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Internationale migratie, 
hoofdcomponent van de toekomstige 
bevolkingsgroei in het Rijk 

FPB & ADSEI. (2014). Demografische vooruitzichten 2013-2060 – Bevolking, huis-
houdens en prospectieve sterftequotiënten (april 2014). Brussel: Federaal Planbu-
reau en Algemene Directie Statistiek en Economische informatie

Rijk wordt verklaard door twee 
factoren: het natuurlijk saldo (het 
geboortecijfer minus het sterftecij-
fer) en het extern migratiesaldo (de 
internationale immigratie minus de 
internationale emigratie). Tot eind 
jaren ’80 wordt de bevolkingsgroei 
in hoofdzaak verklaard door het 
natuurlijk saldo dat bijna altijd, en 
vaak met grote voorsprong, het 
externe migratiesaldo overtreft. In 
de jaren ’90 verklaren het natuur-
lijk saldo en het migratiesaldo op 
vrij evenwichtige wijze de bevol-
kingsgroei. Vanaf het begin van de 
jaren 2000 stijgt het migratiesaldo 
ver boven het natuurlijk saldo uit. 

Het migratiesaldo is dan verantwoordelijk voor 70% 
van de demografische groei in het Rijk. 

De grafieken van figuur 2 geven het onderscheid 
weer tussen het migratiesaldo van de Belgen en het 
migratiesaldo van de buitenlanders. Het migratiesal-
do van de Belgen blijft relatief constant over de vol-
ledige waargenomen periode, en negatief.2 Hieruit 
volgt dat de bevolkingsgroei in het Rijk verklaard 
wordt door de groei van het extern migratiesaldo 
van personen met een buitenlandse nationaliteit.

Om de ontwikkelingen van de laatste decennia 
te begrijpen, moeten we de geschiedenis van de 

Sinds 2008 publiceert het Federaal Planbureau (FPB) in samen-

werking met de Algemene Directie Statistiek1 (ADS) jaarlijks de 

bevolkingsvooruitzichten tegen 2060. De recentste bevolkings-

vooruitzichten dateren van april 2014. Om de bevolkingsvoor-

uitzichten op te stellen, moeten vier hypothesen worden gede-

finieerd, namelijk de toekomstige evolutie van internationale 

migratie, interne migratie, vruchtbaarheid en sterfte. Internati-

onale migratie speelt tegenwoordig een bepalende rol in de groei 

van de Belgische bevolking. Dit artikel spitst zich toe op deze de-

terminant. Wat betreft de overige determinanten (vruchtbaar-

heid, sterftecijfer en interne migratie) kan de geïnteresseerde 

lezer meer informatie vinden in de bovengenoemde publicatie 

over de demografische vooruitzichten.

De componenten van de 
bevolkingsgroei – historisch overzicht

De jaarlijkse bevolkingsgroei (figuur 1) die in de 
jaren 2000 werd waargenomen, is bijzonder groot 
(+687 852 inwoners in België tussen 2000 en 2010), 
maar kan vanuit een historisch perspectief gerelati-
veerd worden (bijvoorbeeld +593 543 inwoners in 
België tussen 1955 en 1965). 

Het nieuwe fenomeen van de jaren 2000 moet eer-
der geanalyseerd worden vanuit de invalshoek van 
de groeicomponenten. De bevolkingsgroei in het 
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immigratie in België raadplegen, wat buiten de 
scope van deze publicatie valt. Het doel van dit 
deel is om de context te schetsen en de huidige 
rol te benadrukken van de externe migratie van 

personen met een buitenlandse nationaliteit in de 
groei van de Belgische bevolking. De evolutie van 
de internationale migratie is bijzonder belangrijk, 
omdat zij voornamelijk een invloed heeft op een 

Figuur 1.
Historische evolutie van de bevolkingsgroei in het Rijk en groeicomponenten

Noot:  Het verschil tussen de jaarlijkse bevolkingsgroei en de som van het natuurlijk saldo en het extern migratiesaldo beant-
woordt aan de statistische aanpassing, die niet in de grafiek wordt weergegeven.

