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1 INLEIDING 

In de vierde generatie van de strategische verkeersmodellen wordt de volledige vraagmodellering 

gedesaggregeerd uitgevoerd. Dit betekent dat alle keuzeprocessen op individueel persoonsniveau, met 

inachtneming van gezinskenmerken, gesimuleerd worden. Dit simuleert de aparte discrete keuzes zoals tour- 

generatie, bestemmingskeuze, tijdstipkeuze en vervoerwijzekeuze beter dan in vorige generaties van de 

strategische verkeersmodellen. Deze aanpak vereist een volledige beschrijving van de populatie op individueel 

persoons- en gezinsniveau, zowel voor de basistoestand als voor toekomstige scenario’s. 

Op zich biedt de socio-economische enquête van 2001, of kortweg SEE 2001
1
, een goed beeld van deze 

detailbeschrijving, maar er zijn verschillende processen noodzakelijk om deze naar een beschrijving van de 

huidige toestand te krijgen, én om deze set door te trekken volgens verschillende groeiscenario’s. Deze 

processen worden gebundeld in een zogenaamde Population Simulator, welke bestaat uit drie modules: 

PopSim, PopKal en PopMod. PopSim berekent de jaarlijkse verschuivingen in karakteristieken en kenmerken 

van een bevolking door middel van simulatie van sleutelgebeurtenissen op persoons- en gezinsniveau. Door 

een zorgvuldige beschrijving van persoons- en gezinskenmerken enerzijds en een nauwkeurige definiëring en 

kansberekening van deze gebeurtenissen of transities anderzijds kunnen alle processen resulteren in een 

volledige en correcte beschrijving van de socio-demografische gegevens die noodzakelijk zijn bij een 

gedesaggregeerd model. De resultaten vanuit PopSim worden door PopKal en PopMod gekalibreerd en 

vervolledigd zodat de verschillende randtotalen overeenstemmen met de geobserveerde werkelijkheid voor de 

basistoestand 2013, en met de prognoses van de Studiedienst van de Vlaamse Regering en het Federaal 

Planbureau voor toekomstige scenario’s. 

De bekomen detailresultaten kunnen verder geaggregeerd worden naar een zonaal niveau waardoor ze in elk 

mogelijk verkeersmodel gebruikt kunnen worden. 

Voorliggende nota beschrijft de ontwikkeling van de Population Simulator voor de vierde generatie strategische 

verkeersmodellen, en de manier waarop de drie aparte modules met elkaar interageren in hoofdstuk 2. In 

hoofdstuk 3 wordt vervolgens het intern datamodel, dat gehanteerd wordt door de drie modules, uitvoerig 

beschreven. Hoofdstuk 4 geeft een korte beschrijving op welke manier de basis-databron (SEE 2001) wordt 

gecorrigeerd en verrijkt, hetgeen in meer detail is uitgewerkt in de bijlage in hoofdstuk 7. De afzonderlijke 

modules worden kort beschreven in hoofstuk 5. Tot slot bevat hoofdstuk 6 resultaten voor België. 

  

                                                                 

1 Op het moment dat de Population Simulator ontwikkeld werd, was de Censusdata 2011 nog niet ter beschikking. Vandaar dat de SEE2001 
als basisdatabron wordt beschouwd.  
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2 ALGEMENE PRINCIPES 

De Population Simulator is een geheel aan modules, principes en data waarbinnen een volledige gedetailleerde 

beschrijving van de bestudeerde populatie wordt opgebouwd en beheerd. Deze beschrijving van de populatie 

wordt opgemaakt voor zowel de basistoestand, met oog op het naadloos aansluiten bij alle beschikbare socio-

demografische bronnen, als voor een toekomstjaar waar afgestemd wordt op verwachte ontwikkelingen en 

tendensen. 

Vereenvoudigd kan worden gesteld dat de databank van personen en gezinnen die de volledige populatie 

beschrijft, centraal staat binnen de Population Simulator. Daarrond werkt een set van modules die op zich een 

bepaalde functie of proces uitvoeren op de populatie, zoals geïllustreerd in onderstaande figuur: 

 
Figuur 1: Modules en databank binnen de Population Simulator 

Naar analogie met de fotografie, kan de populatiebeschrijving gezien worden als een gedetailleerde foto met 

veel informatie als beeld of opname in de tijd van een bepaalde situatie. PopSim tracht deze foto zo goed en 

volledig mogelijk te laten evolueren in de tijdsdimensie, zodanig dat er een beeld gevormd wordt dat de 

werkelijk of verwachte populatie zo juist mogelijk voorstelt. De module PopMod beoogt de aanvulling van de 

foto op een bepaald onderdeel, en voegt een specifiek element toe. De foto wordt als het ware aangevuld om 

een thema of kenmerk toe te voegen dat niet door PopSim wordt mee genomen. De module PopKal zal 

bepaalde details van een foto verder aanscherpen op basis van kennis en informatie van een onderdeel van de 

foto, net om deze scherper te doen aansluiten bij een verwacht of gewenst beeld. Wat deze modules technisch 

inhouden, wordt hieronder toegelicht. 

PopSim verrekent de jaarlijkse transities als beredeneerde kansen om over te gaan van één bepaalde toestand 

naar een gewijzigde toestand. Op die manier wordt de meest essentiële levensgebeurtenissen gesimuleerd die 

resulteren in een populatiebeschrijving. Finaal zal PopKal de laatste details van de populatiebeschrijving 

kalibreren tegenover een set van geobserveerde data op het laagste geografische niveau. Deze informatie 

ontbreekt in PopSim om de ruimtelijke detaillering binnen gemeentes correct te krijgen. PopMod voegt op een 

eindsituatie bepaalde bijkomende kenmerken toe zoals autobezit en gezinsinkomen, aangezien deze thema’s 

zelf geen onderdeel uitmaken van het transitiemodel van PopSim. Terwijl deze bijkomende kenmerken wel 

noodzakelijk zijn voor het vraagmodel voor personenvervoer. 

De populatie wordt beschreven op basis van twee consistent verbonden databanken die enerzijds de 

gezinskenmerken en –samenstelling bewaren, en anderzijds de detailkenmerken op persoonsniveau 

weergeven. Deze dataset vormt een op zichzelf staand systeem dat door andere systemen en toepassingen kan 

bevraagd en gebruikt worden voor diverse doeleinden. 
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De specifieke modules PopSim, PopMod en PopKal zijn elk op zich stand-alone applicaties die actief de 

populatie kunnen bewerken en aanpassen. Deze modules zijn ontwikkeld in een .NET-raamwerk en maken 

gebruik van een 64-bit configuratie omwille van performantie en faciliteiten rond geheugenbeheer.  
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3 INTERN DATAMODEL 

3.1 INHOUDELIJK 

De Population Simulator beschouwt personen als agents, of beslissingsnemers. Dit zijn basisobjecten binnen de 

Population Simulator. In de Population Simulator worden overgangen of transities gesimuleerd op niveau van 

het individu. Technisch is het efficiënter om de interactie tussen de verschillende gezinsleden op te vangen 

door gezinnen zelf als dataobject in de Population Simulator op te nemen, waarbij de gezinsleden zelf als 

dataobjecten in gezinnen gegroepeerd worden. Dit biedt, bijvoorbeeld, directe toegang tot de gegevens van de 

partner of kinderen van een bepaalde persoon, zonder eerst een dataset van personen te moeten doorlopen 

op zoek naar deze personen. 

Om die reden wordt de kern van het intern datamodel gevormd door een lijst van gezinnen, met per gezin, 

naast de gezinskenmerken zoals aantal auto’s in het gezin, ook een dynamische lijst van gezinsleden met hun 

persoonskenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht en hoogst behaalde diploma. Het datamodel is volledig open 

en biedt de mogelijkheid om in een verder stadium andere kenmerken zoals etniciteit, rijbewijsbezit, … toe te 

voegen indien ze een bepalende rol zouden spelen in de keuzemodellen. In de keuzemodellen wordt een keuze 

gemaakt tussen één of meerdere onderscheiden alternatieven. 

Om de belangrijkste gebeurtenissen in de Population Simulator te kunnen simuleren, worden twee complexere 

kenmerken toegevoegd als statusattribuut. Het eerste attribuut is de persoonsstatus, die de volgende inhoud 

kan aannemen: 

 Baby; 

 Leerling (met onderscheid kleuter, lager onderwijs, middelbaar onderwijs); 

 Student (met onderscheid hogeschool, universiteit); 

 Werkzaam; 

 Werkzoekend; 

 Niet-actief; 

 Pensioengerechtigd; 

 Niet zelfstandig: mensen die in een rusthuis verblijven. 

