
2022

statbel.fgov.be
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

KERN
CIJFERS 

https://statbel.fgov.be/nl


Een overzicht van België
Aan de hand van cijfers

KERNCIJFERS 2022



DEMOGRAFIE
LEVENSCYCLUS 
DIVERSITEITTH

E
M

A
 

01 04

WERK
INKOMEN
LEVENSOMSTANDIGHEDENTH

E
M

A
 

02 18

CONSUMPTIE
HUISVESTING
TOERISMETH

E
M

A
 

03 40

LANDBOUW 
ECONOMIE
MOBILITEITTH

E
M

A
 

04 56

Voor u ligt de nieuwe editie 2022 van de Kerncijfers van Statbel. 

Als Belgisch statistiekbureau wil Statbel niet alleen tegemoetkomen aan 
de informatiebehoeften van de overheid, maar ook van burgers, bedrijven, 
onderzoekers en journalisten, door hen voortdurend actuele gegevens en 

statistieken over de toestand in ons land ter beschikking te stellen. 

Zoals we tijdens de recente crises in ons land hebben kunnen vaststellen, moeten 
geïnformeerde politieke beslissingen gebaseerd zijn op objectieve en kwaliteitsvolle 
gegevens, openbare statistieken en wetenschappelijk onderzoek. Data over gezondheid, 
demografie, economie, arbeidsmarkt, sociale indicatoren zoals het armoederisico of het 
consumptiegedrag van de Belgen, ... hebben een essentiële rol gespeeld en zullen de 
komende jaren van cruciaal belang blijven. 

Deze Kerncijfers, in de vorm van grafieken, kaarten en tabellen, geven een duidelijk 
overzicht van de statistieken van Statbel en van wat er gebeurt in België, in de gewesten 
en in de gemeenten. 

Natuurlijk is deze papieren publicatie een momentopname. U kunt altijd onze 
website raadplegen voor de meest recente cijfers over elk thema. Op Statbel.be vindt 
u dagelijks nieuwe statistische resultaten in verschillende publicatievormen, van
eenvoudige statistische tabellen tot interactieve dashboards en open data. We houden
u ook op de hoogte van alle interessante cijfers en resultaten die we publiceren via onze
socialemediakanalen en onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Ik wens u een boeiende ontdekkingsreis in cijfers doorheen ons land!

Philippe Mauroy
Directeur-generaal a.i.

VOORWOORD

+32 800 120 33 Statbel.NL @Statbel_nl /statbelstatbel.fgov.bestatbel@economie.fgov.be

https://statbel.fgov.be/nl
https://www.facebook.com/Statbel.NL
https://twitter.com/Statbel_nl
https://nl.linkedin.com/company/statbel
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In 2021 groeide de Belgische bevolking met 

62.770 inwoners tot 11.584.008 Belgen of, 
in procenten uitgedrukt, met 0,54%. Dat 
groeipercentage ligt dubbel zo hoog als 

vorig jaar, toen de COVID-19-crisis voor een 
vertraging van de groei zorgde. 

Een sterk positief internationaal migratiesaldo is 
hier grotendeels de verklaring voor. Daarnaast 
is er opnieuw een positief natuurlijk saldo. 

4. 5.



Van alle inwoners van de EU woont minder dan 3% in België. Op 
1 januari 2022 telt de EU ongeveer 450 miljoen inwoners in de 27 
landen. België is qua inwonersaantal het achtste grootste land 
in de Europese Unie. Voor de Brexit in 2020 was het Verenigd 
Koninkrijk het derde grootste land, nu heeft Italië die plaats 
ingenomen.

BELGIË IN DE  
EUROPESE UNIE  
1/1/2022

EU-27 446.828.803

DE Duitsland 83.237.124

FR Frankrijk 67.842.582

IT Italië 58.983.122

ES Spanje 47.432.805

PL Polen 37.654.247

RO Roemenië 19.038.098

NL Nederland 17.590.672

BE België 11.584.008

EL Griekenland 10.603.810

CZ Tsjechië 10.516.707

SE Zweden 10.452.326

PT Portugal 10.352.042

HU Hongarije 9.689.010

AT Oostenrijk 8.978.929

BG Bulgarije 6.838.937

DK Denemarken 5.873.420

FI Finland 5.548.241

SK Slovakije 5.434.712

IE Ierland 5.060.005

HR Kroatië 3.879.074

LT Litouwen 2.805.998

SI Slovenië 2.107.180

LV Letland 1.875.757

EE Estland 1.331.796

CY Cyprus 904.705

LU Luxemburg 645.397

MT Malta 520.971

UK Verenigd Koninkrijk (*) 67.081.000
(*) gegevens afkomstig van het Office for National 
Statistics, situatie op 25/06/2021

6. 7.DEMOGRAFIE - LEVENSCYCLUS - DIVERSITEIT

446.828.803
inwoners op  

1 januari 2022  
in de 

27
landen van de  
Europese Unie BE

LU

NL
DE

DK

PL

CZ

SK

HU
AT

SI HR

RO

BG

EL

CY
MT

UK

IE

SE

FI

EE

LV

LT

FR

ES

IT

PT



België is een dichtbevolkt 
land. De meeste ruimte heb 
je in Wallonië: daar wonen 
217 inwoners per vierkante 
kilometer. In Vlaanderen is 
dat al meer dan het dubbele: 
492 inwoners op één vierkante 
kilometer. Het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest 
spant de absolute kroon: 
7.528 inwoners per vierkante 
kilometer, of 35 keer zoveel als 
in Wallonië.

BELGIË:  
BEVOLKING OP 1/1/2022

Sinds 1831 groeit de Belgische bevolking 
gestaag: van iets minder dan 4 miljoen toen 
naar meer dan 11,5 miljoen Belgen nu.

Bevolking sinds 1831
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885.951 inwoners 
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Bevolking in 
absolute cijfers 

1.222.637 inwoners 

Brusselse 
Hoofdstedelijke 
Gewest

7.528 inwoners/km2

1.173.440 inwoners

Vlaams-Brabant 
Leuven

554 inwoners/km2

409.782 inwoners

Waals-Brabant 
Waver

373 inwoners/km2

1.351.127 inwoners

Henegouwen
Bergen

354 inwoners/km2



In 2021 nam de Belgische bevolking 
toe met 62.770 inwoners. Er zijn twee 
demografische fenomenen die de groei 
bepalen. Enerzijds is er het natuurlijk saldo 
dat vorig jaar uitzonderlijk negatief was, 
en dit jaar opnieuw positief is (+5.623). Met 
andere woorden: in 2021 zijn er meer baby’s 

geboren dan er mensen overleden zijn. 
Anderzijds is het internationaal migratiesaldo  
positief (+58.118), net als de afgelopen jaren. 
Meer mensen kwamen naar België dan 
dat er mensen uit België wegtrokken. De 
bevolkingsgroei is voornamelijk het gevolg 
van dat positief internationaal migratiesaldo.

Vrouwen leefden langer in 2021 dan mannen. Zo waren er vijfmaal meer honderdjarige vrouwen 
dan mannen. Er werden wel  meer jongens dan meisjes geboren.

BEVOLKINGS- 
ONTWIKKELING 

VROUWEN  
EN MANNEN

49%Meest
 voorkomende 
vrouwennaam

Maria 51%

56% 44%

79% 21%

2.138 423

Alle leeftijden
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100+
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Olivia
580
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in 2021
57.632

Geboorten
in 2021

60.282

112.382 63.736

Meest 
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Jean

46%

56% 44%

54%

belangrijkste 
doodsoorzaak 
2019

Hart- en 
vaatziekten

 Noah
627

belangrijkste 
doodsoorzaak 

2019

Kanker

Meest gekozen 
meisjesnaam

Meest gekozen 
jongensnaam

Bevolking op 
1/1/2022

Verhuizingen tussen de gewesten

+5.623
natuurlijk saldo

+58.118 
 internationaal migratiesaldo

-971 
statistische aanpassing

+62.770  
totale groei

117.914
geboorten

112.291
overlijdens

165.534
immigratie

107.416
emigratie

Vlaamse Gewest
 intern migratiesaldo 

15.262

Waalse Gewest
intern migratiesaldo 

5.789

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
intern migratiesaldo 

-21.051
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België heeft een sterk vergrijzende bevolking. Op de leeftijdspiramide toont zich dat 
in de brede middencategorie van 50-plussers.

Hoewel vrouwen nog steeds een hogere levensverwachting bij de geboorte hebben dan mannen, 
is die kloof sinds de jaren 90 kleiner geworden. In 1996 was er nog een verschil van 6,7 jaar, in 2021 
slechts 4,8 jaar.  De levensverwachting bij de geboorte steeg tegenover 2020 met 0,9 jaar voor de 
totale bevolking en komt op deze manier ongeveer terug op het niveau van 2019 (81,8 jaar). De 
daling in levensverwachting tussen 2019 en 2020 was het directe gevolg van de sterftevoorwaarden 
in 2020. Er wordt namelijk berekend hoe een generatie zou uitsterven, als ze in de loop van 

LEVENSVERWACHTING

Leeftijdspiramide van de 
Belgische bevolking 

1/1/2022

1/1/2002

Levensverwachting 1996 en 2021
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Op lange termijn steeg de 
levensverwachting fors. Sinds 
1885 is de levensverwachting 
van vrouwen toegenomen met 
37,4 jaar, die van mannen met 
35,6 jaar.

Evolutie van de levensverwachting bij de 
geboorte per geslacht 1885-2021 
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Mannen Vrouwen

haar hele bestaan wordt blootgesteld aan 
dezelfde sterftevoorwaarden per leeftijd 
als in dat jaar. Aangezien de COVID-19-
pandemie een groot effect had op 
de mortaliteit in 2020, had 
deze ook een groot effect 
op de levensverwachting. 
De impact van de 
COVID-19-pandemie 
op de Belgische 
mortaliteit is in 
2021 duidelijk 
kleiner dan in 
2020, maar lijkt toch 
nog aanwezig met een 
matige stijging van het aantal 
overlijdens met 2,4% tegenover het 
gemiddelde in de periode 2017-2019. Het is daarom belangrijk om de cijfers van 2020 en 2021 met de 
nodige voorzichtigheid te interpreteren. Het effect van de COVID-19-crisis op de levensverwachting zal 
naar verwachting uitdoven in de komende jaren.
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In 2021 werden 112.291 overlijdens geregistreerd. Dat zijn 14.559 
overlijdens minder dan in 2020. Het brutosterftecijfer daalt tot 
9,7 promille in 2021: dat wil zeggen dat er per 1.000 inwoners in 
België 9,7 overlijdens plaatsvonden (tegenover 11,0 in 2020 en 
9,5 in 2019). Het brutosterftecijfer is de verhouding, uitgedrukt 
in promille, tussen het aantal overlijdens en de  bevolking in het 
beschouwde jaar.

In 2021 werden er 117.914 kinderen geboren. Dat zijn zo’n 4.000 baby’s of 3,7% meer dan in 2020, toen 
113.739 geboorten werden geregistreerd. Als we vergelijken met de periode voor de COVID-19-crisis 
(gemiddelde 2017-2019) zien we voor België eerder een stagnatie (-0,1%) door een terugvallend cijfer 
in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In het Vlaamse Gewest stijgt het aantal geboorten in 2021, 
ook tegenover het gemiddelde voor 2017-2019. In het Waalse Gewest neemt het aantal geboorten 
terug de proporties aan van voor de COVID-19-crisis. 
De gemiddelde leeftijd van moeders bij hun eerste kind stijgt van 27,3 jaar in 2000 tot 29,3 jaar in 
2019. De gemiddelde leeftijd van moeders, ongeacht de geboorterang (1ste, 2de, 3de... kind) bedroeg 
31,0 jaar in 2019; de co-ouder was in 2019 gemiddeld 34,2 jaar, ongeacht de geboorterang.

OVERSTERFTE GEBOORTEN

vrouwen

Aantal sterftes 2021

56.706

55.585

mannen

MV

Aantal geboorten in België 1830-2021
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Gemiddelde leeftijd van de moeder bij de 
geboorte van een kind 1999-2019

25

26

27

28

29

30

31

32

20
19

20
17

20
15

20
13

20
11

20
09

20
07

20
05

20
03

20
01

19
99

Eerste kind Ongeacht geboorterang

0

2

4

6

8

10

12

14

20212010200019901980197019601950

Evolutie van het brutosterftecijfer in 
België in promille 1950-2021
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Statbel publiceert sinds 2020 een statistiek over de herkomst 
van de Belgische bevolking. Op 1 januari 2022 was 66,6% van de 
Belgische bevolking een Belg met Belgische achtergrond, 20,6% 
was een Belg met een buitenlandse achtergrond en 12,8% was 
een niet-Belg.

 
DIVERSITEIT

Bevolking naar herkomstgroep 1/1/2022
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Belgen met een buitenlandse achtergrond en niet-Belgen
naar herkomstnationaliteit 1/1/2022
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nationaliteit

Niet-Belg

De statistiek naar herkomst is gebaseerd op de volgende 
kenmerken: de eigen huidige en eerst geregistreerde 
nationaliteit en de eerst geregistreerde nationaliteit van beide 
ouders. Op basis daarvan worden drie grote herkomstgroepen 
onderscheiden. De tweede groep, Belgen met een buitenlandse 
achtergrond, is zeer divers en wordt daarom verder 
onderverdeeld in enkele subgroepen.
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Nadat België in 2020 de gevolgen 
van de COVID-19-crisis op de 
arbeidsmarkt kon beperken dankzij 
verschillende steunmaatregelen, 

is er in 2021 een duidelijk herstel van de 
werkgelegenheid. Het aantal werkenden nam 
tussen 2020 en 2021 met 51.000 personen toe. 
Tegelijkertijd nam het aantal werklozen toe met 
42.000 personen.  

