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Voorwoord
Het rapport ‘Jouw lokale integratiescan’ is een selectie van indicatoren uit de Gemeente-Stadsmonitor die specifiek de lokale
situatie omtrent integratie in beeld brengt. Het rapport informeert over:
de omvang en de samenstelling van de groep vreemdelingen, personen van buitenlandse herkomst en nieuwkomers;
de maatschappelijke positie van die groep op het vlak van werk, onderwijs, wonen, armoede en maatschappelijke
participatie.
De lokale integratiescan bevat betrouwbare cijfers die lokale besturen kunnen hanteren in het kader van hun beleidsplanning
en -opvolging.
Om te bepalen of iemand tot de groep ‘personen van buitenlandse herkomst’ behoort, wordt niet uitgegaan van de huidige
nationaliteit. Heel wat vreemdelingen hebben in de loop der jaren de Belgische nationaliteit verworven. De integratiescan
houdt daarom, waar mogelijk, rekening met de nationaliteitshistoriek van de persoon zelf en van zijn ouders. Dat sluit aan
bij de doelgroepafbakening zoals bepaald in het Vlaams Integratie- en Inburgeringsdecreet. Daarin worden personen van
buitenlandse herkomst omschreven als de “personen die wettig en langdurig in België verblijven en die bij hun geboorte niet
de Belgische nationaliteit bezaten of van wie minstens één van de ouders bij geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat”.
Bij sommige indicatoren is het in de praktijk echter niet mogelijk om op basis van deze doelgroep te monitoren. De lokale
integratiescan opteert dan voor een ‘second best’-operationalisering die uitgaat van de beschikbare data en de decretale
omschrijving zo dicht mogelijk benadert. Het is dan ook belangrijk om bij het lezen en interpreteren van de cijfers steeds de
gehanteerde operationalisering voor ogen te houden.
De lokale integratiescan is gebaseerd op cijfergegevens uit centrale Vlaamse en federale databanken (registerdatabanken),
aangevuld met indicatoren van de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. De lokale integratiescan telt 58 indicatoren,
verspreid over zes thema’s. Elk thema start met een samenvattende tabel. Hierin geven we per indicator de meest recente
data voor jouw gemeente, met het Vlaams Gewest als vergelijkingspunt.
Voor de indicatoren uit de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor tonen we, naast een staafgrafiek en evolutiegrafiek, ook
een kaart die de data van 2020 weergeeft. Meer info per indicator vind je ook op gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be.
De indicatoren uit registerdatabanken worden, op enkele uitzonderingen na, in beeld gebracht aan de hand van een
staafgrafiek en een evolutiegrafiek. De evolutiegrafiek toont data voor de laatste tien jaren, voor zover de data beschikbaar,
relevant en vergelijkbaar zijn. Het meest recente jaar wordt per indicator boven de grafiek aangegeven. Let wel: het meest
recente jaar is niet altijd het huidige jaar. De bronleverancier bepaalt wanneer een jaarcijfer gepubliceerd wordt. Van zodra
dit beschikbaar is, wordt het opgenomen in dit rapport en in de online toepassing. Meer info per indicator vind je in de
publicatiekalender op gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be.
Van alle indicatoren opgenomen in de lokale integratiescan kan de datareeks gedownload worden op gemeentestadsmonitor.vlaanderen.be.
Dank tot slot aan de collega’s van Statistiek Vlaanderen, die instaan voor de aanlevering van een groot deel van de
registerstatistieken.
We hopen alvast dat de lokale integratiescan ook u kan helpen bij het plannen van uw lokale aanpak!

Jeroen Windey
Administrateur-generaal
Agentschap Binnenlands Bestuur
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Demografie
Een eerste indicator voor de diversiteit van de bevolking, is het aantal vreemdelingen of personen die momenteel niet de
Belgische nationaliteit hebben. Heel wat vreemdelingen hebben echter in de loop der jaren de Belgische nationaliteit
verworven. Daarom bekijken we ook de groep personen van buitenlandse herkomst. Om de herkomst van een persoon te
bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van
de persoon, de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria
een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst. Ten
slotte bekijken we ook de verhuisbewegingen van vreemdelingen van en naar andere gemeenten en van en naar het
buitenland.
Indicator
Vreemdelingen
Aantal vreemdelingen
Aandeel vreemdelingen
Aandeel vreemdelingen naar nationaliteitsgroep
EU
Niet-EU
Aantal verschillende vreemde nationaliteiten
Aandeel vreemdelingen per geslacht
Mannen
Vrouwen
Aandeel vreemdelingen per leeftijdsgroep
0-17 jaar
18-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
65 jaar en ouder
Personen van buitenlandse herkomst
Aantal personen van buitenlandse herkomst
Aandeel personen van buitenlandse herkomst
Personen van buitenlandse herkomst, naar herkomstgroep
EU
Niet-EU
Aandeel personen van buitenlandse herkomst per geslacht
Mannen
Vrouwen
Aandeel personen van buitenlandse herkomst per leeftijdsgroep
0-17 jaar
18-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
65 jaar en ouder
Aandeel personen van buitenlandse herkomst opgedeeld volgens
nationaliteitshistoriek
Belg geboren als Belg
Belg geboren als niet-Belg
Niet-Belg
Migraties van vreemdelingen (per 1.000 inwoners)
Interne inwijking van vreemdelingen
Interne uitwijking van vreemdelingen
Externe inwijking van vreemdelingen
Externe uitwijking van vreemdelingen
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Merksplas

Vlaams Gewest

884
10,3%

633.983
9,5%

9,0%
1,3%
45

5,9%
3,6%
187

10,5%
10,0%

9,9%
9,2%

12,0%
15,3%
12,4%
7,3%
5,0%

10,5%
13,9%
13,3%
6,9%
3,6%

1.537
17,8%

1.609.034
24,2%

14,9%
2,9%

10,1%
14,1%

18,3%
17,4%

24,6%
23,8%

29,0%
32,6%
25,2%
11,1%
7,6%

35,2%
30,6%
28,8%
15,7%
7,5%

24,9%
17,6%
57,5%

29,7%
30,9%
39,4%

10,8
9,8
7,2
3,5

7,0
6,2
7,3
2,5

Vreemdelingen
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal personen met een huidige niet-Belgische nationaliteit ten opzichte van de totale bevolking, op 1
januari van het jaar.
Belgen zijn personen met een huidige Belgische nationaliteit, inclusief de personen met een dubbele
nationaliteit waaronder de Belgische nationaliteit. Vreemdelingen zijn personen zonder huidige Belgische
nationaliteit.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aantal personen met huidige niet-Belgische nationaliteit, 2021
Merksplas
Vlaams Gewest
884