Het tweede attribuut betreft de relatiestatus die de verhouding met andere personen definieert: 

 Kind van; 

 Single; 

 Cowonend (samenwonend in niet-relatieverband); 

 Samenwonend (in relatieverband); 

 Gehuwd. 

Eerdere insteken waarbij statussen zoals weduwnaar of gescheiden opgenomen werden, zijn te complex in 

opvolging en bieden onvoldoende meerwaarde. De status Single met een correcte opvolging van voorgaande 

statussen functioneert op een efficiëntere manier. 

Beide statusattributen zijn uniek van invulling. Elk individu beschikt op een gegeven moment over één 

persoons- en één relatiestatus: bijvoorbeeld een kind van die leerling is in het lager onderwijs, of een 

werkzame samenwonende. Wel wordt de historiek van voorgaande statussen bijgehouden om zodoende een 

inzicht te hebben in de voorgeschiedenis. 

Het statusattribuut wordt praktisch als een lijst van variabelen in de vorm van een statustype bijgehouden, met 

volgende kenmerken: 

 Status: tekstveld met één van vooraf bepaalde types; 
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 Substatus: tekstveld met eventuele verdere detaillering van de status zelf; 

 Jaar: geheel getal dat het jaar weergeeft waarop de status zelf ingegaan is. 

Deze oplijsting wordt in omgekeerde chronologische volgorde bewaard, op deze manier wordt de actieve 

status steeds aangeboden door de eerste rij van de oplijsting, met index 1. 

Meer schematisch kan het intern datamodel voorgesteld worden in verschillende schema’s. Deze worden 

verder in deze paragraaf besproken. Het intern datamodel met betrekking tot gezinnen is weergegeven in 

onderstaand schema. 

 
Figuur 2: Schema intern datamodel gezin 

Het ID bevat een unieke sleutel in de interne databank. Op deze sleutel wordt het gezinsobject geïndexeerd.  

Alle gezinnen worden intern bij gehouden, maar om redenen van data-efficiëntie worden in de Population 

Simulator tussen de simulatiejaren de datasets opgeschoond. Binnen één simulatiejaar wordt het data-object 

gezin veelvuldig gecreëerd en opnieuw verwijderd. Technisch gebeurt dit door dergelijke nieuwe, en in veel 

gevallen tijdelijke, objecten achteraan in de lijst toe te voegen. Op deze manier kunnen de sequentiële 

keuzemodellen optimaal uitgevoerd worden op de steeds wisselende populatie. Dit schept echter wel een 

situatie waarin de gezinslijst ‘gaten’ zal bevatten binnen een simulatiejaar, omdat er gezinnen tussen uit vallen. 

Ook gezinnen waar het laatst aanwezige gezinslid sterft, vallen hieronder. Tijdens elke individuele simulatiestap 

wordt dan een boolean inactief gezet om deze gezinnen over te slaan. Dit attribuut vormt op zich geen blijvend 

onderdeel van het datamodel. In PopKal en PopMod wordt de boolean inactief niet gebruikt. Woonplaats is 

een attribuut dat, analoog aan de statusattributen per persoon, meerdere invullingen in een lijstvorm kan 

hebben. De woonplaats zelf wordt op bouwblokniveau
2
 bewaard en gesimuleerd. In het attribuut woonplaats 

wordt naast de bouwblok ook de kortere notatie van gemeente bijgehouden. Deze wordt intern veelvuldig 

gebruikt voor metingen op vlak van nabijheid. Het jaartal waarop de woonplaats ingenomen werd, wordt ook 

                                                                 

2 De bouwblokken (in totaal 20759) zijn afgeleid van de statistische sectoren (in totaal 19781), door de statistische sectoren hier en daar 
nog wat te verfijnen. 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Beleid 6  

apart bijgehouden. Ook het attribuut woonplaats wordt in omgekeerde chronologische volgorde bewaard. De 

eerste rij van de oplijsting geeft de in het te simuleren jaar geldende woonplaats weer. 

Elk actief gezin bestaat minstens uit één actieve persoon. Alle personen in een gezin worden als gezinsleden 

aan het data-object gezin gekoppeld. Voor elk gezinslid worden de attributen uit volgend schema opgenomen. 

 
Figuur 3: Schema intern datamodel gezinslid (deel 1/2) 

Elke persoon krijgt een eigen ID als unieke sleutel, zodanig dat alle personen intern uniek geïnventariseerd 

kunnen worden. Binnen de Population Simulator bestaat er echter geen geïndexeerde lijst van personen: 

zoeken naar een bepaalde persoon gebeurt via de gezinnen. 

Personen die gestorven zijn in een simulatiejaar van PopSim worden tijdelijk in het gezinsobject bewaard. In de 

interne verrekening blijft het op deze manier mogelijk om binnen bepaalde keuzemodellen nog steeds de 

kenmerken van overleden personen te betrekken. Na afloop van de totale simulatieperiode van PopSim 

worden overleden personen definitief verwijderd. Bijgevolg zitten ze niet in de uitvoerresultaten. In het jaar 

van overlijden blijft de persoon echter nog in de gezinsdataset aanwezig. De tijdelijke boolean gestorven wordt 

dan gebruikt om geen verdere keuzemodellen te moeten uitvoeren. In PopKal en PopMod is werken met 

personen met een boolean gestorven niet aan de orde. 

Het geslacht zelf wordt als boolean bewaard, waar vrouw als succesvol beschouwd wordt. Vanuit het 

geboortejaar wordt de leeftijd afgeleid. Leeftijd op zich is dus geen statisch kenmerk maar wordt in de 

Population Simulator per simulatiejaar gebruikt. 

Het bezit van een rijbewijs wordt ook als eenvoudige boolean opgenomen. 

De ouderID’s en kindID’s worden ingeschakeld om een historische koppeling en familiebanden tussen gezinnen 

mee te nemen. Deze verwijzing biedt de mogelijkheid om netwerkkenmerken in te schuiven in keuzemodellen, 

bijvoorbeeld waar de ouders of grootouders wonen. Elke persoon heeft 2 verwijzingen, de eerste naar de 

moeder en  de tweede naar de vader, indien beschikbaar of af te leiden. 

ID: uniek nummer als sleutel

Gezinshoofd: boolean

Geslacht: boolean, gezet indien vrouwelijk

Rijbewijs: boolean

Diploma: tekst, als hoogst behaalde diploma

Gezinslid i Є [1…p]

OuderID i Є [1,2]: ID’s van moeder en vader indien gekend

KindID i Є [1…k]: ID’s van kinderen indien aanwezig

Geboortejaar: getal
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Figuur 4: Schema intern datamodel gezinslid (deel 2/2) 

Elke persoon krijgt bovendien een optioneel kenmerk naar secundair adres. Voor werkzame personen betreft 

dit eventueel het adres van de werkplaats, voor schoolgaanden kan dit het schooladres zijn. Voor studenten 

kan hier een mogelijk kotadres opgenomen worden. Er wordt slechts één secundair adres meegenomen. De 

historiek wordt hier bovendien niet opgevolgd. Dit secundair adres schuift in in processen die de nabijheid van 

bepaalde ankerplaatsen gebruiken.  

Ter ondersteuning wordt een boolean VerblijftOpSecundairAdres mee gegeven. Indien de persoon in kwestie 

niet verblijft op zijn woonplaats wordt het secundair adres, waar de persoon niet gedomicilieerd is, 

ingeschoven. Dit adres is in de uiteindelijke verkeersmodellering essentieel om bijvoorbeeld kotstudenten 

doorheen de week op een correcte plaats te zetten. 

De attributen Persoonsstatus en Relatiestatus bevatten de historische oplijstingen van de opeenvolgende 

statusattributen. Deze vormen de kern van de Population Simulator, waarbij de transities tussen statussen via 

een brede set aan keuzemodellen beschreven wordt. Het bijhouden van de jaartallen van deze transities biedt 

de mogelijkheid om de duur van bepaalde statussen op te nemen in de keuzeprocessen. 