In 2021 daalde het monetaire armoederisico 
aangezien de armoededrempel nauwelijks 
wijzigde. De financiële steunmaatregelen van 
de overheid temperden groter inkomensverlies.

Statbel bracht voor het eerst het 
eenzaamheids- en geluksgevoel van de 
Belgen in kaart op basis van een Europese 
bevraging naar het persoonlijk welbevinden en 
levensomstandigheden in tijden van COVID-19-
crisis.

€
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In 2021 was 70,6% van de 
Belgische bevolking van 
20 tot 64 jaar aan het werk 
en was 6,3%  van de 15- tot 
64-jarigen werkloos.   De 
werkloosheidsgraad lag in 2021 
hoger dan in 2020 (5,6%).

Er zijn meer mannen aan 
het werk dan vrouwen: 66,8% 
van de vrouwen was aan het 
werk tegenover 74,5% van de 
mannen. Bij vrouwen is dit 
wel het hoogste percentage 
ooit. In 2000 was 56% van 
de vrouwen van 20 tot en 
met 64 jaar aan het werk. Er 
zijn ook iets meer mannen 
werkloos dan vrouwen. De 
werkloosheidsgraad bij 
mannen en vrouwen bedraagt 
respectievelijk 6,7% en 5,9%.

Meer dan 90% van de 
25-49-jarige mannen met 1 of 
2 kinderen zijn aan het werk.  
Vrouwen tussen 25 en 49 jaar 
met 3 of meer kinderen zijn het 
minst aan het werk (60%).

WERKGELEGENHEIDSGRAAD  
& WERKLOOSHEIDSGRAAD
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Werkloosheidsgraad van 15-64-jarigen 2021
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Werkgelegenheidsgraad van 25-49-jarigen 
volgens geslacht en aantal kinderen 2021 

De werkgelegenheidsgraad in de Europese Unie 
bedroeg 73,1% in 2021; het Belgische cijfer lag met 
70,6% dus lager dan het Europese gemiddelde. 
Twaalf Europese lidstaten hadden daarentegen wel 
een hogere werkloosheidsgraad dan België in 2021. 
Dit contrast wordt verklaard door het hoge aantal 
inactieven in ons land.

EUROPESE  
VERGELIJKING

Werkloosheidsgraad 
15-74-jarigen 2021 (EU-27)

Inactiviteitsgraad 
15-64-jarigen 2021 (EU-27)

Werkgelegenheidsgraad 
20-64-jarigen 2021 (EU-27)
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ONDERWIJS MV

Werkenden volgens beroepsstatuut 2021
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Loontrekkenden volgens type contract 2021
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Tijdelijk werk Vast werk

De meerderheid van de werkende Belgen 
werkt in de privé-sector en bijna 90% van 
de loontrekkenden heeft een vast contract. 
Vrouwen werken vaker deeltijds dan mannen: 
van alle deeltijds werkenden is meer dan drie 
vierde vrouw. Van alle loontrekkende vrouwen 
werkt 42,1% deeltijds tegenover slechts 11,6% van 
alle loontrekkende mannen. Kunnen zorgen 
voor kinderen of andere zorgbehoevende 
familieleden is de belangrijkste reden om 
deeltijds te werken voor 24,6% van de deeltijds 
werkende vrouwen; 10,3% van de mannen geeft 
die reden aan.

PROFIEL  
WERKENDEN

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Andere reden

Andere persoonlijke redenen

Andere familiale redenen

Zorg voor eigen kinderen of andere
zorgbehoevende familieleden

Omwille van ziekte of
arbeidsongeschiktheid

U volgt onderwijs of opleiding

U vindt geen voltijdse job of uw
job wordt niet voltijds aangeboden 21,7%

22,5%

15,9%
7,0%

8,0%
5,9%

10,3%
24,6%

6,3%
12,2%

24,1%
25,4%

11,6%
4,5%

Motivatie van loontrekkenden om deeltijds 
te werken volgens geslacht 2021

Onderwijsniveau van 15-64-jarigen 2021
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Aandeel 30-34-jarigen 
dat een diploma van het
hoger onderwijs heeft
behaald 2021

56,4% 43,3%

In 2021 heeft 49,9% van de 30-34-jarigen in België een diploma 
van het hoger onderwijs. Dat cijfer lag nooit hoger en het verschil 
tussen mannen en vrouwen blijft erg groot.

Vroegtijdige schoolverlaters -
% van de 18-24-jarigen 20218,9%4,5%

6,7% van de 18-24-jarigen zijn vroegtijdige schoolverlaters in 2021. 
Vroegtijdige schoolverlaters zijn personen met een leeftijd van 18 
tot 24 jaar die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben 
behaald en geen enkele vorm van onderwijs of vorming meer 
volgen. Ook hier is het verschil tussen mannen en vrouwen groot.

Jongeren zonder werk en 
die geen opleiding of
onderwijs volgen -
% van de 15-24-jarigen 2021

8,2%6,6%

In 2021 heeft 7,4% van de 15-24-jarigen geen werk en volgt geen 
onderwijs of opleiding.

van alle deeltijds
werkenden is vrouw

77,7%

VROUWEN 4,4%

MANNEN 4,6%
99.260
117.789

Aantal werkenden met 
een tweede job 2021
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Typische vrouwenberoepen
2021

97,5%
Schoonheids- 

specialisten en  
dergelijke

Vroedvrouwen

>99%

Kinderopvang

95,5%
96,8%
Medisch  
secretaressen

Huishoudelijke hulpen en 
schoonmakers in particuliere  
huishoudens 95,4%

Installateurs van elektrische 
apparatuur

Typische mannenberoepen
2021

Metselaars

>99%

>99%

Loodgieters

Plaatwerkers

>99%

>99%
>99%

Vloerleggers 
en tegelzetters



In 2020 verdienden vrouwen 5,3% minder per uur dan mannen, waarbij de situatie verslechtert met 
de leeftijd. De loonkloof loopt op van 3,4% tussen 25 en 34 jaar tot 8,9% voor de leeftijdsgroep 55-64 
jaar. De gender loonkloof geeft het verschil weer tussen het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen 
en mannen, uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde mannenloon of in een formule 
uitgedrukt: gender loonkloof = (uurloon mannen – uurloon vrouwen) / uurloon mannen.

LOONKLOOF

Gender loonkloof  in
België volgens leeftijd 2020
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3,1%
4,2%
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10,0%
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11,2%
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11,3%
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17,2%
18,3%

18,9%
21,1%
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* Griekenland en Ierland: cijfers van 2018

Gender loonkloof in 
België en Europa 2020

AFWEZIGHEDEN

In 2021 waren gemiddeld 514.000 werkende 
mannen en vrouwen  om verschillende redenen 
afwezig van het werk tijdens de volledige 
referentieweek*. 56% onder hen waren vrouwen, 
44% mannen.

Bij zowel mannen als vrouwen was vakantie 
de belangrijkste reden van afwezigheid tijdens 
de referentieweek. Daarbij valt op dat het 
aandeel van vakantie in de totale afwezigheid 
bij mannen een stuk hoger ligt dan bij vrouwen  
(+9,1 %-punt).

De tweede belangrijkste reden van afwezigheid 
was ziekte of ongeval en daar zijn de verschillen 
tussen man en vrouw eerder minimaal. 
Vrouwen zijn gemiddeld wel iets meer afwezig 

voor langere duur als gevolg van ziekte of 
ongeval (langer dan 3 maanden).

10,1% van de afwezige vrouwen was niet op 
het werk omwille van zwangerschapsverlof en 
geboorteverlof. 1,2% van de afwezige mannen 
nam vaderschapsverlof op.

2,5% van de afwezige vrouwen waren in voltijds 
ouderschapsverlof  of tijdskrediet met motief 
“zorgen voor zijn of haar kind(eren)”, tegenover 
0,4% bij de mannen.

Bijna 5% van de mannen was afwezig omwille 
van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 
(COVID-19) of wegens economische redenen 
tegenover 2,7% bij de vrouwen.

*De Enquête naar de Arbeidskrachten is een continue enquête. Dat wil zeggen dat de steekproef gelijk verdeeld is over de 52 referen-
tieweken van het jaar. De geselecteerde respondenten beantwoorden een vragenlijst die hoofdzakelijk betrekking heeft op hun 
activiteit in de loop van een gegeven referentieweek. De hier gepresenteerde gegevens geven gemiddelden voor het jaar weer.

Belangrijkste redenen van afwezigheid
van het werk tijdens de referentieweek* 2021

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mannen

Vrouwen

Vakantie of feestdagen
Flexibele werkregelingen of compensatie van overuren   
Ziekte of ongeval
Zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof of geboorteverlof
Voltijds ouderschapsverlof of tijdskrediet met motief “zorgen voor zijn of haar kind(eren)”
Opleidingen die (rechtstreeks) verband houden met de job
Uw werk is seizoensgebonden en de referentieweek viel buiten het seizoen
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) of wegens economische redenen
Andere reden
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Reden om minder gewerkt te hebben - 
meerdere redenen mogelijk per persoon 2021

47%
53%

47%
53%

57%
43%

48%
52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

      Verlof, vakantie of een feestdag

      Ziekte of een ongeval

      Tijdelijke werkloosheid (overmacht
COVID-19 of economische redenen) 

Andere reden, bijvoorbeeld omdat een
familielid ziek was, wegens staking, enz.

Afwezig tijdens ganse referentieweek

“Onze IT-specialist Freddy neemt deze week vakantie, 
terwijl HR-assistente Lydia met de griep in bed ligt”

MA DI WO DO VR MA DI WO DO VR

Minder gewerkt tijdens de referentieweek

“Milieu-inspecteur Bruno moet deze vrijdag op zijn 
ziek zoontje passen.”

In totaal hebben in 2021 943.000 werkenden minder gewerkt tijdens de referentieweek. Ook hier nemen 
mannen ietsje frequenter een verlofdag en speelde ook tijdelijke werkloosheid iets meer een rol. 
Vrouwen zijn meer gedeeltelijk afwezig tijdens de referentieweek omwille van ziekte of ongeval dan 
mannen, maar deze laatste zijn gemiddeld wel meer dagen afwezig tijdens de referentieweek (3,3 dagen 
tegenover 2,8 dagen bij vrouwen). 
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van vrouwen ligt bijna 20% lager omwille van meer deeltijds werk; 
dat is dan ook de voornaamste verklaring voor het feit dat mannen vaker verlof nemen.

Afwezig tijdens de referentieweek omwille van
ziekte of ongeval - duur van de afwezigheid 2021
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3 maanden of minder
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55,4%
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25,9%
Stress, depressie of angstgevoelens

7,1%
Overige klachten

1,1%
Maag-, lever-, nier- 
of spijsverterings-
problemen

1,0%
Infectieziekte (virale, 
bacteriële of andere 
infectie)

2,8%
Ademhalings- of 
longklachten

0,8%
Huidpro-
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0,7%
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2,8%
Hartziekte of 
hartaanval of 
andere bloeds-
omlooppro-
blemen

2,3%
Hoofdpijn 
en/of ver-
moeide 
ogen

WERKGERELATEERDE 
GEZONDHEIDSPROBLEMEN 

In 2020 gaven 622.104 Belgen aan een gezondheidsprobleem 
te hebben door hun werk. Het gaat daarbij om personen 
van 15 jaar en ouder met een job of zonder job maar die in 
het verleden ooit gewerkt hebben. Zij hebben in de laatste 
12 maanden geleden onder één of meerdere lichamelijke of 
psychische gezondheidsproblemen die veroorzaakt of verergerd 
werden door hun huidige of een andere job.  Daarbij zijn bot-, 
gewrichts- en spierklachten met 55,4% het vaakst aangeduid 
als het meest ernstige probleem. Bij 25,9% van de personen 
met gezondheidsproblemen ging het om stress, depressie of 
angstgevoelens. Er zijn wel duidelijk verschillen volgens het 
onderwijsniveau: laag- en middengeschoolden rapporteren vaker 
bot-, gewrichts- of spierklachten. Bij de hooggeschoolden gaat 
het vaker om stress, depressie en angstgevoelens.

Aard van het (ernstigste) werkgerelateerd gezondheidsprobleem 2020

De totale duur van de 
afwezigheid tijdens de 
referentieweek omwille van 
ziekte of ongeval bedroeg 
bij vrouwen iets vaker meer 
dan 3 maanden (62%) dan bij 
mannen (58%).
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Werkgerelateerde gezondheidsproblemen in de 
laatste 12 maanden

622.104 Belgen

bot-, gewrichts- en  
spierklachten bij

stress, depressie of  
angstgevoelens bij 

hooggeschoolden 

39,4%
 
middengeschoolden 

25,8%
 
laaggeschoolden 

10%

laaggeschoolden 

72%
 
middengeschoolden

58,2%
 
hooggeschoolden

38%

Het meest ernstige probleem

Gezondheidsproblemen komen het vaakst voor in

de gezondheidszorg administratieve en  
ondersteunende diensten

11,6% 10,6%

FISCALE INKOMENS

In 2019 bedroeg het gemiddeld 
netto belastbaar inkomen per 
inwoner 19.105 euro. Als dit 
cijfer wordt uitgesplitst over de 
drie gewesten, stellen we vast 
dat het inkomen per hoofd 
het hoogst ligt in het Vlaamse 
Gewest. Met een bedrag van 
20.501 euro ligt het gemiddelde 
inkomen van de Vlaming 
7,3% boven het nationale 
gemiddelde. De inwoners van 

het Waalse en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest moeten 
het met beduidend minder 
financiële middelen stellen. Zo 
ligt het gemiddelde inkomen 
van de Waal 6,1% onder het 
Belgische cijfer (17.949 euro), 
terwijl een Brusselaar het op 
jaarbasis gemiddeld met 21,6 % 
minder moet stellen (14.973 
euro).     