633.983

Aandeel personen met huidige niet-Belgische nationaliteit, 2021, in procenten

Aantal personen met huidige niet-Belgische nationaliteit, 2012-2021

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Vreemdelingen, naar nationaliteitsgroep
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal personen met een huidige niet-Belgische nationaliteit, naar nationaliteitsgroep, ten opzichte van de
totale bevolking, op 1 januari van het jaar.
Belgen zijn personen met een huidige Belgische nationaliteit, inclusief de personen met een dubbele
nationaliteit waaronder de Belgische nationaliteit. Vreemdelingen zijn personen zonder huidige Belgische
nationaliteit.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website

Aandeel personen met huidige niet-Belgische nationaliteit naar nationaliteitsgroep,2021, in procenten

Aantal personen met huidige niet-Belgische nationaliteit naar nationaliteitsgroep, 2012-2021

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Vreemde nationaliteiten
Wat:
Bron:
Metadata:

Aantal verschillende vreemde nationaliteiten.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aantal verschillende vreemde nationaliteiten, 2021
Merksplas
45

Aantal verschillende vreemde nationaliteiten, 2021

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Vreemdelingen, naar nationaliteit
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal personen met een huidige niet-Belgische nationaliteit, naar nationaliteit, ten opzichte van de totale
bevolking, op 1 januari van het jaar.
Belgen zijn personen met een huidige Belgische nationaliteit, inclusief de personen met een dubbele
nationaliteit waaronder de Belgische nationaliteit. Vreemdelingen zijn personen zonder huidige Belgische
nationaliteit.
Deze indicator beperkt zich tot de top 5 van meest voorkomende nationaliteiten per jaar per gemeente.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website

Top 5 meest voorkomende nationaliteiten: aandeel personen met huidige niet-Belgische nationaliteit,
naar nationaliteit, 2021, in procenten

Top 5 meest voorkomende nationaliteiten: aantal personen met huidige niet-Belgische nationaliteit,
naar nationaliteit, 2021

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Vreemdelingen, naar geslacht
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal personen met een huidige niet-Belgische nationaliteit ten opzichte van de totale bevolking, op 1
januari van het jaar, naar geslacht.
Belgen zijn personen met een huidige Belgische nationaliteit, inclusief de personen met een dubbele
nationaliteit waaronder de Belgische nationaliteit. Vreemdelingen zijn personen zonder huidige Belgische
nationaliteit.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aandeel personen met huidige niet-Belgische nationaliteit per geslacht, 2021, in procenten

Aantal personen met huidige niet-Belgische nationaliteit per geslacht, 2012-2021

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Vreemdelingen, naar leeftijd
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal personen met een huidige niet-Belgische nationaliteit ten opzichte van de totale bevolking, op 1
januari van het jaar, naar leeftijdsgroep.
Belgen zijn personen met een huidige Belgische nationaliteit, inclusief de personen met een dubbele
nationaliteit waaronder de Belgische nationaliteit. Vreemdelingen zijn personen zonder huidige Belgische
nationaliteit.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aandeel personen met huidige niet-Belgische nationaliteit per leeftijdsgroep, 2021, in procenten

Aantal personen met huidige niet-Belgische nationaliteit per leeftijdsgroep, 2012-2021

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Personen van buitenlandse herkomst
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal personen van buitenlandse herkomst ten opzichte van de totale bevolking, op 1 januari van het jaar.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de
vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische
nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.
Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt eerst
gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader, daarna naar de geboortenationaliteit van de moeder,
de huidige nationaliteit van de persoon en de geboortenationaliteit van de persoon.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aantal personen van buitenlandse herkomst, 2021
Merksplas
Vlaams Gewest
1.537

1.609.034

Aandeel personen van buitenlandse herkomst, 2021, in procenten

Aantal personen van buitenlandse herkomst, 2012-2021

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Personen van buitenlandse herkomst, naar herkomst
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal personen van buitenlandse herkomst, naar herkomstgroep, ten opzichte van de totale bevolking, op
1 januari van het jaar.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de
vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische
nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.
Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt eerst
gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader, daarna naar de geboortenationaliteit van de moeder,
de huidige nationaliteit van de persoon en de geboortenationaliteit van de persoon.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aandeel personen van buitenlandse herkomst naar herkomstgroep, 2021, in procenten

Aantal personen van buitenlandse herkomst naar herkomstgroep, 2012-2021

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Personen van buitenlandse herkomst, naar geslacht
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal personen van buitenlandse herkomst ten opzichte van de totale bevolking, op 1 januari van het jaar,
naar geslacht.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de
vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische
nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.
Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt eerst
gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader, daarna naar de geboortenationaliteit van de moeder,
de huidige nationaliteit van de persoon en de geboortenationaliteit van de persoon.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aandeel personen van buitenlandse herkomst per geslacht, 2021, in procenten

Aantal personen van buitenlandse herkomst per geslacht, 2012-2021

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Personen van buitenlandse herkomst, naar leeftijd
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal personen van buitenlandse herkomst, ten opzichte van de totale bevolking, op 1 januari van het
jaar, naar leeftijdsgroep.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de
vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische
nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.
Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt eerst
gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader, daarna naar de geboortenationaliteit van de moeder,
de huidige nationaliteit van de persoon en de geboortenationaliteit van de persoon.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aandeel personen van buitenlandse herkomst per leeftijdsgroep, 2021, in procenten

Aantal personen van buitenlandse herkomst per leeftijdsgroep, 2012-2021

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Personen van buitenlandse herkomst, naar nationaliteitshistoriek
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal personen van buitenlandse herkomst, naar nationaliteitshistoriek, ten opzichte van het totaal
aantal personen van buitenlandse herkomst, op 1 januari van het jaar.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de
vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische
nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.
Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt eerst
gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader, daarna naar de geboortenationaliteit van de
moeder, de huidige nationaliteit van de persoon en de geboortenationaliteit van de persoon.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website

Aandeel personen van buitenlandse herkomst opgedeeld volgens nationaliteitshistoriek, 2021, in procenten