3.2 TECHNISCH 

Alle personen uit de gesimuleerde populatie worden bijgehouden in een zogenaamd PSP-bestand. Dit bestand 

omvat voor iedere persoon één record. Dit record begint met de persoonsID en wordt aangevuld met al zijn 

attributen. De gezinnen zitten in een gelijkaardig PSF-bestand. Per record is de beschrijving van een gezin met 

gezinsID, gezinskenmerken en de ID’s van alle gezinsleden opgenomen. Niet-actieve gezinnen worden niet 

weggeschreven in het PSF-bestand. Zowel het PSP- als het PSF-bestand wordt in een standaard ASCII-formaat 

bewaard, met een lijstscheidingsteken zoals gedefinieerd in het besturingssysteem. Op deze manier is het 

mogelijk om rechtstreeks wijzigingen in de bestanden aan te brengen indien noodzakelijk. 

Van beide bestanden is er echter ook een binaire versie beschikbaar. Dit laat toe om de bestanden veel sneller 

in te lezen en weg te schrijven, zowel in de Population Simulator als in het personenmodel. 
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Onderstaand voorbeeld geeft een extract weer uit het PSF-bestand. 

1521519,S,2,1,1,1,24062E710/1971 

1521520,S,3,2,0,1,24062E710/1994 

1521521,S,2,0,0,2,24062E710/1990 

1521522,S,2,1,0,4,62079A04-/2003|24062E710/1987 

1521523,S,1,1,0,1,24062E710/1985 

1521525,S,2,2,0,2,24062E710/1998 

1521526,S,2,1,0,2,24062A61-_2/2003|24062E710/1990 

1521528,S,5,2,1,1,24062E710/1996 

1521530,S,2,1,0,1,24062E710/1949 

1521531,S,2,2,1,1,24062E710/1975 

1521532,S,2,1,0,2,24062E710/1984 

1521533,S,2,1,0,2,24062E710/1955 

1521534,S,3,2,0,2,24062E710/1961 

1521535,S,1,1,1,4,24062E710/1961 

1521536,S,2,1,0,3,11002U21-/2004|24062E710/1991 

1521538,S,3,1,0,1,24062E710/1974 

1521539,S,2,1,0,2,24045B012/2003|24062E710/1999 

1521540,S,2,1,0,5,24130E00-/2003|24062E710/1992 

1521543,S,5,2,1,1,24062E710/1990 

1521545,S,2,1,0,0,24062E710/1957 

1521546,S,2,1,0,0,24062E710/1976 

1521547,S,6,2,0,0,24062E710/1996 

1521548,S,1,0,0,0,24062E710/1964 

Dit is een bestand in een .csv-formaat, met in de kolommen volgende attributen: gezinsID, soort gezin (S = 

standaard, C=collectief), aantal gezinsleden, aantal wagens in het gezin (inclusief bedrijfswagens), aantal 

bedrijfswagens in het gezin, inkomensklasse, woonplaats. De woonplaats wordt weergegeven als de 

statistische sector met het jaar waarop het adres werd ingenomen. Van dit attribuut wordt de geschiedenis 

bijgehouden: de opeenvolgende woonplaatsen (met jaartal) worden bijgehouden gescheiden door “|”. De 

huidige woonplaats staat op de eerste plaats. Zo woonde gezin met ID 1521522 van 1987 tot 2003 in 

2406E710, en vanaf 2003 in 62079A04-. 

Onderstaand voorbeeld geeft een extract weer uit het PSP-bestand. 

258,106,0,1,1943,A,1,1245/1246,,P//2003|A//1961,G/1971 

259,106,-1,0,1946,U,1,7896/0,,I//1993,G/1971 

260,107,0,1,1945,B,1,12781/23158,,A//1966,G/1975 

261,107,-1,0,1946,T,0,7/109,,Z//2002|A//1991,G/1975 

262,108,0,1,1965,B,1,4520/4506124,10356301,A//1983,G/1991 

263,108,-1,0,1971,U,1,42/78902,10356301,A//1996,G/1991 

10356301,108,0,0,2002, ,0,263/262,,L/K1/2004|B//2002,K/2002 

266,110,-1,1,1936,L,1,0/0,,P//1997,I/2002|A/1975 

267,111,0,1,1951,A,1,4578/0,,I//1992,G/1976 

268,111,-1,0,1954,B,1,1203781/305975,,A//1972,G/1976 

374,156,0,1,1948,U,0,2579/35971,375,A//1971,A/1981 

375,156,0,0,1981,A,0,376/374,,S/U+3/2004,K/1981 

376,156,-1,0,1952,T,0,982345/0,375,A//1971,A/1981 

Per persoon worden volgende attributen bijgehouden: persoonsID, gezinsID, geslacht (0 voor M, -1 voor V), 

gezinshoofd (0 voor nee, 1 voor ja), geboortejaar, hoogst behaalde diploma (bv. A: ASO, U: universiteit, ...), 

rijbewijs (0 voor nee, 1 voor ja), oudersID (persoonsID van de moeder, gevolgd door “/” en (eventueel) 

persoonsID van de vader), kinderID (alle ID’s van de kinderen), persoonsstatus en relatiestatus.  

De persoonsstatus wordt als volgt bijgehouden:  

 Baby (B); Met deze persoonsstatus word je geboren; 

 Leerling (met onderscheid kleuter, lager onderwijs, middelbaar onderwijs, en het bijhorende jaar, dit is 

achter de “/” aangegeven); Voorbeeld: persoon met ID 10356301 is sinds 2004 een leerling (L) in de 

eerste kleuterklas (K1); 
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 Student (met onderscheid hogeschool, universiteit);  

 Werkzaam (A);  

 Niet-actief (I);  

 Werkzoekend (Z);  

 Pensioengerechtigd (P);  

 Niet-zelfstandig (N); 

Bij de persoonsstatus wordt geschiedenis bijgehouden (gescheiden door “|”). Zo kan je zien dat persoon met ID 

258 actief/werkzaam was van 1961 tot 2003, en sinds 2003 met pensioen is. De huidige persoonsstatus staat 

op de eerste plaats. 

De relatiestatus kan volgende waarden aannemen: 

 Kind van (K); Met deze relatiestatus word je geboren; 

 Cowonend (samenwonend in niet-relatieverband) (O);  

 Samenwonend (in relatieverband) (A); Voorbeeld: personen met ID 374 en 376 zijn samenwonend 

sinds 1981; 

 Gehuwd (G);  

 Single (I);  

Bij de relatiestatus wordt eveneens geschiedenis bijgehouden (gescheiden door “|”). Persoon met ID 266 was 

samenwonend van 1975 tot 2002 en is single sinds 2002. 
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4 TRANSFORMATIE SEE 2001 

De SEE 2001 biedt een uitgebreide en relevante dataset als startpunt aan voor de gedetailleerde beschrijving 

van gezinnen en personen. In termen van analogie met de fotografie biedt de SEE 2001 een ideale beginfoto op 

basis waarvan het beeld jaarlijks kan evolueren. Het bevat een rijke bron aan informatie, maar bevat 

tegelijkertijd ook flinke beperkingen, hiaten en inconsistenties die niet passen in het strikt verklarende en 

causale raamwerk van de populatiebeschrijving van de Population Simulator. Om die reden is een initiële 

transformatie vereist die de SEE 2001 omvormt naar een werkbare populatiebeschrijving. 

De belangrijkste aanpassingen betreffen de opschoning van de gezinsvormen en –samenstelling. In het 

raamwerk van de Population Simulator is een logische samenstelling noodzakelijk om de transitiemodellen 

correct te kunnen uitvoeren. In de SEE 2001 zijn een veelvoud aan familievormen mogelijk, waar in vele 

gevallen geen logische verklaring voor gevormd kan worden, bijvoorbeeld 3 gehuwden met 1 kind. Deze 

kunnen echter in verdere fasen onmogelijk inpassen in de gevolgde logica. De transformatie vertaalt of 

corrigeert naar samenstellingen die het meest plausibel zijn. 

Daarnaast zijn er verschillende gezins- en persoonskenmerken waarvoor een geschiedenis relevant is in 

verdere transitiemodellen. Onder andere voor duur van huwelijk, relatie, werkzaamheid, … is informatie vereist 

aangezien net dit kenmerk een grote invloed heeft op mogelijke transities. Deze duur of geschiedenis wordt in 

de transformatie gesimuleerd op basis van statistieken die een beeld geven van de distributie van duur in 

aantal jaren van de belangrijkste kenmerken. 

In de bijlage worden deze aanpassingen in meer detail uitgewerkt. 
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5 MODULES VAN DE POPULATION SIMULATOR 

5.1 POPSIM 

PopSim vormt de kern binnen de Population Simulator en is de eerste module binnen het technisch raamwerk. 

