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1 INLEIDING 

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 de 

levenscyclus van een mensenleven na te bootsen. De module berekent de jaarlijkse verschuivingen in 

karakteristieken en kenmerken van een bevolking door middel van de 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. 

Voorliggende nota beschrijft de ontwikkeling van de module PopSim voor de vierde generatie strategische 

verkeersmodellen. Een detaillering van de interne processen naar kansfuncties en beslissende kenmerken is 

opgenomen in deze nota. Daarnaast wordt ook verduidelijkt op welke manier praktisch met dit systeem 

omgegaan wordt, met focus op robuustheid, snelheid van uitvoering en herhaalbaarheid.  
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2 ALGEMENE PRINCIPES 

   CONCEPT EN MODULAIRE OPBOUW 

De PopSim als instrument kan op het hoogste niveau conceptueel onderscheiden worden in twee afzonderlijke 

maar wel samenwerkende delen: simulatie en correctie, zoals geïllustreerd in volgende figuur. 

 
Figuur 1: Simulatie en correctie in PopSim 

2.1.1 SIMULATIE 

In het simulatiedeel worden alle personen en hun gezinnen met alle details en kenmerken gevolgd. Alle 

informatie en alle interacties tussen personen worden bijgehouden. Aan de hand van kansen wordt bepaald op 

welke wijze de situatie van iedere persoon of gezin wijzigt. In tegenstelling tot bij een geaggregeerde of 

synthetische aanpak, worden op deze manier de onderliggende mechanismen beschreven en gesimuleerd. Het 

belangrijkste voordeel is dat er zeer veel informatie beschikbaar is om de interacties na te bootsen én aan te 

reiken aan andere modelprocessen. Het belangrijkste nadeel ligt bij een manifest grotere noodzaak aan 

benodigde computercapaciteit en de parametrisatie van de onderliggende kansfuncties. 

Meer in detail kan gesteld worden dat in het simulatiedeel een eerste slag uitgevoerd wordt over alle personen 

heen, waarbij de belangrijkste gebeurtenissen of ‘events’ zoals sterven, geboren worden en wijzigingen in 

persoonsstatus verrekend worden. Hieronder vallen deels ook de events die de relatiestatus van de 

bestudeerde persoon aanpassen. Een tweede slag in het simulatiedeel gaat vervolgens over de gezinnen. De 

belangrijkste events die hier behandeld worden betreffen het deel van wijzigingen in relatiestatus waar 

gezinsformatie bepaald wordt, alsook reallocatie dat verhuizingen opvangt. 

2.1.2 CORRECTIE 

Het correctiedeel beoogt een controle van de gesimuleerde resultaten tegenover generieke totalen die uit 

andere bronnen of scenario-behoeften aangereikt worden. Hierbij worden alle sleutelvariabelen geaggregeerd 

naar de gewenste niveaus om te kunnen vergelijken met opgegeven randtotalen, bijvoorbeeld per gemeente 

naar bevolking per leeftijd, gezinsomvang, … Wanneer blijkt dat de resultaten van het simulatiedeel niet 

volledig overeen komen met de gewenste randtotalen, worden de detailcijfers gecorrigeerd.  
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Principieel vormt het correctiedeel een aparte module ná het volledige simulatiedeel, maar dit zorgt in praktijk 

voor een omslachtig proces om eerder gemaakte transities bij te sturen. Om die reden, én om een efficiëntere 

stroomlijning in de programmatuur te bekomen, wordt de correctie ingeschoven in elke aparte transitie-

module. De technische invulling van het correctieprincipe is opgenomen in paragraaf 2.4. 

 ALGEMENE AANPAK GEBRUIK EN SCHATTING 

TRANSITIEMODELLEN 

Zoals eerder beschreven vormen overgangen of transities tussen verschillende statussen de kern van PopSim. 

Op deze manier worden de verschillende relevante fasen uit de levenscyclus van alle gesimuleerde personen 

verwerkt. 

De schatting van transitiemodellen kan vanuit verschillende invalshoeken gebeuren. De insteek van de 

variabele tijd en het gebruik van statistieken om de transities te parametriseren kunnen variëren. Er volgt een 

voorbeeld voor de transitie sterven. Een eerste manier kan erin bestaan om voor elke persoon bij geboorte, of 

bij begin van de simulatie-oefening, een leeftijd te schatten gebaseerd op de geldende verdelingen, en vanaf 

dan het sterftejaar als kenmerk mee te nemen in de simulatie. Elk simulatiejaar wordt dan eenvoudig 

gecontroleerd of dit sterftejaar bereikt wordt om, wanneer dit het geval is, de persoon in kwestie niet langer 

actief te houden. Een alternatieve aanpak staat hier haaks tegenover: voor elke persoon wordt in elk 

simulatiejaar een kans berekend dat de persoon in kwestie zal sterven, waarbij deze kans bepaald wordt vanuit 

gekende statistieken. In tegenstelling tot de vorige aanpak, is hier op voorhand geen sterftejaar gekend, maar 

moet elk apart jaar opnieuw gesimuleerd worden. 

Voorgaand voorbeeld wordt bewust eenvoudig voorgesteld, maar tekent wel een duidelijk verschil in 

rekentechniek. De eerste aanpak bepaalt de transities een stuk vaster en eenvoudiger. Dit sluit in de meeste 

gevallen eenvoudiger aan bij toegankelijke statistieken en vraagt minder rekenperformanties. Langs de andere 

kant beperkt deze aanpak de nauwkeurigheid en inzichtelijkheid van de transitie. Levensduur is gecorreleerd 

met onder andere opleiding, relatiestatus en persoonsstatus, en deze liggen nog niet vast bij geboorte of 

aanvang van de simulatie. Op zich zouden deze andere bepalende attributen ook gelijkaardig vastgelegd 

kunnen worden bij geboorte, maar dit leidt tot een model dat alle interacties met andere personen op 

voorhand vastlegt, wat op zich onmogelijk is. Om deze reden biedt de andere insteek via jaarlijkse simulatie van 

transities meer inzicht en flexibiliteit. Alle mogelijke interacties, met opname van voorgeschiedenis, kunnen bij 

elk keuzemodel ingeschakeld worden, en alle mogelijke effecten van bepaalde keuzes kunnen tussen personen 

en gezinnen overgaan. De extra benodigde rekenprocessen worden zo efficiënt mogelijk uitgevoerd zodanig 

dat rekentijd zo beperkt mogelijk blijft. Merk wel op dat dit het gebruik van algemene statistieken moeilijker 

maakt. Deze worden namelijk zelden als jaarlijkse kansen weergegeven. In de meeste gevallen bieden 

statistieken een beeld van een bepaalde toestand in een bepaald jaar, zonder expliciet de overgangen te 

kwantificeren. Door op een slimme manier deze foto’s longitudinaal te bewerken, is het mogelijk om deze 

transitiekansen af te zonderen en te becijferen in de kansmodellen in PopSim. Zo kan je bijvoorbeeld door de 

personen van leeftijd x en leeftijd x+1 in de dataset te beschouwen als dezelfde personen die één jaar ouder 

geworden zijn transities afleiden. Daarbij wordt wel verondersteld dat de personen van een bepaalde leefijd 

over de jaren heen hetzelfde gedrag vertonen.  

In het algemeen wordt een transitie dus als kans gezien om op een bepaald moment van de ene status naar 

een andere status over te gaan, bijvoorbeeld van Leerling naar Student. Deze transitie wordt dan voorgesteld 

door een mathematisch model dat op basis van een set relevante persoons-, gezins- en omgevingskenmerken 

de kans op een bepaald moment weergeeft om van status te veranderen. PopSim werkt op basis van 

individuele microsimulatie. Continue marktaandelen uit de kansfuncties moeten dus naar discrete wel-of-niet 

keuzes vertaald worden. Dit verloopt via een gestuurde loting, die zich baseert op een eenvoudige uniforme 

uitkomst tussen 0 en 1. 
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 STURING VAN TRANSITIEMODELLEN VIA PARAMETERS 

2.3.1 STATISCHE EN DYNAMISCHE PARAMETERS 

PopSim omvat een veelvoud aan transities op basis van kansmodellen. In eerste instantie worden de 

kansmodellen geparametriseerd voor het startjaar 2001 en vervolgens toegepast op alle volgende jaren. Dit 

levert voor een aantal thema’s, bijvoorbeeld geboorte, sterfte, migratie,…, echter geen correcte resultaten op. 

De kansen variëren namelijk in realiteit in de tijd en er kunnen wijzigende tendensen optreden. Om deze reden 

wordt voor bepaalde thema’s gewerkt met jaarafhankelijke kansen: voor bijvoorbeeld het transitiemodel 

geboorte zijn er per jaar, per leeftijd en per gemeente geboorteratio’s bekend. Dit geldt eveneens voor 

toekomstprognoses. PopSim zal daarom de interne parameters die jaarlijks wijzigen dynamisch per jaar 

bijhouden. Deze dynamiek wordt verzameld in bestanden met daarin, voor dit voorbeeld, de geboorteratio’s 

voor een bepaald jaar. In deze dynamische parameterbestanden worden per desgevallend thema de 

jaarafhankelijke parameters opgenomen. Onderstaand voorbeeld illustreert deze dynamische aanpak. 

$GEBOORTERATES 

;GemeenteNIS,leeftijd,2002,2003,2004,2005,2006,... 

11001,15,0,0,0,0.0004026,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 

11001,16,0.000425713,0,0.0005144,0.0020042,0,0,0,0.0001955,0.0002146,0.0002385,0.0002385,0.0002385,0.0002385,0.0002385,0

.0002385,0.0002385,0.0002385,0.0002385,0.0002385,0.0002385,0.0002385,0.0002385,0.0002385,0.0002385,0.0002385,0.0002385,

0.0002385,0.0002385,0.0002385 

11001,17,0.001277139,0.0004115,0.0028352,0.0058197,0,0,0.0008715,0.0013979,0.0011655,0.0012304,0.0012304,0.0012304,0.00

12304,0.0012304,0.0012304,0.0012304,0.0012304,0.0012304,0.0012304,0.0012304,0.0012304,0.0012304,0.0012304,0.0012304,0.0

012304,0.0012304,0.0012304,0.0012304,0.0012304 

… 

De niet-jaarlijks-wijzigende parameters, zoals bijvoorbeeld de kans om het ouderlijk huis te verlaten, worden in 

het statisch parameterbestand opgenomen.  

2.3.2 MODIFICATIEPARAMETERS 

Daarnaast is er de noodzaak om scenarioverkenning in PopSim mogelijk te maken. Dit wordt opgevangen via 

modificatie van de ingelezen parameters. Technisch volgt dit proces eenzelfde aanpak als het proces met 

dynamische parameters, maar thematisch krijgt de scenariowerking een andere invulling.  

Deze modificatie omvat een wijziging van de parameters over de tijd volgens bepaalde verwachte of te 

onderzoeken tendensen. Deze tendensen kunnen in drie soorten worden opgevat: 

• Factorieel: transitiekansen verlopen over een bepaalde periode met een relatieve multiplicator; 

• Additioneel: transitiekansen verlopen met een bepaalde absolute toe- of afname; 

• Absoluut: transitiekansen verlopen naar een bepaalde absolute waarde. 

De modificaties worden per type transitie opgelijst. Hierbij worden mogelijks bijkomende dimensies zoals 

geslacht, gemeente, ... opgenomen. Zo kan men bijvoorbeeld beslissen de sterfteratio’s binnen een bepaald 

arrondissement of bepaalde gemeente te verhogen met 10 procent, of in te stellen op een absolute waarde. 