Bron: Rijksregister (RR)-ADS, berekeningen FPB

Figuur 2.
Evolutie van de internationale migratie van Belgen en buitenlanders (op basis van nationaliteit bij aankomst)

Bron: RR-ADS
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specifiek segment van de bevolking, namelijk de 
bevolking op arbeidsleeftijd: 80% van de immigran-
ten en emigranten met een buitenlandse nationali-
teit valt binnen de leeftijdscategorie 15-64 jaar.

Projectiehypothesen betreffende de 
externe migratie van buitenlanders

Hypothesen: van belang tot kwetsbaarheid

De moeilijkheden die demografen ondervinden bij 
de voorbereiding van het luik ‘internationale migra-
tie’ van de bevolkingsvooruitzichten zijn bekend. 
De moeilijkheden betreffen zowel de methodolo-
gische keuzes als het opstellen van de hypothesen 
zelf. Dat is onder meer te wijten aan de complexi-
teit van de determinanten van de migraties waar-
voor verscheidene theorieën werden ontwikkeld3, 
aan de moeilijkheid om de verschillende determi-
nanten te meten en om de impact ervan in te schat-
ten, en aan het gebrek aan betrouwbare projecties 
voor sommige determinanten. Deze determinanten 
zijn bovendien erg uiteenlopend, zoals de econo-
mische omstandigheden in het immigratie- en emi-
gratieland, de relatie tussen beide landen (zowel 
op geografisch, taalkundig als historisch vlak), de 
demografische ontwikkelingen, het beleid en de 
wetgeving. Deze laatste factor speelt een cruciale 
rol en is bijzonder moeilijk in te schatten. 

De meest conventionele benaderingen gebruiken 
voor de volledige projectieperiode de recent waar-
genomen waarden (of vergelijkbare waarden) van 
de internationale migratiestromen of gaan uit van 
een convergentie naar een nulmigratiesaldo op lan-
ge – tot zeer lange – termijn. Beide opties staan di-
ametraal tegenover elkaar wat de beginselen betreft 
en leiden tot zeer uiteenlopende projectieresultaten 
van zodra de recente migratiestromen, en in het 
bijzonder het extern migratiesaldo, omvangrijk zijn. 
Dat is zeker het geval voor België, in ieder geval 
vanaf het begin van deze eeuw en in het bijzonder 
sinds de jaren 2000.

Het thans gevolgde spoor in de bevolkingsvooruit-
zichten werd voor het eerst toegepast bij de ‘bevol-
kingsvooruitzichten voor 2007-2050’ en is in zekere 
zin een benadering tussen beide opties. Deze me-
thodologie berust wat betreft de langetermijnevolu-
tie van de immigratie uit EU-13- en niet-EU-landen 

op een factor van relatieve economische aantrek-
kelijkheid van België. De keuze voor deze benade-
ring vloeit voort uit de sterke immigratietoename 
vanuit de twaalf oude EU-lidstaten gedurende de 
jaren 2000, die voor een groot deel samenhing met 
de relatieve economische aantrekkingskracht van 
België (levensstandaard, loon, tewerkstellingsvoor-
uitzichten) en het proces van vrij verkeer van per-
sonen en werknemers als gevolg van de uitbreiding 
van de EU. Het was niet uitgesloten dat deze forse 
immigratietoename zou worden bevestigd en op 
korte termijn zelfs zou worden versterkt. Uitgaan-
de van de hypothese dat de relatieve economische 
aantrekkelijkheid van België voor deze landen op 
de lange termijn zou afnemen, was het echter re-
delijk om aan te nemen dat er zich in de verdere 
toekomst een trendommekeer zou aftekenen.

In de demografische vooruitzichten 2013-2060 wer-
den een aantal ad hoc aannames geïntegreerd om 
rekening te houden met de economische en finan-
ciële crisis en met ingrijpende wetswijzigingen die 
in 2011 werden doorgevoerd met betrekking tot 
gezinshereniging. 

Uit het verleden is meermaals gebleken dat vele mi-
gratiestromen te verklaren zijn vanuit weinig of niet 
’voorspelbare’ determinanten. In België zorgden, 
bijvoorbeeld, de regularisatiecampagnes (1999, 
2010) en de geopolitieke situatie in bepaalde re-
gio’s (Kosovo-crisis eind jaren ’90 met als gevolg 
een grote instroom van asielzoekers) voor een 
plotse immigratietoename. Omgekeerd zorgde het 
restrictieve beleid inzake gezinshereniging in 2011 
voor een terugval in de migratiestromen tijdens de 
voorbije drie jaar. In een globaler perspectief en 
verder terug in de tijd, zorgde de val van de Ber-
lijnse Muur in 1989 ook voor een onverwachte in-
stroom van migranten in West-Europa. 