Gemiddeld inkomen in € per inwoner per provincie en
voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 2019

België

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Provincie Henegouwen

Provincie Luik

Provincie Namen

Provincie Luxemburg

Provincie Limburg

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Antwerpen

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Waals-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant

14.973

19.105

21.845

22.245

20.832

20.054

20.053

19.190

18.662

18.561

17.720

16.586

of 9% van de werkenden of personen die 
ooit gewerkt hebben
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Met een gemiddeld inkomen 
per hoofd van 31.801 euro 
is Sint-Martens-Latem de 
gemeente met de hoogste 
inkomens. Een inwoner van 
deze gemeente beschikt over 
een inkomen dat gemiddeld 
66,5% hoger ligt dan het 
nationale gemiddelde van 
19.105 euro. 
Aan de andere kant van 
het spectrum zijn vooral 

Brusselse gemeenten terug te 
vinden. Met gemiddeld 9.883 
euro is Sint-Joost-ten-Node 
de Belgische gemeente 
met de laagste inkomens. 
Een doorsnee inwoner 
van Sint-Joost-ten-Node 
beschikt over een inkomen 
dat 48,3% lager ligt dan 
het nationale gemiddelde. 
Met Sint-Jans-Molenbeek,  
Anderlecht, Farciennes, Dison, 

Schaarbeek, Koekelberg en 
Brussel telt België nog zeven 
andere gemeenten waar het 
gemiddelde inkomen per 
inwoner minstens 30% onder 
het nationale gemiddelde 
ligt. Het West-Vlaamse Mesen 
huisvest met een gemiddeld 
bedrag van 14.712 euro 
de laagste inkomens van 
Vlaanderen.   
 

hoogste  gemiddeld inkomen per inwoner laagste gemiddeld inkomen per inwoner

België
Sint-Martens-Latem 31.801 Sint-Joost-ten-Node 9.883
Keerbergen 27.718 Sint-Jans-Molenbeek 10.871
Knokke-Heist 27.403 Anderlecht 12.019
Oud-Heverlee 27.356 Farciennes 12.224
Hove (Antwerpen) 27.338 Dison 12.623

Vlaamse Gewest
Sint-Martens-Latem 31.801 Mesen 14.712
Keerbergen 27.718 Ronse 16.153
Knokke-Heist 27.403 Maasmechelen 16.283
Oud-Heverlee 27.356 Antwerpen 16.784
Hove (Antwerpen) 27.338 Baarle-Hertog 16.849

Waalse Gewest
Lasne 26.876 Farciennes 12.224
Attert 25.480 Dison 12.623
Chaumont-Gistoux 25.050 Charleroi 13.702
Neupré 25.032 Colfontaine 13.777
Chaudfontaine 24.580 Saint-Nicolas (Luik) 13.942

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Ukkel 21.418 Sint-Joost-ten-Node 9.883
Sint-Pieters-Woluwe 21.137 Sint-Jans-Molenbeek 10.871
Watermaal-Bosvoorde 20.899 Anderlecht 12.019
Oudergem 19.686 Schaarbeek 12.790
Sint-Lambrechts-Woluwe 18.165 Koekelberg 13.258

Gemeenten met de hoogste en laagste inkomens in € - België en gewesten 2019

WELVAARTSINDEX

De welvaartsindex is 
de vergelijking van het 
gemiddelde fiscale inkomen 
per inwoner van een bepaalde 
regio met het gemiddelde 
inkomen per inwoner in 
België. Het gemiddelde fiscale 
inkomen van België wordt 
gelijkgesteld aan 100. Ligt de 
welvaartsindex van een regio 
onder de 100 dan betekent dit 
dat het gemiddelde inkomen 
per persoon in die regio lager is 
dan het nationaal gemiddelde 

inkomen. Omgekeerd, heeft 
de welvaartsindex een waarde 
boven de 100 dan is het 
gemiddelde inkomen per 
persoon binnen dat gebied 
hoger dan het gemiddeld 
inkomen per Belg. Sinds 
2005 is de welvaartsindex 
in het Vlaamse Gewest 
licht gestegen, in het 
Waalse Gewest constant 
gebleven en in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest 
afgenomen.
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Evolutie van de welvaartsindex  - België en
gewesten 2005-2019
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30. 31.WERK - INKOMEN - LEVENSOMSTANDIGHEDEN



Welvaartsindex op basis van de fiscale inkomens per gemeente 2019
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111 - 117
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12,7% van de Belgische bevolking loopt een 
risico op monetaire armoede (AROP). Het gaat 
om mensen die in een huishouden wonen 
waarvan het totale beschikbare inkomen 
lager ligt dan 1.293 euro per maand voor een 
alleenstaande. In 2020 was dit nog 14,1%. De 
daling in monetaire armoede doet zich voor 
omdat de armoededrempel quasi stabiel is 
gebleven. De armoededrempel van 2021 wordt 
immers berekend op basis van de inkomens 
van 2020, het jaar waarin de pandemie uitbrak. 
De werkenden hebben een inkomensverlies 
gekend, maar dankzij de maatregelen van 
de overheid is dit eerder beperkt gebleven 
waardoor zij niet onder de armoededrempel 
zijn gezakt. Uitkeringen van gepensioneerden, 
langdurig zieken en langdurig werklozen 
werden dan weer geïndexeerd, waardoor een 
deel van hen boven de armoededrempel is 
geraakt.

11,9% van de bevolking leeft in een huishouden 
waar minder dan 20% gewerkt wordt, wat we 
een ‘lage werkintensiteit’ noemen (LWI).

6,3% van de Belgen kan zich meerdere 
basisgoederen of -diensten niet veroorloven: zij 
verkeren in een situatie van ernstige materiële 
en sociale deprivatie (SMSD). 
In de EU2030-strategie worden mensen 
die te maken krijgen met minstens één 
van bovenstaande situaties, beschouwd als 
risicogroep voor armoede of sociale uitsluiting 
(AROPE): voor 2021 gaat het om 18,8% van de 
bevolking.

RISICO OP  
ARMOEDE OF  
SOCIALE UITSLUITING

Armoederisico’s in België

AROP = Risico op monetaire armoede

LWI = Lage werkintensiteit

SMSD = Ernstige materiële en sociale deprivatie

€€

€€

€

€€

AROP

LWI

SMSD

AROPE

12,7%

11,9%

6,3%

18,8%

AROP

LWI SMSD

787.000

354.000 243.000106.000

115.000

246.000

348.000

Risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE)
Aantal personen in een huishouden
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Risico’s op armoede gewesten en provincies 2021

Risico op monetaire
armoede 2021

Achter die nationale cijfers 
schuilen grote regionale 
verschillen. Wat monetaire 
armoede betreft, is de situatie 
het meest precair in Brussel 
en het minst precair in 
Vlaanderen. Wallonië situeert 
zich er tussenin. De Vlaamse 
provincies verschillen niet 
heel sterk van elkaar, met 
uitzondering van Antwerpen 
waarvoor hogere niveaus 
worden opgetekend. In 
Wallonië zijn de verschillen 
sterker uitgesproken: 
Henegouwen heeft het 
hoogste armoedecijfer, 
Waals-Brabant het laagste.
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6,3% van de Belgische bevolking leefde in 
2021 in een situatie waarbij ze zich minstens 
zeven basisbehoeften niet financieel kunnen 
veroorloven. Er zijn uitgesproken verschillen 
tussen de drie gewesten: 11,5% van de 
Brusselaars bevond zich in een zeer precaire 
situatie, terwijl het in Wallonië om 8,0% en in 
Vlaanderen om 4,4% van de bevolking ging. 
Alleenstaande ouders en hun kinderen hadden 
het beduidend zwaarder dan de andere 
categorieën: 16,9% van hen bevond zich in 
een situatie van ernstige materiële en sociale 
deprivatie. 

ERNSTIGE MATERIELE 
EN SOCIALE DEPRIVATIE

11,5%

8,0%

4,4%

Waalse
Gewest

Vlaamse Gewest

Brusselse  
Hoofdstedelijke 
Gewest

In 2021 waren er minder mensen dan in 2019 die in een 
huishouden leven waar werd aangeven (zeer) moeilijk de eindjes 
aan elkaar te kunnen knopen. In 2021 ging het om 15,4%, in 2019 
nog om 19,3%. Tijdens de COVID-19-crisis werden uitgaven immers 
tijdelijk beperkt: horeca was een tijdlang gesloten, niet-essentiële 
winkels en cultuurcentra sloten de deuren, schooluitstappen en 
niet-essentiële buitenlandse reizen waren verboden, telewerk 
werd verplicht waardoor de verplaatsingskosten lager uitvielen. 
De verzamelde gegevens dateren echter van voor de grote 
prijsstijgingen sinds eind 2021.
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Ernstige materiële en sociale deprivatie meten we aan de hand van een nieuwe Europese indicator 
(‘severe material and social deprivation’ of SMSD). 13 materiële bezittingen of sociale handelingen 
worden gemeten. Wie zich 7 van die aspecten niet kan veroorloven om financiële redenen, noemen 
we ‘ernstig materieel en sociaal gedepriveerd’.

% van de bevolking dat zich volgende items wegens
financiële redenen niet kan veroorloven 2021

Toegang internet 
thuis hebben 1,8%
Twee paar schoenen 
in goede staat 
hebben

3,2%

De woning degelijk 
verwarmen 3,5%
Minstens om de 
twee dagen vlees, 
kip of vis eten

3,7%

Tijdig betalingen 
doen 4,2%
Zich een eigen 
wagen veroorloven 5,8%
Versleten kledij 
vervangen door 
nieuwe kledij

8,6%

Minstens 1 maal per 
maand afspreken 
om iets te eten/
drinken

9,2%

Regelmatig 
deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten

11,1%

Wekelijks een 
bedrag uitgeven 
voor persoonlijke 
behoeften

11,9%

Beschadigde of 
versleten meubels 
vervangen

14,4%

Een week vakantie 
per jaar nemen 
buitenshuis

20,3%

Een onverwachte 
uitgave doen 22,3%

EENZAAMHEID EN 
GELUKSGEVOEL 
BIJ DE BELGEN

In het 3e kwartaal van 2021 voelde 8,5% van de 
65- tot 74-jarigen zich in de vier weken voor de 
bevraging altijd of meestal eenzaam, tegenover 
4,8% van de 16- tot 24-jarigen . Daar waar 
eenzaamheid voor het 3e kwartaal van 2021 
eerder een probleem voor het oudere deel van 
de bevolking bleek, gaven in het 4e kwartaal 
van 2021 ook jongeren vaker aan zich altijd of 
meestal eenzaam te voelen (12,1% van de 65- tot 

74-jarigen en 12,7% van de 16- tot 24-jarigen). Er 
was tegelijk een daling van het geluksgevoel bij 
de 16- tot 24-jarigen: in het 3e kwartaal voelde 
78,7% van hen zich altijd of meestal gelukkig, 
daar waar in het 4e kwartaal 67,9% aangaf 
zich altijd of meestal gelukkig te voelen. Bij de 
andere leeftijdscategorieën is het geluksgevoel 
meer constant gebleven.

Wie gepensioneerd is, werkt 
of thuis huishoudelijke taken 
vervult, voelt zich minder 
eenzaam dan wie werkloos of 
langdurig arbeidsongeschikt is. 
Wie werkloos of langdurig 
arbeidsongeschikt is, geeft 
bovendien aan ongelukkiger 
te zijn dan wie werkt, 
gepensioneerd is, studeert of 
huishoudelijke taken verricht.

Eenzaamheids- en geluksgevoel bij de Belgen
3de en 4de kwartaal 2021
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en sociale deprivatie 
(7 van de 13 items) 

6,3%
Materiële en sociale 
deprivatie (5 van de 
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10,2%

36. 37.WERK - INKOMEN - LEVENSOMSTANDIGHEDEN



Vandaag verloopt communicatie hoofdzakelijk 
digitaal. Toch heeft nog steeds een deel van 
de bevolking  geen internetconnectie, via 
eender welk apparaat. In  2021 had 16% van de 
alleenstaanden in België thuis geen internet; in 
2020 was dat bijna nog 20%. 
22,6% van de 65-74-jarigen gebruikten zelden 
of nooit internet in 2021; in 2020 was dat nog 
iets meer dan 27%. In 2021 had 1,0% van de 
huishoudens met schoolgaande kinderen thuis 
geen toegang tot internet. In 2020 was dit nog 
2,3%. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 
liep dat percentage terug van 5,3% in 2020 naar 
1,8% in 2021.

DIGITAAL  
ISOLEMENT

% huishoudens zonder internetverbinding
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In januari 2021 was de bijdrage voor energie 
tot de inflatie nog negatief. In december 
2021 was de bijdrage al 3,56%.  In juni 2022 
bedroeg de bijdrage van energie al 4,81%: 

ongeveer de helft van de 9,65% inflatie kwam 
dus door de stijging van de energieprijzen.  

Voor voeding was de bijdrage tot de inflatie in 
2021 grotendeels negatief. In 2022 is door de 
gestegen inflatie voor voeding, ook die bijdrage 
positief geworden, zo is 1,67% van de totale 
inflatie in juni 2022 te wijten aan de inflatie voor 
voeding.  

Energie en voeding samen bepaalden dus 
in juni 2022 al meer dan twee derde van de 
inflatie. 