Wanneer dan een begin- en eindjaar wordt opgegeven, wordt de gewenste waarde bereikt in het eindjaar door 

interpolatie in de opgegeven periode. Men kan ook beslissen om de precieze data per jaar in te geven. Dat 

gebeurt door enkel het beginjaar te coderen. Ter illustratie volgt een voorbeeld met sterfteratio’s. 
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;Sterfte-transities 

2001-2005 

F-STERFTERATES(,,) = 1.1 

F-STERFTERATES(Herentals|Turnhout|Lier,,) = 1.2 

F-STERFTERATES(,24|25|30-33,) = 1.15 

F-STERFTERATES(,,1) = 1.25 

F-STERFTERATES(Arro-Mechelen,,1) = 1.25 

2020 

F-STERFTERATES(Antwerpen,40-49,) = 1.05,1.02,1.01,0.99,0.98,1.01 

A-STERFTERATES(,80) = 0.1 

D-STERFTERATES(,81) = 0.01 

Deze modificatieparameters worden geïnventariseerd in een modificatiebestand. 

2.3.3 MIGRATIEPARAMETERS 

Als apart thema vormt de beschikbare migratiedata een belangrijke databron waarvan cijfers beschikbaar zijn 

op jaarbasis. Ook deze kencijfers vallen onder de noemer parameters. Maar ze hebben een dubbele dimensie 

aangezien zowel herkomst als bestemming noodzakelijk is. Dit leidt tot een andere technische insteek en tot 

zeer omvangrijke parametersets.  

Deze kencijfers worden ook dynamisch per jaar verzameld. Bovendien kunnen ook hier scenariomodificaties op 

toegepast worden.  

 TECHNISCHE INVULLING VAN HET CORRECTIEPRINCIPE 

Ter validatie zijn er een heel aantal generieke resultaten gekend per gemeente of arrondissement, zoals het 

aantal inwoners, aantal geboorten, aantal huwelijken, … In deze context is het aangewezen om aan de hand 

hiervan de resultaten vanuit de transitiemodellen op een hardere en definitieve manier te corrigeren. 

Aangezien in de meeste gevallen de te bereiken resultaten bekend zijn op niveau van de gemeente, wordt er 

op dit niveau gecorrigeerd. Dit gebeurt op de volgende manier: 

• Wanneer een transitie plaatsvindt, wordt de agent die de transitie ondergaat, opgenomen in de 

zogenaamde JA-pool. In het andere geval wordt de agent opgenomen in de NEE-pool. In beide 

gevallen wordt de overeenkomstige transitiekans bijgehouden; 

• Na het doorlopen van de totale simulatie, wordt het eindresultaat geaggregeerd naar gemeente 

en ter correctie vergeleken met de gekende resultaten; 

• In het geval er te weinig transities uitgevoerd zijn, worden uit de NEE-pool verder bijkomende 

transities geloot en overgezet naar de JA-pool. Dit gebeurt aan de hand van de oorspronkelijke 

kansen, waardoor de representativiteit van het transitiemodel gewaarborgd blijft. 

• Wanneer er te veel transities zijn, worden er transities weggeloot uit de JA-pool. Dit gebeurt op 

basis van de oorspronkelijke kansen; 

• Na afloop van dit proces zit er in de JA-pool het noodzakelijk aantal transities. Voor deze personen 

wordt de transitie doorgevoerd. 

Dit proces schuift binnen in elke transitiemodule, en is dus geen proces dat achteraf na het simulatiedeel wordt 

uitgevoerd. Een gevolg hiervan is dat correctie in ieder transitieproces, in ieder simulatiejaar wordt uitgevoerd 
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en er dus geen meer gegeneraliseerde correctie op grote tijdsperiodes of over brede thema’s mogelijk is. De 

correctie wordt zo nauwkeurig mogelijk bij de ‘bron’ van mogelijke afwijkingen uitgevoerd. 

De correctieaantallen worden analoog aan voorgaande parameters per thema bewaard in correctiebestanden. 

 SYNTHESE VAN DE STURINGSBESTANDEN 

Uit voorgaande paragrafen volgt duidelijk dat PopSim een uitgebreide set aan parameter- en 

sturingsbestanden hanteert. Een overzichtelijke manier om deze bestanden te onderscheiden, is ze in te delen 

volgens twee dimensies: 

• Thematisch naar inhoud van de parameters: 

o Directe parameters in de transitiemodellen; 

o Twee-dimensionale kencijfers voor migratie; 

o Correctieresultaten. 

• Vormelijk naar de tijdsstempel: 

o Statisch, en dus niet wijzigend per jaar; 

o Dynamisch, met wijzigingen over de simulatiejaren heen; 

o Scenarioafhankelijk. 

Niet alle combinaties van deze voorgestelde dimensies zijn even relevant of bruikbaar. Zo is bijvoorbeeld een 

statische correctie irrelevant. 

Schematisch wordt dit als volgt weergegeven. Per combinatie van dimensies is een aanduiding van het fysieke 

bestand dat de informatie bevat opgenomen: 

 

Figuur 2: Schematisch overzicht parameterbestanden 

Om het geheel ook in een folderstructuur efficiënt te beheren, worden de statische en dynamische bestanden 

in een aparte instellingenfolder bewaard. De scenarioafhankelijke bestanden zijn optioneel en worden in 

afzonderlijke scenariofolders bewaard. 

 STARTSIMULATIE OKTOBER 2001 TOT EIND 2001 

De socio-economische enquête 2001 (SEE 2001) vormt het basisbestand. Vertrekkend van dit bestand begint 

PopSim jaar na jaar te simuleren. Echter, de socio-economische enquête dateert van oktober 2001, en 

vooraleer hierop de transitiekansen van 2002 mogen worden toegepast moet er nog verder gesimuleerd 

worden tot eind 2001. Vandaar dat er als eerste stap van PopSim een simulatieslag van drie maanden wordt 

doorgevoerd. 
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3 TECHNISCHE INVULLING 

   PLATFORM EN TOEPASSING 

De applicatie PopSim wordt als een stand-alone toepassing opgemaakt in een Visual Basic .NET-omgeving. Om 

redenen van performantie- en geheugenefficiëntie is een 64-bit architectuur zowel bij de hardware als het 

besturingssysteem aangewezen. 

De applicatie wordt gevormd door een efficiënte datastructuur waarin gezinnen en personen bijgehouden 

worden. Het simulatiedeel is een iteratief proces waarin telkens één jaar verder gezet wordt.  De kansmodellen 

rond transities worden uitgevoerd over alle personen en gezinnen heen. In de programmaopzet wordt elk 

thematisch kansmodel in een aparte module gecodeerd. Dit laat toe om op eenvoudige wijze voor elk 

vraagstuk eventueel verschillende modelvormen op te nemen, waartussen geschakeld kan worden. Hierdoor 

kunnen in de loop van de implementatie eenvoudig nieuwe inzichten of herschatte modellen ingeschoven 

worden zonder de architectuur van PopSim aan te moeten passen. 

Aangezien het datamodel rond gezinnen en personen de kern van de applicatie vormt, kunnen hierrond ook 

andere functies naast de simulatie opgenomen worden. Reeds geïmplementeerde voorbeelden hiervan zijn de 

transformatietool die de SEE 2001-dataset omvormt naar valide invoer voor PopSim. Bovendien kan een 

generieke query-builder op deze datasets dieper inzicht bieden in transitiemechanismen die in de SEE 2001 

verborgen zitten. Daarnaast volgen binnen de Population Simulator logischerwijze ook de modules PopKal en 

PopMod dezelfde datastructuur. 

In de vierde generatie strategische verkeersmodellen is het niet noodzakelijk dat PopSim structureel en 

iteratief ingezet wordt. PopSim dient als voorbereiding om de nodige demografische datasets op te bouwen. 

Dit betekent dat de vereisten naar snelheid van uitvoering minder stringent zijn. Minimaal wordt gesteld dat 

een volledige run vanaf het jaar 2001 tot, indicatief, 2030 voor heel België binnen de periode van één volledige 

dag rekenwerk moet uitgevoerd kunnen worden. Dit lukt, waarbij de eerste jaren een kleinere doorlooptijd 

hebben, en naarmate de jaren vorderen en er meer geschiedenis wordt bijgehouden wordt de rekentijd langer. 

 ORGANISATIE DATA EN INVOER 

PopSim onderscheidt invoerdata op twee niveaus. Enerzijds wordt de invoer gevormd door de basisbestanden 

met daarin de persoons- en gezinsgegevens waarop de simulatie moet worden uitgevoerd. De standaard 

basisset betreft hier een databron vanuit de SEE 2001. Anderzijds heeft PopSim een brede set aan databronnen 

met kencijfers en statistieken nodig. Deze parametriseren alle transitiekeuzemodellen.  

Persoons- en gezinsdata worden in zogenaamde PSP- en PSF-bestanden bijgehouden. Een gedetailleerde 

beschrijving is opgenomen in het overkoepelend rapport van de Population Simulator1. 

De PSP- en PSF-bestanden worden gecatalogeerd op folderbasis: PopSim verwijst naar een geselecteerde 

invoerfolder waarin alle nodige bestanden aanwezig zijn. Typisch worden deze invoerfolders naar jaartal 

geordend. De invoerset voor jaar t0 omvat in vele gevallen de data vanuit de SEE 2001. PopSim schrijft de 

resultaten, jaar na jaar, weg in identieke PSP- en PSF-bestanden, met voor elk resultaatjaar een nieuwe folder 

genoemd naar het simulatiejaar. In verdere toepassing kan PopSim vertrekken van eender welke van deze 

uitvoerbestanden door gericht de invoerfolder te herselecteren. 

                                                                 

1  Het overkoepelend rapport van de Population Simulator 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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De tweede set aan invoerdata betreffen de kencijfers en statistieken. PopSim wordt opgebouwd vanuit de 

premisse dat geen kencijfers noch parameters intern hard gecodeerd worden, maar flexibel en transparant 

extern aangereikt worden. Op deze manier zijn de gehanteerde aannames duidelijk apart beschikbaar én 

beheersbaar. 

 STROOMLIJNEN EN EFFICIËNT CODEREN 

3.3.1 BACKGROUNDWORKERS 

In PopSim wordt ieder transitieproces uitgevoerd door een backgroundworker. Deze functionaliteit geeft de 

mogelijkheid om een rekenintensieve taak op de achtergrond uit te voeren en zodoende het hoofdproces niet 

te belasten. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat de gebruikersinterface hangt en niet meer reageert op 

gebruikersacties, maar alle mogelijkheden heeft om tegelijkertijd een statusbalk en informatief veld aan te 

sturen zodat er op ieder moment schermuitvoer wordt gegenereerd. Zo blijft de gebruiker op de hoogte van de 

vorderingen. 

Het is daarnaast ook mogelijk om verschillende backgroundworkers parallel op te starten. Zo kan het inlezen 

van alle sturingsbestanden perfect parallel uitgevoerd worden met het inlezen van de PSP- en PSF-bestanden. 

Een andere toepassing van backgroundworkers bestaat er in het matchingsproces bij samenwonen, wat op zich 

het meest tijdrovende proces is, op te splitsen in meerdere kleinere deelprocessen, die elk op zich parallel 

kunnen gebeuren. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op. 

De uitvoering van de meeste transitiemodellen moet echter sequentieel gebeuren (door opeenvolgende 

backgroundworkers) waardoor hier geen parallellisatiewinst kan geboekt worden. 

3.3.2 GEHEUGEN EN EFFICIËNTIE 

Aangezien PopSim tot 12 miljoen records van personen, met bijhorende geschiedenis, moet bijhouden en 

verwerken kan dit bij onzorgvuldige codering tot geheugenproblemen leiden. Vandaar dat de data zo compact 

mogelijk wordt opgeslagen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn hieronder opgenomen. 

• Een jaartal, bijvoorbeeld het rekenjaar, wordt verminderd met 2000 en bijgehouden als type signed 

byte (-128 tot 127). Identiek wordt het geboortejaar eveneens verminderd met 2000 en 

bijgehouden. Een geboortejaar kleiner dan 0 wil dus zeggen dat men zoveel jaar vóór het jaar 2000 

geboren is; 

• De persoons- en relatiestatussen worden intern met behulp van 1 karakter opgeslagen; 

• De statistische sectoren worden niet met hun code van 4 bytes opgeslagen, maar met hun intern 

volgnummer bestaande uit 2 bytes; 

• Interne stuurvariabelen worden telkens met de nodige afbakening geboekt om zodoende voldoende 

ruimte vrij te houden; 

• Alle tijdelijke interne datastructuren worden enkel gedimensioneerd op het moment dat ze 

daadwerkelijk nodig zijn, en vervolgens opnieuw leeg gemaakt. 