Voor alle projectieoefeningen, maar in het bijzonder 
voor de internationale migraties, dient erop gewe-
zen te worden dat ze gebaseerd zijn op een reeks 
aannames die steunen op de huidige kennis in een 
bepaalde institutionele en mondiale context. Indien 
de huidige context ingrijpende veranderingen on-
dergaat, kan de realiteit afwijken van de hypothe-
sen. De internationale migratie projecteren op meer 
dan vijf jaar is een moeilijke oefening die aan grote 
onzekerheden onderworpen is (wat overigens voor 
alle projecties geldt). Het FPB is zich bewust van 
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de sterke en zwakke punten van de huidige bena-
dering en verricht daarom belangrijk fundamenteel 
werk om de methodologie voor de toekomstige 
vooruitzichten van internationale migratie te verbe-
teren op basis van verschillende elementen:
 – Een meer gedetailleerde analyse uitvoeren van 
de redenen om te migreren aan de hand van de 
statistieken over de verblijfsvergunningen;

 – De econometrische expertise van het FPB ge-
bruiken om de impact van de economische aan-
trekkingskracht op de internationale migratie in 
te schatten en deze ramingen te gebruiken voor 
de projecties;

 – De projectiemethode op lange termijn degelij-
ker en stabieler maken, waardoor de jaarlijkse 
herzieningen van de immigratie op lange termijn 
niet afhankelijk zouden zijn van kortetermijnva-
riaties.

De resultaten van dit werk zouden toegepast moe-
ten worden in de volgende herziening van de be-
volkingsvooruitzichten (publicatie in maart 2015).

Huidige hypothesen van internationale migratie

Wat betreft de hypothesen met betrekking tot 
de toekomstige evolutie van de internationale 

immigratie van personen met een buitenlandse 
nationaliteit worden alle landen (met uitzondering 
van België) onderverdeeld in drie groepen:
 – De landen van de voormalige Europese Unie van 
vijftien (EU-15) waarvan de migratiestromen be-
invloed worden door de nabijheid, de aantrek-
kingskracht van de woningmarkt (voor buurlan-
den), de aanwezigheid van Europese en interna-
tionale instellingen of door fiscale redenen;

 – De nieuwe lidstaten van de Europese Unie (EU-
134), waarvan de migratiestromen onder andere 
beïnvloed worden door het verschil in levens-
standaard met België, met een versterkend effect 
vanaf de toetreding tot de Europese Unie;

 – De landen van de rest van de wereld (RW) 
waarvan de stromen niet enkel beïnvloed wor-
den door het streven naar een hogere levens-
standaard, maar ook door het migratiebeleid of 
door de geopolitieke instabiliteit in sommige 
landen.

Vanaf de vroege jaren ’90 zijn de landen die nu 
deel uitmaken van de EU-28 (met uitzondering van 
België) goed voor 50% tot 60% van de immigratie 
van personen met een buitenlandse nationaliteit (fi-
guur 3). Het aandeel van de EU-13-landen groeit 
sinds de toetreding van deze landen tot de EU, ten 
nadele van de landen van de EU-15.

Figuur 3.
Immigratie per landengroep (volgens nationaliteit bij aankomst) en spreiding per landengroep 

Noot: EU-14 = EU-15 zonder België; RW = rest van de wereld
Bron: RR-ADS, berekeningen FPB
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In het kader van de vooruitzichten 2013-2060 wer-
den de groepen van de EU-15- en EU-13-landen 
onderverdeeld in subgroepen om in de korteter-
mijnhypothesen rekening te houden met de recente 
evolutie van de migratie ten gevolge van de finan-
ciële en economische crisis of met aangekondigde 
wetswijzigingen. Die hypothesen worden hieronder 
beschreven.

Wat betreft de emigratie, worden de emigratie-
voeten naar het buitenland van personen met een 
buitenlandse nationaliteit per leeftijd, geslacht en 
arrondissement geraamd op basis van het gemid-
delde van de laatste drie jaar. Ze worden over de 
gehele periode constant gehouden. De hypothese 
betreffende de externe migratie van Belgen wordt 
beschreven in het achterliggende rapport.