Met een stijging van anderhalf miljoen 
binnenlandse reizen en een daling van zo’n 
negen miljoen buitenlandse reizen in 2021 
tegenover 2019, zijn het vooral de reizen in 
eigen land die het terugvallende toerisme in 
2021 compenseren. 
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De Belgische huishoudens 
besteedden in 2020 gemiddeld 
35.209 euro, de Vlaamse 36.447 
euro, de Waalse 34.096 euro en 
de Brusselse 32.057 euro. Het 
grootste deel van de Belgische 
gezinsuitgaven (38,5%) gaat 
naar de woning, waarbij 31,8% 
of 11.205 euro per jaar besteed 
wordt aan de huisvesting zelf: 
woning, water, elektriciteit, 
gas en andere brandstoffen. 
De resterende 6,7% of 
2.348 euro per jaar wordt 
besteed aan de aankoop van 
meubelen, huishoudtoestellen 

en onderhoudsproducten, 
gereedschap voor huis 
en tuin,…. Andere grote 
uitgavenposten zijn voeding, 
drank en tabak (18,1% of 
6.358 euro) en transport 
(9,7% of 3.420 euro). Het 
tweejaarlijks uitgevoerd 
huishoudbudgetonderzoek 
wordt gebruikt om de 
samenstelling van de indexkorf 
van goederen en diensten aan 
te passen. In het hoofdstuk 
over de index leest u hier meer 
over.

HUISHOUDBUDGET

Verdeling van de uitgaven van de Belgische
huishoudens 2020 

In 2020 werd 18,1% van het huishoudbudget besteed aan voedingsmiddelen, een stijging met 
2,1%-punten in vergelijking met 2018.  Naast de stijging van de uitgaven voor voeding en drank, 
stegen ook de uitgaven aan “woning, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen” (een stijging 
van 1,5%-punten) en voor “meubelen, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten” (een stijging 
van 1,4%-punten). 
Daarnaast valt er logischerwijs in dit coronajaar een daling te zien in de uitgaven aan “restaurant 
en horeca”. Terwijl een huishouden in 2018 nog gemiddeld 2.350 euro besteedde in restaurants 
en horeca, was dat in 2020 nog maar 1.560 euro, een daling met één derde. Ook de uitgaven aan 
“kleding en schoenen” en “transport” daalden in 2020 naar respectievelijk 1.201 euro en 3.420 euro, 
een daling van bijna 28% en 16% ten opzichte van de 1.659 euro en 4.065 euro die hier in 2018 aan 
werden besteed. Ook bij “cultuur en vrije tijd” is er een daling in de uitgaven zichtbaar van iets meer 
dan 14% (2.210 euro in 2020 ten opzichte van 2.580 euro in 2018).

Gemiddelde uitgaven van de Belgische 
huishoudens 2018 en 2020

Gemiddelde uitgaven van de huishoudens in €
2020 

Gemiddeld totaal
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Transport
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Voeding en niet-alcoholische dranken

Woning, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen € 11.205

€ 5.597

€ 3.751

€ 3.420

€ 2.348

€ 2.210

€ 1.803

€ 1.560

€ 1.201

€ 1.157

€ 761

€ 195

€ 35.209

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Opleiding

Alcoholische dranken en tabak

Communicatie

Kleding en schoenen

Restaurant en horeca

Gezondheid

Cultuur en vrije tijd

Meubelen, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten

Transport

Persoonlijke verzorging en diensten

Voeding en niet-alcoholische dranken

Woning, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen

0,7%

2,0%
2,2%

4,6%
3,4%

6,6%
4,4%

4,6%
5,1%

7,2%
6,3%

5,3%
6,7%

11,4%
9,7%

10,2%
10,7%

14,0%
15,9%

30,3%
31,8%

3,1%
3,3%

0,6%

2018 2020

42. 43.CONSUMPTIE - HUISVESTING - TOERISME

31,8%
Woning, water, elektriciteit, gas en 
andere brandstoffen

15,9%
Voeding en niet- alcoholische 
dranken

9,7%
Transport

10,7%
Persoonlijke verzorging 
en diensten

6,3%
Cultuur en vrije tijd

5,1%
Gezondheid

6,7%
Meubelen, huishoud-
toestellen en onder-
houdsproducten

4,4%
Restaurant en 
horeca

3,4%
Kleding en  
schoenen

3,3%
Commu- 
nicatie

2,2%
Alcoholische 
dranken 
en tabak

0,6% Opleiding



In 2020 zijn bepaalde 
duurzame goederen vrijwel 
alomtegenwoordig in 
Belgische huishoudens. Het 
bezit van een vaste telefoon 
en een desktopcomputer nam 
in 2020 verder af ten opzichte 
van 2018 (respectievelijk van 
64% en 38% in 2018 naar 56% 
en 34% in 2020), terwijl het 
bezit van een laptop en een 
airconditioningsysteem verder 
steeg (respectievelijk van 73% 
en 8% in 2018 naar 77% en 13% 
in 2020).

Kijken we naar andere 
duurzame goederen, dan zien 
we dat het aantal huishoudens 
dat een televisie, gsm/
smartphone, tablet en op zijn 
minst één wagen bezit, niet of 
nauwelijks veranderde tussen 
2018 en 2020.

% van de huishoudens in bezit 
van duurzame goederen - België en gewesten 2020

Het bezit van duurzame goederen 2018 en 2020
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De gemiddelde inflatie op 
jaarbasis bedroeg op basis 
van de consumptieprijsindex 
(CPI) in 2021 2,44%. Dit wil 
zeggen dat consumptieprijzen 
in 2021 gemiddeld genomen 
met 2,44% gestegen zijn ten 
opzichte van 2020. 

De laagste inflatie op jaarbasis 
werd opgetekend voor de 
hoofdgroepen “voeding en 
niet-alcoholische dranken” en 
“gezondheid”; de hoogste voor 
de groepen “huisvesting, water, 
elektriciteit, gas en andere 
brandstoffen” en “vervoer”. 

INFLATIE
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Alhoewel de gemiddelde inflatie voor 2021 2,44% bedroeg is ze in het najaar van 2021 sterk beginnen 
toenemen. In januari 2021 bedroeg de inflatie slechts 0,26%, in december was ze echter al opgelopen 
tot 5,71%. In de eerste helft van 2022 is de inflatie verder blijven toenemen. In juni 2022 bedroeg ze 
9,65%. Ze bereikt daarmee het hoogste niveau sinds oktober 1982, toen de inflatie uitkwam op 9,84%. 
De forse toename tijdens 2021 en ook in het begin van 2022 is toe te schrijven aan de toegenomen 
energieprijzen met bijvoorbeeld inflatiepercentages van boven de 100% voor aardgas en boven de 
70% voor elektriciteit. Daarnaast is ook de inflatie voor voeding in het eerste semester van 2022 sterk 
gestegen. Deze kwam in juni uit op 8,44% tegenover slechts 1,21% in december 2021.

In januari 2021 was de bijdrage voor energie tot de inflatie nog negatief. In december 2021 was de 
bijdrage al 3,56%. In het eerste semester van 2022 is de bijdrage van energie tot de inflatie verder 
toegenomen. In juni bedroeg de bijdrage van energie 4,81%. Dit wil zeggen dat van de 9,65% 
inflatie in juni ongeveer de helft toe te schrijven was aan energie. Voor voeding was de bijdrage tot 
de inflatie in 2021 grotendeels negatief. In 2022 is door de gestegen inflatie voor voeding, ook de 
bijdrage positief geworden, zo is 1,67% van de totale inflatie in juni 2022 te wijten aan de inflatie voor 
voeding. Energie en voeding verklaren dus meer dan twee derde van de inflatie in juni 2022.

Bijdrage van energie tot de inflatie jan 2020 - juni 2022
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Qua prijsstijgingen zijn het 
voornamelijk de prijzen voor 
elektriciteit en aardgas die fors 
gestegen zijn en recordniveaus 
bereikten. Zo was aardgas 
138,3% duurder op jaarbasis in 
februari 2022 en elektriciteit 
72,8%. 

Index van elektriciteit en aardgas (2013=100) jan 2014 - juni 2022
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De consumptieprijsindex is een economisch hulpmiddel. Het meet de prijsverandering van een 
reeks goederen en diensten die representatief zijn voor Belgische consumenten. Het is bovendien 
ook de belangrijkste maatstaf voor inflatie. 
De zogenaamde “korf” van goederen en diensten is de basis voor de indexberekening. Die korf 
wordt jaarlijks geactualiseerd om de evolutie van levensduurte op de voet te volgen. In januari van 
elk jaar worden nieuwe producten en diensten toegevoegd en andere, minder representatieve, 
geschrapt. De producten uit de korf worden gewogen op basis van het aandeel dat ze innemen in 
de totale bestedingen van huishoudens. De selectie en de weging van de items wordt gebaseerd 
op het huishoudbudgetonderzoek (HBO) van Statbel; een tweejaarlijks onderzoek dat peilt naar het 
uitgavenpatroon van de huishoudens. 

Voor alle producten en diensten in de korf worden op regelmatige basis prijsopnames uitgevoerd. 
De prijsopvolging gebeurt op basis van verschillende databronnen. Zo worden maandelijks prijzen 
ingezameld door enquêteurs die winkels bezoeken, verspreid over het land. De gegevensinza-
meling voor de sociale huurenquête gebeurt via het web. Het merendeel van de prijzen, zeker qua 
gewichtsaandeel in de indexkorf, wordt echter centraal ingezameld via websites, catalogussen, 
administratieve bronnen, telefoon of via bestanden verkregen van regulatoren of privébedrijven. 
Dit is bijvoorbeeld het geval voor onder andere elektriciteit en gas, farmaceutische specialiteiten, 
aankoop van nieuwe wagens, vliegtuigtickets en telecomdiensten. Sinds de afgelopen jaren 
worden ook bigdata bronnen gebruikt in de berekening van de index, namelijk scannerdata van 
supermarkten en van ketens die consumentenelektronica verkopen. Ook wordt webscraping 
(geautomatiseerde gegevensinzameling) steeds meer gebruikt. Het gaat dan voornamelijk over 
kleding, schoeisel, hotelkamers, studentenkamers, tweedehandswagens, …. 

Consumptieprijsindex en indexkorf 

Spilindex

In België wordt de index onder andere als basis gebruikt voor de indexering van de pensioenen, 
sociale uitkeringen en de meeste lonen en wedden. Hiervoor wordt de afgevlakte index gebruikt. De 
afgevlakte index komt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindex van de 
laatste 4 maanden vermenigvuldigd met een factor 0,98. De gezondheidsindex zelf is een afgeleide 
van de CPI door een aantal producten uit de korf van de CPI te weren, met name alcohol, tabak en 
motorbrandstoffen.  

De indexaanpassing van overheidswedden en sociale uitkeringen gebeurt wanneer de afgevlakte 
index een bepaalde waarde bereikt, de zogenaamde spilindex. Als de afgevlakte index de spilindex 
bereikt, stijgen de uitkeringen met 2% in de maand volgend op het bereiken van de spilindex. De 
lonen in de publieke sector stijgen ook met 2%, twee maanden na het bereiken van de spilindex. De 
toegenomen inflatie heeft er voor gezorgd dat de spilindex 4 keer overschreden werd in 9 maanden 
tijd (in augustus en december 2021 en in februari en april 2022). Het was van 1982 geleden dat de 
spilindex zo snel na elkaar werd overschreden. De lonen in de privésector zijn eveneens gekoppeld 
aan de afgevlakte index, maar daar is het tijdstip van indexering afhankelijk van de CAO. 
De huurindexatie wordt niet berekend op basis van de afgevlakte index maar op basis van de 
maandelijkse gezondheidsindex. 
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IMMOPRIJZEN

Vastgoedprijzen in € - België 2010-2021

De mediaanprijs voor een 
huis in gesloten of halfopen 
bebouwing bedroeg 235.000 
euro voor het volledige jaar 
2021. Het prijsniveau van een 
huis in open bebouwing 
bedroeg 337.000 euro. De 
mediaanprijs voor apparte-
menten was 219.000 euro. 
De mediaanprijs is de prijs 
waarbij 50% van de verkochte 
huizen goedkoper zijn en 
50% duurder. Dit geeft een 
robuuster en een doorheen 
de tijd beter vergelijkbaar 
resultaat dan de gemiddelde 

prijzen. Mediaanprijzen 
ondervinden immers minder 
impact van extreme verkoop-
prijzen. Ten opzichte van 2020 
waren de mediaanprijzen van 
huizen in gesloten of halfopen 
bebouwing fors gestegen 
(+8,3%), ofwel een toename 
van 18.000 euro. Voor huizen in 
open bebouwing was er een 
prijsstijging van 7,0% of 22.000 
euro en voor appartementen 
was de prijsstijging even groot 
als het jaar voordien (+7,4% of 
15.000 euro duurder).