Aantal personen van buitenlandse herkomst opgedeeld volgens nationaliteitshistoriek, 2012-2021

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Interne inwijking van vreemdelingen
Wat:
Bron:
Metadata:

Aantal vreemdelingen (= personen met huidige vreemde nationaliteit) dat zich in de loop van het jaar
vanuit een andere Belgische gemeente in de gemeente is komen vestigen.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website

Aantal vreemdelingen dat zich vanuit een andere Belgische gemeente in de gemeente is komen vestigen,
2020, per 1.000 inwoners

Aantal vreemdelingen dat zich vanuit een andere Belgische gemeente in de gemeente is komen vestigen, 2011-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Interne uitwijking van vreemdelingen
Wat:
Bron:
Metadata:

Aantal vreemdelingen (= personen met huidige vreemde nationaliteit) dat in de loop van het jaar is
uitgeweken naar een andere Belgische gemeente.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aantal vreemdelingen dat vanuit de gemeente is uitgeweken naar een andere Belgische gemeente,
2020, per 1.000 inwoners

Aantal vreemdelingen dat vanuit de gemeente is uitgeweken naar een andere Belgische gemeente, 2011-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Externe inwijking van vreemdelingen
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal vreemdelingen (= personen met huidige vreemde nationaliteit) dat zich in de loop van het jaar
vanuit het buitenland in de gemeente is komen vestigen + aantal vreemdelingen dat werd
overgeschreven van het wachtregister naar een regulier bevolkingsregister + aantal vreemdelingen dat
in een regulier bevolkingsregister werd heringeschreven na eerder te zijn geschrapt.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aantal vreemdelingen dat zich vanuit het buitenland in de gemeente is komen vestigen,
2020, per 1.000 inwoners

Aantal vreemdelingen dat zich vanuit het buitenland in de gemeente is komen vestigen, 2011-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Externe uitwijking van vreemdelingen
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal vreemdelingen (= personen met huidige vreemde nationaliteit) dat in de loop van het jaar is
uitgeweken naar het buitenland + aantal vreemdelingen dat werd overgeschreven van een regulier
bevolkingsregister naar het wachtregister + aantal vreemdelingen dat uit een regulier bevolkingsregister
werd geschrapt.
Statbel, via Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aantal vreemdelingen dat vanuit de gemeente is uitgeweken naar het buitenland,
2020, per 1.000 inwoners

Aantal vreemdelingen dat vanuit de gemeente is uitgeweken naar het buitenland, 2011-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Inburgering
Alle personen die tot de doelgroep van inburgering behoren, hebben recht op een inburgeringstraject. Het primaire
inburgeringstraject, dat door een van de drie agentschappen georganiseerd wordt, bestaat vanaf 1/1/2022 uit
maatschappelijke oriëntatie, lessen Nederlands, toeleiding naar VDAB en een participatie-of netwerktraject, ondersteund
door een individuele begeleiding op maat van de inburgeraar. Nieuwkomers en bedienaars van de erkende erediensten
zijn verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Een aantal groepen zijn vrijgesteld van de plicht tot inburgering. Het
gaat om de niet-Belgische staatsburgers van een EU+-land en bepaalde van hun familieleden, om inburgeraars die elders
al een inburgeringsattest hebben gehaald en om arbeidsmigranten die een tijdelijk verblijfsstatuut hebben dat kan leiden
tot een definitief verblijf. Ook nieuwkomers van 65 jaar en ouder of nieuwkomers die ernstig ziek zijn of een handicap
hebben, zijn niet verplicht een inburgeringstraject te volgen, net zomin als diegenen die een diploma kunnen voorleggen
van het Belgische of Nederlandse onderwijs of die een volledig schooljaar hebben gevolgd in het onthaalonderwijs.
Indicator
Instroom meerderjarige nieuwkomers
Aantal nieuwkomers
Aandeel nieuwkomers naar nationaliteitsgroep
Nederland
EU+ (excl. Nederland)
Derdelander
Onbepaalde nationaliteit
Aandeel nieuwkomers naar doelgroep
Rechthebbend
Verplicht
Nader te bepalen
Aandeel nieuwkomers naar geslacht
Mannen
Vrouwen
Aandeel nieuwkomers naar leeftijd
18-34 jaar
35-49 jaar
50-64 jaar
65 jaar en ouder
Inburgeraars die een eerste inburgeringscontract hebben ondertekend
Aantal inburgeraars dat een inburgeringscontract heeft
ondertekend
Aandeel inburgeraars met inburgeringscontract naar nationaliteitsgroep
Nederland
EU+ (excl. Nederland)
Derdelander
Onbepaalde nationaliteit
Aandeel inburgeraars met inburgeringscontract naar doelgroep
Rechthebbend
Verplicht
Inburgeraars met een inburgeringsattest
Aantal meerderjarige inburgeraars dat een inburgeringsattest
heeft behaald

20

Merksplas

Vlaams Gewest

55

41.993

20,0%
58,2%
21,8%
0,0%

10,5%
47,2%
41,7%
0,6%

83,6%
16,4%
-

81,5%
18,2%
-

63,6%
36,4%

55,1%
44,9%

65,5%
20,0%
14,5%
0,0%

63,0%
27,6%
7,8%
1,6%

16

15.621

6,3%
0,0%
93,8%
0,0%

0,4%
20,6%
77,9%
1,1%

50,0%
50,0%

53,5%
46,4%

10

14.385

Meerderjarige nieuwkomers
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal meerderjarige nieuwkomers.
Nieuwkomers zijn personen die zich recent, voor het eerst en voor langere duur in Vlaanderen komen
vestigen. Personen die hier slechts tijdelijk verblijven, worden niet als nieuwkomers beschouwd. Concreet
gaat het om de som van:
 het aantal meerderjarige inburgeraars met een vreemde (=niet-Belgische) nationaliteit dat zich voor
het eerst en voor langere duur (meer dan 3 maanden) in België komt vestigen;
 het aantal meerderjarige inburgeraars met de Belgische nationaliteit dat voor het eerst sedert niet
langer dan 12 opeenvolgende maanden in het bevolkingsregister van de gemeente werd ingeschreven;
 het aantal meerderjarige asielzoekers dat meer dan 4 maanden geleden een asielaanvraag heeft
ingediend;
 het aantal meerderjarige personen dat recent als doelgroep van inburgering werd gedetecteerd, maar
niet onder categorie 1, 2 en 3 valt (bv. slachtoffers van mensenhandel met een attest van immatriculatie
model A) dat geldig is voor meer dan 3 maanden.
ABB, KBI, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aantal meerderjarige nieuwkomers, 2020
Merksplas
Vlaams Gewest
55

