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In 2017 daalde het geboortecijfer met 2,2 procent. Een daling die zich voordoet in alle
provincies in Vlaanderen. In alle leeftijdsklassen zien we een daling van het
vruchtbaarheidscijfer. Maar voor het eerst zien we dat er minder kinderen geboren
worden per 100 vrouwen tussen 25 en 30 jaar dan bij vrouwen tussen 30 en 35 jaar.
Het percentage baby’s met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische
nationaliteit had, neemt verder toe in 2017, net zoals het percentage baby’s waarbij de
taal tussen moeder en kind niet het Nederlands is.
Geboortecijfer Kind en Gezin
In 2017 registreerde Kind en Gezin 65 308 geboorten bij moeders met een woonplaats in het
Vlaamse Gewest. Dat zijn er 1495 minder dan in 2016 of een daling van 2,2%. Sinds 2011 daalt
het geboortecijfer, enkel in 2016 was er een lichte toename van het aantal geboorten. In
vergelijking met 2011 werden er in 2017 5000 kinderen minder geboren. Het geboortecijfer ligt
bijna terug op het niveau van 2005.

Evolutie geboortecijfer Kind en Gezin
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De daling van het aantal geboorten doet zich voor in alle provincies. De daling is het sterkst in de
provincies West-Vlaanderen (-4,5%) en in Limburg (-3,8%).

Kenmerken van de kinderen geboren in 2017
Geslacht en geboorterang
Er werden in 2017 meer jongens dan meisjes geboren (51,1% versus 48,9%).
44,2 % van de kinderen geboren in 2017 was het eerste kind van de moeder, 35,6% was een
tweede geboorte en ongeveer 1 kind op 5 was een derde kind of meer voor de moeder.
Leeftijd moeder
71,1% van de kinderen heeft bij geboorte een moeder tussen 25 en 35 jaar. 1,2% heeft een
moeder jonger dan 20 jaar, 2,9% van de kinderen heeft een moeder ouder dan 40 jaar.
Origine moeder
Kind en Gezin registreert de origine van de moeder van het kind door de moeder te vragen naar
haar nationaliteit bij haar geboorte.
28,1% van de kinderen geboren in 2017 heeft een moeder die bij haar geboorte niet de
Belgische nationaliteit had. Dit percentage is toegenomen tegenover 2016 (+1,7 procentpunt).
Het gaat om meer dan 170 verschillende nationaliteiten. De meest voorkomende niet-Belgische
nationaliteiten van de moeders zijn Marokkaans (4,6% van de kinderen geboren in 2017),
Nederlands (2,1%) en Turks (1,9%).
Het feit dat een moeder bij haar geboorte een andere nationaliteit had wil niet noodzakelijk
zeggen dat ze zelf geïmmigreerd is. Ze kan al heel haar leven in Vlaanderen wonen.

Taal moeder-kind: afname percentage baby’s met Nederlands als taal tussen moeder en kind
Kind en Gezin registreert de taal waarin de moeder met haar kind praat, wat niet noodzakelijk
betekent dat de moeder geen Nederlands spreekt of begrijpt en/of dat er niemand anders in het
gezin Nederlands spreekt met het kind.
Het aandeel kinderen dat Nederlands spreekt met de moeder daalt met 1,5 procentpunt in 2017
en bedraagt 71,3%. Bij 28,7% van de kinderen geboren in het Vlaamse Gewest in 2017 is de
taal tussen moeder en kind dus niet het Nederlands. De stijging van het aantal baby’s met een
moeder van niet-Belgische origine heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Frans is de meest
gebruikte andere taal (5,7%). Arabisch en Turks komen respectievelijk op de tweede en derde
plaats. Sinds 2013 zien we vooral stijgingen in het aandeel van Arabisch, Roemeens en Pools.

