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1. LEEFTIJDSSTRUCTUUR 

In dit bevolkingstopic wordt onderzocht hoe de leeftijdsstructuur van de Brusselse bevolking 
eruitziet. 

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 

De verschillende tabellen stellen de bevolking qua aantal in zijn totaliteit en per geslacht voor, 
opgedeeld op verschillende manieren naar leeftijd. Eerst en vooral wordt de bevolking 
opgesplitst volgens vijf jaar durende leeftijdsklassen. Verder werden ook twee verschillende 
typologieën ontwikkeld waarbij de bevolking respectievelijk wordt onderverdeeld in 9 
levensfasen en in 3 leeftijdsgroepen. 

A. Leeftijdsklassen 

In dit geval wordt de bevolking volgens haar leeftijd opgedeeld in klassen van vijf jaar. In de 
desbetreffende tabellen wordt een dergelijke klasse telkens aangegeven met de begin- en 
eindleeftijd in volledige voorbije levensjaren. De klasse die de bevolking met een leeftijd van 
minder dan 5 jaar weergeeft, wordt zo bijvoorbeeld aangeduid als “0-4 jaar”. Hiermee wordt 
bijgevolg gedoeld op alle kinderen van 0 jaar en 0 dagen oud tot en met zij die 4 jaar en 364 
dagen oud zijn. 

B. Levensfasen (9 fasen) 

Bij deze typologie de bevolking ingedeeld in 9 leeftijdscategorieën die meer aansluiten met de 
verschillende opeenvolgende levensperioden die men kent tijdens zijn leven. Een heel 
gelijkaardige indeling is gebruikt voor de Wijkmonitoring. Deze typologie is interessant omdat 
de verschillende specifieke behoeften die men heeft variëren naargelang de levensfase waarin 
men zich bevindt. We delen de levenscyclus meer bepaald op in de volgende categorieën: 

− Jonger dan 3 jaar: kinderen die nog te jong zijn om naar school te gaan; 

− 3-5 jaar: kinderen die naar school kunnen maar daar niet toe verplicht worden; 

− 6-11 jaar: tijdens deze levensperiode wordt men leerplichtig en volgt men lager 
onderwijs; 

− 12-17 jaar: deze jongeren volgen secundair onderwijs; 

− 18-29 jaar: de jongvolwassenen komen tijdens deze periode meestal op de 
arbeidsmarkt terecht en verlaten het ouderlijk huis; 
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− 30-44 jaar: volwassenen, van wie de meerderheid actief is op de arbeidsmarkt 
en een gezin opbouwt; 

− 45-64 jaar: volwassenen, van wie de meerderheid actief is op de arbeidsmarkt, 
net voor hun pensioen; 

− 65-79 jaar: net gepensioneerde volwassenen, nog thuiswonend; 

− 80 jaar en +: hoogbejaarden, vaak verhuisd naar een rusthuis. 

Net zoals bij de indeling in leeftijdsklassen van vijf jaar worden ook nu de leeftijdsgrenzen van 
de verschillende levensfasen weergegeven in volledige voorbije levensjaren. De opmerking van 
bij de vorige typologische indeling blijft dus ook hier gelden. Iemand wordt zodoende pas bij de 
groep van de volgende levensfase geteld indien men op zijn laatste verjaardag voor de 1ste 
januari van het desbetreffende referentiejaar de leeftijd van de ondergrens van de volgende 
levensfase heeft bereikt. 

C. Leeftijdsgroepen (3 groepen) 

Deze typologie deelt de bevolking op in drie grote leeftijdsgroepen: de bevolking van 0 tot en 
met 17 jaar, de bevolking van 18 tot en met 64 jaar en de 65-plussers. Dit maakt het mogelijk 
om grosso modo een onderscheid te maken tussen kinderen en adolescenten die in het 
algemeen nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt (0-17 jaar), de bevolking die de leeftijd heeft 
om te werken en een gezin te stichten (18-64 jaar) en de bevolking die de pensioenleeftijd heeft 
bereikt (65 jaar en meer). 

 

• 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 