Relevanter echter is het uitgangspunt dat PopSim zelf volledig functioneert in een 64-bit opzet, waardoor 

mogelijkheden rond geheugen-adressering en -beheer aanzienlijk toenemen.  

 RANDOMISATIE 

Zoals eerder gesteld vormt loting een essentieel onderdeel van PopSim. Kansen moeten per individu resulteren 

in het wél of niet uitvoeren van een transitie. Deze loting zelf moet over een totale populatie heen een uniform 

veld van uitkomsten genereren. 
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Toepassing van deze loting verloopt uiterst pragmatisch. Indien voor een bepaalde transitie een kans van 60 

procent geldt, wordt een getal tussen 1 en 100 geloot. Indien deze uitkomst kleiner of gelijk is aan 60, wordt de 

transitie uitgevoerd, anders niet. 

Het principe van loting is noodzakelijk om kansen correct te vertalen naar transities, maar introduceert op zich 

een element van willekeur in de uitvoering van de simulaties: pure loting kan niet garanderen dat een bepaald 

individu op een bepaald tijdstip onder dezelfde omstandigheden eenzelfde kans of transitie loot. Bij 

meervoudige uitvoeringen van PopSim zouden op deze manier de resultaten variëren. Door een zeer groot 

aantal doorrekeningen uit te voeren, kan deze ruis uitgefilterd worden. Maar dit is weinig efficiënt. Een andere 

aanpak bestaat er uit om de random generator van de .NET-omgeving steeds identieke sequenties aan gelote 

uitkomsten te laten bekomen. De uitkomsten zijn dan nog steeds willekeurig geloot, maar steeds in eenzelfde 

volgorde. Door een random seed (initialisatie random generator) in te stellen, kunnen deze sequenties robuust 

en vast gehouden worden. Dit biedt de garantie op identieke uitkomsten in processen waar geloot wordt. 

Naast het seeden van de lotingreeks moet echter nog een bijkomende stabilisatie ingebouwd worden. PopSim 

moet onder alle omstandigheden robuuste en identieke uitkomsten geven, dit betekent dat de random 

sequentie onafhankelijk moet zijn van de volgorde van simulatie van elke persoon én van het feitelijk jaar van 

simulatie. Anders geformuleerd, PopSim mag vóór persoon x geen andere resultaten opleveren indien meer of 

minder andere personen voor persoon x werden gesimuleerd. Simulatieresultaten voor persoon x moeten 

onafhankelijk zijn van andere simulaties tenzij een expliciete interactie vereist is. 

Bovendien moet de simulatie voor persoon x in jaar t steeds identiek zijn, onafhankelijk van het jaartal 

waarmee de simulatie begonnen is. Zo moet het mogelijk zijn om een simulatie vanaf jaar 2001 tot jaar 2015 te 

laten lopen, en op basis van deze resultaten verder te simuleren tot in 2020. Deze resultaten mogen niet 

afwijken van de resultaten indien in één rekenslag van jaar 2001 naar jaar 2020 gesimuleerd wordt. 

Om aan beide voorgaande voorwaarden te voldoen, wordt de random seed op jaar, persoons- en procesniveau 

uitgevoerd. De seed waarmee elk proces rekent is dan een samengestelde functie van jaar t, persoon ID en 

proces p. Met deze aanpak blijft de willekeurige sequentie op persoonsniveau gegarandeerd, en betekent 

volgorde van doorrekening naar jaar, proces of persoon geen verstoring meer. 

 INTERNE BOEKHOUDING 

Het interne datamodel combineert de gezins- en personenlijsten op een logische en efficiënte manier om 

zodoende de keuzemodellen eenvoudig te laten functioneren. Er worden wel een hele set intern-logische 

condities en verbindingen gelegd tussen de attributen, deze functioneren als spelregels om de simulatie correct 

te kunnen uitvoeren. 

Een deel van deze regels zijn arbitrair en eenvoudig, maar ze moeten toch intern afgedwongen worden. 

Bijvoorbeeld kinderen onder de 18 jaar kunnen geen rijbewijs hebben, kinderen onder de 12 jaar kunnen niet 

werkzaam zijn, mannen kunnen geen kinderen krijgen, elk kind heeft normaliter een koppeling met een vader 

en moeder, … 

Een ander deel van de regels is complexer en bakent het speelveld af waarbinnen de transitiemodellen kunnen 

spelen. Bijvoorbeeld vanuit de relatiestatus KindVan moet er eerst sprake zijn van een transitie naar Single 

vooraleer andere relaties kunnen gelegd worden, relatiestatus Gehuwd kan enkel vanuit relatiestatus 

SamenWonen, een gezin kan niet bestaan uit een oneven aantal SamenWonenden, … (zie paragraaf 4.4). Er is 

dus een beperking toegevoegd op de volgorde van transities. Interne condities zijn noodzakelijk om de 

ontwikkelde volgorde van transitiemodellen correct te kunnen laten opereren. Bepaalde op het zicht strikt 

lijkende beperkingen kunnen wel binnen één en hetzelfde jaar gebeuren. Het is dus wel mogelijk om binnen 

één simulatiejaar van relatiestatus KindVan over Single over SamenWonen tot Gehuwd te geraken. Dit zorgt 

ervoor dat de tijdstap van een jaar geen onrealistische effecten teweeg brengt. 
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Het geheel aan regels wordt binnen PopSim als condities opgenomen, en door zorgvuldige codering van alle 

interne verschuivingen kunnen geen foute condities ontstaan. Echter kunnen personen transities ondergaan 

terwijl ze eigenlijk niet onmiddellijk aan alle regels voldoen. Dit is noodzakelijk om de geaggregeerde resultaten 

overeen te laten komen met de generieke resultaten die gekend zijn per gemeente of arrondissement. 

Daarnaast moeten door transities die de gezinssamenstelling wijzigen, zoals bijvoorbeeld SamenWonen of het 

afbreken van CoWonen, een boel dataregels op een correcte manier verwerkt worden. Dit is zeker het geval 

wanneer kinderen meegenomen worden aangezien ze tot hetzelfde gezin behoren. Deze acties worden binnen 

PopSim in polyvalente functies ondergebracht: door personen die in een veranderende gezinssituatie zitten, via 

deze functies te laten passeren, wordt gegarandeerd dat de datasets van gezinnen en personen intern 

consistent en correct blijft. 

Voorgaand geheel aan regels, de interne boekhouding genoemd, is cruciaal in de totale opbouw van de 

applicatie. De flexibele en eenvoudig werkbare boekhouding biedt een raamwerk waarin geavanceerde 

keuzemodellen en –processen kunnen opereren zonder steeds expliciet te moeten zorgen voor onderhoud en 

consistentie van data. Deze boekhouding wordt zorgvuldig bijgehouden in een basismodule in PopSim. Bij 

aanpassingen in visie op het interne datamodel, wordt het geheel aan regels en functionaliteiten strikt 

herwerkt conform deze aanpassingen.  

Ter volledigheid wordt aangestipt dat een onderdeel binnen de interne boekhouding instaat voor het 

opschonen van het interne datamodel tussen simulatiejaren door: na elk apart keuzemodel worden de 

datasets consistent gemaakt, zodanig dat sequentiële transitiemodellen inherent rekening houden met 

voorgaande transities. Hierdoor worden er veelvuldig tijdelijke (deel)gezinnen gemaakt, die meteen daarna 

weer opgaan in andere gezinnen. Dit zorgt voor een zeer snelle toename van de lijst met gezinnen die 

gecumuleerd over de simulatiejaren heen nutteloos en ongewenst is. Tussen twee opeenvolgende 

simulatiejaren worden daarom de gezins- en personendatasets gezuiverd en opnieuw compact gemaakt. Deze 

slag kost beperkt rekentijd maar voorkomt finale geheugenproblemen. 

 AFBAKENING STUDIEGEBIED 

PopSim simuleert op niveau van individuele personen. In theorie moet elk individu dat mogelijks verderop in 

het verkeersmodel verplaatsingen uitvoert, binnen PopSim apart gesimuleerd worden. Het is in de praktijk 

evident dat dit onmogelijk is, en dat er op een bepaald niveau geen simulering meer mogelijk is. Zoals een 

verkeersmodel een duidelijk onderscheid naar studiegebied hanteert, is deze premisse binnen PopSim ook van 

belang. 

Afbakening van een studiegebied kent een tamelijk strikt karakter: alle gezinnen binnen dit studiegebied 

worden volledig gesimuleerd, de populatie buiten het studiegebied is niet op individueel niveau gekend. 

Anders voorgesteld, op zich vormt het niet-studiegebied een container die via immigratie en emigratie 

aangesproken wordt. PopSim simuleert echter heel België. Dit is ruimer dan nodig in het verkeersmodel. Zo 

wordt de relatieve rol van de container van het buitengebied kleiner. 

Bovendien stelt de ruimtelijke samenstelling van het studiegebied een onomkeerbare keuze voor: PopSim-

doorrekeningen die met een bepaalde indeling opstarten, kunnen achteraf niet meer functioneren met andere 

afbakeningen van het studiegebied. Oorzaak hiervan ligt bij het inschakelen van ID’s voor personen en 

gezinnen, die op hun beurt het proces rond seeding bij loting determineren. Zoals eerder gezegd zijn datasets 

wel stapelbaar, maar herbruik van ID’s kan niet ondersteund worden. Dit heeft zijn gevolgen bij de opzet van 

de PopSim-doorrekeningen. Wanneer PopSim bijvoorbeeld alleen voor de provincie Antwerpen rekent, zullen 

interne unieke ID-sleutels van bij het begin gebruikt worden. Identiek zal PopSim voor doorrekeningen voor de 

provincie Limburg ook hier ID-sleutels vanaf het begin definiëren. Wanneer er echter een gecombineerde 

doorrekening voor de provincies Antwerpen en Limburg opgesteld wordt, kan niet gegarandeerd worden dat 
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alle ID-sleutels identiek zijn aan de ID-sleutels in de afzonderlijke doorrekeningen voor Limburg en Antwerpen. 

In dit geval zullen de ID-sleutels van gezinnen en personen in Limburg achter de oplijsting van Antwerpen 

beginnen, zodoende zullen de seeds voor deze gezinnen en personen anders schalen, en zal een afwijkende 

loting zorgen voor licht verschillende resultaten. 

Vanuit deze praktische beschouwingen wordt geopteerd om PopSim consequent op heel België te laten 

opereren. Dit garandeert maximale consistentie in resultaten, en het is eenvoudig om achteraf uit de PopSim-

resultaten enkel het noodzakelijke studiegebied uit te snijden. 

 RAPPORTAGE EN ANALYSE 

PopSim functioneert als een raamwerk waarin het interne datamodel rond gezinnen en personen op 

verschillende manieren kan bewerkt en bevraagd worden. Het hoofddoel van PopSim is de simulatie van deze 

populatie over verschillende toekomstjaren heen. Een andere belangrijke taak is het aanmaken van duidelijke 

en inzichtverschaffende rapporten en analyses. 

Op dit moment biedt PopSim drie belangrijke rapportagemogelijkheden. Gezamenlijk bevragen ze het interne 

datamodel en rapporteren ze de cijfers vanuit een specifieke invalshoek. De drie mogelijkheden komen in 

onderstaande paragrafen aan bod. 