Daling van het geboortecijfer 2017: verklaring?
Om de evolutie van het geboortecijfer te duiden, kijkt Kind en Gezin naar de evolutie van het
aantal vrouwen op de meest vruchtbare leeftijden (20-40 jaar). Daarnaast berekent Kind en
Gezin ook de vruchtbaarheidscijfers om na te gaan of en zo ja, welke categorieën vrouwen
minder kinderen voortbrachten dan voorheen.
Aantal vrouwen tussen 20 en 40 jaar
Hoe minder vrouwen op vruchtbare leeftijd, hoe minder geboorten er kunnen plaatsvinden. Als
we 2016 met 2017 vergelijken zien we echter dat er in 2017 in totaal meer vrouwen tussen 20
en 40 jaar waren dan in 2016 (+3684), maar dat er minder vrouwen tussen 20 en 25 jaar en
tussen 30 en 35 jaar waren. De daling van het aantal vrouwen in de leeftijdsklasse 30-35 jaar
kan de daling van het aantal geboorten dus al gedeeltelijk verklaren.

Vruchtbaarheidscijfers voornaamste verklaring voor daling geboortecijfer
Het totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC) evolueerde van 1,66 in 2016 naar 1,60 in 2017. We zien
zowel bij Belgische vrouwen als bij vrouwen van niet-Belgische nationaliteit een daling
(respectievelijk -0,07 en -0,08). Het vruchtbaarheidscijfer van niet-Belgische vrouwen blijft wel
heel wat hoger liggen dan dat van Belgische vrouwen (2,50 versus 1,48).
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers
Uit door Kind en Gezin berekende Leeftijdsspecifieke VruchtbaarheidsCijfers (LVC) leiden we af
dat elke leeftijdscategorie vrouwen relatief gezien minder kinderen voortbracht dan in 2016. De
daling is het sterkst bij vrouwen tussen 25 en 30 jaar.
De vruchtbaarheidscijfers voor vrouwen onder de 30 jaar zijn historisch laag in 2017. Voor het
eerst brengen 100 vrouwen tussen 25 en 30 jaar zelfs minder kinderen voort dan vrouwen tussen
30 en 35 jaar.

Conclusie
De daling van het aantal vrouwen tussen 30 en 35 jaar vormt één van de verklaringen voor de
daling van het aantal geboorten, aangezien er bij vrouwen in deze leeftijdsklasse heel wat
kinderen geboren worden.
In elke leeftijdsklasse zien we bovendien ook een daling van het vruchtbaarheidscijfer. Deze is
het sterkst bij vrouwen tussen 25 en 30 jaar. Dat mag zelfs historisch genoemd worden, want
voor het eerst brengen 100 vrouwen tussen 25 en 30 jaar zelfs minder kinderen voort dan
vrouwen tussen 30 en 35 jaar.
Over de redenen waarom er per 100 vrouwen minder kinderen werden geboren, kunnen we geen
uitsluitsel geven op basis van onze data. Het kan gaan om de impact van langere scholing,
minder stabiele relaties, arbeids- en inkomensonzekerheid,… maar het kan ook met timing te
maken hebben.

Meer info:
Vruchtbaarheidscijfers:
De demografische term vruchtbaarheid verwijst niet naar de fysiologische capaciteit om kinderen
voort te brengen maar wel naar het feitelijk gerealiseerde aantal geboorten per vrouw.
Het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC) is een internationaal gebruikte indicator voor de mate
waarin vrouwen in een bepaald kalenderjaar kinderen krijgen. Het TVC kan geïnterpreteerd
worden als het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw zou krijgen bij onveranderlijke
leeftijdsspecifieke geboortecijfers.
Ontdek onze dynamische cijfers en grafieken online:

Geboorte
Geboortecijfer van Kind en Gezin
Vruchtbaarheid
Taal en Origine
Op zoek naar gemeentelijke cijfers over origine van de moeder en taal moeder-kind?
Bekijk het lokale dashboard taal en origine
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