De duurste Vlaamse gemeente 
is Knokke-Heist met een 
mediaanprijs van 777.500 euro. 
De goedkoopste huizen in 
Vlaanderen zijn te vinden in 
Mesen, met een mediaanprijs 
van 152.500 euro.   
De duurste Waalse 

woningen bevinden zich 
in Lasne (600.000 euro) en 
de goedkoopste woningen 
in Hastière (86.500 
euro). In het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest 
heeft de gemeente Elsene 
de hoogste mediaanprijs 

met 835.000 euro. De laagste 
mediaanprijs in dit gewest is 
voor de gemeente Sint-Jans-
Molenbeek (300.000 euro). 
De rangschikking hieronder 
is gebaseerd op alle in 2021 
verkochte huizen in gesloten, 
halfopen of open bebouwing.
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Appartementen
Huizen met 2 of 3 gevels (gesloten + halfopen bebouwing)
Huizen met 4 of meer gevels (open bebouwing)

Duurste gemeenten mediaanprijs goedkoopste gemeenten mediaanprijs

België
Elsene 835.000 Hastière 86.500
Knokke-Heist 777.500 Viroinval 105.000
Sint-Pieters-Woluwe 686.250 Froidchapelle 105.500
Ukkel 680.000 Colfontaine 110.000
Sint-Lambrechts-Woluwe 652.500 Quiévrain 112.500

Vlaamse Gewest
Knokke-Heist 777.500 Mesen 152.500
Sint-Martens-Latem 648.500 Vleteren 163.000
Kraainem 581.601 Menen 166.000
Wezembeek-Oppem 545.000 Ronse 181.750
Schilde 530.500 Gingelom 185.000

Waalse Gewest
Lasne 600.000 Hastière 86.500
Terhulpen 500.000 Viroinval 105.000
Waterloo 488.000 Froidchapelle 105.500
Chaumont-Gistoux 465.000 Colfontaine 110.000
Rixensart 460.000 Quiévrain 112.500

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
Elsene 835.000 Sint-Jans-Molenbeek 300.000
Sint-Pieters-Woluwe 686.250 Anderlecht 325.000
Ukkel 680.000 Koekelberg 339.000

Goedkoopste en duurste gemeenten in €
- België en gewesten 2021
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Mediaanprijzen in € huizen gesloten, halfopen en 
open bebouwing 2021

Mediaanprijzen in € appartementen 2021
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182.501 - 239.000
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GEBOUWENPARK

Evolutie van het aantal gebouwen en woningen
volgens gewest 1995-2021

Ouderdom van de gebouwen volgens gewest 2021

België telde op 1 januari 
2021 4.590.838 gebouwen. 
Sinds 1995 is het aantal 
gebouwen met 15% gestegen. 
Het aantal woningen is in 
dezelfde tijdspanne met 27% 
toegenomen tot 5.631.637.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Vlaamse Gewest

Waalse Gewest

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Aantal woningen Aantal gebouwen
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Gebouwd voor 1900
Gebouwd van 1900 tot 1945
Gebouwd van 1946 tot 1970

Gebouwd vanaf 1992
Gebouwd van 1971 tot 1991

VAKANTIES  
EN REIZEN

In 2021 legden de Belgen zo’n 7 miljoen minder reizen af, of een daling van 32% 
tegenover 2019. 

Reizen volgens belangrijkste bestemming 2019 en 2021
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Vooral in de eerste helft van 
2021, toen de toeristische sector 
ook deels gesloten bleef, lag 
het aantal reizen de helft lager 
(-56%) dan twee jaar eerder. In 
de tweede helft van het jaar 
kwam er een herstel, al tekent 
zich ook daar een daling van 
15% af.

Met een stijging van anderhalf 
miljoen binnenlandse reizen 
en een daling van zo’n negen 
miljoen buitenlandse reizen in 
2021 tegenover 2019, zijn het 
vooral de reizen in eigen land 
die het terugvallende toerisme 
in 2021 compenseren.

Reizen van 4 nachten en meer volgens de belangrijkste 
bestemming en de belangrijkste logiesvorm 2021
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Andere niet-gehuurde logiesvorm

Aantal reizen per maand volgens bestemming (x 1.000)
2019 en 2021
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OVERNACHTINGEN  
IN BELGIË

Er werden in 2021 in België 29.220.847 
overnachtingen geboekt. Dat zijn er 45% meer 
dan in 2020, maar nog steeds een daling van 
31% ten opzichte van 2019. In het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest was de stijging het 
kleinst met een toename van 33% tegenover 
2020; ten opzichte van 2019 is er nog steeds een 
serieuze daling (-68%). In het Waalse Gewest 
was er een stijging van 37% tegenover 2020 
en een daling van 20% ten opzichte van 2019. 
Het Vlaamse Gewest kende een stijging van 
50% tegenover 2020 en een daling van 25% ten 
opzichte van 2019. Hotels blijven het zwaarst 

getroffen door de COVID-19-crisis, met een 
daling van 48% ten opzichte van 2019. Ook 
vakantieparken en jeugdherbergen blijven 
zwaar getroffen met dalingen van 33% en 37% 
ten opzichte van 2019. In campings waren er 
in 2021 opnieuw evenveel overnachtingen als 
in 2019. In 2021 waren er nog steeds minder 
overnachtingen van buitenlandse toeristen 
ten opzichte van 2019 (-63%). Het aantal 
overnachtingen door binnenlandse toeristen is 
opnieuw op hetzelfde niveau als in 2019. In 2021 
waren de binnenlandse toeristen goed voor 73% 
van de overnachtingen.

Aantal overnachtingen per logiestype 2019-2021 
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Jeugdherbergen
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Aantal overnachtingen België en gewesten 2019-2021*

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000

België

Vlaamse Gewest

Waalse Gewest

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

*Begrepen in de cijfers zijn zowel de echte vakanties als de verblijven in verband met 
congressen, seminaries, conferenties en andere beroepsdoeleinden.

2019 2020 2021 

Verdeling van het aantal overnachtingen volgens land van herkomst
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Onbekend

2019

Buitenland

2020

Buitenland

België

Onbekend

2021

Buitenland
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A an de hand van acht economische 
sectoren en vijf indicatoren 
toont Statbel u de evolutie 
van de Belgische economie 

en  arbeidsmarkt tijdens de afgelopen vijf 
jaar. Sommige sectoren maakten daarbij 
een vergelijkbare evolutie door, andere een 
verschillende.  

Na de uitzonderlijke dip in 2020 nam het aantal 
personenwagens in ons land  in 2021 weer toe 
met 0,7%. Ook het aantal verkeersongevallen 
steeg in vergelijking met het voorgaande jaar, 
maar bleef wel aanzienlijk lager dan in 2019.  

De COVID-19-crisis had nog steeds een 
grote impact op het aantal passagiers in de 
luchtvaart. Anderzijds bereikte het geloste 
goederentransport via zeehavens opnieuw het 
niveau van 2019. 
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Het grondgebied van België 
bestaat uit 30.689 km² land 
en 3.454 km² Noordzee. 
Wallonië neemt 55,1% van die 
grondoppervlakte voor haar 
rekening, Vlaanderen 44,4% 
en het Brusselse Gewest 
0,5%. De landoppervlakte 
van België bestaat voor 
44,2% uit landbouwgrond 

en voor 19,7% uit bos. 8,9% 
van het grondgebied bestaat 
uit woongebied en 7,0% 
wordt gebruikt voor vervoer 
en telecommunicatie. 
Woongebied breidt zich jaar 
na jaar verder uit. Bossen en 
andere natuurgebieden blijven 
vrijwel stabiel.

BODEMGEBRUIK

Landbouwgronden
13.564 km2

Bos
6.045 km2

Woongebied
2.743 km2

Vervoer  
en telecom- 
municatie
2.156 km2

Andere 
bebouwd
1.696 km2

Overige terreinen 
en wateren
4.485 km2

44,2%

19,7%

8,9% 7,0% 5,5%

14,6%

Het aantal land- of tuinbouw-
bedrijven gaat jaar na 
jaar achteruit. De totale 
oppervlakte van alle bedrijven 
samen daalt veel minder snel. 
De land- en tuinbouwbedrijven 
worden met andere woorden 
gemiddeld alsmaar groter. 
Sinds 1980 is de gemiddelde 
oppervlakte van de landbouw-
bedrijven drie keer hoger 
geworden. Ook de werkgele-
genheid in de landbouw gaat 
achteruit: in de sector is 63% 
van de banen verloren gegaan 
tussen 1980 en 2020. Die daling 
van het aantal arbeidskrachten 
is het gevolg van de daling van 
het aantal landbouwbedrijven, 
maar ook van de opgedreven 
mechanisering.
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Evolutie van de gemiddelde grootte van 
de landbouwbedrijven in 1980, 2000 en 2021 

Omvang van de verschillende 
teelten 2021
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Totale oppervlakte/bedrijf (ha)
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1,2%
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België telt in 2021 2.590 
biologische landbouwbe-
drijven, een kleine toename 
in vergelijking met 2020. In 
Vlaanderen kwamen er 28 
biologische bedrijven bij; in 
Wallonië 68. De biologische 
landbouw is nu goed voor 7,2% 
van de gebruikte Belgische 
landbouwoppervlakte. In 
Wallonië bedraagt dat aandeel 
12,2%.

BIOLOGISCHE  
LANDBOUW
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De schijnbare vleesconsumptie 
stabiliseerde de afgelopen 
twee jaar op ongeveer 82 kg. 
Met een aandeel van 51,5% blijft 
varkensvlees, in al zijn vormen, 
het meest geconsumeerde 
vlees in België, voor vlees van 
pluimvee (19,2%) en rundvlees 
(18,8%). De Belg lijkt de laatste 
jaren vooral meer gevogelte 
en andere diersoorten te 
consumeren.  

De schijnbare consumptie 
komt overeen met de 
hoeveelheid vlees die in een 
bepaald jaar op de binnen-
landse markt beschikbaar is, 
in verhouding tot het aantal 
inwoners. Ze wordt berekend 
volgens een balansbenadering 
op basis van productie, invoer 
en uitvoer. Het gaat niet om 
de werkelijke consumptie van 
vlees per inwoner. 

VLEESCONSUMPTIE

Verdeling van de schijnbare vleesconsumptie
in slachtgewicht in België 2021

Varkensvlees

51,5%

Rund- en kalfsvlees

18,8%

Gevogelte

19,2%

Schapen- en geitenvlees

1,2%

Paardenvlees

0,9%

Andere diersoorten Eetbaar slachtafval

3,7%4,6%

Gewichtsaandeel volgens vleessoort
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In 2021 bedroeg de totale 
productie van consumptiemelk 
831 miljoen liter, een daling van 
7% ten opzichte van 2020. De 
verse zuivelproducten (yoghurt, 
room, desserten...) zijn de 
tweede grootste categorie in 
de Belgische zuivelproductie, 
met 683 miljoen liter (+8% ten 
opzichte van 2020). 

Verder werd er 91 miljoen 
kg boter gefabriceerd, 109 
miljoen kg kaas, 64 miljoen 
liter consumptie-ijs en 220 
miljoen kg melkpoeder. Er 
werd minder geitenkaas 
gefabriceerd dan voorgaande 
jaren.

ZUIVELPRODUCTIE

Hoe evolueerden de economie 
en de arbeidsmarkt de 
afgelopen vijf jaar?  
In onderstaand overzicht  
worden acht economische 
sectoren onder de loep 
genomen via vijf indicatoren. 
Sommige sectoren maakten 

daarbij een vergelijkbare 
evolutie door, andere een 
verschillende.  Telkens worden 
daarbij de cijfers van het eerste 
kwartaal 2017 vergeleken 
met de cijfers van het eerste 
kwartaal 2022.

ECONOMIE

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017 nam in vijf economische sectoren 
het aantal faillissementen af. Deze daling is het meest uitgesproken in de sector 
van het verschaffen van accommodatie en maaltijden (-26,9%), maar ook de handel 
(-21,1%) en de administratieve en ondersteunende diensten (-13,9%) kenden een 
forse daling van het aantal faillissementen ten opzichte van vijf jaar geleden. 
Aan de andere kant van het spectrum zijn er twee sectoren waar het aantal 
faillissementen fors hoger lag in vergelijking met vijf jaar geleden, meer bepaald 
vervoer en opslag (+46,4%) en de industrie (+11,8%). 

Een vergelijking van het eerste kwartaal van 2022 met het eerste kwartaal van 2021 
levert een heel ander beeld op. Wegens de vele ondersteunende maatregelen 
spraken de ondernemingsrechtbanken tijdens de COVID-19-crisis in het eerste 
kwartaal van 2021 minder falingen uit. Hierdoor nam op jaarbasis het aantal 
faillissementen substantieel toe in alle sectoren. 

Faillissementen

Aantal faillissementen: 1ste kwartaal 2022
ten opzichte van 1ste kwartaal 2017 en 2021
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Zuivelproductie in België (in 1.000 liter of in 1.000 kg) 2021 

Consumptiemelk

Verse zuivelproducten

Melkpoeder

Ingedikte  
melk en wei

Kaas

Geitenkaas
Boter

830.887

683.092

219.832

77.660

109.002

7.368

90.675 Consumptieijs
63.843



In vergelijking met vijf jaar 
geleden zijn er in het eerste 
kwartaal van 2022 beduidend 
meer werknemers in dienst. 
De sectoren van vrije beroepen 
en wetenschappelijke en 
technische activiteiten (+24,9% 
werknemers), van informatie 
en communicatie (+15,5%) en 
van vervoer en opslag (+10,8%) 
kenden de grootste toename. 
Het aantal werknemers in 
de industrie steeg het minst 
(+2,0%).    
 

Werknemers
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auto's en motorfietsen

Vervoer en opslag

Verschaffen van accommodatie
en maaltijden

Informatie en communicatie

Vrije beroepen en wetenschappelijke
en technische activiteiten

Administratieve en
ondersteunende diensten

Aantal werknemers: 1ste kwartaal 2022
ten opzichte van 1ste kwartaal 2017
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De industrie (-1,5%), de handel 
(-2,3%) en het verschaffen van 
accommodatie en maaltijden 
(-2,6%), zijn de enige sectoren 
waar het aantal werknemers 
in het eerste kwartaal van 2022 
lager lag in vergelijking met 
het vierde kwartaal van 2019. 
Deze drie economische activi-
teiten hebben de negatieve 
impact van de COVID-19-crisis 
op het aantal werknemers nog 
niet volledig verteerd.   
    
    
 

In bijna alle sectoren werden 
in het eerste kwartaal van 
2022 meer uren gepresteerd 
in vergelijking met dezelfde 
periode in 2017. Uitschieters 
zijn de vrije beroepen en 
wetenschappelijke en 
technische activiteiten, met 
22,4% meer gepresteerde 
uren. Ook in de sectoren van 
informatie en communicatie 
(+13,8%) en vervoer en opslag 
(+7,1%) nam het aantal 
gewerkte uren substantieel 
toe. 