3.7.1 LONGITUDINAAL OPVOLGINGSRAPPORT GEZINNEN 

Het longitudinaal opvolgingsrapport volgt de personen uit een vooraf geselecteerde set aan gezinnen doorheen 

alle simulatiejaren en rapporteert de voornaamste kenmerken op jaarbasis. Technisch worden alle personen 

uit de selectie van de gezinnen bij aanvang van de simulatie gemarkeerd. Na elk simulatiejaar worden deze 

gemarkeerde personen opgezocht in de gezins- en personendatasets en wordt hun situatie afgedrukt. De 

selectie evolueert dynamisch mee: indien een persoon uit een geselecteerd gezin vertrekt en met andere 

personen een nieuw gezin vormt, worden alle leden van dit nieuwe gezin mee gerapporteerd. Op deze manier 

kan de selectie breed worden, maar ze geeft wel het volledige inzicht in de levensloop van de geselecteerde 

individuen. 

Deze opvolgingsrapportage is uiterst geschikt om detail modelvoeringen te traceren. Ze biedt namelijk op 

microschaal alle inzichten in de kansen en de gevolgen van de kansen. Tijdens de ontwikkelingsfase van PopSim 

werd deze rapportage veelvuldig gebruikt om te verifiëren of de interne mechanismen resulteren in een 

logische levensloop. 

3.7.2 GEAGGREGEERDE RAPPORTAGE GESELECTEERD JAAR 

In plaats van een selectie van personen die doorheen de jaren gevolgd worden, worden in de geaggregeerde 

rapportage alle gezinnen en personen over één simulatiejaar gerapporteerd. In grote lijnen aggregeert deze 

functionaliteit de interne datasets naar een door de gebruiker aangereikt aggregatieniveau. Dit kan gaan van 

provincie over gemeente tot aan het statistische sectorniveau. Het resultaatbestand sommeert vervolgens per 

aggregatiegebied de klassieke generieke kenmerken zoals het aantal inwoners, leeftijdsverdeling, 

gezinssamenstelling, … 

In praktijk wordt deze rapportage typisch op gemeentelijk niveau uitgevoerd, en worden deze algemene 

samenvattingstabellen vergeleken met bijvoorbeeld randtotalen van de Studiedienst Vlaamse Regering en het 

Federaal Planbureau. Verdere toepassing biedt bovendien de mogelijkheid om klassieke socio-demografische 

gegevenssets voor strategische verkeersmodellen aan te reiken: aggregatie naar een opgegeven gewenst 

zoneringsniveau resulteert automatisch in de basis SDG-informatie voor de strategische verkeersmodellen.  
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Verder in het simulatietraject vormt deze functionaliteit ook een structureel onderdeel van de 

correctiemodule. Deze zet namelijk generieke richtcijfers uit tegenover intern gesimuleerde resultaten. De 

voorliggende aggregatiefunctie produceert daartoe de nodige vergelijkingsdata. 

3.7.3 AD HOC QUERY-BUILDER 

De ad hoc query-builder heeft geen directe gebruikersinterface binnen de PopSim-applicatie, maar wordt 

gevormd door een onderdeel in de code waarmee efficiënt en snel alle mogelijke queries kunnen uitgezet 

worden. 

In deze query-module zitten de standaard codeblokken die nodig zijn om doorheen het interne datamodel te 

itereren en op basis van zelf aan te reiken condities een rapportage uit te voeren. De gebruiker voegt hiertoe 

bijkomende subprocedures in deze module toe, die meestal vertrekken van een standaard query-sjabloon. Er 

worden geen harde richtlijnen of beperkingen ingesteld. De ontwerper definieert zelf de query die op dat 

moment noodzakelijk is. 

Praktisch worden reeds een set bevragingen van de data op punt gezet, die in eerste instantie de basis-dataset 

vanuit SEE 2001 bevragen om gerichte inzichten te krijgen. Door bijvoorbeeld de startfoto van SEE 2001 te 

onderzoeken naar personen per leeftijdsklasse die ofwel nog thuis wonen, ofwel niet langer thuis wonen, 

wordt een analyse aangereikt waaruit met terugwerkende kracht de kansen op het huis-verlaten kunnen 

gefilterd worden. Een andere praktische toepassing is het bevragen van de SEE 2001-dataset naar de 

gemiddelde leeftijd waarop een vrouw een kind krijgt, met inzicht in verdeling van deze leeftijden. 

De query-builder zelf is dus geen hands-on functie die de PopSim aanbiedt, maar eerder een aparte module in 

het raamwerk waar een onderzoeker de technische mogelijkheden heeft om de interne data te bevragen 

volgens eigen opgegeven regels. Deze regels worden dan in .NET-code geprogrammeerd. 
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4 EVENTS EN TRANSITIES 

PopSim zal voor ieder individu op basis van kansen bepalen welke gebeurtenissen of events plaatsvinden. Dit 

kan dan de kenmerken zoals persoons- en relatiestatus eventueel veranderen. 

Samengevat worden volgende events onderscheiden: 

• Geboren worden; 

• Sterven; 

• Verandering in persoons- en relatiestatus; 

• Emigratie/immigratie/reallocatie. 

De meeste events worden op persoonsbasis uitgewerkt, maar sommige events worden op gezinsniveau 

uitgevoerd. Dit laatste komt neer op een gezamenlijke keuze van alle leden. 

Een aantal events verlopen eenvoudigweg als gevolg van de leeftijd van het individu, bijvoorbeeld de overgang 

van Baby naar Leerling of van Werkzaam naar Gepensioneerd. Andere gebeurtenissen hangen van veel meer af 

dan enkel de leeftijd, bijvoorbeeld de kans op Scheiden of de kans om van Werkzaam naar Niet-werkzaam te 

gaan. 

Voor een aantal events zijn statistieken beschikbaar om de overgangskansen af te leiden. Voor een dimensie 

die niet direct beschikbaar is in deze statistieken, bijvoorbeeld relatiestatus en sterfte- of geboortekansen, 

moeten de kansenfuncties naar deze dimensie uitgesplitst worden door een vorm van kalibratie. Dit kan tot 

veel verschillende vrijheidsgraden leiden wat de kalibratie van de keuzemodellen bijzonder complex kan 

maken. Om die reden wordt in sommige gevallen een aanpak voorzien, waar ratio’s op basis van waargenomen 

tabellen gehanteerd worden in plaats van een verklarend geschat model. Hoewel ze minder nauw aansluiten 

bij het principe van simulatie op basis van verklarende variabelen bieden de ratio’s algemeen een betere 

aansluiting bij de werkelijke evoluties.  

In de bijlage wordt het gehele simulatieproces weergegeven aan de hand van een vereenvoudigde 

metacodering van deze transities. 

   STERFTE 

4.1.1 RATIOMODEL 

Op basis van sterftestatistieken per jaar, per geslacht en per gemeente, worden sterftetabellen opgebouwd die 

als ratio’s ingeschakeld worden in het transitiekeuzemodel: 

Kans(sterven) = Tabel(leeftijd, geslacht, gemeente) 

Deze aanpak biedt geen verklarende meerwaarde, maar heeft als voordeel een zeer nauwkeurige uitkomst te 

bieden die voorlopig de voorkeur krijgt in het totale proces van kalibratie van parameters. 

4.1.2 CORRECTIE 

De toepassing van de jaarafhankelijke kansen uit het ratiomodel benaderen al zo goed mogelijk de gewenste 

uitkomsten. Omdat we via waargenomen cijfers enerzijds of via prognosecijfers anderzijds beschikken over het 

exacte aantal sterftes per gemeente tot 2060 wordt via het eerder beschreven principe van correctie 

(paragraaf 2.4) ervoor gezorgd dat deze aantallen exact worden bekomen. Dit gebeurt als volgt voor het event 

sterven: 

• Per persoon wordt de sterftekans bepaald. Er wordt een getal tussen 1 en 100 geloot; 
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• Indien de uitkomst van de loting kleiner is dan de sterftekans wordt deze persoon opgenomen in de 

zogenaamde JA-pool, anders in de NEE-pool. Bovendien wordt de sterftekans bijgehouden; 

• Na het opmaken van de pools wordt vergeleken met de noodzakelijk uit te komen sterftecijfers; 

• Indien er te weinig sterftes in de JA-pool zitten worden uit de NEE-pool nog bijkomende sterftes 

geloot, op basis van de originele sterftekans, en alsnog overgezet naar de JA-pool; 

• Wanneer er te veel sterftes zijn worden er weggeloot uit de JA-pool op basis van de originele 

sterftekans; 

• Na afloop van dit proces zit er in de JA-pool het noodzakelijk aantal sterftes, en wordt voor deze 

personen de transitie van sterven doorgevoerd en de noodzakelijke boekhouding uitgevoerd. 

 GEBOORTE 

4.2.1 RATIOMODEL 

Dit event wordt, om redenen van consistentie, direct op persoonsniveau geïmplementeerd maar het is evident 

dat de trigger praktisch gezien bij de moeder ligt. 

Op basis van geboortestatistieken per jaar en per gemeente worden vruchtbaarheidstabellen opgemaakt: deze 

geven de kans weer dat een vrouwelijke persoon, in een bepaalde gemeente, op een bepaalde leeftijd een kind 

krijgt: 

Kans(geboorte) = Tabel(leeftijd, gemeente) 

Het geslacht van het geboren kind wordt geloot met een kans van 48,8 procent voor een meisje. Op dit 

moment worden meerlingen nog niet opgenomen. 

4.2.2 CORRECTIE 

De toepassing van de jaarafhankelijke kansen uit het ratiomodel benaderen al zo goed mogelijk de gewenste 

uitkomsten. Omdat we via waargenomen cijfers of via prognosecijfers beschikken over het exacte aantal 

geboorten per gemeente tot 2060 wordt via het eerder beschreven principe van correctie (paragraaf 2.4) 

ervoor gezorgd dat deze aantallen exact worden bekomen. Dit gebeurt als volgt voor het event geboren 

worden: 

• Per vrouw wordt de kans op het krijgen van een kind bepaald. Er wordt een getal tussen 1 en 100 

geloot; 

• Indien de uitkomst van de loting kleiner is dan de geboortekans wordt deze persoon opgenomen in de 

zogenaamde JA-pool, anders in de NEE-pool. Bovendien wordt de geboortekans bijgehouden; 

• Na het opmaken van de pools wordt vergeleken met de noodzakelijk uit te komen geboortecijfers; 

• Indien er te weinig geboortes in de JA-pool zitten worden uit de NEE-pool nog bijkomende geboortes 

geloot, op basis van de originele kans, en alsnog overgezet naar de JA-pool; 

• Wanneer er te veel geboortes zijn worden er weggeloot uit de JA-pool op basis van de originele kans; 

• Na afloop van dit proces zit er in de JA-pool het noodzakelijk aantal geboortes, en wordt voor deze 

personen de transitie van een kind krijgen doorgevoerd en de noodzakelijke boekhouding uitgevoerd. 
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 WIJZIGING PERSOONSSTATUS 

4.3.1 ALGEMENE OPZET PERSOONSSTATUS 

Deze status typeert de verschillende activiteitsfasen van personen die binnen verkeersmodellering een cruciale 

rol spelen. Er wordt in grote lijnen onderscheid gemaakt naar dagelijkse verplichting inzake school, werk of het 

ontbreken van beide. 

 
Figuur 3: Schematische voorstelling persoonsstatus 

Deze status bevindt zich volledig binnen het eigen persoonsniveau, in tegenstelling bijvoorbeeld tot de 

relatiestatus. De overgang tussen statussen wordt volledig uitgevoerd op de eigen persoonskenmerken. De 

relatie tot andere gezinsleden of wijziging in gezinssituaties worden hierdoor niet getriggerd. 

Door condities inzake schoolplicht zijn de eerste twee statussen Baby en Leerling eenvoudig. Bovendien zijn ze 

slechts in één richting te doorlopen. In grote lijnen wordt elke persoon op beroepsactieve leeftijd geacht onder 

één van de vier statussen Student, Werkzaam, Werkzoekend of Niet-actief te vallen. De laatste status betreft 

Niet-zelfstandig. Dit komt in feite neer op het bereiken van de situatie waarbinnen in verdere jaren geen 

simulatie van verschillende transities meer mogelijk is, met uitzondering van de transitie sterven. Binnen 

PopSim betekent dit dat de persoon in kwestie in een status komt die niet meer kan veranderen. 

