de_covid_19_epidemie_
de_internationale_migratie_oefent  

Federaal Planbureau (2021), https://www.plan.be/publications/publication-2077-nl-
covid_19_geringe_bevolkingsgroei_in_2020_en_2021_de_vergrijzing_van_de_bevolking_blijft_op_lang
e_termijn_aanwezig 

Federaal Planbureau (2022), https://www.plan.be/publications/publication-2255-nl-
demografische_vooruitzichten_2021_2070_update_sterke_opwaartse_herziening_van_de_bevolking
sgroei_in_2022 

Federaal Planbureau, BISA, IWEPS, Statistiek Vlaanderen (2022), Regionale economische 
vooruitzichten. https://bisa.brussels/publicaties/regionale-economische-vooruitzichten  

Nationale Bank België (2022a), https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/statistische-
ontwikkelingen-inzake-werkgelegenheid/arbeidsmarkt-8  

Nationale Bank België (2022b), https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/statistische-
ontwikkelingen-inzake-werkgelegenheid/arbeidsmarkt-10  

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2019), https://www.ccc-
ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre-
welzijnsbarometer/welzijnsbarometer_2019_3tma.pdf  

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2020), https://www.ccc-
ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre-
welzijnsbarometer/welzijnsbarometer_2020.pdf 

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/cijfers/
https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/thema/brussel
https://wijkmonitoring.brussels/tables/
https://bisa.brussels/themas/bevolking/loop-van-de-bevolking
https://bisa.brussels/themas/bevolking/leeftijdsstructuur
https://bisa.brussels/themas/bevolking/bevolkingsprojecties
https://bisa.brussels/themas/bevolking/nationaliteiten
https://bisa.brussels/sites/default/files/publication/documents/PerspectiveBrussels-Mini-Bru_2022-NL.pdf
https://bisa.brussels/sites/default/files/publication/documents/PerspectiveBrussels-Mini-Bru_2022-NL.pdf
https://bisa.brussels/themas/arbeidsmarkt/bevolking-op-beroepsactieve-leeftijd
https://www.plan.be/databases/data-35-nl-bevolkingsvooruitzichten_2020_2070
https://www.plan.be/databases/data-35-nl-bevolkingsvooruitzichten_2020_2070
https://www.plan.be/press/communique-1991-nl-bevolkingstoename_in_belgie_in_2020_neerwaarts_herzien_als_gevolg_van_de_covid_19_epidemie_de_internationale_migratie_oefent
https://www.plan.be/press/communique-1991-nl-bevolkingstoename_in_belgie_in_2020_neerwaarts_herzien_als_gevolg_van_de_covid_19_epidemie_de_internationale_migratie_oefent
https://www.plan.be/press/communique-1991-nl-bevolkingstoename_in_belgie_in_2020_neerwaarts_herzien_als_gevolg_van_de_covid_19_epidemie_de_internationale_migratie_oefent
https://www.plan.be/publications/publication-2077-nl-covid_19_geringe_bevolkingsgroei_in_2020_en_2021_de_vergrijzing_van_de_bevolking_blijft_op_lange_termijn_aanwezig
https://www.plan.be/publications/publication-2077-nl-covid_19_geringe_bevolkingsgroei_in_2020_en_2021_de_vergrijzing_van_de_bevolking_blijft_op_lange_termijn_aanwezig
https://www.plan.be/publications/publication-2077-nl-covid_19_geringe_bevolkingsgroei_in_2020_en_2021_de_vergrijzing_van_de_bevolking_blijft_op_lange_termijn_aanwezig
https://www.plan.be/publications/publication-2255-nl-demografische_vooruitzichten_2021_2070_update_sterke_opwaartse_herziening_van_de_bevolkingsgroei_in_2022
https://www.plan.be/publications/publication-2255-nl-demografische_vooruitzichten_2021_2070_update_sterke_opwaartse_herziening_van_de_bevolkingsgroei_in_2022
https://www.plan.be/publications/publication-2255-nl-demografische_vooruitzichten_2021_2070_update_sterke_opwaartse_herziening_van_de_bevolkingsgroei_in_2022
https://bisa.brussels/publicaties/regionale-economische-vooruitzichten
https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/statistische-ontwikkelingen-inzake-werkgelegenheid/arbeidsmarkt-8
https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/statistische-ontwikkelingen-inzake-werkgelegenheid/arbeidsmarkt-8
https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/statistische-ontwikkelingen-inzake-werkgelegenheid/arbeidsmarkt-10
https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/statistische-ontwikkelingen-inzake-werkgelegenheid/arbeidsmarkt-10
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre-welzijnsbarometer/welzijnsbarometer_2019_3tma.pdf
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre-welzijnsbarometer/welzijnsbarometer_2019_3tma.pdf
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre-welzijnsbarometer/welzijnsbarometer_2019_3tma.pdf
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre-welzijnsbarometer/welzijnsbarometer_2020.pdf
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre-welzijnsbarometer/welzijnsbarometer_2020.pdf
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre-welzijnsbarometer/welzijnsbarometer_2020.pdf


