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De Algemene Directie 
Instellingen en 
Bevolking: 
- Is een afdeling van de 

Federale 
Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken.  

- produceert en beheert 
de elektronische 
identiteitskaart, de 
vreemdelingenkaart 
en de Kids-ID 

- beheert het 
rijksregister 

- zorgt voor vlotte en 
democratische 
verkiezingen. 
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wil deze nieuwsbrief 
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Rijksregister

Opnieuw bevolkingsgroei in België in 2011
 

Nu het jaar erop zit, kunnen we bij de Bevolkingsdienst van de FOD 

Binnenlandse Zaken een voorlopige balans opmaken van het jaar 2011. 

 

Op basis van de cijfers van ons Rijksregister zijn we nagegaan met hoeveel 

de bevolking in ons land, onze provincies, steden en gemeenten is gestegen 

of gedaald. 

 

Blijkt dat we in 2011 voor het eerst de kaap van 11 miljoen inwoners 

hebben gerond.  De stij

in de loop van 2011. Globaal is de bevolking in België met 0.8 % gestegen.      

De sterkste bevolkingsgroei zien we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

met 1.51%. Vlaanderen en Wallonië stijgen respect

0.69 %.  

 

In bijlage vindt u de cijfers voor alle Belgische gewesten, provincies en 

gemeenten evenals een aanduiding van het aantal geboortes en overlijdens. 

De andere factoren die de bevolkingstoename of 

zijn migraties en schrappingen van rechtswege. Migraties zijn mensen die 

veranderen van woonplaats binnen België, emigraties naar het buitenland en 

immigraties vanuit het buitenland.

 

De cijfers omvatten alle inschrijvingen in de gemeente, ongeacht het 

register waarin zij ingeschreven staan: bevolkingsregister, 

vreemdelingenregister of wachtregister.

 

Het gaat hierbij evenwel

is het iets te vroeg. Er zijn altijd nog veranderingen (overlijdens, interne en 

externe migraties, …) die plaatsvonden eind december maar nog moeten 

verwerkt worden door de gemeenten in de eerste weken van januari.

 

De officiële cijfers zullen gekend zijn rond 20 januari.

 

Meer informatie
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Opnieuw bevolkingsgroei in België in 2011

Nu het jaar erop zit, kunnen we bij de Bevolkingsdienst van de FOD 

Binnenlandse Zaken een voorlopige balans opmaken van het jaar 2011. 

Op basis van de cijfers van ons Rijksregister zijn we nagegaan met hoeveel 

de bevolking in ons land, onze provincies, steden en gemeenten is gestegen 

of gedaald.  

Blijkt dat we in 2011 voor het eerst de kaap van 11 miljoen inwoners 

hebben gerond.  De stijgende trend van de laatste jaren zette zich ook door 

in de loop van 2011. Globaal is de bevolking in België met 0.8 % gestegen.      

De sterkste bevolkingsgroei zien we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

met 1.51%. Vlaanderen en Wallonië stijgen respectievelijk met 0.73 % en 

 

In bijlage vindt u de cijfers voor alle Belgische gewesten, provincies en 

gemeenten evenals een aanduiding van het aantal geboortes en overlijdens. 

De andere factoren die de bevolkingstoename of –afname teweegbrengen 

igraties en schrappingen van rechtswege. Migraties zijn mensen die 

veranderen van woonplaats binnen België, emigraties naar het buitenland en 

immigraties vanuit het buitenland. 

De cijfers omvatten alle inschrijvingen in de gemeente, ongeacht het 

waarin zij ingeschreven staan: bevolkingsregister, 

vreemdelingenregister of wachtregister. 

Het gaat hierbij evenwel  nog niet om de volledige, officiële cijfers. Daarvoor 

is het iets te vroeg. Er zijn altijd nog veranderingen (overlijdens, interne en 

rne migraties, …) die plaatsvonden eind december maar nog moeten 

verwerkt worden door de gemeenten in de eerste weken van januari.

De officiële cijfers zullen gekend zijn rond 20 januari.

Meer informatie :  http://www.ibz.rrn.fgov.be/ 
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