De verbindingen in voorgaand schema tonen de mogelijke transities aan. Deze kunnen ook in een meer 

abstracte vorm weergegeven worden. Elke groene blok in onderstaand diagram stelt een transitiemodel voor 

waar via kansfuncties de overgang wordt gesimuleerd. Soms gebeurt de transitie in twee stappen: bijvoorbeeld 

van Niet-actief over Werkzoekend naar Werkzaam. Rode blokken stellen een onmogelijke transitie voor. Grijze 

blokken op de diagonaal bevatten geen transitie, maar in bepaalde statussen wordt hier wel een voortgang 

bijgehouden om bepaalde toekomstige transities voor te bereiden.  
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Figuur 4: Mogelijke versus onmogelijke transities in persoonsstatus 

Volgende paragrafen gaan in op de details van de verschillende transities. 

4.3.2 TRANSITIE BABY NAAR LEERLING 

Elke nieuw-geboren persoon binnen PopSim start met persoonsstatus Baby. Op een bepaalde leeftijd start de 

schoolloopbaan. Aangezien de voorbereidende graad kleuteronderwijs niet volledig verplicht is, verschilt de 

instroom naar leeftijd, maar er wordt gesteld dat elke persoon via de substatus Kleuter van de status Leerling 

passeert. PopSim hanteert hier volgende regels: 

• Op een leeftijd van 2 jaar gaat 50 procent van de kinderen naar de kleuterschool; 

• Op een leeftijd van 3 jaar gaat opnieuw 90 procent naar de kleuterschool. Let wel, deze kans van 

90 procent is een momentane kans, en stelt op zich geen marktaandeel voor. Combinatie van 

deze en voorgaande kans komt uit op een martkaandeel van 95 procent; 

• Op een leeftijd van 4 jaar gaat iedereen naar de kleuterschool. 

Deze kansen zijn niet afgeleid uit statistieken, maar zijn eerder een deskundige inschatting. 

4.3.3 TRANSITIES OP VLAK VAN SUBSTATUS BIJ LEERLING 

Binnen de status Leerling volgt de substatus de schoolloopbaan. Deze volgt in grote lijnen onderstaande 

volgorde. 

• Kleuter; 

• Lager onderwijs; 

• Secundair onderwijs, opgedeeld naar type ASO, BSO, KSO en TSO. 
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In wat volgt worden de verschillende substatussen in meer detail overlopen. De kansen die hierbij vernoemd 

worden, zijn afgeleid uit de onderwijsstatistieken, meer bepaald uit de statistische jaarboeken van het Vlaams 

Ministerie van Onderwijs en Vorming.  

a) Kleuter 

Voor het kleuteronderwijs evolueert de loopbaan mee met de leeftijd. Ieder jaar wordt er telkens overgegaan 

naar het volgende jaar. Zittenblijven of retentie wordt niet opgenomen. 

b) Lager onderwijs 

Het jaar waarin de kinderen 6 jaar worden, gaan ze naar het eerste leerjaar. Daarna doorlopen ze de lagere 

school jaar na jaar, steeds rekening houdend met een kans op retentie. Onderstaande tabel geeft de kans op 

zittenblijven weer. Deze kans is afhankelijk van schooljaar en geslacht. 

 
Tabel 1: Kans op zittenblijven in functie van schooljaar en geslacht 

c) Secundair onderwijs 

Na het zesde leerjaar gaan de kinderen, als ze niet blijven zitten, over naar het middelbaar. Zo komen dan 

terecht in het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B. De kans voor een kind om in één van deze twee 

onderwijsvormen terecht te komen, zal in grote mate ook verdere transities beïnvloeden. Het heeft 

bijvoorbeeld meestal een direct effect op het hoogst behaalde diploma. De middelbare studiekeuze is vaak 

afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders. PopSim verdeelt de leerlingen dan ook over deze types 

secundair onderwijs. Op dit moment wordt enkel een geobserveerde verdeling over de graden gehanteerd. 

Voor jongens is de kans op ASO 86,2% en BSO 13,8%. Voor meisjes is de kans op ASO iets hoger, namelijk 90,0% 

tegenover 10,0% kans op BSO. De weergegeven statistieken zijn voor het jaar 2002, maar zijn voor alle jaren 

beschikbaar. De tendens die zich over de jaren heen voordoet is dat de kans op ASO lichtjes daalt, zowel voor 

jongens als voor meisjes. 

Verdere verdieping van dit keuzemodel met andere gezinskenmerken wordt in volgende versies opgenomen. 

PopSim volgt tevens de jaarlijkse vooruitgang op, waarbij jaarlijks de kans op zittenblijven wordt 

verdisconteerd. Eerder dan een verdeling over de duur van de schoolloopbaan op te nemen, wordt jaarlijks 

gesimuleerd wie welke kans heeft om het jaar over te doen. De onderwijsstatistieken bieden inzichten in het 

percentage zittenblijvers per geslacht, schooljaar en graad (ASO, BSO, KSO en TSO). Onderstaande tabel geeft 

de door PopSim gehanteerde kansen op zittenblijven weer: 

Schooljaar Jongens Meisjes

1 6.7% 6.3%

2 3.4% 4.0%

3 2.2% 2.5%

4 2.0% 1.8%

5 1.4% 1.1%
6 0.3% 0.3%
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Tabel 2: Kans op zittenblijven in functie van schooltype en geslacht 

Deze kansen worden per schooljaar toegepast op alle leerlingen. Niet alle leerlingen studeren hierdoor op de 

leeftijd van 18 jaar af.  

Naast de kans op zittenblijven is er bovendien ieder jaar een kans om te veranderen van onderwijstype.  

Zo kan een leerling na het eerste jaar overgaan van A-stroom naar B-stroom, met een kans van 6,2% voor 

jongens en 5,8% voor meisjes. 

Na het tweede jaar schakelt een deel van de leerlingen in de A-stroom over naar BSO, met een kans van 3,5% 

voor jongens en 3,3% voor meisjes. De rest van de leerlingen vanuit de A-stroom wordt verdeeld over ASO, TSO 

en KSO, volgens volgende verdeling: 

 
Tabel 3: Verandering van onderwijstype na het tweede jaar: verdeling vanuit het ASO volgens geslacht 

Na het derde jaar secundair onderwijs is er opnieuw een deel van de leerlingen in het ASO dat overschakelt 

naar een ander onderwijstype. De kansen waarmee ze blijven in ASO of overschakelen naar een ander 

onderwijstype zijn opgenomen in onderstaande tabel: 

 
Tabel 4: Verandering van onderwijstype na het derde jaar: verdeling vanuit het ASO volgens geslacht 

Na het vierde jaar krijgen de ASO-leerlingen opnieuw de kans om eventueel naar een ander onderwijstype over 

te stappen. De kansen staan in onderstaande tabel:  

 
Tabel 5: Verandering van onderwijstype na het vierde jaar: verdeling vanuit het ASO volgens geslacht 

Bij de overgang van het vijfde naar het zesde jaar blijven de leerlingen in hetzelfde onderwijstype. 

Zoals hierboven aangegeven worden in PopSim enkel kansen opgenomen om van ASO over te schakelen naar 

een ander type. Er wordt verondersteld dat, eens men in een ander type zit, men in dat andere type blijft. De 

aantallen die toch nog veranderen van type zullen eerder beperkt zijn. 

Schooljaar ASO J ASO M BSO J BSO M KSO J KSO M TSO J TSO M

1 3.8% 2.3% 1.5% 0.9% nvt nvt nvt nvt

2 4.1% 2.5% 5.5% 4.0% nvt nvt nvt nvt

3 4.2% 2.5% 11.6% 9.2% 18.5% 11.5% 11.6% 8.2%

4 4.9% 2.3% 7.7% 5.6% 16.0% 10.0% 9.2% 5.5%

5 7.2% 3.1% 9.5% 8.2% 24.0% 11.4% 15.7% 9.7%
6 2.8% 1.0% 5.4% 3.7% 6.7% 3.5% 6.3% 3.1%

Geslacht ASO KSO TSO

Jongens 54.5% 1.4% 44.1%

Meisjes 65.2% 2.7% 32.1%

Geslacht ASO BSO KSO TSO

Jongens 94.1% 2.1% 0.2% 3.6%

Meisjes 94.5% 2.6% 0.4% 2.4%

Geslacht ASO BSO KSO TSO

Jongens 91.3% 3.8% 0.6% 4.3%

Meisjes 94.3% 1.1% 0.8% 3.9%
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Na het zesde jaar middelbaar onderwijs krijgt een leerling de kans om te gaan verder studeren. Dit komt in 

volgende paragraaf aan bod. Wanneer hij of zij in het BSO zit, krijgt hij of zij bovendien de kans van ongeveer 

80% om een zevende jaar te doen. 

Wanneer een leerling ouder dan 18 jaar is maar nog niet afgestudeerd bestaat de kans dat hij zijn middelbaar 

onderwijs niet zal afmaken. De kans op drop out hangt af van geslacht, onderwijstype en het aantal jaren dat 

de leerling al is blijven zitten. 

Bovenstaande kansen om te veranderen van onderwijstype zitten allemaal jaarafhankelijk in PopSim. De 

illustraties van hierboven zijn de kansen voor het jaar 2002. 

4.3.4 TRANSITIES LEERLING NAAR STUDENT / WERKZAAM / WERKZOEKEND / NIET-ACTIEF 

Na het verlaten van het secundair onderwijs, wordt de keuze gesteld tussen verder studeren aan universiteit of 

hogeschool, gaan werken, werkzoekend of niet-actief worden. Het is evident dat deze keuze sterk aansluit bij 

het gevolgde type secundair onderwijs: leerlingen uit het ASO zullen vaker een hogere studie aanvatten, terwijl 

leerlingen uit het beroepsonderwijs vaker direct doorstromen naar de arbeidsmarkt. 

PopSim hanteert volgende kansen om verder te studeren, afhankelijk van vooropleiding en geslacht. Deze 

kansen worden enkel toegepast op leerlingen die hun diploma secundair onderwijs behaald hebben. 

 
Tabel 6: Kansen om te gaan studeren (voor leerlingen die hun diploma secundair onderwijs behaald hebben) volgens 

vooropleiding en geslacht, 2002 

Als er inderdaad een hogere studie wordt aangevat, wordt onmiddellijk de duur van de studie bepaald, 

rekening houdend met het behaalde diploma in het secundair onderwijs. Vervolgens wordt de kans op 

vertraging, of eventuele drop out, bepaald en mee opgenomen in de studieduur. In tegenstelling tot bij alle 

andere processen ligt bij aanvang van de studie het hele studietraject vast en zal er in de volgende studiejaren 

dus niet meer gesimuleerd worden, maar zal gewoon de substatus geüpdatet worden.  

Wanneer de leerling niet gaat verder studeren, komt hij met een bepaalde kans op de arbeidsmarkt terecht, 

afhankelijk van leeftijd en geslacht: 

 
Tabel 7: Kans op arbeidsmarkt wanneer leerling niet verder studeert in functie van leeftijd en geslacht, 2002 

Als de leerling niet werkzaam wordt gaat een klein percentage van 1,5% over naar niet-actief, de rest wordt 

werkzoekend. 