Immigratie uit EU-15-landen (uitgezonderd België)

De waarnemingen voor de periode 2010-2012 to-
nen een toename van de immigratie vanuit de EU-
15-landen die het meest getroffen werden door de 
financiële en economische crisis, namelijk Italië, 
Spanje, Portugal, Ierland en Griekenland (hierna 
‘de crisislanden’ genoemd). Dit fenomeen is het 
gevolg van de bijzonder moeilijke arbeidsmarktsi-
tuatie in die landen. In de projectie leek het dus 
relevant de kortetermijnevolutie (2013-2015) van 

de immigratie uit die vijf landen te spiegelen aan 
de evolutie van de relatieve werkloosheidsgraden 
tussen de crisislanden en België. Die evolutie is 
gebaseerd op de vooruitzichten van de Europese 
Commissie (European Commission, 2013). Voor de 
periode 2016-2020 zal het aantal immigranten uit 
die landen, bij hypothese, het gemiddelde niveau 
van vóór de crisis bereiken. Daarna wordt het aan-
tal migranten constant gehouden op dat niveau tot 
2060. De historische (1991-2012) en prospectieve 
evolutie van de immigratie uit de ‘crisislanden’ van 
de EU-15 wordt samengevat in figuur 4 (linkerkant).

Voor de overige EU-15-landen (met uitzondering 
van de Belgische ingezetenen die apart worden be-
handeld) – hierna de ‘overige landen’ genoemd – is 
de immigratiehypothese gebaseerd op een geleide-
lijke terugkeer in 2020 tot een gemiddeld niveau van 
vóór de crisis voor de periode 2007-2008 (zie figuur 
4, rechterkant). Dit gemiddelde niveau van 34 000 
migranten per jaar uit de 9 overige EU-15-landen 
ligt historisch vrij hoog en maakt het mogelijk om in 
zekere mate rekening te houden met de impact van 
de Europese en internationale instellingen in België. 

Immigratie uit EU-13-landen

Sinds verschillende jaren houdt het projectiemodel 
rekening met de voorziene evolutie tot in 2060 van 

Figuur 4.
Internationale immigratie uit de EU-15-landen voor het Rijk – vertreklanden ‘in crisis’ (ES, GR, PT, IT, IR) (aantallen)

Noot: Crisislanden zijn Spanje, Griekenland, Portugal, Italië en Ierland
Bron: 1991-2012: waarnemingen, RR-ADS; 2013-2060: Demografische vooruitzichten 2013-2060, FPB-ADSEI 
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de index voor de economische aantrekkingskracht 
van België (ten opzichte van de EU-13-landen) 
om het aantal immigranten afkomstig uit de EU-
13-landen te projecteren. Deze verwachte evolutie 
wordt toegepast op de meest recente beschikbare 
observatie voor de immigratie afkomstig uit de EU-
13 (het jaar 2012 voor de vooruitzichten gepubli-
ceerd in april 2014). De aantrekkelijkheidsindex is 
berekend op basis van het verschil in bruto-bin-
nenlands product (bbp) per hoofd tussen België 
en de EU-13-landen. Deze parameter wordt veron-
dersteld om de motivatie weer te geven van bui-
tenlanders die zich in België vestigen, namelijk de 
hieruit voortvloeiende levensstandaard als gevolg 
van het loon dat men hoopt te verdienen of de 
economische voordelen waarvan men hoopt te ge-
nieten. De langetermijnvooruitzichten van het bbp 
per hoofd worden door de Europese Commissie 
uitgewerkt in het kader van de Werkgroep Ver-
grijzing (‘Ageing Working Group’) van het Comité 
voor de Economische Politiek (European Commis-
sion, 2012).