PopSim simuleert transities tussen verschillende situaties waarmee getracht wordt veranderingen in cycli van 

een mensenleven na te bootsen. Technisch berekent de module de jaarlijkse verschuivingen in karakteristieken 

en kenmerken van een bevolking door middel van simulatie van sleutelgebeurtenissen op persoons- en 

gezinsniveau. Door een zorgvuldige beschrijving van persoons- en gezinskenmerken enerzijds en een 

nauwkeurige definiëring en kansberekening van deze gebeurtenissen anderzijds kunnen alle processen 

resulteren in een volledige en correcte beschrijving van de socio-demografische gegevens noodzakelijk voor 

een gedesaggregeerd model. De belangrijkste transities of gebeurtenissen die behandeld worden, betreffen 

geboorte, sterfte, verschuivingen in persoonsstatus zoals schoolcarrière en studies, werkzaamheid en 

pensioen, en verschuivingen in relatiestatus zoals ontvoogding, samenwonen en huwen, scheiding, … 

Aanvullend wordt een volledige migratie doorlopen, met inbegrip van externe emigratie en immigratie (buiten 

België), maar ook interne migratie tussen arrondissementen of binnen de eigen gemeente. 

PopSim gebruikt de populatiedatasets rond gezinnen en personen voor zowel invoer als, logischerwijze, 

uitvoer, waarbij er steeds één of meerdere jaren gesimuleerd worden, om zo de populatie te laten evolueren. 

Daarom kan PopSim op eender welke dataset functioneren. In een typische aanpak wordt vertrokken van een 

populatiebeschrijving die rechtstreeks ent op de SEE 2001, waarbij het eerste simulatiejaar een bijkomend 

kwartaal doorloopt om de SEE 2001 set exact op het einde van het jaar 2001 te kunnen plaatsen. Vanuit deze 

startset wordt naar de basistoestand voor het jaar 2013 gerekend, waarna de bijkomende modules de nodige 

aanpassingen doen om aan te sluiten bij de geobserveerde werkelijkheid. Vervolgens simuleert PopSim naar 

verschillende mogelijke toekomstsituaties, variërend in toekomstjaren maar ook in verwachte of te 

onderzoeken tendensen. 

De module PopSim wordt in verder detail beschreven in het document ‘Technische rapportage module 

PopSim’
3
. 

5.2 POPKAL 

PopKal vormt de tweede module van de Population Simulator, en zal de output van PopSim kalibreren en 

afstemmen op de geobserveerde data. PopSim incorporeert intern wel degelijk correctietechnieken om de 

transities af te stemmen op geaggregeerde randtotalen. Maar op het laagste geografische niveau van de 

statistische sectoren of bouwblokken wijken de PSP/PSF-resultaatbestanden voor 2013 af van de 

geobserveerde data op vlak van leeftijdsklassen en gezinsgrootte. 

Belangrijkste oorzaken van deze, weliswaar kleine, afwijkingen betreffen de typische statistische aanpassingen 

die inherent in de aangereikte informatie zit, en die aanleiding geeft tot inconsistenties in de beschikbare 

brondata om PopSim te voeden. Een toelichting met betrekking tot deze statistische aanpassing is opgenomen 

in het document ‘Technische rapportage module PopKal’
4
. Daarnaast hanteert PopSim een afstemming met 

deze externe data op niveau van de administratieve gemeentes, waardoor er geen directe sturing plaatsvindt 

op niveau van de statistische sectoren. Hierdoor sluipt er een afwijking in de simulaties, net op dit laagste 

                                                                 

3  De rapportage met betrekking tot de module PopSim is terug te vinden op de volgende website 
http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen/ en kan opgevraagd worden bij het team Verkeersmodellen van het Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be). 

4  De rapportage met betrekking tot de module PopKal is terug te vinden op de volgende website 
http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen/ en kan opgevraagd worden bij het team Verkeersmodellen van het Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be). 

http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen/
mailto:verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be
http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen/
mailto:verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be
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niveau, die op zich onaantrekkelijk is wanneer er vergeleken wordt met werkelijk verzamelde data voor het 

basisjaar 2013. 

PopKal zal deze ruimtelijke afwijking opnieuw corrigeren aan de hand van geobserveerde data op 

bouwblokniveau voor het basisjaar 2013 door middel van een iteratieve correctie van gezinnen op vlak van 

leeftijd, gezinsomvang en werkzaamheid. Het resultaat is een populatiebeschrijving die zo goed mogelijk 

aansluit bij aangereikte observaties zonder de resultaten van PopSim zelf significant aan te passen. Er wordt 

gezocht naar een oplossing die bij voorkeur binnen de eigen gemeente verschuivingen doorvoert om te komen 

tot een beste oplossing.  

De module PopKal wordt in verder detail beschreven in het document ‘Technische rapportage module PopKal’. 

5.3 POPMOD 

PopMod is de laatste module in de geschakelde uitvoering van de Population Simulator, en zal de output vanuit 

PopKal verder bewerken of verrijken voor drie kenmerken, namelijk inkomen, autobezit op gezinsniveau en 

kotadres voor studenten op persoonsniveau, waar relevant. 

Deze kenmerken worden door PopSim niet in transitiemodellen verwerkt, hoewel dit theoretisch een 

mogelijkheid is. Gegeven de beschikbare informatie is echter enkel een model te schatten dat het inkomen en 

autobezit verklarend beschrijft op basis van andere gezins- en persoonskenmerken, maar niet via de transities 

van een categorie naar een andere categorie. Om die reden worden deze modellen afgezonderd van PopSim en 

in de aparte module PopMod geschoven. PopMod vertrekt daarom van een populatiebeschrijving voor een 

bepaald jaar en voegt deze kenmerken toe, zonder het jaartal te laten oplopen. 

De module PopMod wordt in verder detail beschreven in het document ‘Technische rapportage module 

PopMod’
5
. 

  

                                                                 

5  De rapportage met betrekking tot de module PopMod is terug te vinden op de volgende website 
http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen/ en kan opgevraagd worden bij het team Verkeersmodellen van het Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be). 

http://www.mobielvlaanderen.be/verkeersmodellen/
mailto:verkeersmodellen@mow.vlaanderen.be
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6 RESULTATEN BELGIË 

Onderstaande tabellen geven de resultaten voor België weer, gerekend tot het jaar 2030. Wanneer 

validatiemateriaal beschikbaar is, wordt dit telkens mee opgenomen in de tabel. Het eerste simulatiejaar is het 

jaar 2002. 

6.1 HUIDIGE TOESTAND 

Onderstaande tabel geeft de simulatieresultaten weer vertrekkend vanaf 2001 tot 2013. De situatie in de tabel 

is steeds op het einde van het betreffende jaar, dus na doorlopen van alle transities voor dat jaar. Voor 2013 

(eind 2012) zijn de rechtstreekse resultaten vanuit PopSim weergegeven, aangevuld met een aantal resultaten 

na het doorlopen van PopKal. Deze cijfers worden vergeleken met cijfers van Federale Overheidsdiensten 

(FGOV), het Federaal Planbureau (FPB) en de Studiedienst Vlaamse Regering (SVR). 
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Tabel 1: Resultaat simulatie Population simulator van 2001 tot 2013 

Hieronder worden de verschillende thema’s overlopen: 

Thema 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 POPKAL

Inwoners 10 349 808 10 387 448 10 438 451 10 497 890 10 566 695 10 645 894 10 733 435 10 818 748 10 922 059 11 007 553 11 071 401 11 115 714

FPB 10 355 844 10 396 421 10 445 852 10 511 382 10 584 534 10 666 866 10 753 080 10 839 905 10 951 266 11 035 948 11 099 554 11 099 554

Verschil -6 036 -8 973 -7 401 -13 492 -17 839 -20 972 -19 645 -21 157 -29 207 -28 395 -28 153 16 160

Geboortes 111 225 112 149 115 618 118 002 121 382 123 146 128 049 127 297 129 173 127 655 127 486

FPB 111 225 112 149 115 618 118 002 121 382 125 228 128 049 127 297 129 173 127 655 126 993

Verschil 0 0 0 0 0 -2 082 0 0 0 0 493

Overlijdens 105 642 107 047 101 948 103 268 101 589 101 364 104 579 104 507 105 094 104 247 108 026

FPB 105 642 107 039 101 946 103 278 101 587 102 060 104 587 104 509 105 094 104 247 109 034

Verschil 0 8 2 -10 2 -696 -8 -2 0 0 -1 008

Huwelijken 16 256 26 266 36 671 41 104 45 720 45 878 48 266 48 068 49 663 49 479 50 279