Kans op hogeschool ASO BSO KSO TSO

Jongens 32.8% 17.8% 66.3% 62.4%

Meisjes 44.8% 25.7% 70.2% 83.7%

Kans op universiteit ASO BSO KSO TSO

Jongens 55.8% 0.5% 11.2% 5.6%

Meisjes 48.5% 0.2% 14.5% 3.1%

Leeftijd Man Vrouw

18 58.5% 45.1%

19 67.8% 55.9%

20 72.0% 61.9%

21 75.5% 68.5%

22 77.6% 72.5%

23 79.7% 74.5%
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4.3.5 TRANSITIES STUDENT NAAR WERKZAAM / WERKZOEKEND / NIET-ACTIEF 

Wanneer een student afgestudeerd is en dus zijn diploma behaald heeft krijgt hij een kans van 25% om een 

bijkomende of aanvullende studie aan te vatten. In het andere geval, komt hij met een bepaalde kans op de 

arbeidsmarkt terecht. Deze kansen zijn afhankelijk van leeftijd en geslacht: 

  
Tabel 8: Kans op arbeidsmarkt voor studenten in functie van leeftijd en geslacht, 2002 

Als de student niet op de arbeidsmarkt terecht komt, gaat een heel klein percentage van 1,5% direct over naar 

niet-actief, de rest wordt werkzoekend. 

Zoals blijkt uit de tabellen is de kans om op de arbeidsmarkt te komen enkel afhankelijk van leeftijd en geslacht, 

en niet van het feit of men al dan niet een hogere studie beëindigd heeft. In een volgende versie zal dit feit wél 

mee in rekening gebracht worden. 

Wanneer een student vroegtijdig stopt met zijn studie krijgt hij de kans om een nieuwe studie aan te vatten. Bij 

een drop out aan de hogeschool zal 65% een nieuwe studie hoger onderwijs aanvatten. Bij een drop out aan de 

universiteit zal 20% een nieuwe universitaire studie aanvatten en 80% een nieuwe studie aan de hogeschool. 

Wanneer er geen nieuwe studie wordt aangevat komt de drop out met een kans afhankelijk van leeftijd en 

geslacht op de arbeidsmarkt terecht. 

4.3.6 TRANSITIES WERKZAAM NAAR WERKZOEKEND / NIET-ACTIEF / PENSIOEN 

Een werkzame persoon krijgt vanaf de leeftijd van 58 jaar elk jaar een kans van 20 procent om naar de status 

van pensioen over te stappen. 

Daarnaast wordt elk jaar de kans berekend om ontslagen te worden of zelf ontslag te nemen. Vanuit een studie 

uitgevoerd door Securex2 zijn kansen op vrijwillig en onvrijwillig ontslag afgeleid, afhankelijk van de duur van de 

carrière. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

 
Tabel 9: Kans om ontslagen te worden of zelf ontslag te nemen 

                                                                 

2 Personeelverloop in de privésector – Benchmark 2010: Studie gebaseerd op een representatieve steekproef van 85.996 werknemers uit 
de privésector. 

Leeftijd Man Vrouw

21 75.5% 68.5%

22 77.6% 72.5%

23 79.7% 74.5%

24 81.0% 76.9%

25 82.3% 78.0%

26 83.9% 78.8%

27 84.6% 78.6%

28 85.4% 78.9%

29 85.8% 78.2%

30 86.0% 78.1%

Duur carrière (jaren) 0 1-3 4-10 11-20 >20

Kans op onvrijwillig ontslag 20.70% 10.11% 5.10% 4.20% 4.20%

Kans op vrijwillig ontslag 11.69% 10.69% 5.09% 2.40% 0.90%
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Wanneer iemand zijn ontslag krijgt of neemt, wordt die met heel kleine kans van 0,5 tot 1% Niet-actief. In het 

andere geval wordt hij Werkzoekend.  

4.3.7 TRANSITIES NIET-ACTIEF NAAR WERKZAAM / WERKZOEKEND / PENSIOEN 

Een niet-actieve persoon gaat vanaf de leeftijd van 65 jaar over naar de status Pensioen. 

Een heel klein percentage wordt werkzoekend: 1,8% volgens de enquête naar de arbeidskrachten (EAK). 

Rechtstreeks overstappen naar de status van Werkzaam is niet mogelijk, dat moet steeds via de status 

Werkzoekend gebeuren, maar de gecombineerde overgang van Niet-actief naar Werkzaam via Werkzoekend 

kan natuurlijk wél gebeuren in hetzelfde simulatiejaar. 

4.3.8 TRANSITIES WERKZOEKEND NAAR WERKZAAM / NIET-ACTIEF / PENSIOEN 

Een werkzoekende gaat vanaf de leeftijd van 65 jaar over naar de status Pensioen. 

Een klein percentage van 2% besluit om Niet-actief te worden. 

De kans om over te gaan van Werkzoekend naar Werkzaam wordt bepaald door het benodigd aantal 

werkzamen, afhankelijk van de leeftijdsklasse, in de gemeente. Wanneer blijkt dat er te weinig werkzamen in 

de gemeente zijn worden er extra personen uit de pool van werkzoekenden toegevoegd tot het gewenste 

aantal bereikt wordt. 

4.3.9 TRANSITIE NAAR NIET-ZELFSTANDIG 

Deze transitie wordt verder beschreven in paragraaf 4.5. 

 WIJZIGING RELATIESTATUS 

De transities op het vlak van relatiestatus vormen één van de meest essentiële onderdelen van PopSim 

aangezien dit proces de vorming en samenstelling van gezinnen bepaalt. Op basis van de aangereikte SEE 2001 

wordt deze relatiestatus structureel vereenvoudigd naar 5 statussen, zoals weergegeven in onderstaande 

figuur. 
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Figuur 5: Schematische voorstelling relatiestatus 

Elke baby die in het intern datamodel komt, krijgt relatiestatus KindVan. Deze status impliceert in de praktijk 

dat de persoon in kwestie nog niet actief participeert in transities die gezinsvorming bevatten. Op zich hebben 

alle personen met status KindVan een band met minstens één ouder die bepaalt op welke manier ze in 

gezinsvorming volgen.  

De status Single vormt de hoeksteen voor alle personen in het interne datamodel. Dit is de meest eenvoudige 

gezinsvorm. Vanaf de relatiestatus KindVan is dit ook de enige mogelijke transitie. Deze overgang duidt erop 

dat de persoon kan deelnemen aan feitelijke gezinsvorming. Eender welke persoon kan zelf kinderen hebben 

die dan via relatiestatus KindVan gebonden zijn aan deze persoon.  

Gezinnen met meerdere personen in samenwoonverband, kunnen drie vormen aannemen: 

• CoWonen: meerdere personen wonen samen zonder relatieverband; 

• SamenWonen: 2 personen wonen samen in relatieverband; 

• Gehuwd: 2 personen wonen samen in huwelijksverband. Deze relatiestatus kan enkel bereikt 

worden via een transitie vanuit de status SamenWonen. 

Binnen PopSim zijn mengvormen technisch mogelijk. Deze worden zelfs aangereikt door de startset vanuit de 

SEE 2001, maar worden in de loop van de simulatie om redenen van efficiëntie niet actief gevormd. 

Transities worden enkel in bepaalde richtingen toegelaten, waarbij opnieuw duidelijk is dat de status Single 

centraal staat. CoWonen kan enkel van en naar Single schuiven, identiek voor SamenWonen. Deze laatste 

relatiestatus vormt bovendien met Gehuwd een driehoekig verband dat slechts in één richting kan doorlopen 

worden. 
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Figuur 6: Mogelijke versus onmogelijke transities relatiestatus 

De statussen CoWonen en SamenWonen bevatten beide een matching-module die een keuze maakt uit 

mogelijke partners. De drie statussen die een gezin in samenwoonverband voorstellen, bevatten elk een 

kansfunctie om deze gezinsvorm op te breken. 

Onderstaande paragrafen beschrijven de verschillende transities in meer detail. 

4.4.1 TRANSITIE KINDVAN NAAR SINGLE 

Een kind kan voogdij van zijn/haar ouders verlaten om te gaan deelnemen in alle processen rond 

gezinsvorming. Leeftijd en geslacht spelen hierbij een grote rol in combinatie met de persoonsstatus. 

Vanuit de SEE 2001-analyses kunnen transitiekansen afgeleid worden. Aangezien het gaat om de transitie van 

KindVan naar Single worden personen vanaf 17 jaar beschouwd. De SEE-set wordt longitudinaal bekeken, dat 

wil zeggen dat ervan uitgegaan wordt dat de personen van bijvoorbeeld 17 jaar in de set dezelfde zijn als de 

personen van 18 jaar in de set, maar dat ze één jaar ouder geworden zijn. Bovendien wordt er vanuit gegaan 

dat personen met leeftijden vanaf 17 jaar een identiek gedrag vertoonden over hun voorgaande jaren, anders 

zou de dataset niet op een longitudinale manier mogen bekeken worden. Op deze manier kan gesteld worden 

dat de situatie inzake de wel of niet KindVan-status voor verschillende leeftijden het cumulatieve gevolg is van 

keuzes die ze op jongere leeftijd maakten. Deze aanpak is werkbaar aangezien het verlaten van de KindVan-

status als een éénrichtingsproces beschouwd wordt. 

Voor werkzame mannen geldt volgende afgeleide kans voor de transitie van KindVan naar Single: 
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Figuur 7: Kans op transitie van KindVan naar Single voor werkzame mannen 

Een 23-jarige werkzame man die nog als KindVan geregistreerd staat, heeft op die leeftijd een kans van 9 

procent om als Single te gaan wonen, en zich op die manier op de ‘samenlevingsmarkt’ te begeven. Piek van 

deze waarnemingen bevindt zich op de leeftijden van 26 om vervolgens gradueel af te nemen met een  staart 

die hoger is dan verwacht. Bij deze hogere leeftijden moet gesteld worden dat deze transitie ook expliciet 

veroorzaakt kan worden door het wegvallen van ouders in het gezin zelf, wat de statistieken aan de eindkant 

van de curve vertekenen. 

PopSim onderscheidt in totaal zes functies naar geslacht en persoonsstatus. Eén van deze functies was 

weergegeven in voorgaande figuur voor werkzame mannen. De persoonsstatus speelt een duidelijke rol, zoals 

geïllustreerd wordt in onderstaande waarnemingen. De kans op transitie van KindVan naar Single, opgesplitst 

naar Student, Werkzaam en Niet-actief, wordt voorgesteld voor mannen. 

 

Figuur 8: Kans op transitie van KindVan naar Student, Werkzaam en Niet-Actief 
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Niet-actieve jongemannen verlaten vroeger de ouderlijke vleugels, studenten schuiven logischerwijze enkele 

jaren naar rechts op. Bij elke curve is te zien dat er op de leeftijd van 18 jaar een beginpiek zit. Deze is het 

gevolg van de premisse dat vóór de leeftijd van 18, deze transitie in PopSim als eigen keuze nog niet toegelaten 

wordt.  

4.4.2 TRANSITIE SINGLE NAAR COWONEN / SAMENWONEN 

Deze transitie bepaalt de kans dat een persoon met relatiestatus Single gaat CoWonen dan wel SamenWonen 

en zich in de matching-procedure begeeft. Op zich wordt hier nog geen partner gekozen, wél het feit of de 

persoon op zoek is naar een partner. 

Voor de status SamenWonen worden volgende kansen gehanteerd, afhankelijk van geslacht en leeftijdsklasse.  

 
Tabel 10: Kans op samenwonen in functie van geslacht en leeftijd 

Grafisch geeft dit volgend beeld: 

 

Figuur 9: Kans op samenwonen in functie van geslacht en leeftijd 

Aangezien er over samenwonen niet veel officiële statistieken te vinden zijn, zijn deze kansen voor een deel 

afgeleid uit kansen op huwen, en intuïtief aangepast. 

Voor CoWonen wordt gebruikt gemaakt van volgende kansfunctie, met name een kwadratische vergelijking die 

enkel afhankelijk is van leeftijd. 

Kans(CoWonen) =  0,00004 ∙ leeftijd² − 0,00372 ∙  leeftijd + 0,072 

Geslacht / leeftijd <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60-69 70-79 >80

Man 3.1% 27.4% 46.5% 26.4% 15.3% 10.8% 8.4% 6.0% 2.6% 0.8% 0.3%

Vrouw 13.2% 61.4% 50.2% 21.4% 12.4% 8.6% 6.1% 3.3% 0.5% 0.1% 0.0%
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Daarbij worden de kansen vanaf de leeftijd van 28 jaar afgetopt op 0,0001.  

