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Groei- en Krimpmomentum

Het groeimomentum van een bevolking bestaat erin dat deze blijft
groeien voor circa drie kwart eeuw na een vruchtbaarheidsdaling
tot op het niveau van twee kinderen. Dit is veroorzaakt door het 
nog opschuiven van grote generaties moeders doorheen de 
vruchtbare leeftijdsgroep 15-49. Dit is typisch voor
ontwikkelingslanden die nu die vruchtbaarheidstransitie meemaken
of juist hebben voltooid.

Het krimpmomentum is hiervan het spiegelbeeld en bepaalt dat
krimp en ontgroening blijven doorlopen in bevolkingen met een
geschiedenis van lage vruchtbaarheid ook al nadat de 
vruchtbaarheid op vervangingsniveau zou hersteld zijn. Typisch
voor Europese en Aziatische landen die reeds meer dan 30 jaar een
lage vruchtbaarheid kennen met afstamming beneden het 
2 kinderen niveau.



Krimpmomentum: voorbeeld Italië

Lesthaeghe & Surkyn

x 1000



Krimpmomentum en verouderingsgolf: voorbeeld Italië

Lesthaeghe & Surkyn



Sterftedaling:  (a) neutraal en (b) met  vergrijzing

Een daling van de sterfte verspreid over alle leeftijden (zie Afrika) is 
NEUTRAAL inzake veroudering omdat er onderaan een verjongingseffect
ontstaat die opweegt tegen het vergrijzingseffect bovenaan.
Eens de winst grotendeels enkel bovenaan mogelijk is ontstaat een puur
vergrijzingseffect dat niet meer gecompenseerd wordt (zie Europa)
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Effect verschillende vruchtbaarheidsniveaus op de leeftijdsstructuur

Willems & Lesthaeghe

Modale leeftijdsgroep = 75 jaar.

Maar evenveel kinderen als 92 jarigen.



Convergentie naar stabiele vorm
(“sterke ergodiciteit” theorema)

Iedere bevolking, gesloten voor migratie,  met vaste sterfte en vruchtbaarheid
naar leeftijd zal zijn huidige leeftijdsverdeling “vergeten” , en deze zal convergeren
naar de stabiele leeftijdsverdeling die met die vaste sterfte en vruchtbaarheid
overeenkomt.

Stabiele modellen : groeiritme positief of negatief, 

speciaal geval van stabiel model is het:
Stationnaire model met groeiritme = 0 en vruchtbaarheid op vervangingsniveau



Stabiele populaties als oriëntatie voor de implicaties van de 
huidige sterfte en vruchtbaarheid ( gesloten voor migratie)

Bron: Neels, Wood & Biegel UA

Met een
negatief
groeiritme
van -1% zal
de 
bevolking
halveren in 
70 jaar+



Totale en leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers, België 1960-2016
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De babies van het belgisch Planbureau

1,9

Wishful thinking !

Waarom geen partiële
convergentie ?



Vergelijking Planbureau met TVC stijgt naar 1,9 en plausibelere evolutie TVC = 1,7

PLANBUREAU: 
GROEI richting
Stationair model.

PLAUSIBEL: KRIMP 
richting stabiel model 
met r<0,0



Vervangingsmigratie: kan het de veroudering tegengaan ?

Voorbeeld: de UN simulaties van 1997 voor de EU-15 met 
volgende scenario’s:

1. Gewone Midden projectie met afnemende netto migratie
per jaar van 500 000 naar 200 000;

2. Midden projectie zonder migratie (gesloten bevolking)
3. Projectie met migratie zodanig dat de totale

bevolkingsomvang constant blijft;
4. Projectie met migratie zodat de populatie 15-64 constant 

blijft;
5. Projectie met migratie zodat dat ratio potentieel actieven

per oudere constant blijft (d.i. 15-64/ 65+ = cte)



UNITED NATIONS

POPULATION DIVN.

EU-15 Projections 

2000, 2025, 2050

* MEDIUM VARIANT (left)

* DOEL: CONSTANT POP. 
SIZE (right) 

White area = part of  
immigrants since 2000 + 
their  offspring

2000

2025

2050



EU-15 Andere
objectieven:

*Constant size
age group 15-64
(left)

*Constant RATIO
15-64 / 65+
(right)

White area = migrants 
+ offspring

2000

2025

2050



UN simulation scenarios  EU-15 1995-2050: evolution of support ratio 15-64/65+

Ratio zakt van ca 4,3 potentieel actieven per 
oudere naar ca 1,9 tot 2,4 in plausibele
scenarios

(België Planbureau: 18-66/67+ = circa 3,8 in 2017,  naar 3.0 in 2030 en 2,4 in 2070)

Neels, Wood & Biegel

Totaal irrealistisch: migratieexplosie



UN simulatie EU15: netto immigratie (in DUIZENDEN) in elk van de scenarios

Cte 15-64/65+ geeft explosie
tot 20 miljoen !

Neutralisatie
veroudering baby 
boom = bult tot 
10 miljoen ! Zal
zich herhalen
hierna !Nog altijd

3 miljoen

Neels, Wood & Biegel



Population 65+ in EU 15 in 4 Scenarios

PERCENT 

65+ 

 IF NO 

IMMIGRAT.  

IF CT POP 

SIZE MIGR. 

IF CT SIZE 

15-64 MIGR 

IF CT RATIO 

15-64/64 Migr 

     

2000 16.5 16.5 16.5 16.5 

2025 23.4 22.5 21.5 15.4 

2050 29.7 26.3 24.7 15.2 

     
Perc. Points 

Change +13.2 +9.8 +8.2 -1.3 
 

 

UN Population Divn

ONMOGELIJK



Annual number of female immigrants needed, as percent of the annual birth stream, 
to realize a stationary population  

Birth stream Belgium (M+F)= +-120.000

=+- 25.000

=+- 35.000

=+- 50.000

In absolute numbers
(M+F Balanced sex ratio
hypothesis !)



30 000

50 000

Statbel



30 000

Bron: Neels, Wood & Biegel UA 

50 000

te hoog.



Superdiversity USA, Canada, EU 27 : % immigrant stock, % speaking non-official language,
% religious but non-christian.
Source: IIASA 2017



CONCLUSIES

• Vruchtbaarheid onder vervangingsniveau is structureel ; uitstel = 
gedeeltelijke afstel. 

• Daarom is een krimpmomentum al in de maak.
• Dit krimpmomentum kan slechts zeer gedeeltelijk worden

opgevangen door vervangingsmigratie – meeste scenario’s hiervoor
zijn irrealistisch. Net nog mogelijk: totale omvang bewaren, 
moeilijker: volume 15-65 bewaren. (vluchtelingen of 
transmigranten niet inbegrepen !)

• BELGIË:  typisch op alle niveaus.
• Structurele “subreplacement” vruchtbaarheid,  na 2010 verder

uitstel, zwakke recuperatie, daling TVC tot 1,6 . Projectie
Planbureau irrealistisch.

• Netto immigratie van ca. 30 à 40 000 per jaar = kruissnelheid.
• Samenstelling immigratie/emigratie “niet optimaal”, Niet EU: lage

opleidingsniveaus, “import partners”. Zie verder KVAB-Forum van 
22 mei as.
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