FGOV 40 434 41 777 43 296 43 141 44 813 45 561 45 613 43 303 42 159 41 001 42 198

Verschil -24 178 -15 511 -6 625 -2 037 907 317 2 653 4 765 7 504 8 478 8 081

HuwelijkenZelfdeGeslacht 348 1 152 1 847 2 117 2 767 3 048 3 312 3 514 3 613 3 772 3 721

TotHuwelijken 2 156 449 2 118 055 2 094 669 2 075 640 2 064 361 2 053 763 2 046 430 2 037 095 2 033 836 2 026 983 2 019 672 1 982 398

Census 2011 -FGOV (2013) 2 212 861 2 042 899

Verschil -179 025 -23 227

Samenwoningen 116 302 100 507 96 923 93 980 94 396 93 640 99 351 95 516 98 089 97 975 101 820

TotSamenwoningen 289 574 348 768 390 482 422 463 447 288 469 947 494 072 512 720 530 988 547 486 564 023 559 509

Census 2011 - FGOV(2013) 134 219 (WET!) 556 341

Verschil 7 682

Samenwoningen (zelfde geslacht) 7 283 5 449 5 140 7 808 6 248 8 334 7 115 8 216 7 383 7 915 7 585

Cowoningen 382 354 318 301 321 315 333 342 334 353 366

TotCowoningen 188 784 187 045 185 469 183 383 181 834 180 246 178 693 177 082 176 084 174 679 172 981

Move Out (van KV naar SI) 83 244 87 659 98 612 91 523 102 765 96 925 111 548 102 390 112 126 109 464 119 654

Scheidingen (gehuwden) 24 393 23 733 22 810 21 523 20 556 20 449 20 526 20 187 19 992 19 441 18 317

30 628 31 355 31 405 30 840 29 189 30 081 35 366 32 606 28 903 27 522 26 145

Verschil -6 235 -7 622 -8 595 -9 317 -8 633 -9 632 -14 840 -12 419 -8 911 -8 081 -7 828

Scheidingen (samenwoners) 12 319 15 760 20 851 24 171 27 863 29 593 32 620 33 672 36 046 35 999 38 447

FGOV (WET!) 1 961 2 098 2 382 3 194 4 725 6 020 8 185 10 154 12 830 15 116 17 040

Verschil 10 358 13 662 18 470 20 977 23 139 23 573 24 435 23 518 23 216 20 883 21 408

Scheidingen (cowoners) 984 931 848 853 799 785 709 688 733 652 627

IntImmigratie 461 781 472 681 483 495 493 258 507 272 520 758 537 206 534 189 573 871 567 582 570 364

IntEmigratie 461 781 472 681 483 495 493 258 507 272 520 758 537 206 534 189 573 871 567 582 570 364

FPB 459 536 470 695 481 279 491 338 505 216 518 474 534 816 532 232 571 708 565 651 569 335

Verschil 2 245 1 986 2 216 1 920 2 056 2 284 2 390 1 957 2 163 1 931 1 029

GrijzeImmigratie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ExterneEmigratie 75 721 78 941 82 074 85 595 87 849 92 849 100 099 103 587 86 498 99 448 104 342

FPB 75 960 79 399 83 895 86 899 88 163 93 952 100 275 103 718 86 729 99 724 104 755

Verschil -239 -458 -1 821 -1 304 -314 -1 103 -176 -131 -231 -276 -413

ExterneImmigratie 112 674 111 479 119 407 130 300 136 861 150 266 164 170 166 110 165 730 161 534 148 730

FPB 113 857 112 060 117 236 132 810 137 699 151 069 164 152 166 479 166 177 161 881 149 120

Verschil -1 183 -581 2 171 -2 510 -838 -803 18 -369 -447 -347 -390

MigratieBinnenGemeente 406 559 348 448 331 316 311 000 317 235 316 760 346 047 334 880 348 428 357 396 378 491

Gemiddelde leeftijd 39.79 39.93 40.05 40.14 40.25 40.36 40.42 40.50 40.55 40.64 40.72 40.63

40.09 40.23 40.37 40.48 40.58 40.68 40.76 40.84 40.89 40.98 41.07

Verschil -0.30 -0.30 -0.32 -0.34 -0.33 -0.32 -0.34 -0.34 -0.34 -0.34 -0.35

Gemiddelde gezinsgrootte 2.36 2.37 2.37 2.38 2.38 2.38 2.37 2.37 2.37 2.36 2.36 2.30

1.61 1.63 1.69 1.72 1.77 1.79 1.85 1.83 1.84 1.81 1.81

1.67 1.73 1.76 1.80 1.82 1.85 1.84 1.85 1.81 1.81 1.81

Verschil -0.06 -0.10 -0.07 -0.08 -0.05 -0.06 0.01 -0.02 0.03 0.00 0.00

TotHuwelijken_VLA 1 352 849 1 328 015 1 310 899 1 295 554 1 285 322 1 275 845 1 268 892 1 260 064 1 254 926 1 247 757 1 240 775 1 242 474

SVR 1 362 011 1 349 170 1 338 808 1 329 015 1 320 676 1 317 775 1 311 468 1 302 930 1 299 229 1 292 455 1 288 648

Census 2011 -FGOV (2013) 1 368 715 1 288 651

Verschil -9 162 -21 155 -27 909 -33 461 -35 354 -41 930 -42 576 -42 866 -44 303 -44 698 -47 873

TotSamenwoningen_VLA 149 870 178 339 200 429 218 543 233 411 247 110 261 125 272 374 283 527 293 696 303 223 300 091

SVR 178 586 192 119 207 060 222 015 236 649 253 219 268 885 282 991 299 029 311 596 319 306

Census 2011 -FGOV (2013) 76 480 (WET!) 317 565

Verschil -28 716 -13 780 -6 631 -3 472 -3 238 -6 109 -7 760 -10 617 -15 502 -17 900 -16 083

TotCowoningen_VLA 102 265 101 515 101 015 100 069 99 382 98 619 97 865 97 067 96 449 95 715 94 812 122 631

TotCowoningen2Pers_VLA 97 332 96 206 95 415 94 347 93 459 92 625 91 767 90 905 90 081 89 212 88 159 96 653

TotSingles_VLA 880 656 882 268 892 524 902 907 918 676 935 165 952 791 970 880 992 670 1 012 962 1 031 225 1 036 517

SVR 886 882 908 012 924 279 944 271 963 411 972 513 988 961 1 007 558 1 017 088 1 032 890 1 043 982

FGOV (2013) 1 043 966

Verschil -12 741

Inwoners_VLA 5 993 359 6 011 688 6 039 824 6 070 391 6 106 558 6 147 573 6 194 018 6 235 932 6 287 679 6 331 521 6 362 082 6 390 328

SVR 5 995 553 6 016 024 6 043 161 6 078 600 6 117 440 6 161 600 6 208 877 6 251 983 6 306 638 6 350 765 6 381 859

Verschil -2 194 -4 336 -3 337 -8 209 -10 882 -14 027 -14 859 -16 051 -18 959 -19 244 -19 777

Gemiddelde gezinsgrootte_VLA 2.41 2.41 2.41 2.40 2.40 2.39 2.38 2.38 2.37 2.37 2.36 2.34

SVR 2.44 2.42 2.41 2.40 2.40 2.39 2.38 2.38 2.38 2.37 2.37

Verschil -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01

Tot personen in rusthuizen 103 009 103 441 104 836 107 462 110 617 114 490 117 739 122 336 126 926 131 900 136 168

132 250

Verschil 3 918

Migratie naar rusthuizen 9 897 10 247 10 323 10 541 10 976 11 080 11 404 11 655 11 953 12 063 12 204

Gemiddeld aantal kinderen per 

vrouw
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 Inwoners: dit is het aantal inwoners op het einde van het betreffende jaar, na uitvoeren van alle 

transities. Het gaat hier als het ware om een foto op 31 december. Vanuit de SEE 2001 wordt er in 

2001 vertrokken met een verschil ten opzichte van de validatiecijfers. Dit verschil zet zich door in de 

volgende jaren, en wordt ook groter omwille van bijvoorbeeld de statistische aanpassing die enkel in 

de officiële cijfers zit; 