Grafisch geeft dit volgend beeld: 

 

Figuur 10: Kans op cowonen in functie van leeftijd 

Personen die worden uitgeloot om te gaan CoWonen of SamenWonen worden in een matchingpool 

ondergebracht om één, of meer, meest plausibele partners te zoeken. 

4.4.3 COMBINATIE PERSONEN BIJ SAMENWONEN 

De relatiestatus SamenWonen impliceert exact twee personen die in een relatieverband samenwonen. 

Praktisch komt de matching van personen die in de matchingpool zitten neer op het zoeken naar een meest 

plausibele partner. Er wordt een beperkte utiliteitsberekening toegepast om deze plausibele kandidaten af te 

zonderen. 

In tegenstelling tot methodes waarbij enkel personen van hetzelfde geslacht gematched worden, wordt in deze 

aanpak geen onderscheid naar geslacht gemaakt. Het theoretische model laat toe dat relaties van hetzelfde 

geslacht op een identieke manier ingepast worden. Hierdoor wordt de totale matchingpool niet in twee 

man/vrouw delen opgesplitst, maar kan elke persoon elke andere persoon tot partner kiezen. 

De utiliteit om een bepaalde partner te kiezen, wordt afhankelijk gesteld van onderling leeftijdsverschil, 

nabijheid en verschil in geslacht. Dit geeft in formulevorm: 

Utiliteitj|i =  exp(βleeftijd ∙ abs(li − lj+δ) +  βnabijheid ∙ Afstandij + βgeslacht ∙ SameSex +  ε) 

waarbij 

• abs(li − lj+δ) het absolute leeftijdsverschil voorstelt; 

• Afstandij de gevlogen afstand op gemeenteniveau in kilometer is; 

• SameSex een dummy is die 1 is bij personen van hetzelfde geslacht. 

In dit proces wordt bijkomende storing gebracht om de idee vorm te geven dat in praktijk niet altijd de persoon 

met de hoogste utiliteit gekozen wordt. In werkelijkheid bestaat de keuzepopulatie immers niet uit de volledige 

populatie, en wordt theoretisch een suboptimale partner gekozen. Bovendien wordt onderkend dat de 
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voorgestelde functiebeschrijving niet volledig verklarend is. Dit wordt in bovenstaande functie verder 

geïntroduceerd door per persoon i, die de keuze maakt, in de eerste plaats afwijkende voorkeuren voor te 

stellen via een uniforme verdeling rond de β-parameters 

• βleeftijd : − 0,5 ± 0,2 

• δleeftijd: 0 ± 5 

• βnabijheid : − 0,2 ± 0,1 

• βgeslacht : − 2,5 ± 0,25 

Op de tweede plaats wordt er voor persoon i over alle personen j een directe storingsterm bijgeteld, namelijk  

• ε: βgeslacht ∙ (±0,5)/3 

Het matchingproces is niet dubbelzijdig gebonden, dit wil zeggen dat het proces iedereen aan iedereen kan 

koppelen (en bijvoorbeeld niet enkel mannen aan vrouwen), en loopt iteratief door de te verwerken pool van 

personen. Per iteratie wordt één persoon geloot die kiest uit de resterende andere personen in de pool. Om 

het proces sneller te maken wordt verondersteld dat met een zekerheid van 50 procent een persoon j gekozen 

wordt die de beste utiliteit benadert. Uit de keuzepopulatie wordt de hoogste utiliteit berekend van 12 procent 

van de personen. Deze wordt vervolgens als drempelcriterium gezet. De eerste persoon j die hoger scoort dan 

deze drempel wordt gekozen. 

Dit voorgestelde model wordt pragmatisch opgesteld en resulteert in logische combinaties, waarbij een 

geloofwaardige verdeling over partners naar afstand en leeftijd afgeleid wordt. In volgende versies van PopSim 

wordt de insteek naar nabijheid verder uitgediept door niet enkel woonplaats maar ook andere locatie zoals 

studie- of werkplaats als ankerpunt mee te nemen. 

Na het vinden van een partner worden beide partners uit de pool verwijderd en naar de gezinssamenstelling 

gestuurd. Hierdoor verkleint de keuzepopulatie voortdurend en wordt het mechanisme intrinsiek sneller. 

4.4.4 COMBINATIE PERSONEN BIJ COWONEN  

Dit proces is gelijkaardig aan de vorige procedure, zelfde formulevorm, maar legt enkele andere accenten. De 

parameter die de positieve voorkeur voor partners van verschillend geslacht voorstelt, wordt omgekeerd en 

minder uitgesproken gemaakt. De dummy SameSex wordt in dat geval herzet naar een dummy DifferentSex. 

Daarnaast worden personen die in een CoWoon-relatie gaan niet verwijderd uit de matchingpool. Wel krijgen 

ze een bijkomende negatieve utiliteit zodanig dat ze minder aantrekkelijk worden. Dit laat toe om, in 

beperktere mate, cowonen met meer dan twee personen inherent mee te nemen en zo de mogelijkheid te 

bieden voor bredere gezinsvormen. 

4.4.5 TRANSITIE SAMENWONEN NAAR GEHUWD  

Dit kansmodel vormt een eenvoudige vertaling van jaarlijkse huwelijksstatistieken naar kansen om op basis van 

de populatie van samenwonenden het juiste aantal huwelijken af te leiden. 

Volgende kansfunctie wordt toegepast, rekening houdend met de duur van samenwonen: 

Kans(huwen) = duur ∙ exp (−1 ∙ duur ∙ 0,5) ∙ 0,6 

Wanneer de samenwoningsduur 0 jaar bedraagt wordt de kans op trouwen gezet op 0,05. Op deze manier kan 

er in hetzelfde simulatiejaar rechtstreeks van single naar samenwonen naar gehuwd overgegaan worden. 

Grafisch geeft dit volgend beeld: 
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Figuur 11: Kans op huwen in functie van de duur van het samenwonen 

4.4.6 TRANSITIE GEHUWD NAAR SINGLE  

Dit kansmodel vormt in praktijk de omgekeerde beweging als het vorige model, en is gebaseerd op officiële 

statistieken rond geregistreerde scheidingen. De verklarende variabele baseert zich op de lengte van het 

huwelijk en leeftijd van de oudste gehuwde. 

Ter illustratie wordt hieronder de kansfunctie getoond voor de leeftijdsklasse 35-39 jaar in functie van de duur 

van het huwelijk. 

 

 

Figuur 12: Kans op scheiden in functie van de duur van het huwelijk 



 

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

 

Beleid 29  

In een volgende versie van PopSim worden bijkomende indicatoren opgenomen zoals leeftijdsverschil en 

eventuele verschillen in opleiding, persoonsstatus, … Op dit moment werden nog geen gerichte databronnen 

hierrond geïnventariseerd. 

4.4.7 TRANSITIE COWONEN / SAMENWONEN NAAR SINGLE  

Deze transitiemodellen berekenen de kans dat één van de actoren de gezinsvorm verlaat en op die manier de 

gezinsvorm opbreekt. De functie “Scheiden van Samenwoners” is praktisch gelijkaardig aan de functie in de 

transitie van Gehuwd naar Single, maar is scherper gepunt en een stuk hoger op kortere termijnen. 

Kans(scheiden van samenwoners) = duur ∙ exp (−1 ∙ duur ∙ 0,2) ∙ 0,056 

 
Figuur 13: Kans op scheiden van samenwoners in functie van de duur van samenwonen 

Voor de kans op scheiden van cowoners wordt een functie opgebouwd op basis van de gemiddelde leeftijd van 

de cowoners: 

Kans(scheiden van cowoners) = leeftijd4,5 ∙ exp (−1 ∙ leeftijd ∙ 0,2) ∙ 0,000001 
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Figuur 14: Kans op scheiden van cowoners in functie van gemiddelde leeftijd van de cowoners 

 RUSTHUIZEN – NIET-ZELFSTANDIG  

Een specifieke vorm van cowonen betreffen de rusthuizen. De personen in deze rusthuizen worden onttrokken 

aan alle simulatiemodules, met uitzondering van de module ‘sterven’. 

Wanneer een persoon zijn intrek neemt in een rusthuis wordt zijn relatiestatus op CoWonen gezet, en wordt 

de persoonsstatus Niet-zelfstandig. 

Onderstaande figuur geeft de kans weer om naar een rusthuis te gaan, afhankelijk van de leeftijd: 

 

Figuur 15: Kans om naar een rusthuis te gaan in functie van de leeftijd 

Wanneer een persoon naar een rusthuis gaat, wordt deze geplaatst in het dichtstbijzijnde rusthuis. 
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 EXTERNE MIGRATIE 

Voor de externe migratie, dit zijn de migraties van en naar het buitenland, worden de immigraties en 

emigraties apart behandeld. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat de immigranten een ander profiel/leeftijd 

hebben dan de emigranten.  

4.6.1 IMMIGRATIE 

Voor de externe immigratie worden er gezinnen bijgemaakt door kopijen te maken van bestaande gezinnen in 

de betreffende gemeente. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de gezinsleden. De gezinnen 

bestaande uit personen met een leeftijdsverdeling overeenkomend met de immigranten krijgen een hogere 

kans om bijgemaakt te worden.  Het voordeel van het maken van kopijen van bestaande gezinnen is het feit 

dat hierdoor alle persoons- en gezinsattributen al zijn ingevuld.  

Het proces van gezinnen selecteren gebeurt iteratief, tot wanneer een selectie van gezinnen gevonden is die zo 

goed mogelijk aansluit bij de immigranten. 

4.6.2 EMIGRATIE 

Voor de externe emigratie worden gezinnen geschrapt in de betreffende gemeente. Ook hier wordt rekening 

gehouden met de leeftijd. Het proces van passende gezinnen selecteren verloopt analoog aan de immigratie: 

De gezinnen bestaande uit personen met een leeftijdsverdeling overeenkomend met de emigranten hebben 

een hogere kans om geschrapt te worden. 

 INTERNE MIGRATIE 

Voor de interne migratie, dit zijn de migraties binnen België, maakt PopSim gebruik van migratiematrices op 

gemeenteniveau, per jaar. Deze matrices geven het aantal migraties van gemeente naar gemeente weer, per 

jaar, en dit ook voor de toekomst in het dynamische migratiesturingsbestand. Enkel de verhuizingen tussen de 

gemeenten worden weergegeven, niet binnen de gemeente zelf. De opbouw van deze migratiematrices wordt 

beschreven in hoofdstuk 5. 

Vanuit de transitiemodules rond relatiestatus, zowel verbreken als aangaan van relaties, verlaten van ouderlijk 

huis, én de kansverdeling op verhuizen van gezinnen, ontstaan pools van personen/gezinnen die reallocatie 

eisen, bijvoorbeeld bij een scheiding, of reallocatie wensen. Anders geformuleerd worden dit harde 

zoeklocaties versus zachte zoeklocaties, en dit per gemeente. De kans om binnen de eigen gemeente te 

verhuizen, wordt ook gegeven. De betreffende gezinnen komen dan in de pool migratie-binnen-eigen-

gemeente terecht. 

Doel is dan om alle gemeentepools met harde zoeklocaties te verhogen/verlagen zodat het aantal 

overeenkomt met het aantal nodige emigraties per gemeente vanuit de migratiematrix. Er zijn twee mogelijke 

situaties: 

• Het totale aantal in de pool met harde zoeklocaties is hoger dan het aantal emigraties vanuit de 

migratiematrix. In dit geval worden er willekeurig gezinnen weggeloot en worden deze, aangezien ze 

verplicht zijn te verhuizen, toegevoegd aan de pool migratie-binnen-eigen-gemeente; 

• Het aantal in de pool met harde zoeklocaties ligt lager dan het aantal emigraties vanuit de 

migratiematrix. Er worden gezinnen vanuit de pool met zachte zoeklocaties bijgeloot tot het gewenste 

aantal bereikt is. Indien dit aantal nog niet toereikend is worden er nog willekeurig gezinnen bijgeloot 

vanuit de populatie die ook zullen verhuizen. 
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Vervolgens worden de gezinnen uit de pools met harde zoeklocaties, per gemeente, via loting verdeeld over de 

betreffende gemeenterij van de migratiematrix, zodat de migratiebeweging in PopSim overeenkomt met deze 

uit deze opgegeven migratiematrices. 