Gewerkte uren
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 auto's en motorfietsen
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en maaltijden

Informatie en communicatie

Vrije beroepen en wetenschappelijke
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Administratieve en 
ondersteunende diensten

Aantal gewerkte uren: 1ste kwartaal 2022 
ten opzichte van 1ste kwartaal 2017

In vergelijking met vijf jaar 
geleden bleef het aantal 
gewerkte uren in de industrie 
constant en nam het in 
beperkte mate af in de sector 
van het verschaffen van 
accommodatie en maaltijden 
(-0,2%). Deze laatste sector 
kende een sterke krimp van 
het aantal gewerkte uren 
tijdens de COVID-19-crisis en 
bereikte nog niet terug het 
niveau van ervoor. 

Index van de gewerkte uren in de sector
‘verschaffen van accommodatie en maaltijden’
1ste kwartaal 2017 – 1ste kwartaal 2022
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In vergelijking met vijf jaar 
geleden steeg de loonkost per 
gewerkt uur in alle sectoren. 
Met een toename van +7,7% 
kende de sector van het 
verschaffen van accommodatie 
en maaltijden de kleinste 
stijging. Aan de andere kant 
van het spectrum nam in 
de sector van de handel de 
uurloonkost ten opzichte van 
het eerste kwartaal van 2017 
met 12% toe. 

Arbeidskosten

Loonkost: 1ste kwartaal 2022 
ten opzichte van 1ste kwartaal 2017 
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De vacaturegraad - het aandeel 
vacatures ten aanzien van 
het totale aantal jobs - lag 
in het eerste kwartaal van 
2022 beduidend hoger in 
vergelijking met dezelfde 
periode in 2017. Uitgedrukt 
in procentpunten kende de 
sector van het verschaffen van 
accommodatie en maaltijden 
de sterkste toename, aangezien 
de vacaturegraad er steeg van 
3,6% naar 9,5%. Maar ook in 
de sectoren van informatie en 
communicatie (+3,2%-punten), 
vervoer en opslag (+2,7%-
punten) en industrie (+2,4%-
punten) steeg de vacaturegraad 
in vergelijking met het eerste 

Vacatures

Vacaturegraad: 1ste kwartaal 2022
ten opzichte van 1ste kwartaal 2017 
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kwartaal van 2017 met meer dan 2%-punten.  
De vacaturecijfers tonen dus duidelijk aan dat de krapte op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren 
meer uitgesproken is en dat het voor bedrijven bijgevolg moeilijker wordt om de gewenste profielen 
aan te trekken.

VERVOER

Belgische luchthavens in 2020 en 2021: 
% verandering ten opzichte van 2019

In 2021 werd iets meer dan 278 
miljoen ton goederen over de 
weg vervoerd met in België 
geregistreerde voertuigen 
(vrachtwagens en trekkers 
met een laadvermogen van 
minstens 1 ton). Dat is een 
stijging met 1,4% vergeleken 
met 2020, volledig op het 
conto van het binnenlands 
vervoer geschreven.

Evolutie van het goederenvervoer 
over de weg in 1.000 ton 2011-2021
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De Belgische luchthavens 
telden in 2021 ongeveer 13,5 
miljoen passagiers en iets 
meer dan 180.000 vluchten. 
De COVID-19-crisis had nog 
steeds een grote impact op 
het aantal passagiers (-62%) en 
vluchten (-44%). Het vracht-
vervoer (inclusief post) blijft in 
2021 fors stijgen: 2.160.640 ton 
goederen werden voornamelijk 
via Luik en Zaventem vervoerd; 
dat is een stijging met 46% ten 
opzichte van 2019 en met 30% 
ten opzichte van 2020.
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Het goederentransport via 
de Belgische zeehavens 
herstelde zich in 2021. De 
totale hoeveelheid geloste 
goederen steeg met meer 
dan tien miljoen ton ten 
opzichte van 2020 en bereikte 

opnieuw het niveau van 2019. 
De hoeveelheid geladen 
goederen steeg met bijna 
tien miljoen ton ten opzichte 
van 2020 en zelfs met meer 
dan tien miljoen ton ten 
opzichte van 2019. Het aantal 

passagiers bleef ondanks een 
verdubbeling ten opzichte 
van 2020 wel zeer laag; 
80.000 passagiers, terwijl 
2019 met 311.000 passagiers 
al een historisch laag jaar liet 
optekenen.

Zeevaart: ladingen 
en lossingen in 1.000 ton 
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In 2021 vervoerden 
binnenschepen iets meer dan 
166 miljoen ton aan goederen 
op de Belgische waterwegen. 
Dat is ongeveer tien miljoen 
ton meer dan in 2020.

Het containervervoer door 
binnenschepen bedroeg 22,4 
miljoen ton in 2021 en steeg 
met meer dan een miljoen 
ton in vergelijking met het 
voorgaande jaar.

Binnenscheepvaart: vervoerd gewicht in 1.000 ton 
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VERKEER

Op 1 augustus 2021 telde 
België 5.927.912 personen-
wagens tegenover 5.888.589 
een jaar eerder. Dat is een 
stijging met 0,7% na de kleine, 
maar opmerkelijke daling 
met 0,01% in 2020, het jaar 
van de COVID-19-crisis. De 
afgelopen tien jaar steeg 
het aantal personenwagens 
gemiddeld met 0,92% per 
jaar. In België zijn daarnaast 
ook 525.348 motorrijwielen, 
16.628 autobussen en autocars, 
946.427 voertuigen voor 
goederenvervoer, 53.899 
trekkers voor opleggers en 
200.332 landbouwtrekkers 
geregistreerd.   
    
  

Aantal personenwagens 1930-2021
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Deze cijfers zijn berekend op basis van een experimentele methode uitgewerkt in ons datalab (data van 2020).

Inschrijvingen nieuwe voertuigen in 2021: 
% verandering ten opzichte van 2020
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Inschrijvingen tweedehands voertuigen 
in 2021: % verandering ten opzichte van 2020
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In 1991 telde België één wagen 
per 2,51 inwoners. In 2021 is dat 
één wagen per 1,94 inwoners: 
er zijn dus steeds meer 
voertuigen op onze wegen. 
Sinds 1991 is de autodichtheid 
- het aantal personenwagens 
per 1000 inwoners - met meer 
dan 29% gestegen.

Autodichtheid: personenwagens 
per 1.000 inwoners 1991-2021
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Hybride en elektrisch Benzine Diesel

De hybride en elektrische 
personenwagens zijn samen 
goed voor 5% van het totale 
personenwagenpark of bijna 
300.000 wagens in 2021 
tegenover nog geen 179.000 
in 2020 (+68%). In 2021 zijn er 
bovendien bijna 7% minder 
dieselwagens dan een jaar 
eerder.
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Provincie 
Antwerpen

4.965

Provincie 
Henegouwen

91

Provincie  
Vlaams-Brabant

2.968

Provincie  
Luik

 75
Provincie  
Waals-Brabant

114

Provincie  
Limburg

2.281

Provincie  
Namen

46
Provincie  
Oost-Vlaanderen

3.719

Provincie  
Luxemburg

21

Totaal België

16.298

Provincie 
West-Vlaanderen

Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest

1.720

298

Aantal ingeschreven speedpedelecs per provincie en voor
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 2021

In 2021 waren er 34.640 
verkeersongevallen. Er vielen 
42.566 slachtoffers: 38.952 
lichtgewonden en 3.098 
zwaargewonden. 516 personen 
kwamen om het leven binnen 
de 30 dagen na het ongeval. 
In vergelijking met 2020 
waren er in 2021 14,5% meer 
ongevallen, met 14,6% meer 
slachtoffers en 3,4% meer 
doden tot gevolg. 

In vergelijking met 2019 
bleef de impact van de 
COVID-19-crisis op alle 
verkeersveiligheidsindicatoren 
in 2021 wel aanzienlijk: er 
waren minder ongevallen 
(-8,2%), minder slachtoffers 
(-11,0%), minder doden 30 
dagen (-19,9%), minder 
zwaargewonden (-14,1%) en 
minder lichtgewonden (-10,6%).

Januari en februari vertonen 
een daling van respectievelijk 
24,3% en 28,2% van het 
aantal verkeersongevallen 
ten opzichte van dezelfde 
maanden in 2019. Alleen in 
de maanden juni, september 
en oktober waren er meer 
ongevallen dan twee jaar 
eerder.

Evolutie van het aantal verkeersongevallen 
en -slachtoffers 2005-2021
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De beperkende maatregelen 
tijdens de COVID-19-crisis hebben 
ook een positief effect gehad 
op het aantal verkeersslacht-
offers. Hoewel de daling meer 
uitgesproken is aan het begin 
van het jaar, was het aantal 
verkeersdoden voor alle maanden, 
met uitzondering van september 
en november, lager dan in 2019. 
Het aantal sterfgevallen was het 
laagst in maart met 28, ofwel 
48,1% minder dan in maart 2019.

Doden 30 dagen volgens type weggebruiker 2021
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62

2019 2020 2021 In alle provincies is het aantal 
verkeersongevallen gedaald in 
2021 ten opzichte van 2019. De 
provincies Antwerpen, West- 
en Oost-Vlaanderen tellen de 
meeste ongevallen.

Aantal verkeersongevallen per provincie 2019 en 2021
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Het aantal dodelijke slachtoffers 30 dagen na een ongeval is in de drie gewesten gedaald in 
vergelijking met 2019, maar niet in dezelfde mate: er vielen 8 doden in het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest, dat is 60% minder dan in 2019, maar ook de helft minder dan in 2020.

In het Waalse gewest vielen er 198 dodelijke slachtoffers, dat is 35,9% minder dan in 2019 en ook 
13,9% minder dan in 2020.

In Vlaanderen vielen er 310 dodelijke slachtoffers: een lichte daling (-1,6%) van het aantal doden 30 
dagen in vergelijking met 2019, maar een stijging van 22,5% in vergelijking met 2020.

andere
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Alleen de provincies Limburg 
(+15,5%) en Antwerpen (+3,8%) 
zagen het aantal doden 30 
dagen stijgen ten opzichte van 
2019, terwijl West-Vlaanderen 
het aantal van 2019 evenaarde. 
In alle andere provincies is het 
aantal sterfgevallen gedaald 
en in Luxemburg (-44,9%) is 
het totaal voor 2019 zelfs bijna 
gehalveerd.

76. 77.LANDBOUW - ECONOMIE - MOBILITEIT



Verkeersongevallen per gemeente 2021
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GLOSSARIUM

De selectie is voornamelijk gebeurd op basis van complexiteit, onduidelijkheid of meervoudige 
interpreteerbaarheid van bepaalde termen.

 
Activiteitsgraad: geeft het percentage beroepsbevolking (werkende personen + werklozen) in de 
totale bevolking binnen een bepaalde leeftijdsgroep weer.

Armoederisico op basis van het inkomen (AROP):  verwijst naar het percentage personen met 
een equivalent beschikbaar inkomen dat onder de armoededrempel ligt.  
De armoededrempel is gelijk aan 60% van het nationaal mediaan beschikbaar inkomen na sociale 
transfers.

Autodichtheid: Aantal personenwagens per 1.000 inwoners

Bromfiets: bromfiets A (tweewielig), maximumsnelheid 25 km/uur; bromfiets B (tweewielig) en 
bromfiets met 3 of 4 wielen + speedpedelecs, maximumsnelheid 45 km/uur.

Brutosterftecijfer: de verhouding, uitgedrukt in promille, tussen het aantal overlijdens en de  
bevolking in het beschouwde jaar.

Btw-plichtige: Alle personen/ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen op 
geregelde en zelfstandige basis, en hierbij goederen leveren of diensten verrichten die in het 
btw-wetboek zijn omschreven, zijn belastingplichtig. Het is niet belangrijk of de activiteit wordt 
uitgeoefend met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend en als hoofd- of bijberoep.

Conjunctuurindicatoren: moeten zo snel en accuraat mogelijk de huidige en toekomstige 
economische activiteit registreren, globaal en voor diverse sectoren en regio’s afzonderlijk. Die 
verloopt typisch in een golfbeweging, waarbij periodes van groei, gedurende een aantal jaren, 
afwisselen met periodes waarin de activiteit terugvalt. Die opeenvolging van opgaande en 
neergaande beweging is de conjunctuurcyclus.

Consumptieprijsindex (CPI):  een economisch hulpmiddel dat de prijsveranderingen van een reeks 
goederen en diensten meet die representatief zijn voor het bestedingspatroon van de gezinnen.

Doden 30 dagen (verkeersongevallen): Elke persoon die overleed ter plaatse of binnen 30 dagen 
na de datum van het ongeval.

Duurzame goederen:  goederen die niet onmiddellijk slijten, of, om preciezer te zijn, hun nut in de 
loop van de tijd vrijgeven, en niet in één keer geconsumeerd worden.

Eerst geregistreerde nationaliteit: is de nationaliteit die met de eerste registratie van een persoon 
in het Rijkregister der Natuurlijke personen (RRNP) overeenkomt. Indien het zou gaan om een 
dubbele nationaliteit en één van deze nationaliteiten de Belgische is, dan worden ze beschouwd als 
mensen met de Belgische nationaliteit. 

Equivalent beschikbaar inkomen: is het totale inkomen van een huishouden, na aftrek van 
belastingen en andere, dat beschikbaar is voor besteding of sparen. 
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is dus de prijs waarbij 50% van de transacties goedkoper is en 50% duurder. De invloed van extreme 
waarden is voor deze maatstaf minimaal of zelf onbestaand.

Migratiesaldo: Verschil tussen de instroom en de uitstroom van inwoners van een bepaald 
grondgebied. We spreken over intern migratiesaldo bij verhuizingen tussen de Belgische 
gewesten en over internationaal migratiesaldo als het verschil tussen het aantal mensen dat België 
binnenkomt en verlaat.

Motorfiets: maximumsnelheid van meer dan 45 km/uur (zowel tot 400 cc als meer dan 400 cc).

NACE-BEL: Belgische versie van de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de 
Europese Gemeenschap.