 Overlijdens: dit aantal geeft het aantal overlijdens op transitieniveau weer. Aangezien er gewerkt 

wordt met dynamische jaarafhankelijke parameters en er bovendien gecorrigeerd wordt via het 

correctieprincipe benaderen de resultaten vrij goed de validatiecijfers; 

 Geboortes: analoog aan de overlijdens, het aantal geboortes op transitieniveau; 

 Huwelijken: geeft het aantal transities van huwen weer in het betreffende jaar. Alle personen die 

samenwonen (diegenen die in het betreffende jaar zijn gaan samenwonen, alsook diegenen die 

daarvoor al samenwoonden) worden overlopen en krijgen de kans om te huwen. Een koppel dat in 

hetzelfde jaar gaat samenwonen en trouwen komt in deze rapportage dus 2 maal voor: bij 

‘samenwoningen’ en bij ‘huwelijken’. In de foto op het einde van het jaar zitten de koppels ofwel bij 

de TotSamenwoningen, ofwel bij de TotHuwelijken. Vanuit de SEE 2001 wordt er in 2001 vertrokken 

met een verschil ten opzichte van de validatiecijfers. Aangezien er voor het jaar 2001 geen 

geschiedenis van vorige jaren beschikbaar is, komt het aantal huwelijken niet overeen. De kansfunctie 

om de transitie van samenwonen naar huwen te maken, hangt immers af van de duur van 

samenwonen. Deze informatie is echter niet beschikbaar; 

 TotHuwelijken: Analoog aan TotSamenwoningen, dit aantal geeft het totaal aantal gehuwde koppels 

weer (gehuwd in om het even welk jaar) op het einde van het jaar. Bij vergelijking met data vanuit 

Census 2011 blijkt dat het aantal vanuit PopSim/PopKal goed overeen komt met de data van Census 

2011; 

 Samenwoningen: dit aantal geeft het aantal transities ‘gaan samenwonen’ van het betreffende jaar 

weer. Het gaat hier om samenwoningen, voor het aantal betrokken personen moet dit aantal 

vermenigvuldigd worden met 2. Hier beschikken we niet over direct validatiemateriaal; 

 TotSamenwoningen: dit aantal geeft het totaal aantal samenwoningen op het einde van het jaar weer. 

Het gaat hier niet enkel om de transities van ‘gaan samenwonen’, maar om een rapportering van alle 

samenwoningen (ook diegenen die in de vorige jaren zijn gaan samenwonen). Voor het aantal 

betrokken personen moet ook hier vermenigvuldigd worden met 2. 

Voor validatie kan gebruik gemaakt worden van cijfers vanuit Census 2011. Opnieuw blijkt dat de 

resultaten vanuit PopSim/PopKal goed aansluiten; 

 Samenwoningen zelfde geslacht: geeft het aantal transities van ‘gaan samenwonen’ in het betreffende 

jaar weer, waarbij het gaat om personen van hetzelfde geslacht; 

 Cowoningen: analoog aan samenwoningen, is het aantal transities van ‘gaan cowonen’. Ook hier moet 

vermenigvuldigd worden met iets meer dan 2 om het aantal betrokken personen te kennen; 

 TotCowoningen: analoog aan TotSamenwoningen: een foto van het aantal CoWoningen, op het einde 

van het jaar; 

 Move-out: dit cijfer geeft het aantal transities weer van KindVan naar Single; 

 Scheidingen (Gehuwden): dit aantal geeft het aantal transities van scheidingen van gehuwde koppels 

weer, in het betreffende jaar. Hier treedt hetzelfde probleem op als hij huwelijken: vanuit de SEE 2001 

wordt er in 2001 vertrokken met een verschil ten opzichte van de validatiecijfers; 

 Scheidingen (Samenwoners): aantal transities van scheidingen van samenwoners; In de statistieken ter 

vergelijking zijn enkel de wettelijk samenwonenden opgenomen, en niet de feitelijk samenwonenden. 

 Scheidingen (Cowoners): analoog aan scheidingen van Samenwoners; 

 Interne Immigratie: geeft het aantal immigratiebewegingen binnen België weer, met uitzondering van 

de intragemeentelijke verhuizingen. Aangezien er gewerkt wordt met dynamische jaarafhankelijke 

parameters en er bovendien gecorrigeerd wordt via het hoger beschreven correctieprincipe wijken de 

resultaten nauwelijks af van de validatiecijfers; 
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 Interne Emigratie: geeft het aantal emigratiebewegingen binnen België weer, met uitzondering van de 

intragemeentelijke verhuizingen. Ook hier wordt gewerkt met dynamische parameters zodat de 

resultaten nauwelijks afwijken van de validatiecijfers; 

 Grijze Externe Migratie: aangezien heel België wordt gerund, is deze zoals verwacht gelijk aan 0; 

 Extern MigratieSaldo: Geeft het saldo van de migratiebewegingen van en naar het buitenland weer. 

Ook hier wordt gewerkt met dynamische parameters zodat de resultaten nauwelijks afwijken van de 

validatiecijfers; 

 Migratie Binnen Gemeente: dit aantal geeft het aantal intragemeentelijke verhuizingen weer; 

 Gemiddelde leeftijd: wordt berekend op het einde van het jaar, na uitvoeren van alle transities; 

 Gemiddelde gezinsgrootte: komt vrij goed overeen met validatiemateriaal. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat de rusthuisbewoners zijn weggelaten in de berekening, uitgezonderd bij de berekening 

van de gemiddelde gezinsgrootte vertrekkende vanaf gegevens van de SVR. Daar zitten de 

rusthuisbewoners wél in het totaal aantal personen, maar niet in het totaal aantal private gezinnen, 

waardoor de gemiddelde gezinsgrootte daar wat overschat is. 

 Gemiddeld aantal kids per vrouw: dit aantal is de som van alle afzonderlijke leeftijdsspecifieke 

vruchtbaarheidscijfers (het aantal kinderen geboren uit moeders van een bepaalde leeftijd, gedeeld 

door het aantal vrouwelijke inwoners van die leeftijd) in een bepaald jaar. Men kan dit cijfer 

interpreteren als het gemiddelde aantal kinderen dat vrouwen in hun vruchtbare jaren zouden krijgen 

indien de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers van het bepaalde jaar 35 jaren onveranderd 

blijven; 

 Tot personen in rusthuizen: totaal aantal rusthuisbewoners. Dit aantal komt goed overeen met 

validatiemateriaal; 

  Migratie naar rusthuizen: aantal personen dat het betreffende jaar naar een rusthuis verhuist. 

Een aantal van bovenstaande thema’s worden ook berekend voor Vlaanderen, aangezien er daar vaak beter 

validatiemateriaal ter beschikking is, en PopSim/PopKal ook beter correctiemateriaal voor Vlaanderen ter 

beschikking heeft. Logischerwijze sluiten resultaten van PopSim/PopKal dan ook goed aan bij het 

validatiemateriaal. 

In de technische rapportage van de module PopKal wordt er meer ingezoomd op detailniveau. De populatie 

wordt daar per bouwblok vergeleken met geobserveerde data.  

6.2 TOEKOMST 

Onderstaande tabel geeft de simulatieresultaten van PopSim weer tot 2030. De laatste kolom geeft een aantal 

kencijfers weer na doorlopen van PopKal (toekomst). 
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Tabel 2: Resultaat simulatie Population Simulator toekomstjaren 2018-2029 

Voor de toekomst is minder validatiemateriaal beschikbaar: 

 Totaal aantal inwoners: zowel voor België als Vlaanderen komt het totaal aantal inwoners goed 

overeen. Na toepassing van PopKal (toekomst) zijn de verschillen zelfs helemaal verwaarloosbaar 

(0,01% op niveau van België en 0,001% op niveau van Vlaanderen); 

 Gemiddelde leeftijd: deze komt zeer goed overeen met de prognose van het Federaal Planbureau;  

Thema 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 POPKAL

Inwoners 11 511 040 11 568 928 11 625 598 11 679 861 11 731 865 11 781 604 11 827 860 11 871 416 11 912 404 11 950 780 11 987 074 12 020 932 11 896 684

FPB 11 440 217 11 489 541 11 538 542 11 585 866 11 631 281 11 674 637 11 715 960 11 755 339 11 792 791 11 828 433 11 862 341 11 894 652

Verschil 70 823 79 387 87 056 93 995 100 584 106 967 111 900 116 077 119 613 122 347 124 733 126 280

Geboortes 130 380 131 661 132 616 133 174 133 427 133 472 133 075 132 482 131 828 131 481 131 041 130 625

