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1. JAARLIJKSE EVOLUTIE 

In dit topic wordt weergegeven hoe de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
evolueert in aantal. 

1.1 Gegevensbron: Rijksregister 

De bevolkingscijfers in de tabellen van dit topic werden berekend op basis van de 
geanonimiseerde individuele demografische gegevens van het Rijksregister die door Statbel 
(Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) werden bewerkt. 

Sinds 1988 wordt het bevolkingscijfer berekend op basis van de gegevens van het 
Rijksregister van de natuurlijke personen. Het Rijksregister is een systeem van 
informatieverwerking, dat instaat voor de opneming, de memorisatie en de mededeling van 
informatie betreffende de identificatie van natuurlijke personen. 

De informatie in het Rijksregister is afkomstig uit: 

− de gemeentelijke bevolkingsregisters en vreemdelingenregisters; 

− de registers van de diplomatieke zendingen en consulaire posten voor de Belgen 
die in het buitenland verblijven; 

− het wachtregister. 

Het officiële of wettelijk bevolkingscijfer bevat echter enkel de personen die hun 
hoofdverblijfplaats in België hebben. Hierin zijn de Belgen en vreemdelingen die toegelaten of 
gemachtigd zijn om zich te vestigen of om op het grondgebied te verblijven inbegrepen. De 
vreemdelingen die minder dan drie maanden op het grondgebied verblijven, de asielzoekers 
(ingeschreven in het wachtregister) en de vreemdelingen in onregelmatige situatie worden 
daarentegen niet meegeteld in de bevolking de jure. 

Bijgevolg zijn volgende categorieën personen niet inbegrepen in de bevolkingscijfers van de 
Brusselse gemeenten: 

− het buitenlands diplomatiek personeel en de niet-Belgische leden van hun 
huishouden; 

− de kandidaat-vluchtelingen (asielzoekers) die krachtens de wet van 24 mei 1994 
in een wachtregister worden ingeschreven. Voornoemde wet trad in werking op 
1 februari 1995. Deze wachtlijst mag niet in rekening worden genomen om de 
totale bevolking te bepalen; 

− alle personen die illegaal in België verblijven; 

− de kotstudenten (die gedomicilieerd zijn buiten het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest bij hun ouders); 

− de personen zonder vaste verblijfplaats. 
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− Belgen in het buitenland. 

1.2 Referentiedatum gegevens 

De bevolkingscijfers geven dus het aantal ingeschreven personen weer in een van de 
gemeenten van het rijk, en dit telkens op de referentiedatum van het desbetreffende jaar. Deze 
referentiedatum is voor alle jaren dezelfde, meer bepaald 1 januari. Dit heeft als positief gevolg 
dat de bevolkingscijfers van verschillende jaren onderling vergelijkbaar zijn. 

1.3 Tabellen 

Dit onderdeel is een inleidend overzichtstopic en bestaat uit drie tabellen: een tabel die de 
jaarlijkse evolutie van de totale bevolking in aantal weergeeft, een tabel die de jaarlijkse evolutie 
van het aantal mannen toont en tenslotte een tabel die de jaarlijkse evolutie van het aantal 
vrouwen bevat. 

De cijfers in deze drie tabellen bevatten vanaf 1996 niet langer de kandidaat-vluchtelingen. Zij 
worden opgenomen in het wachtregister, dat zoals vermeld werd ingevoerd bij wet van 24 mei 
1994, die op 1 februari 1995 in werking trad. 

• Referenties 

FOD Binnenlandse Zaken - Rijksregister www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2461&L=1 

Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) www.statbel.fgov.be 