Natuurlijk saldo: Verschil tussen het aantal geboortes en het aantal sterfgevallen binnen een 
bevolking. 

Netto belastbare inkomen:  Dit wordt berekend op basis van de aangiften in de personenbelasting 
en omvat de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, 
het kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen. Niet-belaste inkomsten (zoals kindergeld en 
het leefloon) maken geen deel uit van de fiscale inkomens. De referentieperiode van de gebruikte 
gegevens is steeds het inkomstenjaar 2019, dus het aanslagjaar 2020. 

Omzet:  omvat alle bedragen (exclusief btw) die overeenkomen met de verkoop door de 
btw-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland.

Overnachting (toerisme):  is iedere nacht die een gast in een collectief logiesverstrekkend bedrijf 
doorbrengt of is geregistreerd. Overnachtingen worden geregistreerd naar land van ingezetenschap 
van de gast en doel van de reis.

Oversterfte: is een tijdelijke, bijzondere stijging van het aantal overlijdens die samenvalt met een 
bijzondere gebeurtenis, zoals een griepepidemie, hittegolf of de COVID-19-pandemie. Met andere 
woorden, het aantal effectieve overlijdens is hoger dan het aantal verwachte overlijdens voor een 
zelfde periode. 

Referentieweek: De Enquête naar de Arbeidskrachten is een continue enquête. Dat wil zeggen 
dat de steekproef gelijk verdeeld is over de 52 referentieweken van het jaar. De geselecteerde 
respondenten beantwoorden een vragenlijst die hoofdzakelijk betrekking heeft op hun activiteit in 
de loop van een gegeven referentieweek. De gepresenteerde gegevens geven gemiddelden voor 
het jaar weer.

Risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE): verwijst naar de situatie waarin personen 
geconfronteerd worden met minstens één van de 3 volgende armoederisico’s: armoede op basis 
van het inkomen, ernstige materiële en sociale deprivatie of leven in een huishouden met zeer 
lage werkintensiteit. De AROPE werd in 2021 naar aanleiding van de Europa 2030-doelstellingen 
aangepast om deprivatie beter te meten en om beter rekening te houden met  de sociale 
uitsluitingssituatie van mensen in de werkende leeftijd.

Ernstige materiële en sociale deprivatie (SMSD): dit geldt wanneer men zich ten minste zeven 
basisgoederen of -diensten niet kan veroorloven.

Europese Unie: De Europese Unie, afgekort als EU, is een economische en politieke unie van 
Europese landen. De EU is op 1 november 1993 opgericht (Verdrag van Maastricht). Op 31 januari 
2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten. Sindsdien wordt de afkorting EU-27 gebruikt.

Faillissement: wordt uitgesproken zodra een onderneming aan twee voorwaarden voldoet: de 
onderneming is niet meer in staat om haar rekeningen te betalen én vindt geen nieuwe kredieten.

Gender loonkloof: geeft het verschil weer tussen het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen 
en mannen, uitgedrukt als een percentage van het gemiddelde mannenloon of in een formule 
uitgedrukt: gender loonkloof = (uurloon mannen – uurloon vrouwen) / uurloon mannen.

Gezondheidsindex: is in feite een beperktere versie van de indexkorf zonder tabak, alcohol 
en motorbrandstoffen. Niet alleen de lonen en sociale vergoedingen maar ook huurprijzen, 
verzekeringspremies werden aan de gezondheidsindex gekoppeld in plaats van aan de 
consumptieprijsindex.

Huishouden: bestaat ofwel uit een alleenstaande, veelal alleen levende persoon, ofwel uit twee 
of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, gewoonlijk in één en 
dezelfde woning verblijven en er gezamenlijk wonen.

Hybride wagen: is niet hetzelfde als een volledig elektrische auto. Het verschil is dat een hybride 
voertuig twee motoren gebruikt: een verbrandingsmotor en een elektromotor.

Indexkorf: de verzameling producten en diensten op basis waarvan de index berekend wordt. 

Inflatie: treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en 
diensten, niet alleen van individuele producten; wat betekent dat je vandaag minder kunt kopen 
voor 1 euro dan gisteren.

Investeringen : zijn de uitgaven (exclusief btw) door de btw-plichtige voor de verwerving van 
goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken.

Lage werkintensiteit (LWI): een huishouden waar de leden in beroepsactieve leeftijd minder dan 
20% van hun totale potentieel werkten gedurende de voorgaande twaalf maanden. 

Levensverwachting: het aantal jaren dat iemand naar verwachting nog heeft te leven. De 
berekening van de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte gaat ervan uit dat de 
sterftekansen gedurende het ganse leven van een persoon niet zullen veranderen.

Mediaan: is het middelste getal in een (oplopende) getallenreeks. Dat wil zeggen dat 50% van de 
getallen onder de mediaan ligt en 50% van de getallen boven de mediaan. Het voordeel van een 
mediaan is dat deze minder gevoelig is voor uitschieters dan het gemiddelde.  
Bijvoorbeeld bij de verkoopprijzen van vastgoed is de mediaanprijs een beter geschikte maatstaf: dit 
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BRONNEN

Thema 1: DEMOGRAFIE - LEVENSCYCLUS - DIVERSITEIT

pp. 6-7: Eurostat, population and demography (update 11/07/2022) 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table

Bevolkingscijfer van België: 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking

pp. 8-9: Statbel, structuur van de bevolking, bevolkingsdichtheid - RRNP

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/bevolkingsdichtheid 

De gegevens komen uit het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP), at dato 1 januari 
van de betreffende referentieperiode. Het officiële bevolkingscijfer houdt geen rekening met het 
wachtregister, dat personen bevat met een asielaanvraag die momenteel in behandeling is (wet van 
24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren 
of die vragen om als vluchteling te worden erkend). De door Eurostat gepubliceerde cijfers bevatten 
echter wel een schatting van de personen die in het wachtregister ingeschreven zijn.

p. 10: Statbel, loop van de bevolking - RRNP

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/loop-van-de-bevolking

p. 11: Statbel, bevolking - RRNP

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking

pp. 12-13: Statbel, structuur van de bevolking, levensverwachting – RRNP

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterftetafels-en-
levensver-wachting

De sterftetafels (als momenttabellen) die door Statbel worden berekend, geven aan hoe 
een generatie zou uitsterven indien ze in de loop van haar hele bestaan wordt blootgesteld 
aan de dezelfde sterftevoorwaarden per leeftijd als in het beschouwde jaar. Bij een tijdelijke 
gezondheidscrisis met een effect op de mortaliteit, zoals de huidige COVID-19-pandemie kent 
de sterftetafel grote beperkingen. De kans is namelijk heel groot dat de sterftevoorwaarden in de 
nabije toekomst met het uitdoven van de pandemie sterk zullen verschillen van deze die werden 
waargenomen in de loop van 2020. De levensverwachting voor 2020 moet dus met de nodige 
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

p. 14: Statbel, sterfte, COVID-19-Statbel-data – RRNP en Sciensano

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterfte

https://statbel.fgov.be/nl/covid-19-statbel-data

Het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 is het aantal dat dagelijks door Sciensano wordt 
gecommuniceerd: https://epistat.wiv-isp.be/covid/

Schijnbare consumptie (vlees): komt overeen met de hoeveelheid vlees die in een bepaald 
jaar op de markt beschikbaar is in verhouding tot het aantal inwoners, en niet met de werkelijke 
consumptie van vlees per inwoner.

Speedpedelecs: snelle elektrische fietsen ingeschreven als bromfiets van categorie L1 of L2 met 
een nummerplaat die begint met ‘SP’ (valt onder bromfiets klasse B).

Thuiswerk: hiermee wordt al het werk bedoeld dat van thuis uit verricht wordt. Het hoeft 
daarbij niet noodzakelijk te gaan om telewerk, dat mogelijk gemaakt wordt door een 
telecommunicatieverbinding.

Vacaturegraad: is het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de 
onderneming.

Vroegtijdige schoolverlaters: personen met een leeftijd van 18 tot 24 jaar die  geen diploma hoger 
secundair onderwijs hebben behaald en geen enkele vorm van onderwijs of vorming meer volgen.

Welvaartsindex: is de vergelijking van het gemiddelde fiscale inkomen per inwoner van 
een bepaalde administratieve eenheid met het gemiddelde inkomen per inwoner in België. 
De welvaartsindex van België wordt gelijkgesteld aan 100. Ligt de welvaartsindex van een 
administratieve eenheid onder de 100, dan betekent dit dat het gemiddelde inkomen per 
persoon in die administratieve eenheid lager is dan het nationaal gemiddelde inkomen. Heeft de 
welvaartsindex daarentegen een waarde boven de 100 dan is het gemiddelde inkomen per persoon 
binnen dat gebied hoger dan het gemiddeld inkomen per Belg.

Werkgelegenheidsgraad: geeft het percentage werkende personen binnen een bepaalde 
leeftijdsgroep weer. 

Werkloosheidsgraad: geeft het percentage werklozen in de beroepsbevolking (werkende personen 
+ werklozen) binnen een bepaalde leeftijdsgroep weer.
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p. 24: Eurostat en Statbel, loonkloof – Enquête naar de structuur en verdeling van de lonen

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tesem180 
Laatste update 25/02/2022

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/lonen-en-arbeidskosten/loonkloof

pp. 25-26: Statbel, afwezigheden - EAK  
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20 
Arbeidsmarkt/9.2.0%20Emploi%20et%20ch%C3%B4mage/Pub%20lfs_NL_28MAR22.XLSX

pp. 27-28: Statbel, werkgerelateerde gezondheidsproblemen - EAK
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Werk%20%26%20opleiding/9.2%20 
Arbeidsmarkt/9.2.9%20Focus%20op%20de%20arbeidsmarkt/AHM%202020%20tabellen%
20N.xlsx
pp. 29-32: Statbel, fiscale inkomens - FOD Financiën: Personenbelasting

https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/fiscale-inkomens 
Fiscale statistiek van de inkomsten onderworpen aan de belasting van de natuurlijke personen. 
Deze statistiek wordt per inkomstenjaar opgemaakt. Het inkomstenjaar is het belastbare tijdperk. 
De inkomsten die de belastingplichtige verkregen heeft in dat jaar zijn onderworpen aan 
belastingen.

pp. 33-36: Statbel, Armoede en levensomstandigheden – SILC 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden

EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) is een enquête naar 
inkomens en levensomstandigheden en is een belangrijk instrument om zowel op Belgisch als op 
Europees niveau armoede en sociale uitsluiting in kaart te brengen.

pp. 37: Statbel, Eenzaamheid en geluksgevoel bij de Belgen – SILC 
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.7%20Inkomen%20en%
20 levensomstandigheden/10.7.3%20Bien%20%C3%AAtre/IALC_NL_PUBLICATION_v20220210.xlsx

pp. 38-39: Statbel, ICT-gebruik in huishoudens - ICT-enquête bij huishoudens en individuen 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/ict-gebruik-huishoudens

Het doel van deze enquête is het opstellen van internationale vergelijkbare statistieken van 
nationale indicatoren rond de digitale kloof en is als een speciale module ‘ICT en Internet’ 
gekoppeld aan de arbeidskrachtenenquête.

p. 15: Statbel, geboorten en vruchtbaarheid – Registers Burgerlijke stand en RRNP

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/geboorten-en-vruchtbaarheid

De statistiek over geboorten en vruchtbaarheid wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: de 
aangifteformulieren voor geboorten bij de burgerlijke stand en het Rijksregister. De eerste bron is 
de belangrijkste en rijkste. Deze formulieren bieden veel informatie over alle kinderen die in het land 
worden geboren (geboorten de facto) en over hun ouders. De tweede bron is de snelste. Die geeft 
echter enkel informatie over de geboorten van kinderen van wie de moeder is ingeschreven in het 
Rijksregister.

pp. 16-17: Statbel, herkomst bevolking - RRNP

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/herkomst

België is een divers land en de diversiteit neemt toe. De vraag naar cijfermateriaal over de diversiteit 
van de bevolking neemt jaar na jaar toe, zowel vanuit de academische wereld als bij beleidsmakers. 
Om aan die vraag te beantwoorden, besloot Statbel deze tabellen over de Belgische bevolking 
naar herkomst op te stellen. Een tijdreeks van 2000 tot en met 2022 laat tegelijk toe de evolutie van 
de diversiteit naar herkomst te bestuderen. De verdere methodologische uitleg over deze nieuwe 
statistiek is in de themapagina zelf verwerkt.

Thema 2: WERK - INKOMEN - LEVENSOMSTANDIGHEDEN

p. 20: Statbel, werkgelegenheid en werkloosheid - Enquête naar de arbeidskrachten (EAK)

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgelegenheid-en-werkloosheid

De steekproefenquête naar de arbeidskrachten is een enquête bij particuliere huishoudens, die 
over het hele jaar wordt gehouden. Ze is gebaseerd op de antwoorden van bijna 123.000 personen 
(respondenten) op actieve leeftijd (15 jaar en ouder).

Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te delen in 
drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk van deze 
categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt ook in de 
andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese 
Unie, Eurostat.

p. 21: Eurostat, Employment and unemployment
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database

Laatste updates 11/07/2022 werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad / 24/04/2022 
inactiviteitsgraad

p. 22: Statbel, arbeidsmarkt- EAK
https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt

p. 23: Statbel, opleidingen en onderwijs - EAK
https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding
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THEMA 3:  CONSUMPTIE - HUISVESTING - TOERISME

pp. 42-44: Statbel, Huishoudbudget - Huishoudbudgetonderzoek (HBO)

https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/huishoudbudget

EU-HBS (European Union – Household Budget Survey of HBS) is een enquête over de consump-
tie-uitgaven van huishoudens. Het is een belangrijk werkinstrument om zowel op Belgisch als op 
Europees niveau de consumptiegewoonten van de bevolking over een jaar te beschrijven. 
De enquête is ook de voornaamste bron voor de samenstelling van de consumptieprijsindex. De 
keuze van de getuigenproducten en de weging ervan in de korf wordt om de twee jaar grondig 
herzien met het meest recente huishoudbudgetonderzoek.

p. 45-47: Statbel, consumptieprijsindex (CPI)

https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex

pp. 48-51: Statbel, immoprijzen  (AAPD)

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/vastgoedprijzen

De statistiek van de vastgoedprijzen is gebaseerd op de verkoopakten die worden geregistreerd 
door de FOD Financiën, meer bepaald door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocu-
mentatie (AAPD), beter gekend als het Kadaster.

p. 52: Statbel, gebouwenpark (AAPD)

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/gebouwenpark

De kadastrale statistiek van het gebouwenpark geeft de toestand van het aantal gebouwen in 
België weer op 1 januari van het referentiejaar.

p. 53: Statbel, Onderzoek vakanties en reizen

https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/onderzoek-vakanties-en-reizen

De reisgewoonten van de Belgen worden sedert 1997 gevolgd via een doorlopende driemaande-
lijkse enquête bij de gezinnen. 

pp. 54-55: Statbel, enquête van het toerisme en het hotelwezen

https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/horeca-toerisme-en-hotelwezen

Het doel van deze enquête is het volume van het binnenlands en internationaal toerisme, 
uitgedrukt in aantal aankomsten en overnachtingen, per doel van de reis en land van ingeze-
tenschap van de gast te meten.

Thema 4: LANDBOUW - ECONOMIE - MOBILITEIT

p. 58: Statbel, Bodemgebruik (AAPD)

https://statbel.fgov.be/nl/themas/leefmilieu/grond/bodemgebruik

pp. 59-62: Statbel, land- en tuinbouwbedrijven, biologische landbouw (databanken en enquêtes)

https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/land-en-tuinbouwbedrijven

https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/biologische-landbouw

Elk jaar wordt ook een uitgebreide brochure met de kerncijfers van de landbouw gepubliceerd.

p. 63: Statbel, bevoorradingsbalans voor vlees (FAVV e.a.)

https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/bevoorradingsbalansen

Statbel publiceert jaarlijks een bevoorradingsbalans voor de belangrijkste diersoorten aan de hand 
van verschillende informatiebronnen waaronder het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid 
(FAVV). Deze balans bepaalt de verhouding tussen productie, consumptie, buitenlandse handel (en 
voorraden).

p. 64: Statbel, zuivelstatistieken 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/zuivelstatistieken

De zuivelstatistiek geeft de hoeveelheid aan ontvangen melk en room bij de zuivelbedrijven en de 
eruit vervaardigde producten weer (koemelk op maandbasis, andere dan koemelk op jaarbasis).

pp. 65-68: Statbel, ondernemingen, conjunctuurindicatoren (administratieve databanken: btw, RSZ, 
KBO); Vacatures op de arbeidsmarkt (JVS)

https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen

https://statbel.fgov.be/nl/themas/conjunctuurindicatoren

Conjunctuurindicatoren moeten zo snel en accuraat mogelijk de huidige en toekomstige 
economische activiteit registreren, globaal en voor diverse sectoren en regio’s afzonderlijk. Die 
economische activiteit verloopt typisch in een golfbeweging, waarbij periodes van groei gedurende 
een aantal jaren afwisselen met periodes waarin de activiteit terugvalt. Die opeenvolging van 
opgaande en neergaande bewegingen is de conjunctuurcyclus.

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/vacatures-op-de-arbeidsmarkt

De vacature-enquête wordt elk kwartaal gehouden.

p. 69: Statbel, Luchtvaart (luchthavens)

https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/vervoer/luchtvaart

De luchtvaartstatistieken geven informatie over het aantal vervoerde passagiers, het aantal vluchten 
en de vervoerde goederen (in ton) op commerciële vluchten.
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Wat doet Statbel?

Statbel is het officiële statistiekbureau van België

Openbare statistieken worden onafhankelijk geproduceerd. De cijferreeksen van Statbel worden 
wekelijks, maandelijks, trimestrieel of jaarlijks hernomen, waardoor er een betrouwbaar en objectief 
inzicht ontstaat in de Belgische samenleving en economie. Als Belgisch statistiekbureau zorgen we 
ervoor dat die informatie bij elke burger terechtkomt. 

De statistieken van Statbel worden dagelijks ingezet door wie op zoek is naar actuele en correcte 
cijfers. Dat kan gaan van beleidsmakers die beslissingen willen nemen op basis van objectieve 
bronnen, over wetenschappers die hun onderzoek verder willen staven tot journalisten die 
informatie zoeken die op feiten en statistisch onderzoek gebaseerd is.

België in de wereld

Als Belgisch statistiekbureau vertegenwoordigt Statbel ons land ook in de internationale 
statistiekwereld. Binnen het Europees Statistisch Systeem werkt Statbel mee de richtlijnen uit voor 
de productie en communicatie van statistieken en past ze vervolgens ook toe. En de Belgische data 
gaan, onder meer vanuit Statbel, richting Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Commissie. 
Zo kunnen de Europese landen eenvoudig met elkaar vergeleken worden op het vlak van bevolking, 
werk en economie.

De grote meerderheid van de ongeveer 100 statistieken die Statbel produceert, hebben hun 
basis in nationale en Europese wetten en regels. De manier van data verzamelen, de verwerking 
en productie en de communicatie van statistieken zijn dan ook vastgelegd in een Europese 
Praktijkcode.

Hoe werkt Statbel?

De organisatie 

Statbel telt 315 medewerkers en 250 zelfstandige enquêteurs. Elk jaar bevragen we 45.000 
huishoudens en sturen we 26 enquêtes naar ondernemingen. Tegelijk komt 60% van de 
statistiekproductie uit administratieve databanken. Dagelijks publiceert Statbel de meest recente 
resultaten in nieuwsberichten, relevant voor verschillende doelgroepen in de samenleving. Alle 
maatschappelijke en economische thema’s komen aan bod op onze website www.statbel.fgov.be, 
goed voor meer dan 500 publicaties per jaar. Dagelijks nemen de media de resultaten van Statbel 
over. Het afgelopen jaar waren er meer dan 4.200 vermeldingen in Belgische en internationale 
kranten en op nieuwswebsites.

Statbel bewaakt uw privacy

Statbel verzamelt gegevens enkel en alleen om geaggregeerde en anonieme statistieken op te 

OVER STATBEL

p. 69: Statbel, Goederenvervoer over de weg

https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/vervoer/goederenvervoer-over-de-weg

Wekelijkse enquête naar het goederenvervoer over de weg (op Belgisch en buitenlands 
grondgebied) door in België ingeschreven voertuigen met een nuttig laadvermogen van minstens 1 
ton.

p. 70: Statbel, Binnenscheepvaart (Vlaamse Waterweg e.a.) 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/vervoer/binnenscheepvaart

Binnenscheepvaart volgens periode, bestemming, aard van de goederen en aard van het schip.

p. 70: Statbel, Zeevaart (zeehavens)

https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/vervoer/zeevaart

De zeevaartstatistieken geven een beeld van de evolutie van het aantal zeeschepen, de tonnenmaat 
en het scheepstype, het aantal en gewicht van de goederen, het vrachttype, het continent van 
lading of lossing, het aantal passagiers…

pp. 71-74: Statbel, Voertuigenpark, inschrijvingen motorvoertuigen (DIV) 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/voertuigenpark

Het voertuigenpark geeft een overzicht van alle in België ingeschreven gemotoriseerde voertuigen 
op datum van 1 augustus.

https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/inschrijving-motorvoertuigen

Deze statistiek geeft een overzicht van alle in België nieuwe en tweedehands gemotoriseerde 
voertuigen die ingeschreven werden bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de 
FOD Mobiliteit in een bepaalde periode.

pp. 75-79: Statbel, Verkeersongevallen (Federale Politie)

https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/verkeersongevallen

De informatie betreffende de verkeersongevallen met lichamelijk letsel wordt ingezameld door de 
politiediensten. Bij elk ongeval maken ze een proces-verbaal op alsook een analyseformulier met 
daarop veel bijkomende informatie. De verzamelde gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar 
Statbel waar ze aangepast worden (namelijk door toevoeging van de personen overleden binnen de 
30 dagen, verkregen uit de pv’s van de parketten die niet in de databank van de politie opgenomen 
zijn) en gevalideerd worden.
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stellen waarbij wij alles in het werk stellen binnen onze organisatie om deze informatie zo goed 
mogelijk te beschermen. Op die manier is de bescherming van de privacy van de burgers steeds 
gewaarborgd.

Alle door Statbel verzamelde informatie wordt beschermd door het statistisch geheim. De gegevens 
worden derhalve alleen voor statistische en wetenschappelijke doeleinden gebruikt. Indien u 
gegevens deelt met Statbel, zullen er nooit administratieve gevolgen zijn met betrekking tot deze 
gegevens. Om het statistisch geheim te garanderen, hebben alle Statbel-medewerkers, evenals de 
onderzoekers op wie Statbel een beroep doet, een verklaring ondertekend waarin zij bevestigen dat 
zij op de hoogte zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit het statistisch geheim en dat zij deze 
zullen eerbiedigen.

Statbel moderniseert en innoveert

Statbel zet zich dagelijks in om zijn statistische productie te moderniseren. Daarvoor onderzoekt 
het nieuwe databronnen, bouwt het de enquêtedruk af en zet het in op administratieve 
vereenvoudiging.  
De uitdagingen zijn niet min:

• Inspelen op nieuwe socio-economische tendensen en de bijhorende datavragen rond 
de impact van verschillende crises (COVID-19, oorlog in Oekraïne ...), de globalisering, 
demografische ontwikkelingen, nieuwe arbeidsvormen, digitalisering, deeleconomie, 
kringloopeconomie, sociale ongelijkheid en duurzame ontwikkeling;

• Een mix van moderne communicatiekanalen inzetten om de statistieken en data te leveren op 
maat van de verschillende gebruikers, om de naamsbekendheid van Statbel te verhogen en om 
de statistische geletterdheid bij de gebruikers te versterken;

• Een centrale rol spelen in de digitale strategie voor de overheidssector vanuit onze knowhow 
op het vlak van dataverwerking, onze kennis in beschikbare overheidsdata en het gebruik van 
kwaliteitsstandaarden; 

• Verder uitbouwen van de partnerschappen met academici, onderzoeks- en 
overheidsinstellingen rond dataverwerking en dienstverlening; 

• Blijven inzetten op administratieve vereenvoudiging en afbouw van enquêtedruk, zonder dat 
dit de kwaliteit onder druk zet. 

Statbel, voor het grote publiek…

Ontdek uw gemeente 

Via de website publiceert Statbel de tool “Ontdek uw gemeente - De Belgische gemeenten in 
cijfers”.

U vindt er een snel en makkelijk overzicht van de belangrijkste cijfers van uw gemeente, zoals 
het aantal inwoners, de bevolkingsevolutie, de woonomstandigheden, de inkomsten, de 
verkeersongevallen…

Bovendien kan u met de nieuwe tool uw eigen gemeente ook vergelijken met een andere Belgische 
gemeente. U kan de gegevens achter de grafiek downloaden in Excel, de afbeelding hergebruiken 
of het hele dashboard van uw gemeente delen op social media.

Statbel Junior 

Statbel Junior is een educatieve website voor leerkrachten en 
leerlingen uit het 4e, 5e en 6e leerjaar. Wil je op een interactieve en 
educatieve manier de gemeente waar je school zich bevindt, beter 
leren kennen?

Dan is Statbel Junior het perfecte hulpmiddel. Ontdek de wondere wereld van de statistiek op www.
statbeljunior.be

… en voor de gerichte datazoeker

be.STAT 

Met onze online databank be.STAT kunt u gemakkelijk zelf tabellen samenstellen en downloaden.  
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat

Open data

Open data zijn openbare, niet-persoonsgebonden gegevens, verzameld door overheidsdiensten, 
in een formaat dat makkelijk automatisch te verwerken valt. Ze mogen hergebruikt worden voor 
commerciële en niet-commerciële doeleinden.  
 
Statbel biedt sinds 2015 ongeveer 400 open databestanden aan en breidt het aanbod nog 
geleidelijk uit.

https://statbel.fgov.be/nl/open-data
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DataLab

Onder de noemer Statbel DataLab publiceert Statbel nieuwe statistieken, methoden en 
gegevensbronnen in bètaversie.

Als Belgisch statistiekbureau ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen we nieuwe bronnen en 
methoden, tot ze rijp zijn voor de productie van openbare statistieken. De resultaten van dat 
onderzoek publiceren we onder Statbel DataLab. Deze ruimte staat open voor innovatie en 
experimenten maar ook voor samenwerking, omdat we de opmerkingen van onze gebruikers willen 
gebruiken om ons onderzoek te verfijnen.

https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/statbel-datalab

Statbel houdt u op de hoogte

→ https://statbel.fgov.be  brengt u op de homepage van onze website.

→ Het chronologisch nieuwsoverzicht vindt u op https://statbel.fgov.be/nl/nieuws

→ Abonneer u op onze nieuwsbrief: https://statbel.fgov.be/nl/inschrijving-nieuwsbrief-0

→ https://statbel.fgov.be/nl/calendar toont de verwachte cijfers.

→ Bereken zelf uw huur met de huurcalculator: https://statbel.fgov.be/nl/themas/
consumptie-prijsindex/huurindexatie

→ Snel een waarde zoeken van de consumptie- of gezondheidsindex met de Index Search: 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/index-search

→ Facebook : https://www.facebook.com/Statbel.NL

→ Twitter : https://twitter.com/Statbel_nl

→ LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/statbel/
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