FPB 129 984 131 536 133 446 133 103 132 642 132 088 131 512 130 933 130 413 129 955 129 551 129 272

Verschil 396 125 -830 71 785 1 384 1 563 1 549 1 415 1 526 1 490 1 353

Overlijdens 110 471 110 863 111 165 111 400 111 634 111 857 112 068 112 315 113 321 114 349 115 410 116 613

FPB 111 748 111 879 111 953 112 021 112 091 112 160 112 241 112 360 112 542 112 808 113 164 113 637

Verschil -1 277 -1 016 -788 -621 -457 -303 -173 -45 779 1 541 2 246 2 976

Huwelijken 53 777 53 852 53 326 53 159 52 462 52 308 52 291 51 912 51 330 51 102 50 773 50 892

FGOV

Verschil

HuwelijkenZelfdeGeslacht 5 463 5 263 5 319 5 201 5 289 5 179 5 052 5 047 4 804 4 843 4 817 4 817

TotHuwelijken 1 952 497 1 947 380 1 941 568 1 935 802 1 929 682 1 922 989 1 917 024 1 909 472 1 901 956 1 894 057 1 884 847 1 875 716

Census 2011 -FGOV (2013)

Verschil

Samenwoningen 104 783 104 307 105 228 103 794 102 975 102 995 101 154 101 736 101 174 100 973 101 492 101 963

TotSamenwoningen 656 147 665 155 675 020 683 616 690 562 697 608 702 034 707 677 713 065 718 876 725 450 731 494

Census 2011 - FGOV(2013)

Verschil

Samenwoningen (zelfde geslacht) 10 077 10 515 10 790 10 868 10 194 10 289 9 525 9 952 9 659 10 070 9 743 9 822

Cowoningen 463 428 393 425 392 426 479 407 443 482 450 389

TotCowoningen 214 416 213 712 213 010 212 432 212 035 211 504 211 079 210 231 209 825 209 214 208 829 208 016

Move Out (van KV naar SI) 111 144 108 393 111 554 107 602 110 277 108 259 110 328 108 533 108 590 109 362 112 336 112 961

Scheidingen (gehuwden) 16 129 17 665 17 667 17 258 17 262 16 853 15 161 16 658 16 617 16 079 16 456 15 726

Verschil

Scheidingen (samenwoners) 43 212 43 331 43 696 43 031 44 139 43 764 44 037 43 546 43 745 42 829 42 686 43 127

FGOV (WET!)

Verschil

Scheidingen (cowoners) 919 886 913 902 874 874 859 990 930 902 860 941

IntImmigratie 557 931 561 224 564 297 566 404 568 445 570 367 571 726 572 357 572 513 572 918 572 522 571 868

IntEmigratie 557 931 561 224 564 297 566 404 568 445 570 367 571 726 572 357 572 513 572 918 572 522 571 868

FPB 582 655 583 437 584 060 584 524 584 904 585 192 585 483 585 721 586 048 586 486 587 111 587 952

Verschil -24 724 -22 213 -19 763 -18 120 -16 459 -14 825 -13 757 -13 364 -13 535 -13 568 -14 589 -16 084

GrijzeImmigratie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ExterneEmigratie 107 112 107 757 107 818 108 091 108 188 108 089 108 269 108 072 107 911 107 728 107 358 107 140

FPB 104 992 105 209 105 277 105 221 105 122 104 960 104 727 104 434 104 133 103 746 103 341 102 895

Verschil 2 120 2 548 2 541 2 870 3 066 3 129 3 542 3 638 3 778 3 982 4 017 4 245

ExterneImmigratie 146 900 144 847 143 037 140 580 138 399 136 213 133 518 131 461 130 392 128 972 128 021 126 986

FPB 137 267 134 868 132 777 131 454 129 977 128 382 126 772 125 233 123 706 122 233 120 856 119 565

Verschil 9 633 9 979 10 260 9 126 8 422 7 831 6 746 6 228 6 686 6 739 7 165 7 421

MigratieBinnenGemeente 406 669 411 279 423 271 415 090 420 091 421 602 425 637 425 760 425 851 427 912 435 182 432 504

Gemiddelde leeftijd 41.16 41.25 41.34 41.43 41.53 41.63 41.73 41.84 41.95 42.06 42.17 42.28 42.7

41.58 41.67 41.77 41.86 41.97 42.07 42.18 42.30 42.42 42.54 42.66 42.79

Verschil -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 -0.44 -0.44 -0.45 -0.46 -0.47 -0.48 -0.49 -0.51

Gemiddelde gezinsgrootte 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.27

1.88 1.9 1.91 1.91 1.92 1.92 1.92 1.91 1.91 1.9 1.9 1.89

1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82

Verschil 0.06 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07

TotHuwelijken_VLA 1 195 614 1 188 380 1 181 012 1 173 849 1 166 492 1 159 195 1 152 464 1 145 047 1 137 885 1 130 647 1 122 865 1 114 597

SVR

Census 2011 -FGOV (2013)

Verschil

TotSamenwoningen_VLA 347 249 352 336 357 985 362 843 366 690 370 499 373 550 377 335 380 815 384 209 388 035 392 064

SVR

Census 2011 -FGOV (2013)

Verschil

TotCowoningen_VLA 119 582 118 971 118 427 117 885 117 470 116 909 116 485 115 878 115 410 114 855 114 491 113 848

TotCowoningen2Pers_VLA 92 128 91 255 90 430 89 607 88 740 87 913 87 175 86 298 85 482 84 573 83 836 82 862

TotSingles_VLA 1 125 799 1 140 884 1 155 970 1 169 324 1 185 029 1 198 677 1 212 819 1 224 980 1 237 004 1 248 682 1 261 003 1 273 190

SVR

FGOV (2013)

Verschil

Inwoners_VLA 6 558 526 6 584 669 6 610 713 6 635 888 6 659 801 6 683 143 6 704 536 6 724 177 6 742 111 6 759 275 6 775 071 6 789 449 6 789 167

SVR 6 551 043 6 577 814 6 604 259 6 629 994 6 654 787 6 678 485 6 700 612 6 721 003 6 739 913 6 757 661 6 774 093 6 789 101

Verschil 7 483 6 855 6 454 5 894 5 014 4 658 3 924 3 174 2 198 1 614 978 348

Gemiddelde gezinsgrootte_VLA 2.32 2.32 2.32 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.3 2.3 2.3 2.25

SVR 2.34 2.33 2.33 2.33 2.32 2.32 2.32 2.31 2.31 2.31 2.30 2.30

Verschil -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00

Tot personen in rusthuizen 173 674 177 975 182 085 186 641 191 120 195 958 200 084 205 186 210 193 215 349 220 268 226 008

Verschil

Migratie naar rusthuizen 13 134 13 164 13 488 13 573 13 833 14 107 14 248 14 536 14 759 14 954 15 498 15 876

Gemiddeld aantal kinderen per 

vrouw
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 Gemiddelde gezinsgrootte: na doorlopen van PopKal (toekomst) wijkt de gemiddelde gezinsgrootte 

licht af van de voorspellingen van de Studiedienst Vlaamse Regering, maar ook hier is dat verschil te 

wijten aan een verschillende berekeningsmethodiek (met of zonder rusthuisbewoners). 

Voor een vergelijking van de populatie op een meer gedetailleerd niveau (gemeente) wordt ook hier verwezen 

naar de technische rapportage van de module PopKal. 
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7 BIJLAGE: TRANSFORMATIE SEE 2001 NAAR BASIS 
DATASET 

7.1 VOORSTELLING GEZINSVORMEN IN SEE 2001 

In de SEE 2001 kregen de geënquêteerden de mogelijkheid om volgende relatiestatussen in te vullen: 

 Vrijgezel; 

 Getrouwd; 

 Gescheiden van tafel en bed; 

 Weduwschap; 

 Gescheiden. 

Daarnaast is er vanuit de SEE 2001 een variabele beschikbaar waarvan kan worden afgeleid of de persoon in 

kwestie een kind is of een ouder of lid van een echtpaar. 

Op basis van deze twee attributen worden in een logische vertaalslag volgende meer informatieve 

relatiestatussen afgeleid  die de stap zetten naar de definities zoals gehanteerd in PopSim: 

 Single; 

 Gescheiden; 

 Weduwschap; 

 Gehuwd; 

 KindVan. 

Deze vertaalslag wordt toegelicht in paragraaf 7.2. 