41.993

Aantal meerderjarige nieuwkomers, 2011-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Meerderjarige nieuwkomers, naar nationaliteit
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal meerderjarige nieuwkomers.
Nieuwkomers zijn personen die zich recent, voor het eerst en voor langere duur in Vlaanderen komen
vestigen. Personen die hier slechts tijdelijk verblijven, worden niet als nieuwkomers beschouwd.
Bij de opdeling naar nationaliteit wordt een opdeling gemaakt tussen Nederlanders, personen met een
nationaliteit van een EU+-land en ‘derdelanders’. De EU+-landen zijn de landen van de Europese Unie,
Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De derdelanders zijn de landen buiten de EU+-landen.
ABB, KBI, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel meerderjarige nieuwkomers naar nationaliteitsgroep, 2020, in procenten

Aantal meerderjarige nieuwkomers naar nationaliteitsgroep, 2011-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Meerderjarige nieuwkomers, naar doelgroep
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal meerderjarige nieuwkomers.
Nieuwkomers zijn personen die zich recent, voor het eerst en voor langere duur in Vlaanderen komen
vestigen. Personen die hier slechts tijdelijk verblijven, worden niet als nieuwkomers beschouwd.
De doelgroep houdt verband met het feit dat bepaalde categorieën nieuwkomers verplicht zijn om een
inburgeringstraject te volgen en anderen niet.
ABB, KBI, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel meerderjarige nieuwkomers naar doelgroep, 2020, in procenten

Aantal meerderjarige nieuwkomers naar doelgroep, 2011-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Meerderjarige nieuwkomers, naar geslacht
Wat:
Bron:
Metadata:

Aantal meerderjarige nieuwkomers.
Nieuwkomers zijn personen die zich recent, voor het eerst en voor langere duur in Vlaanderen komen
vestigen. Personen die hier slechts tijdelijk verblijven, worden niet als nieuwkomers beschouwd.
ABB, KBI, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel meerderjarige nieuwkomers naar geslacht, 2020, in procenten

Aantal meerderjarige nieuwkomers naar geslacht, 2011-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Meerderjarige nieuwkomers, naar leeftijd
Wat:
Bron:
Metadata:

Aantal meerderjarige nieuwkomers.
Nieuwkomers zijn personen die zich recent, voor het eerst en voor langere duur in Vlaanderen komen
vestigen. Personen die hier slechts tijdelijk verblijven, worden niet als nieuwkomers beschouwd..
ABB, KBI, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel meerderjarige nieuwkomers naar leeftijd, 2020, in procenten

Aantal meerderjarige nieuwkomers naar leeftijd, 2014-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Meerderjarige nieuwkomers, naar statuut
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal meerderjarige nieuwkomers.
Nieuwkomers zijn personen die zich recent, voor het eerst en voor langere duur in Vlaanderen komen
vestigen. Personen die hier slechts tijdelijk verblijven, worden niet als nieuwkomers beschouwd. Concreet
gaat het om de som van:
 het aantal meerderjarige inburgeraars met een vreemde (=niet-Belgische) nationaliteit dat zich voor
het eerst en voor langere duur (meer dan 3 maanden) in België komt vestigen;
 het aantal meerderjarige inburgeraars met de Belgische nationaliteit dat voor het eerst sedert niet
langer dan 12 opeenvolgende maanden in het bevolkingsregister van de gemeente werd ingeschreven;
 het aantal meerderjarige asielzoekers dat meer dan 4 maanden geleden een asielaanvraag heeft
ingediend;
 het aantal meerderjarige personen dat recent als doelgroep van inburgering werd gedetecteerd, maar
niet onder categorie 1, 2 en 3 valt (bv. slachtoffers van mensenhandel met een attest van immatriculatie
model A) dat geldig is voor meer dan 3 maanden.
Het statuut slaat op de reden waarom de persoon zich in België is komen vestigen.
ABB, KBI, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel meerderjarige nieuwkomers naar statuut, 2020, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Inburgeraars met inburgeringscontract
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal meerderjarige inburgeraars dat in de loop van het jaar voor het eerst in een van de drie
agentschappen een inburgeringscontract heeft ondertekend.
Het aantal personen dat een inburgeringscontract heeft ondertekend, heeft betrekking op het aantal
inburgeraars dat zich bij een agentschap heeft aangemeld en een contract heeft ondertekend om een
inburgeringstraject te volgen. Het gaat om de personen die voor het eerst een inburgeringscontract
ondertekenen: verhuizers of personen die stoppen met een inburgeringstraject, ondertekenen mogelijk
later opnieuw een contract maar worden hier niet opnieuw geteld.
ABB, KBI, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aantal meerderjarige inburgeraars dat een inburgeringscontract heeft ondertekend, 2020
Merksplas
Vlaams Gewest
16

15.621

Aantal meerderjarige inburgeraars dat een inburgeringscontract heeft ondertekend, 2011-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Inburgeraars met inburgeringscontract, naar nationaliteit
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal meerderjarige inburgeraars dat in de loop van het jaar voor het eerst in een van de drie
agentschappen een inburgeringscontract heeft ondertekend.
De cijfers over het aantal inburgeraars dat een contract heeft ondertekend, zijn opgesplitst naar
nationaliteit. Bij de opdeling naar nationaliteit wordt een opdeling gemaakt tussen personen met een
nationaliteit van een EU+-land en ‘derdelanders’. De EU+-landen zijn de landen van de Europese Unie,
Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De derdelanders zijn de landen buiten de EU+-landen.
ABB, KBI, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel meerderjarige inburgeraars dat een inburgeringscontract heeft ondertekend,
naar nationaliteitsgroep, 2020, in procenten

Aantal meerderjarige inburgeraars dat een inburgeringscontract heeft ondertekend,
naar nationaliteitsgroep, 2012-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Inburgeraars met inburgeringscontract, naar doelgroep
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal meerderjarige inburgeraars dat in de loop van het jaar voor het eerst in een van de drie
agentschappen een inburgeringscontract heeft ondertekend.
De cijfers over het aantal inburgeraars dat een contract heeft ondertekend, zijn opgesplitst naar doelgroep.
De doelgroep houdt verband met het feit dat bepaalde categorieën inburgeraars verplicht zijn om een
inburgeringstraject te volgen en anderen niet.
ABB, KBI, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel meerderjarige inburgeraars dat een inburgeringscontract heeft ondertekend,
naar doelgroep, 2020, in procenten