Hoewel de economische aantrekkingskracht zeker 
een rol speelt in het bepalen van de evolutie van de 
migratie uit de EU-13-landen, spelen er ook louter 
‘legislatieve’ elementen. Met name de totale open-
stelling van de Belgische arbeidsmarkt voor Bulga-
ren en Roemenen vanaf 1 januari 2014 zou op korte 
termijn leiden tot een toename van de immigratie 
uit die twee landen. Hiervoor werd een specifieke 
hypothese opgemaakt. Voor 2013 veronderstelt 
het model een voortzetting van de tussen 2011 en 
2012 vastgestelde evolutie. Als gevolg van de totale 
openstelling van de arbeidsmarkt voor Roemenen 
en Bulgaren, wordt uitgegaan van een groeiver-
snelling in 2014 en een stabilisering in 2015. Voor 
de resterende projectieperiode (2016-2060) hangt 
de evolutie van de migratie uit die twee landen af 
van de evolutie van de indicator van de economi-
sche aantrekkelijkheid van België ten opzichte van 
de EU-13.Voor de overige EU-13-landen is de evo-
lutie van de immigratie vanaf 2013 afhankelijk van 
de indicator van de economische aantrekkelijkheid 
van België. 

Figuur 5.
Internationale immigratie uit de EU-13-landen voor het Rijk – per nationaliteit(sgroep) (aantallen)

Bron: 1991-2012: waarnemingen, RR-ADS; 2013-2060: Demografische vooruitzichten 2013-2060, FPB-ADSEI
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De historische (1991-2012) en toekomstige evolutie 
van de immigratie uit de EU-13-landen wordt sa-
mengevat in figuur 5. De immigratie uit Roemenië 
en Bulgarije wordt daardoor goed zichtbaar. Voor 
die twee landen komt de versnelde immigratie als 
gevolg van de openstelling van de arbeidsmarkt tot 
uiting in een maximaal aantal immigranten in 2014. 
De langetermijndaling van de immigratie voor alle 
EU-13-landen tussen 2015 en 2040 wordt verklaard 
door de verminderde economische aantrekkelijk-
heid van België tijdens diezelfde periode. Daarna 
(2041-2060) gaat het aangenomen Europees scena-
rio uit van een lichte herneming van de aantrek-
kelijkheid, wat leidt tot een licht herstel van de im-
migratie uit de EU-13-landen.

Immigratie uit de ‘rest van de wereld’

In de vorige oefening die in 2013 werd gepubli-
ceerd (FPB & ADSEI, 2013), was de hypothese in-
zake de toekomstige immigratie uit de rest van de 
wereld enkel afhankelijk van de verwachte evolutie 
van de aantrekkelijkheidsindicator ten opzichte van 
andere EU-landen. Deze indicator geeft de relatieve 

aantrekkingskracht van België weer voor niet-EU 
ingezetenen ten opzichte van de aantrekkelijkheid 
van de gehele EU. De verwachte evolutie van de 
aantrekkelijkheidsindicator wordt aldus toegepast 
op de meest recente beschikbare observatie voor 
de immigratie uit landen buiten de EU.

In de laatste vooruitzichten die in april 2014 wer-
den gepubliceerd, wordt er naast de factor ‘eco-
nomische aantrekkelijkheid’ een ‘wetgevingseffect’ 
ingevoerd voor de periode 2013-2020. Dit maakt 
het mogelijk om de evolutie van de immigratie uit 
de rest van de wereld af te remmen door het aantal 
toegekende verblijfsvergunningen voor humanitai-
re en medische redenen te verminderen en stren-
gere regels voor de toekenning van eerste verblijfs-
vergunningen in het kader van gezinshereniging op 
te leggen.5 Volgens de hypothese verkleint dat ef-
fect geleidelijk aan en wordt het na 2020 gelijk aan 
nul. Bijgevolg speelt op de lange termijn enkel de 
aantrekkelijkheidsfactor een rol om de evolutie van 
de immigratie uit de rest van de wereld te bepalen. 
Figuur 6 geeft een overzicht van de verwachte evo-
lutie van de immigratie uit de rest van de wereld op 
basis van bovengenoemde hypothesen. 

Figuur 6.
Internationale immigratie uit de rest van de wereld voor het Rijk (RW, niet-EU-landen) (aantallen)

Bron: 1991-2012: waarnemingen, RR-ADS; 2013-2060: Demografische vooruitzichten 2013-2060, FPB-ADSEI 
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Demografische vooruitzichten 2013-
2060 – belangrijkste resultaten

