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‘België kent geen omvolking,
maar een internationalisering’
Minstens een op de drie inwoners van België heeft bui-
tenlandse roots. Niets om ongerust over te zijn, zegt de-
mograaf Patrick Deboosere. ‘Weinig immigratie wijst op
een gemeenschap die stilstaat.’
Jef Poppelmonde
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VOORAF

Voor het eerst heeft Statbel, het Belgische statistiekbureau, de herkomst van
de Bel gische bevolking in kaart  gebracht (DS 13 januari (https://www.stan-
daard.be/cnt/dmf20210112_98167270)). 3,7 miljoen inwoners blijken
geen Belgische achtergrond te hebben. In Brussel loopt hun aandeel
op tot 75 procent, in Antwerpen tot 53 procent. Op het platteland in Oost- en
West-Vlaanderen heeft vaak meer dan 90 procent van de inwoners een Belgi-
sche achtergrond. (poj)

‘We worden een minderheid in eigen land’, voorspelde Vlaams Be-
lang-voorzitter Tom Van Grieken gisteren op sociale media, nadat
Statbel met cijfers gekomen was over de herkomst van de Belgische
bevolking (zie vooraf). Die cijfers zijn een onderschatting, zegt demo-
graaf Patrick Deboosere (VUB). ‘Statbel keek naar de nationaliteit
van de ouders, niet naar die van de grootouders. De honderdduizen-
den Italianen die na de Tweede Wereldoorlog in de mijnen kwamen
werken en hun kinderen en kleinkinderen, vind je lang niet allemaal
terug in dit cijfer. Net zoals de mensen die tijdens de oorlog uit
Duitsland, Oostenrijk of Spanje gevlucht zijn naar hier. Als je ver ge-
noeg teruggaat in de geschiedenis, heeft bijna iedereen buitenlandse
roots.’

Deboosere: ‘Grootsteden zijn de toegangspoort, de plaats van aankomst, waarna
die diversiteit zich over het hele land verspreidt.’  © Jimmy Kets
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We zijn al lang een ‘minderheid in eigen land’?
‘Het is vooral absurd om op die manier te denken. Het is toch niet
omdat iemand een migratiegeschiedenis heeft, dat hij of zij minder
deelgenoot van de samenleving zou zijn? Een groot deel van die men-
sen “zonder Belgische achtergrond” is hier wel geboren en getogen.’

Wat zal de verhouding zijn over pakweg twintig jaar?
‘Voorspellingen doen over migratie is bijzonder moeilijk. In de jaren
80 kwamen er amper migranten naar België, en ging men ervan uit
dat de bevolking zou krimpen en nooit boven de tien miljoen zou
groeien. Lang heeft dat niet geduurd.’

‘Als je ver genoeg teruggaat, heeft bijna
iedereen buitenlandse roots’

Patrick Deboosere 
Demograaf VUB

‘De algemene tendens kun je wel voorspellen: die zal zich verderzet-
ten in dezelfde richting. Ook de komende twintig jaar zal de samenle-
ving diverser en gekleurder worden. Dat zit intussen ingebakken in
de structuur van de bevolking. Al bijna vijftig procent van de jonge
mensen heeft een migratieachtergrond, terwijl dat in de oudste be-
volkingsgroep slechts een heel beperkt deel is. Dus alleen al het pro-
ces van geboren worden en sterven zal die evolutie versnellen.’

‘Dat heeft niets met omvolking te maken, zoals Tom Van Grieken
zegt, maar met internationalisering, met gemeenschappen die steeds
dichter naar elkaar toegroeien. De internationale mobiliteit is de af-
gelopen decennia wereldwijd sterk toegenomen. België verschilt niet
van de rest van de wereld, hoor. Ook in de omgekeerde richting,
trouwens: er zijn ook steeds meer Belgen die migreren. Er kan niets
meer gebeuren of VRT en VTM vinden wel een “correspondent ter
plaatse” die er al jaren woont.’

Inwoners met een migratieachtergrond wonen vandaag vooral
in de grootsteden, terwijl het succes van partijen die zich verzet-
ten tegen migratie, buiten die steden groter is. Hoe verklaart u
dat?
‘Het toont dat de aantrekkingskracht van extreemrechts niet zozeer
afhangt van de omvang van de immigratie, maar van hoe de samen-
leving daarop reageert en van hoe politici erover spreken. Kijk naar
Brussel, waar extreemrechts in de jaren 70 erg sterk stond, maar na



de toename van het aantal migranten in de marginaliteit is terechtge-
komen. Er is altijd angst voor het onbekende, maar op de langere ter-
mijn blijkt die bijna altijd ongegrond. Mensen leren elkaar kennen,
nieuwkomers gaan deel uitmaken van de samenleving. Geen omvol-
king – een term die alleen op de kolonisatie in Noord-Amerika van
toepassing zou kunnen zijn – wel een wereld die meer fluïde wordt.’

Zal de diversiteit ook toenemen in West-Vlaamse dorpen?
‘Zeker. Grootsteden zijn de toegangspoort, de plaats van aankomst,
waarna die diversiteit zich over het hele land verspreidt. Mensen
trouwen, vinden werk op andere plaatsen. Dat is al zeventig jaar zo.
De laatste decennia is die evolutie wel versneld en dat creëert bij veel
mensen onzekerheid. Maar het omgekeerde zou een slecht teken zijn.
Geen of weinig immigratie wijst op een gemeenschap die stilstaat en
niets te bieden heeft.’
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