In een volgende stap wordt op basis van deze verrijkte relatiestatussen een beschrijvende tabel opgemaakt van 

alle gezinnen van de SEE 2001. Elk gezin krijgt een code van 5 cijfers, waarin deze 5 opeenvolgende digits 

respectievelijk staan voor het aantal singles, aantal gescheiden personen, aantal weduwnaars/weduwen, aantal 

gehuwden en aantal kinderen in het gezin. Hierbij komen, naast de gewone standaardgezinnen met 

bijvoorbeeld twee gehuwden en een aantal kinderen, ook veelvuldig vreemde combinaties voor, bijvoorbeeld: 

 00031: 3 gehuwden met 1 kind (540 gezinnen in Limburg); 

 00110: 1 weduw(e)(naar) en 1 gehuwde (347 gezinnen in Limburg); 

 01100: 1 gescheiden persoon en 1 weduw(e)(naar) (1250 gezinnen in Limburg). 

Deze gezinnen vormen geen goede vertrekbasis om verder gesimuleerd te worden in de PopSim. Vandaar dat 

er eerst een soort transformatie uitgevoerd wordt op deze gezinnen. Het gezin met code 00031 bijvoorbeeld 

wordt best omgevormd naar een gezin met 2 gehuwden en 1 single. Daarnaast moeten ook telkens de 

kinderen toegewezen worden aan hun ouders. 

7.2 TRANSFORMATIE 

Bij wijze van herhaling worden de verschillende onderscheiden relatiestatussen uit PopSim weergegeven, 

waarnaar de transformatie consistent moet vertalen: 

 Single (hieronder vallen ook alle gescheiden personen, personen in weduwschap,… die niet 

(opnieuw) één van onderstaande statussen aangenomen hebben); 

 CoWonen (kan met meerdere personen, kunnen allemaal zelfde geslacht hebben); 

 SamenWonen (met 2 personen); 

 Gehuwd (2 personen); 
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 KindVan. 

Objectief is om alle personen uit de SEE 2001 aan één van deze relatiestatussen toe te kennen, zodat 

bovendien de gezinssamenstelling voldoet aan interne condities, dus bijvoorbeeld geen drie gehuwden in één 

gezin. 

Per gezin wordt een oplijsting gemaakt van mogelijke koppels van gezinsleden, verschillend van KindVan, 

waarbij de meest waarschijnlijke koppels vooraan staan. Dit gebeurt als volgt: 

 Er wordt eerst een lijst opgemaakt met voor alle mogelijke combinaties van twee gezinsleden met 

verschillend geslacht (verschillend van KindVan) het leeftijdsverschil; 

 Deze array wordt gesorteerd op leeftijdsverschil. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat koppels die 

bestaan uit twee gehuwden als eerste in de array terecht komen. Dit om ervoor te zorgen dat in 

een gezin bestaande uit twee gehuwden met een leeftijdsverschil van bijvoorbeeld 3 jaar en een 

single met dezelfde leeftijd als één van de gehuwden, toch het koppel gehuwden op de eerste 

plaats komt te staan; 

 Vervolgens wordt de array doorlopen en worden ‘onmogelijke koppels’ - waarvan één van de 

gezinsleden al is opgenomen in een eerder koppel – verwijderd. 

Per matching koppel wordt vervolgens de relatiestatus bepaald: 

 Gehuwd als één of beide leden gehuwd zijn; 

 SamenWonen of CoWonen wordt afgeleid uit onderstaande functie van het leeftijdsverschil. De 

grafiek geeft de kans op samenwonen weer. 

 
Figuur 5: Kans op samenwonen in functie van het leeftijdsverschil 

Ook de relatiestatus voorgaand aan de huidige wordt bepaald: Single als de huidige relatiestatus Co- of 

SamenWonen is, SamenWonen als de huidige status Gehuwd is. 

Vervolgens worden alle gematchte koppels uit het betreffende gezin afgezonderd, en wordt het aantal 

restvolwassenen bepaald. Als het nog gaat om één persoon, wordt deze persoon als Single aan het laatste 

gematchte koppel toegevoegd. Zijn vorige relatiestatus wordt KindVan als de SEE 2001-relatiestatus single is, in 

de andere gevallen is de vorige relatiestatus Gehuwd. 

Als het nog gaat om meerdere restpersonen worden deze beschouwd als CoWoners. Deze zijn bijgevolg 

allemaal van hetzelfde geslacht, anders zouden ze in de matching koppel-array terecht gekomen zijn, en deze 

worden ook uit het gezin afgezonderd. Hun vorige relatiestatus wordt op Single gezet. 

Vanuit de SEE 2001 zijn er ook collectieve gezinnen bekend. Hiervan worden alle leden op relatiestatus 

CoWonend gezet, tenzij het gezin bestaat uit één lid, dan wordt het een Single. Er zijn echter ook een aantal 
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gewone gezinnen (2 gehuwden met een aantal kinderen) gecatalogeerd als collectief gezin. Deze worden op 

dezelfde manier behandeld. 

Tenslotte worden de kinderen toegekend aan de volwassenen. Dit gebeurt op basis van het leeftijdsverschil 

met de moeder vertaald naar een probabiliteit, berekend volgens een lognormaal functie met gemiddelde 26,4 

jaar, variantie 0,196 en schaalfactor 4,08. De probabiliteit van een moeder in een relatievorm wordt 

verdubbeld. Deze functie is afgeleid vanuit de SEE 2001 waar de gekende moeder-kind-paren onderzocht zijn. 

De functie ziet er als volgt uit en drukt de probabiliteit uit voor bepaald kind om aan een moeder gekoppeld te 

worden in functie van het leeftijdsverschil t.o.v. de moeder. 

 

Figuur 6: Probabiliteit voor bepaald kind om aan een moeder gekoppeld te worden in functie van het leeftijdsverschil t.o.v. 
de moeder 

Deze transformatieprocedure kan, bijvoorbeeld toegepast op de provincie Limburg, 99,7 procent van de 

informatie uit de SEE 2001 direct overzetten. De resterende bijzondere gevallen worden benaderend 

ingeschoven in andere gezinsvormen. Ter illustratie volgen uit deze transformatie voor Limburg volgende 

resultaten: 
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Tabel 3: Resultaat gezinsvormen na transformatieprocedure voor de provincie Limburg 

Zoals uit de tabel blijkt zijn er ook een heel aantal gezinnen met meerdere cowoners. Hierbij zitten bijvoorbeeld 

ook de rusthuizen. 

7.3 VERRIJKEN SEE 2001 MET GESCHIEDENIS 

Naast de transformatie van de SEE 2001 data tot een voor PopSim bruikbaar PSP- en PSF-bestand wordt de 

data bovendien ook synthetisch verrijkt. Aangezien voor bepaalde transities de duur van een persoons- of 

relatiestatus van belang is, wordt er getracht om een zo realistisch mogelijke geschiedenis te ontwikkelen, 

rekening houdende met de startkenmerken. Zo is bijvoorbeeld scheiden afhankelijk van de huwelijksduur, en is 

deze voorgeschiedenis wel degelijk nodig voor de verdere goede werking van PopSim. Voor de schatting van 

bijvoorbeeld huwelijksduur zal er gekeken worden naar de leeftijd van het oudste kind, de leeftijden van de 

betreffende personen, ... 

Andere zaken die nog worden bepaald zijn woonduur, school- en studentcarrière, ... Telkens wordt rekening 

gehouden met de kenmerken van de gezinnen/personen en worden functies toegepast die ook in de 

transitiemodellen gebruikt worden, bijvoorbeeld de spreiding van de huwelijksduur, om zodoende interne 

consistentie af te dwingen. 

Code Omschrijving Aantal (%)

20-29 2 gehuwden (+kids) 185 532 60.2%

200-209 2 samenwoners (+kids) 11 383 3.7%

2000-20009 2 cowoners (+kids) 10 752 3.5%

3000-3009 3 cowoners (+kids) 1 196 0.4%

4000 4 cowoners 866 0.3%

5000 5 cowoners 293 0.1%

6000 6 cowoners 101 0.0%

7000 7 cowoners 38 0.0%

8000 8 cowoners 20 0.0%

9000 9 cowoners 149 0.0%

10000-10009 1 single (+kids) 89 225 29.0%

10020-10029 2 gehuwden + 1 single (+kids) 7 809 2.5%

10200-10209 2 samenwoners + 1 single (+kids) 325 0.1%

12000-12009 2 cowoners + 1 single (+kids) 258 0.1%

Totaal 307 947
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