Op Rijksniveau neemt de bevolking6 op basis van 
de hypothesen met betrekking tot vruchtbaarheid, 
sterfte en migratie met 13% toe tegen 2060 ten op-
zichte van 2013. De componenten van deze groei 
worden samengevat in figuur 7 aan de hand van 
het natuurlijke saldo en het externe migratiesaldo. 
Op de lange termijn wordt het natuurlijk saldo 
gekenmerkt door een neergaande trend, die zelfs 
negatief wordt vanaf het einde van de jaren 2040. 
De daling is vooral toe te schrijven aan een ver-
hoogd aantal overlijdens omwille van de steeds 
ouder wordende babyboomgeneraties, terwijl het 
aantal geboorten relatief constant blijft op de lan-
ge termijn. Het extern migratiesaldo blijft positief 
over de gehele projectieperiode. Het migratiesaldo 
blijft hoger dan het natuurlijke saldo, waardoor het 
Belgische bevolkingscijfer een positieve groei kent 
voor de volledige projectieperiode. Ondanks de 
neergaande tendens blijft het saldo van externe mi-
gratie op lange termijn de belangrijkste determinant 
voor de bevolkingsgroei in het Rijk.

Ook een analyse van de evolutie van de bevolking 
op arbeidsleeftijd levert interessante resultaten op 
(figuur 8). Tot 2030 wordt de bevolking op actieve 
leeftijd gekenmerkt door een dalende trend, die 
zelfs negatief wordt ten gevolge van de opeenvol-
gende terugtrekkingen van de babyboomgeneraties 
uit de bevolkingsgroep op arbeidsleeftijd van zodra 
zij de leeftijd van 65 jaar bereiken. In deze periode 
volstaat de immigratie van personen tussen 15 en 
64 jaar niet om de negatieve impact van de massale 
terugtrekking van de babyboomers uit het actieve 
leven te compenseren. De evolutie van de bevol-
king op arbeidsleeftijd herneemt ietwat terug vanaf 
2031 als gevolg van de toename van het natuurlijke 
saldo van de bevolking op arbeidsleeftijd.7 Vanaf 
het einde van de jaren 2030 overtreft het positieve 
migratiesaldo van personen tussen 15 en 64 jaar 
het natuurlijke saldo van de bevolking op arbeids-
leeftijd. Zo wordt de groei van de bevolking op 
arbeidsleeftijd opnieuw positief, maar blijft het cij-
fer wel ver onder het niveau van de afgelopen tien 
jaar. 

Figuur 7.
Bevolkingsgroei, natuurlijk saldo en extern migratiesaldo voor België

Bron: 1991-2012: RR-ADS en berekeningen FPB; 2013-2060: Demografische vooruitzichten 2013-2060, FPB-ADSEI
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de zuidelijke landen van de EU naar België en met 
recente wetswijzigingen die ook een invloed heb-
ben op de migratiestromen (in het bijzonder de wet 
op gezinshereniging).

Op basis van de hierboven beschreven hypothe-
sen wordt de daling van bevolking op actieve leef-
tijd als gevolg van het feit dat de babyboomers de 
pensioengerechtigde leeftijd bereiken tot 2030 niet 
gecompenseerd door de internationale immigra-
tie. Kortom, de bevolking op arbeidsleeftijd krimpt 
in die periode. Vervolgens, tussen 2030 en 2060, 
wordt het natuurlijke saldo van de bevolking op 
arbeidsleeftijd geresorbeerd (het babyboom-effect 
is immers niet meer van tel), hoewel het nog altijd 
negatief blijft. De immigratie slaagt er echter in om 
het natuurlijke saldo van de bevolking op arbeids-
leeftijd te compenseren. Daarom kan de internati-
onale migratie (buitenlanders) in de toekomst een 
belangrijke rol spelen op de langetermijngroei van 
de bevolking in het algemeen en de bevolking ar-
beidsleeftijd in het bijzonder. 

Er dient nogmaals, bij wijze van slotbeschou-
wing, op gewezen te worden dat de hierboven 