   
 

68 
 

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2022), Welzijnsbarometer. 
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-
pauvrete/barometre-welzijnsbarometer/2022_10_26_nl_barometre.pdf  

perspective.brussels (2022), sociaal-economische, territoriale en ecologische diagnose van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest na de COVID-19-pandemie. https://adt-
ato.be/nl/nieuws/sociaaleconomische-territoriale-en-ecologische-diagnose-van-het-brussels-
hoofdstedelijk-gewest-na-de  

Statbel (2018), https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/vanaf-2040-blijft-de-vergrijzing-van-de-
belgische-bevolking-stabiel-door-de-geleidelijke  

Statbel (2021a), https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/bevolkingsdichtheid#news  

Statbel (2021b), https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/bevolkingsdichtheid#figures 

Statbel (2021c), https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab/datalab-census-onderwijs#figures  

Statbel (2022a), https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/loop-van-de-bevolking#news  

Statbel (2022b), https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#figures 

Statbel (2022c), https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/herkomst 

Statistiek Vlaanderen (2022a), https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/macro-
economie/bruto-binnenlands-product-per-inwoner  

Statistiek Vlaanderen (2022b), https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/inkomen-en-
armoede/bevolking-in-een-huishouden-met-zeer-lage-werkintensiteit  

Steunpunt Werk (2022a), https://www.steunpuntwerk.be/cijfers/vlaanderen-binnen-europa-
opleiding  

Steunpunt Werk (2022b), https://www.steunpuntwerk.be/cijfers/arbeidsmarktpositie-ilo 

View.brussels (2019), https://clerfayt.brussels/sites/default/files/files-vd/pdf/profiel-tract-
werkzoekenden.pdf 

  

https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre-welzijnsbarometer/2022_10_26_nl_barometre.pdf
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre-welzijnsbarometer/2022_10_26_nl_barometre.pdf
https://adt-ato.be/nl/nieuws/sociaaleconomische-territoriale-en-ecologische-diagnose-van-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest-na-de
https://adt-ato.be/nl/nieuws/sociaaleconomische-territoriale-en-ecologische-diagnose-van-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest-na-de
https://adt-ato.be/nl/nieuws/sociaaleconomische-territoriale-en-ecologische-diagnose-van-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest-na-de
https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/vanaf-2040-blijft-de-vergrijzing-van-de-belgische-bevolking-stabiel-door-de-geleidelijke
https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/vanaf-2040-blijft-de-vergrijzing-van-de-belgische-bevolking-stabiel-door-de-geleidelijke
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/bevolkingsdichtheid#news
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/bevolkingsdichtheid#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab/datalab-census-onderwijs#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/loop-van-de-bevolking#news
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#figures
https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/macro-economie/bruto-binnenlands-product-per-inwoner
https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/macro-economie/bruto-binnenlands-product-per-inwoner
https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/inkomen-en-armoede/bevolking-in-een-huishouden-met-zeer-lage-werkintensiteit
https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/inkomen-en-armoede/bevolking-in-een-huishouden-met-zeer-lage-werkintensiteit
https://www.steunpuntwerk.be/cijfers/vlaanderen-binnen-europa-opleiding
https://www.steunpuntwerk.be/cijfers/vlaanderen-binnen-europa-opleiding
https://clerfayt.brussels/sites/default/files/files-vd/pdf/profiel-tract-werkzoekenden.pdf
https://clerfayt.brussels/sites/default/files/files-vd/pdf/profiel-tract-werkzoekenden.pdf

