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Nieuwe thema-analyse van Belfius Research 
 

De vergrijzing in België: vooruitzichten, maatschappelijke gevolgen en 
impact op de overheidsfinanciën, o.a. voor de lokale besturen 

 
Meer dan 3,5 miljoen gepensioneerden in België in 2050 – of bijna 30% van de totale bevolking. 
12 miljoen inwoners in 2030 – en zelfs 13 miljoen in 2060 met een kwart van de bevolking die 65 
jaar of ouder zal zijn. En nog dichterbij: al in 2026, dus binnen tien jaar, wonen er in Vlaanderen 
evenveel mensen van 67 jaar of ouder als jongeren onder 18 jaar. Wat zijn de laatste prognoses 
voor de vergrijzing in ons land? En wat is de verwachte impact op maatschappelijk vlak, maar 
ook voor de overheidsfinanciën en onder meer de gemeenten en OCMW’s? Vragen waarop 
Belfius Research probeert te antwoorden in de nieuwe thematische analyse “De impact van de 
vergrijzing op de lokale actoren”.  
 
De vergrijzing van de bevolking is een belangrijke uitdaging die in de loop der jaren steeds duidelijker 
tot uiting komt. Tussen 2020 en 2060 zal de Belgische bevolking gemiddeld met 40 000 inwoners per 
jaar aangroeien. Maar wat de demografische vooruitzichten vooral tonen, is een verschuiving in de 
leeftijdspiramide naar de hogere leeftijdscategorieën. Zo zal België in 2060 ongeveer 1,2 miljoen 
tachtigplussers tellen, wat overeenkomt met 9,1% van de bevolking, tegenover 4,8% vandaag.  

De vergrijzing van de bevolking vertoont opvallende regionale verschillen. Vlaanderen vergrijst het 
snelst, Wallonië volgt, Brussel blijft het jongst. De vergrijzingscoëfficiënt – m.a.w. de verhouding 
tussen het aandeel van de oudste leeftijdsgroep (67 jaar en ouder) en dat van de jongste (minder dan 
18 jaar), dus de top en de basis van de leeftijdspiramide – verschilt ook heel sterk van gemeente tot 
gemeente. Deze coëfficiënt fluctueert tussen een minimumwaarde van 26,5% (in een Brusselse 
gemeente) en een maximumwaarde van 273,8% (in een kustgemeente). 

Vergrijzingscoëfficiënt op gemeentelijk niveau (2015) 

 



 

 
Impact op de overheidsfinanciën op alle niveaus, lagere belastingontvangsten voor de 
gemeenten 
 
Deze belangrijke demografische verschuivingen zullen heel wat aspecten van ons dagelijks leven 
beïnvloeden en de vraag naar sociale bijstand, gezondheidszorg en voorzieningen van openbaar nut 
ingrijpend wijzigen. De vergrijzing zal dus ongetwijfeld een weerslag hebben op de financiën van de 
diverse overheidsniveaus (federale overheid, gewesten en gemeenschappen, lokale besturen).  
 
Een groot gedeelte van de budgettaire lasten die rechtstreeks verband houden met de vergrijzing van 
de bevolking, zoals pensioenen en gezondheidszorg, zullen door de sociale zekerheid worden 
gedragen. Toch zal men ook steeds meer bij de lokale besturen (gemeenten, provincies en OCMW’s) 
aankloppen. De lokale besturen, en de OCMW’s in het bijzonder, zullen hun aanbod van diensten en 
openbare voorzieningen moeten uitbreiden, om op erg uiteenlopende terreinen (huisvesting, vervoer, 
sociale diensten en opvangformules) aan de specifieke behoeften van de ouderen tegemoet te 
komen.  
 
Tegelijkertijd zal de vergrijzing een belangrijke impact hebben op de financieringsbronnen van de 
gemeenten, gezien de verwachte daling van de opbrengst van de lokale belastingen (aanvullende 
belasting op de personenbelasting en onroerende voorheffing). Deze budgettaire weerslag zal echter 
zeer verschillend zijn van gemeente tot gemeente door het zeer heterogene karakter van de 
demografische ontwikkeling en het sterk verschillende vergrijzingsniveau van op lokaal vlak.  
 
 
Voor meer info: lees de nieuwe thema-analyse van Belfius Research “De impact van de 
vergrijzing op de lokale actoren”  
 

https://www.belfius.be/thema-analyse-vergrijzing 
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