De gezinnen die terecht gekomen zijn in de pool migratie-binnen-eigen-gemeente worden apart behandeld. Zij 

blijven uiteraard in dezelfde gemeente, maar krijgen een andere bouwblok toegekend. Dit is gebaseerd op 

eenvoudige relatieve kansberekening binnen de gemeente: de bouwblokken met het hoogst aantal inwoners 

hebben de grootste kans. 
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5 VERRIJKEN MIGRATIEDATA 

Voor het proces van interne migratie, dit zijn de migraties binnen België, wordt in PopSim gebruik gemaakt van 

jaarlijkse migratiematrices op gemeenteniveau. Voor de jaren 2001 tot en met 2013 bestaan er voor heel 

België geobserveerde migratiematrices op gemeenteniveau, deze worden dan ook gebruikt in PopSim in het 

migratieproces voor de jaren 2001 tot 2013. 

Voor de toekomst bestaan er echter geen dergelijke geobserveerde migratiematrices, terwijl PopSim wel 

dergelijke matrices nodig heeft in zijn migratieproces. Deze moeten dus worden opgemaakt. Om de werking 

van PopSim zelf niet te verzwaren, worden deze opgemaakt in de externe module PopSimMigratie. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van volgende beschikbare data: 

• Migratiematrices op gemeenteniveau van 2001 tot 2013, voor heel België. De intra-gemeentelijke 

migraties zijn hierin niet opgenomen; 

• Prognose van arrondissementstotalen voor interne emigratie en immigratie tot 2030, voor heel België, 

zonder intra-gemeentelijke verhuizingen; 

• Voor de Vlaamse gemeenten bestaan bovendien ook de meer gedetailleerde prognoses van interne 

emigratie- en immigratiecijfers tot 2030 op gemeenteniveau, zonder intra-gemeentelijke 

verhuizingen; 

 

Door een combinatie en eenvoudige extrapolatie van deze bestanden worden gemeentelijke immigratie- en 

emigratiecijfers opgesteld, zonder intragemeentelijke verhuizingen, voor alle gemeenten van België, voor alle 

jaren tot 2030. 

 

Het resultaat van de module PopSimMigratie vormt op zichzelf een externe dataset voor PopSim. Aangezien dit 

proces praktisch slechts éénmalig moet uitgevoerd worden, net zoals het verrijken van de start dataset uit de 

SEE 2001, vormt het dan ook geen praktische belemmering om dit in een aparte toepassing uit te voeren. 
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6 BIJLAGE: VOORSTELLING SIMULATIEPROCES IN 

METACODE 

Onderstaande schematische beschrijving geeft op een hoog niveau, zonder detaillering, het generieke proces 

weer dat PopSim per jaar simuleert. 

01-ModuleSterfte 

   Loop Gezin_Persoon 

      If (BerekenKansOpSterfte) then 

         ZetPersoonOpNonActief 

         If (LaatstePersoonInGezin) then 

            ZetGezinOpNonActief 

         EndIf 

      Endif 

   EndLoop 

    

02-ModuleGeboorte 

   Loop Gezin_Persoon 

      If (Geslacht) then 

         If (BerekenKansOpGeboorte) then 

            LootGeslachtKind 

            Boekhouding ... (Voeg kind toe, zet kind- en ouderverwijzingen ...) 

         EndIf 

      EndIf 

   EndLoop 

       

03-ModulePersoonsStatus 

   Loop Gezin_Persoon 

BehandelPersoonsstatus (baby_leerling/student_Werkzaam/Inactief/Werkzoekend_pensioen) 

   EndLoop 

 

04-ModuleMoveOut 

   Loop Gezin_Persoon 

      If (RelatieStatus = "KINDVAN" 

         If (BerekenKansOpMovingOut) then 

            RelatieStatus = "SINGLE" 

            ZoekLocatie = True 

            If (Persoon_heeft_kinderen_die_mee_moeten) then 

               ZetKinderenOpzijOmLaterOmTePikken 

            EndIf 

         Else  

            Niks, gewoon blijf KINDVAN 

         EndIf 

      EndIf    

   EndLoop 
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05-ModuleVerlaatCoWonen 

   Loop Gezin 

      If (TelAantalCoWoners > 0) 

         If (BerekenKansOpVerlaatCoWonen(TelAantalCoWoners) then 

            If (TelAantalCoWoners = 2) 

               LootVertrekkendeCoWoner 

               With VertrekkendeCoWoner 

                  RelatieStatus = "Single" 

                  ZoekLocatie = True 

                  If (Persoon_heeft_kinderen_die_mee_moeten) then 

                     ZetKinderenOpzijOmLaterOmTePikken 

                  EndIf 

               EndWith   

               With BlijvendeCoWoner 

                  RelatieStatus = "Single" 

                  If (BerekenKansOpVerhuizen) then 

                     ZoekLocatie = True 

                     If (Persoon_heeft_kinderen_die_mee_moeten) then 

                        ZetKinderenOpzijOmLaterOmTePikken 

                     EndIf 

                  EndIf 

               EndWith 

            Endif 

            If (TelAantalCoWoners > 2) 

               LootVertrekkendeCoWoner 

               With VertrekkendeCoWoner 

                  RelatieStatus = "Single" 

                  ZoekLocatie = True 

                  If (Persoon_heeft_kinderen_die_mee_moeten) then 

                     ZetKinderenOpzijOmLaterOmTePikken 

                  EndIf 

               EndWith   

               With BlijvendeCoWoners 

                  DoeProcesOpnieuwMetOverblijvers 

               EndWith 

            Endif 

         Else 

            If (BerekenKansOpVerhuizen) then 

               ZetAlleLeden ZoekLocatie = True 

            EndIf          

         EndIf 

      EndIf 

   EndLoop 
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06-ModuleVerlaatSamenWonen 

   Loop Gezin 

      If (TelAantalSamenWoners > 0) 

         If (BerekenKansOpVerlaatSamenWonen) then 

            LootVertrekkendeSamenWoner 

            With VertrekkendeSamenWoner 

               RelatieStatus = "Single" 

               ZoekLocatie = True 

               If (Persoon_heeft_kinderen_die_mee_moeten) then 

                  ZetKinderenOpzijOmLaterOmTePikken 

               EndIf 

            EndWith   

            With BlijvendeSamenWoner 

               RelatieStatus = "Single" 

               If (BerekenKansOpVerhuizen) then 

                  ZoekLocatie = True 

                  If (Persoon_heeft_kinderen_die_mee_moeten) then 

                     ZetKinderenOpzijOmLaterOmTePikken 

                  EndIf 

               EndIf 

            EndWith 

         Else 

            If (BerekenKansOpVerhuizen) then 

               ZetAlleLeden ZoekLocatie = True 

            EndIf          

         EndIf 

      EndIf 

   EndLoop 

 

07-ModuleVerlaatHuwelijk 

   Loop Gezin 

      If (TelAantalgehuwden > 0) 

         If (BerekenKansOpVerlaatHuwelijk) then 

            LootVertrekkendeGehuwde 

            With VertrekkendeGehuwde 

               RelatieStatus = "Single" 

               ZoekLocatie = True 

               If (Persoon_heeft_kinderen_die_mee_moeten) then 

                  ZetKinderenOpzijOmLaterOmTePikken 

               EndIf 

            EndWith   

            With BlijvendeGehuwde 

               RelatieStatus = "Single" 

               If (BerekenKansOpVerhuizen) then 

                  ZoekLocatie = True 

                                                                                                                                                                                             (ctd) 
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                  If (Persoon_heeft_kinderen_die_mee_moeten) then 

                     ZetKinderenOpzijOmLaterOmTePikken 

                  EndIf 

               EndIf 

            EndWith 

         Else 

            If (BerekenKansOpVerhuizen) then 

               ZetAlleLeden ZoekLocatie = True 

            EndIf          

         EndIf 

      EndIf 

   EndLoop 

 

08-ModuleZetSingleInGezin 

   Loop Gezin_Persoon 

      If (RelatieStatus = "Single") then 

         If (KansOpSamenWonen) then 

            ZetPersoonInSamenWonenPersonenPool 

         Else 

            If (KansOpCoWonen) then 

               ZetPersoonInCoWonenPersonenPool        

            Else 

              If (BerekenKansOpVerhuizen) then 

                 ZoekLocatie = True 

              Endif 

            EndIf 

         EndIf 

      EndIf 

   EndLoop 

 

09-BehandelCoWonenPersonenPool 

   Loop Personen_In_CoWonenPersonenPool 

      VoerMatchingUit 

      MaakCoWonenPool 

   EndLoop 

 

10-BehandelSamenWonenPersonenPool 

   Loop Personen_In_SamenWonenPersonenPool 

      VoerMatchingUit 

      MaakSamenWonenPool 

   EndLoop 

11-BehandelCoWonenPool 

   Loop Gezinnen_In_CoWonenPool 

      Loop Personen_In_CoWoonGezin 

         If (Persoon_In_CoWoonGezin.ZoekLocatie=False) then KansKeuzeLoc[Persoon_In_CoWoonGezin] = 4 
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         If (Persoon_In_CoWoonGezin.ZoekLocatie=True) then KansKeuzeLoc[Persoon_In_CoWoonGezin] = 1 

      EndLoop 

      KansKeuzeLoc[Aantal_Personen_In_CoWoonGezin + 1] = 1 

      LootKeuzeLoc                                  [Loot over mogelijkheden, bestaande locaties hebben relatief 4 keer meer kans, 
maar verhuizen heeft ook kans] 

      If (KeuzeLoc = één_van_bestaande_locaties) 

         VoerBoekhouding  (maak nieuw gezin met bestaande locatie) 

         HaalEventueleKinderenOp 

         With AlleLeden ZoekLoactie = False 

      Else 

         VoerBoekhouding  (maak niew gezin met alle leden ZoekLocatie = True) 

         HaalEventueleKinderenOp 

      EndIf 

   EndLoop 

 

12-BehandelSamenWonenPool 

   Loop Gezinnen_In_SamenWonenPool 

      Loop Personen_In_SamenWoonGezin 

         If (Persoon_In_SamenWoonGezin.ZoekLocatie=False) then KansKeuzeLoc[Persoon_In_SamenWoonGezin] = 4 

         If (Persoon_In_SamenWoonGezin.ZoekLocatie=True) then KansKeuzeLoc[Persoon_In_SamenWoonGezin] = 1 

      EndLoop 

      KansKeuzeLoc[Aantal_Personen_In_SamenWoonGezin + 1] = 1 

      LootKeuzeLoc] 

      If (KeuzeLoc = één_van_bestaande_locaties) 

         VoerBoekhouding  (maak nieuw gezin met bestaande locatie) 

         HaalEventueleKinderenOp 

         With AlleLeden ZoekLoactie = False 

      Else 

         VoerBoekhouding  (maak niew gezin met alle leden ZoekLocatie = True) 

         HaalEventueleKinderenOp 

      EndIf 

   EndLoop 

 

13-ReAllocatie 

   Loop Gezinnen 

      If (eender_welke_persoon.ZoekLocatie = True) then 

         [BestaandSysteemVanReAllocatie 

      EndIf 

   EndLoop 
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14-ControleerTrouwen 

   Loop Gezinnen 

      If (SamenWondendeInGezin) then 

         If (BerekenKansOpTrouwen) then 

            RelatieStatus = Gehuwd 

         EndIf 

      EndIf 

   EndLoop 

 

15-DoeUpKeepGezinnen  

   Loop Gezinnen 

      If (DetailRapportage) then 

         DoeDetailRapportage 

      EndIf 

      ControleerSyntaxGezinnenEnLeden  

   EndLoop 