Besluit

Hoewel er talrijke theoretische modellen zijn ont-
wikkeld om de drijfveren van internationale mi-
gratie te begrijpen, zijn de gebruikte methodes om 
deze migraties op lange termijn te projecteren vaak 
mechanisch. Doorgaans beperkt de projectie van 
de migratiestromen zich tot ofwel het definiëren 
van een niveau (of een graad voor de emigratie) dat 
gelijk is aan de recent waargenomen waarden voor 
de volledige geprojecteerde periode, ofwel wordt 
er op lange termijn een convergentie verondersteld 
naar een migratiesaldo gelijk aan nul. De aanpak 
van het Federaal Planbureau is om in de mate van 
het mogelijke, en indien relevant, een verband te 
leggen tussen bepaalde economische determinan-
ten van migratie en de evolutie van de migratie op 
lange termijn. Voor sommige landengroepen in het 
bijzonder wordt verwacht dat de huidige immigra-
tiegraad in de projectie parallel evolueert met de 
verwachte evolutie van de economische aantrek-
kelijkheid van België. Op korte termijn integreert 
het model een aantal specifieke mechanismen die 
rekening houden met de impact van de economi-
sche en financiële crisis op de migratiestromen uit 

Figuur8.
Groei, natuurlijk saldo en extern migratiesaldo van de bevolking op arbeidsleeftijd van het Rijk

Bron:  2000-2012: waarnemingen, RR-ADS en berekeningen FPB; 2013-2060: Demografische vooruitzichten 2013-2060, FPB-
ADSEI
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voorgestelde resultaten gebaseerd zijn op een reeks 
aannames in een gegeven institutionele context. 
Ter illustratie: een benadering die uitgaat van een 
convergentie op lange termijn naar een nulmigra-
tiesaldo, zou – op de lange termijn – resulteren in 
een inkrimping van de bevolking op arbeidsleef-
tijd. Omgekeerd zou de bevolking op arbeidsleef-
tijd sterker groeien volgens de hypothese van een 
constant migratiesaldo op basis van de in de laatste 
jaren waargenomen waarden. Beide hypothesen 
hebben echter onvoldoende theoretische grondslag 
om de evolutie van de migratie op de lange termijn 
te bepalen. De aanpak van het Federaal Planbu-
reau is om op basis van de beschikbare gegevens 
bepaalde verklarende determinanten van de migra-
tiestromen te integreren. Het FPB is zich bewust 
van de sterke en zwakke punten van de huidige 
benadering en werkt daarom aan een projectiemo-
del van de migratiestromen dat beter in staat is om 
de invloed van de economische determinanten van 
migratie te vatten.

Marie Vandresse 
Federaal Planbureau

Noten
1. Voorheen Algemene Directie Statistiek en Economische 

Informatie (ADSEI).
2. De onafhankelijkheid van Congo heeft in 1960 tot een 

massale terugkeer van Belgen geleid, wat ook het hoge 
positieve saldo van dat jaar verklaart.

3. Voor een algemeen overzicht van de theorieën betreffende 
de immigratie en de gangbare methoden die gebruikt wor-
den voor de projectiemodellen, verwijzen we bijvoorbeeld 
naar Howe en Joackson (2004).

4. De vroegere EU-12 in de voorgaande projectieoefeningen 
wordt de EU-13 als gevolg van de toetreding van Kroatië 
tot de Europese Unie (sinds juni 2013).

5. Voor de niet-EU-landen waren familiale redenen in 2011 
de belangrijkste reden voor immigratie (40-45% van de in 
België afgeleverde eerste verblijfsvergunningen) gevolgd 
door humanitaire redenen als tweede belangrijkste reden 
(10% van de in België afgeleverde eerste verblijfsvergun-
ningen) (CGKS, 2013).

6. Conform de nationale definitie van het officiële bevol-
kingscijfer (art. 4 van de wet van 24 mei 1994 tot oprich-
ting van een wachtregister) houden deze gegevens geen 
rekening met de asielzoekers van wie de aanvraag lopende 
is en die daartoe ingeschreven zijn in het wachtregister. 
Er moet echter worden opgemerkt dat Verordening nr. 
962/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 
juli 2007 oplegt dat de asielzoekers die op het grondge-
bied gevestigd zijn, meegeteld moeten worden in het of-
ficieel bevolkingscijfer dat aan Eurostat bezorgd wordt.

7. Het natuurlijk saldo van de bevolking op arbeidsleeftijd 
(naar analogie met het natuurlijke saldo van de bevolking) 
is het verschil tussen de ‘natuurlijke’ instroom van de be-
volkingsgroep die de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, 
verminderd met de ‘natuurlijke’ uitstroom van de bevol-
kingsgroep die 65 jaar wordt en van de sterfgevallen in de 
bevolkingsgroep tussen 15 en 64 jaar.
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