Aantal meerderjarige inburgeraars dat een inburgeringscontract heeft ondertekend,
naar doelgroep, 2011-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Inburgeraars met inburgeringsattest
Wat:
Bron:
Metadata:

Aantal meerderjarige inburgeraars dat in de loop van het jaar een inburgeringsattest heeft behaald.
Het aantal personen dat een inburgeringsattest heeft behaald, heeft betrekking op de inburgeraars die het
inburgeringstraject volledig hebben doorlopen en de doelstellingen behaald hebben.
ABB, KBI, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aantal meerderjarige inburgeraars dat een inburgeringsattest heeft behaald, 2020
Merksplas
Vlaams Gewest
10

14.385

Aantal meerderjarige inburgeraars dat een inburgeringsattest heeft behaald, 2011-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Werk
Eerst bekijken we de werkzaamheidsgraad: het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd (20 tot en met 64
jaar). Daarna bekijken we de werkloosheidsgraad: het aandeel werklozen in de beroepsbevolking (d.i. de som van
werkenden en werklozen) van 15 tot en met 64 jaar. Zoals steeds gaan we na of de herkomstgroep een effect heeft op de
cijfers.
De hier opgenomen cijfers zijn administratieve gegevens gebaseerd op een koppeling tussen de sociaal-economische
gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en
de gegevens over nationaliteitshistoriek van die persoon en diens ouders zoals opgenomen in het Rijksregister. Op deze
manier zijn administratieve sociaal-economische gegevens naar herkomst beschikbaar voor de volledige Belgische
bevolking.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de
persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van
de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een
persoon van buitenlandse herkomst. Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende
herkomstgroepen wordt eerst gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader, daarna naar de geboortenationaliteit
van de moeder, de huidige nationaliteit van de persoon en de geboortenationaliteit van de persoon.
Werkenden zijn hier de personen die als werkend worden beschouwd door de nomenclatuur van het Datawarehouse
Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om personen die werken in loondienst (zowel in de privésector
als in de overheidssector), personen die tewerkgesteld zijn als zelfstandige, personen die tewerkgesteld zijn als helper bij
een werkgever die het statuut van zelfstandige heeft en personen die tegelijk werken in loondienst en als zelfstandige of
helper bij een zelfstandige.
Werklozen zijn hier de personen die als werkloos worden beschouwd door de nomenclatuur van het Datawarehouse
Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om werklozen na voltijdse tewerkstelling met
werkloosheidsuitkering, werklozen na een vrijwillig deeltijdse job met werkloosheidsuitkering, werklozen na studies, met
wachtuitkering of overbruggingsuitkering en werklozen met begeleidingsuitkering. Het gaat dus enkel om
uitkeringsgerechte werklozen.
Indicator
Merksplas
Werkzaamheidsgraad
Aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd, naar herkomstgroep
België
76,1%
EU
66,7%
Niet-EU
37,8%
Verschil tussen werkzaamheidsgraad van personen van Belgische
38,3%
herkomst en personen van niet-EU-herkomst (herkomstkloof)
Aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd, naar
herkomstgroep en naar geslacht
België - Mannen
78,6%
België - Vrouwen
73,6%
EU - Mannen
71,3%
EU - Vrouwen
61,3%
Niet-EU - Mannen
30,6%
Niet-EU - Vrouwen
50,7%
Aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd, naar
herkomstgroep en naar leeftijdsgroep
België – 20-24 jaar
50,5%
België – 25-49 jaar
88,7%
België – 50-64 jaar
67,4%
EU - 20-24 jaar
53,4%
EU - 25-49 jaar
73,1%
EU - 50-64 jaar
58,0%
Niet-EU - 20-24 jaar
Niet-EU - 25-49 jaar
41,4%
Niet-EU - 50-64 jaar
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Vlaams Gewest

77,2%
64,6%
55,9%
21,3%

79,6%
74,7%
67,7%
61,3%
64,2%
47,8%

49,1%
89,8%
67,5%
43,0%
72,4%
55,3%
36,7%
61,7%
47,7%

Werkloosheidsgraad
Aandeel werklozen in de beroepsbevolking naar
herkomstgroep
België
EU
Niet-EU
Verschil tussen de werkloosheidsgraad van personen van niet-EUherkomst en personen van Belgische herkomst (herkomstkloof)
Aandeel werklozen in de beroepsbevolking, naar
herkomstgroep en naar geslacht
België - Mannen
België - Vrouwen
EU - Mannen
EU - Vrouwen
Niet-EU - Mannen
Niet-EU - Vrouwen
Aandeel werklozen in de beroepsbevolking, naar
herkomstgroep en naar leeftijd
België – 15-24 jaar
België – 25-49 jaar
België – 50-64 jaar
EU - 15-24 jaar
EU - 25-49 jaar
EU - 50-64 jaar
Niet-EU - 15-24 jaar
Niet-EU - 25-49 jaar
Niet-EU - 50-64 jaar
Loontrekkenden en zelfstandigen
Aandeel loontrekkenden, per herkomstgroep
België
EU
Niet-EU
Aandeel loontrekkenden in de dagloonklasse ‘0-100 euro’, per herkomstgroep
België
EU
Niet-EU
Aandeel loontrekkenden in het speciaal arbeidsregime, per herkomstgroep
(korte / onregelmatige contracten: uitzendarbeid, seizoensarbeid,
gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw of in de horeca)
België
EU
Niet-EU
Jobloze schoolverlaters
Aandeel niet-werkende werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd,
naar herkomstgroep
België
EU
Niet-EU
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2,6%
4,7%
0,0%

2,6%
5,1%
9,4%
6,9%

2,5%
2,7%
4,5%
4,9%
-

2,6%
2,7%
4,7%
5,5%
9,2%
9,7%

1,6%
4,4%
4,2%
-

3,0%
1,9%
3,7%
4,6%
4,4%
7,2%
7,5%
8,4%
15,4%

81,6%
81,4%
78,1%

83,2%
81,8%
86,3%

17,4%
39,8%
50,0%

17,6%
34,3%
41,7%

1,4%
5,3%
-

2,2%
6,3%
9,1%

90,7%
8,0%
1,3%

80,2%
6,0%
13,7%

Werkzaamheidsgraad, naar herkomst
Wat:

Aantal werkenden in de bevolking van 20 tot en met 64 jaar, per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar.
De hier opgenomen cijfers zijn administratieve gegevens gebaseerd op een koppeling tussen de sociaaleconomische gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank
Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens over nationaliteitshistoriek van die persoon en diens ouders zoals
opgenomen in het Rijksregister. Op deze manier zijn administratieve sociaal-economische gegevens naar
herkomst beschikbaar voor de volledige Belgische bevolking.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele
nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder.
Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde
een persoon van buitenlandse herkomst.
Werkenden zijn hier de personen die als werkend worden beschouwd door de nomenclatuur van het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om personen die werken in
loondienst (zowel in de privésector als in de overheidssector), personen die tewerkgesteld zijn als
zelfstandige, personen die tewerkgesteld zijn als helper bij een werkgever die het statuut van zelfstandige
heeft en personen die tegelijk werken in loondienst en als zelfstandige of helper bij een zelfstandige.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan 10 niet getoond. Zij worden wel meegerekend
in de totaalcijfers voor het gewest.
Bron:
Metadata:

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, via
Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel werkenden in bevolking op arbeidsleeftijd, naar herkomstgroep, 2019, in procenten

Aandeel werkenden in bevolking op arbeidsleeftijd, naar herkomstgroep,2010-2019, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Werkzaamheidsgraad, herkomstkloof
Wat:

De herkomstkloof is het verschil tussen de werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst en
de werkzaamheidsgraad van personen van niet-EU-herkomst.
De werkzaamheidsgraad betreft het aandeel werkenden bij de bevolking van 20 tot en met 64 jaar per
herkomstgroep, op 1 januari van het jaar. Werkenden zijn de personen die als werkend worden beschouwd
door de nomenclatuur van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de
vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische
nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.
Hoe moeten de cijfers geïnterpreteerd worden? Een herkomstkloof van bijvoorbeeld 10% bij de
werkzaamheidsgraad betekent dat de werkzaamheidsgraad bij personen van Belgische herkomst 10
procentpunten hoger ligt dan bij personen van niet-EU-herkomst. Er zijn dus meer personen van Belgische
herkomst aan het werk.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan 10 niet getoond, waardoor er ook geen
herkomstkloof berekend kan worden. De aantallen worden wel meegerekend in de totaalcijfers voor het
gewest.
Bron:
Metadata:

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, via
Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Verschil tussen werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst en
personen van niet-EU-herkomst, 2019, in procentpunt

Verschil tussen werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst en
personen van niet-EU-herkomst, 2010-2019, in procentpunt

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Werkzaamheidsgraad, naar herkomst, naar geslacht
Wat:

Aantal werkende mannen in de mannelijke bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar), per herkomstgroep, op
1 januari van het jaar.
Aantal werkende vrouwen in de vrouwelijke bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar), per herkomstgroep,
op 1 januari van het jaar.
De hier opgenomen cijfers zijn administratieve gegevens gebaseerd op een koppeling tussen de sociaaleconomische gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank
Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens over nationaliteitshistoriek van die persoon en diens ouders zoals
opgenomen in het Rijksregister. Op deze manier zijn administratieve sociaal-economische gegevens naar
herkomst beschikbaar voor de volledige Belgische bevolking.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele
nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder.
Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde
een persoon van buitenlandse herkomst.
Werkenden zijn hier de personen die als werkend worden beschouwd door de nomenclatuur van het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om personen die werken in
loondienst (zowel in de privésector als in de overheidssector), personen die tewerkgesteld zijn als
zelfstandige, personen die tewerkgesteld zijn als helper bij een werkgever die het statuut van zelfstandige
heeft en personen die tegelijk werken in loondienst en als zelfstandige of helper bij een zelfstandige.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan 10 niet getoond. Zij worden wel meegerekend
in de totaalcijfers voor het gewest.
Bron:
Metadata:

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, via
Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd, naar herkomstgroep en naar geslacht,
2019, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Werkzaamheidsgraad, naar herkomst, naar leeftijd
Wat:

Aantal werkenden in de bevolking van 20 tot en met 24 jaar, per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar.
Aantal werkenden in de bevolking van 25 tot en met 49 jaar, per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar.
Aantal werkenden in de bevolking van 50 tot en met 64 jaar, per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar.
De hier opgenomen cijfers zijn administratieve gegevens gebaseerd op een koppeling tussen de sociaaleconomische gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank
Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens over nationaliteitshistoriek van die persoon en diens ouders zoals
opgenomen in het Rijksregister. Op deze manier zijn administratieve sociaal-economische gegevens naar
herkomst beschikbaar voor de volledige Belgische bevolking.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele
nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder.
Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde
een persoon van buitenlandse herkomst.
Werkenden zijn hier de personen die als werkend worden beschouwd door de nomenclatuur van het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om personen die werken in
loondienst (zowel in de privésector als in de overheidssector), personen die tewerkgesteld zijn als
zelfstandige, personen die tewerkgesteld zijn als helper bij een werkgever die het statuut van zelfstandige
heeft en personen die tegelijk werken in loondienst en als zelfstandige of helper bij een zelfstandige.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan 10 niet getoond. Zij worden wel meegerekend
in de totaalcijfers voor het gewest.
Bron:
Metadata:

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, via
Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd, naar herkomstgroep en naar leeftijdsgroep,
2019, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Werkloosheidsgraad, naar herkomst
Wat:

Aandeel werklozen in de beroepsbevolking (d.i. de som van werkenden en werklozen) van 15 tot en met 64
jaar, op 1 januari van het jaar, naar herkomst.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele
nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder.
Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde
een persoon van buitenlandse herkomst.
Werklozen zijn hier de personen die als werkzoekend worden beschouwd door de nomenclatuur van het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om werklozen na voltijdse
tewerkstelling met werkloosheidsuitkering, werklozen na een vrijwillig deeltijdse job met
werkloosheidsuitkering, werklozen na studies, met wachtuitkering of overbruggingsuitkering en werklozen
met begeleidingsuitkering. Het gaat dus enkel om uitkeringsgerechte werklozen.
Werkenden zijn hier de personen die als werkend worden beschouwd door de nomenclatuur van het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om personen die werken in
loondienst (zowel in de privésector als in de overheidssector), personen die tewerkgesteld zijn als
zelfstandige, personen die tewerkgesteld zijn als helper bij een werkgever die het statuut van zelfstandige
heeft en personen die tegelijk werken in loondienst en als zelfstandige of helper bij een zelfstandige.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan 10 niet getoond. Zij worden wel meegerekend
in de totaalcijfers voor het gewest.
Bron:
Metadata:

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, via
Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel werklozen in de beroepsbevolking naar herkomstgroep,
2019, in procenten

Aandeel werklozen in de beroepsbevolking naar herkomstgroep,
2010-2019, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Werkloosheidsgraad, herkomstkloof
Wat:

De herkomstkloof is het verschil tussen de werkloosheidsgraad van personen van niet-EU-herkomst en de
werkloosheidsgraad van personen van Belgische herkomst.
De werkloosheidsgraad betreft het aandeel werklozen in de beroepsbevolking (d.i. de som van werkenden
en werklozen) van 15 tot 64 jaar per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar. Werklozen zijn hier de
personen die als werkzoekend worden beschouwd door de nomenclatuur van het Datawarehouse
Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat enkel om uitkeringsgerechtigde werklozen.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de
vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische
nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.
Hoe moeten de cijfers geïnterpreteerd worden? Een herkomstkloof van bijvoorbeeld 10% bij de
werkloosheidsgraad betekent dat de werkloosheidsgraad bij personen van niet-EU-herkomst 10
procentpunten hoger ligt dan bij personen van Belgische herkomst. Er is dus meer werkloosheid is bij
personen van niet-EU-herkomst.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan 10 niet getoond, waardoor er ook geen
herkomstkloof berekend kan worden. De aantallen worden wel meegerekend in de totaalcijfers voor het
gewest.
Bron:
Metadata:

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, via
Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Verschil tussen de werkloosheidsgraad van personen van niet-EU-herkomst en
personen van Belgische herkomst, 2019, in procentpunt

Verschil tussen de werkloosheidsgraad van personen van niet-EU-herkomst en
personen van Belgische herkomst, 2010-2019, in procentpunt

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Werkloosheidsgraad, naar herkomst, naar geslacht
Wat:

Aandeel mannelijke werklozen in de mannelijke beroepsbevolking (d.i. de som van werkenden en werklozen)
van 15 tot en met 64 jaar, op 1 januari van het jaar, naar herkomst.
Aandeel vrouwelijke werklozen in de vrouwelijke beroepsbevolking (d.i. de som van werkenden en
werklozen) van 15 tot en met 64 jaar, op 1 januari van het jaar, naar herkomst.
De hier opgenomen cijfers zijn administratieve gegevens gebaseerd op een koppeling tussen de sociaaleconomische gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank
Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens over nationaliteitshistoriek van die persoon en diens ouders zoals
opgenomen in het Rijksregister. Op deze manier zijn administratieve sociaal-economische gegevens naar
herkomst beschikbaar voor de volledige Belgische bevolking.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele
nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder.
Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde
een persoon van buitenlandse herkomst.
Werklozen zijn hier de personen die als werkzoekend worden beschouwd door de nomenclatuur van het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om werklozen na voltijdse
tewerkstelling met werkloosheidsuitkering, werklozen na een vrijwillig deeltijdse job met
werkloosheidsuitkering, werklozen na studies, met wachtuitkering of overbruggingsuitkering en werklozen
met begeleidingsuitkering. Het gaat dus enkel om uitkeringsgerechte werklozen.
Werkenden zijn hier de personen die als werkend worden beschouwd door de nomenclatuur van het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om personen die werken in
loondienst (zowel in de privésector als in de overheidssector), personen die tewerkgesteld zijn als
zelfstandige, personen die tewerkgesteld zijn als helper bij een werkgever die het statuut van zelfstandige
heeft en personen die tegelijk werken in loondienst en als zelfstandige of helper bij een zelfstandige.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan 10 niet getoond. Zij worden wel meegerekend
in de totaalcijfers voor het gewest.
Bron:
Metadata:

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, via
Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel werklozen in de beroepsbevolking,
naar herkomstgroep en naar geslacht, 2019, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Werkloosheidsgraad, naar herkomst, naar leeftijd
Wat:

Aandeel werklozen in de beroepsbevolking (d.i. de som van werkenden en werklozen) van 15 tot en met 24
jaar, op 1 januari van het jaar, naar herkomst.
Aandeel werklozen in de beroepsbevolking (d.i. de som van werkenden en werklozen) van 50 tot en met 64
jaar, op 1 januari van het jaar, naar herkomst.
De hier opgenomen cijfers zijn administratieve gegevens gebaseerd op een koppeling tussen de sociaaleconomische gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank
Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens over nationaliteitshistoriek van die persoon en diens ouders zoals
opgenomen in het Rijksregister. Op deze manier zijn administratieve sociaal-economische gegevens naar
herkomst beschikbaar voor de volledige Belgische bevolking.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele
nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder.
Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde
een persoon van buitenlandse herkomst.
Werklozen zijn hier de personen die als werkzoekend worden beschouwd door de nomenclatuur van het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om werklozen na voltijdse
tewerkstelling met werkloosheidsuitkering, werklozen na een vrijwillig deeltijdse job met
werkloosheidsuitkering, werklozen na studies, met wachtuitkering of overbruggingsuitkering en werklozen
met begeleidingsuitkering. Het gaat dus enkel om uitkeringsgerechte werklozen.
Werkenden zijn hier de personen die als werkend worden beschouwd door de nomenclatuur van het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om personen die werken in
loondienst (zowel in de privésector als in de overheidssector), personen die tewerkgesteld zijn als
zelfstandige, personen die tewerkgesteld zijn als helper bij een werkgever die het statuut van zelfstandige
heeft en personen die tegelijk werken in loondienst en als zelfstandige of helper bij een zelfstandige.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan 10 niet getoond. Zij worden wel meegerekend
in de totaalcijfers voor het gewest.
Bron:
Metadata:

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, via
Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel werklozen in de beroepsbevolking,
naar herkomstgroep en naar leeftijdsgroep, 2019, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Loontrekkenden en zelfstandigen, naar herkomst
Wat:

Aantal loontrekkenden en zelfstandigen bij de werkenden van 20 tot en met 64 jaar, per herkomstgroep,
op 1 januari van het jaar.
Loontrekkenden en zelfstandigen worden hier afgebakend volgens de nomenclatuur van het
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ.
Loontrekkenden zijn personen die werken in loondienst (zowel in de privésector als in de overheidssector)
en personen die tegelijk werken in loondienst en als zelfstandige of helper bij een zelfstandige, waarbij de
voornaamste job wordt uitgeoefend in loondienst.
Zelfstandigen zijn personen die tewerkgesteld zijn als zelfstandige, personen die tewerkgesteld zijn als
helper bij een werkgever die het statuut van zelfstandige heeft en personen die tegelijk werken in
loondienst en als zelfstandige/helper van een zelfstandige, waarbij de voornaamste job wordt uitgeoefend
als zelfstandige/helper van een zelfstandige in hoofdberoep met bijkomende job in loondienst.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan 10 niet getoond. Zij worden wel meegerekend
in de totaalcijfers voor het gewest.
Bron:
Metadata:

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, via
Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel loontrekkenden en zelfstandigen, per herkomstgroep, 2019, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Loontrekkenden, naar dagloonklasse, naar herkomst
Wat:

Aandeel loontrekkenden van 20 tot en met 64 jaar naar dagloonklasse (in euro), per herkomstgroep, op 1
januari van het jaar.
Dagloonklasse: het gaat niet om het werkelijke loon, maar om het brutoloon dat de werknemer zou
ontvangen wanneer hij of zij de job in kwestie één dag voltijds zou uitvoeren.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan 10 niet getoond. Zij worden wel meegerekend
in de totaalcijfers voor het gewest.
Bron:
Metadata:

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, via
Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel loontrekkenden naar dagloonklasse, per herkomstgroep, 2019, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Loontrekkenden, naar arbeidsregime, naar herkomst
Wat:

Aandeel loontrekkenden van 20 tot en met 64 jaar naar arbeidsregime (voltijds, deeltijds, speciaal regime),
per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar.
Arbeidsregime: opdeling van de loontrekkenden in werkenden met een voltijdse arbeidsregeling, een
deeltijdse regeling en werknemers met een speciaal regime. Bij deeltijds werk is geen informatie
beschikbaar over het aantal uren dat wordt gepresteerd of over het aantal deeltijdse banen dat een
persoon combineert. Het speciale regime heeft betrekking op het werk in korte/onregelmatige contracten
(uitzendarbeid, seizoensarbeid, gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw of in de horeca).

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan 10 niet getoond. Zij worden wel meegerekend
in de totaalcijfers voor het gewest.
Bron:
Metadata:

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, via
Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel loontrekkenden naar arbeidsregime, per herkomstgroep, 2019, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Niet-werkende werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd, naar herkomst
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in beroepsinschakelingstijd ('jobloze schoolverlaters'), per
herkomstgroep, en aandeel van de verschillende herkomstgroepen in het totaal aantal NWWZ in
beroepsinschakelingstijd.
Het gaat om jaargemiddelden, d.w.z. het gemiddelde van het aantal NWWZ in beroepsinschakelingstijd in
de 12 maanden van het jaar.
De herkomst van een persoon wordt bepaald aan de hand van de huidige en geboortenationaliteit van de
persoon zelf. Met de huidige of geboortenationaliteit van de ouders wordt door de VDAB in tegenstelling
tot bij de KSZ-gegevens over herkomst geen rekening gehouden.
NWWZ in beroepsinschakelingstijd: personen die hun studies beëindigd hebben en die, naargelang hun
leeftijd, een verplichte wachtperiode van 155, 233 of 310 arbeidsdagen doorlopen, waarin zij als
werkzoekende ingeschreven zijn en niet werken, alvorens op wachtuitkeringen of op
werkloosheidsuitkeringen aanspraak te kunnen maken. Ze zijn dus werkzoekend en werkloos en hebben
recent (max. 310 werkdagen geleden) de school verlaten. Na deze wachtperiode worden ze vanzelf 'gewone'
NWWZ en verdwijnen ze uit de categorie van de NWWZ in beroepsinschakelingstijd.
Het gaat dus niet om alle schoolverlaters: schoolverlaters die onmiddellijk zelf werk vinden, schrijven zich
niet in bij de VDAB en zijn niet inbegrepen in deze cijfers.
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website

Aandeel niet-werkende werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd, naar herkomstgroep, 2020, in procenten

Aantal niet-werkende werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd, naar herkomstgroep, 2011-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Onderwijs en vorming
Binnen onderwijs zijn er geen data volgens herkomstgroepen, maar volgens thuistaal: thuistaal Nederlands of thuistaal
niet-Nederlands. De thuistaal is niet het Nederlands als de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met 3
gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximum 1 gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als 1
gezinslid beschouwd.
We bekijken de leerlingenaantallen in het kleuteronderwijs, in het lager onderwijs en in het secundair onderwijs, telkens
volgens thuistaal. De leerlingenaantallen hebben betrekking op de leerlingen die in de gemeente wonen, los van het feit
of de leerlingen in de gemeente naar school gaan of elders
We bekijken ook de schoolse vertraging in het lager en in het secundair onderwijs en de vroegtijdige schoolverlaters, ook
hier telkens volgens thuistaal.
En ten slotte zijn er cijfers over de deelnemers van het volwassenonderwijs, volgens nationaliteitsgroep.
Indicator
Merksplas
Kleuter en lager onderwijs
Leerlingen kleuteronderwijs, wonende in de gemeente
thuistaal Nederlands
86,3%
thuistaal niet-Nederlands
13,7%
Leerlingen lager onderwijs, wonende in de gemeente
thuistaal Nederlands
93,2%
thuistaal niet-Nederlands
6,6%
Schoolse vertraging lager onderwijs, wonende in de gemeente
thuistaal Nederlands
0,00%
thuistaal niet-Nederlands
2,94%
Secundair onderwijs
Leerlingen secundair onderwijs, wonende in de gemeente
thuistaal Nederlands
94,2%
thuistaal niet-Nederlands
5,5%
Leerlingen deeltijds beroepssecundair onderwijs, wonende in de gemeente
thuistaal Nederlands
71,4%
thuistaal niet-Nederlands
14,3%
Schoolse vertraging secundair onderwijs, wonende in de gemeente
thuistaal Nederlands
1,75%
thuistaal niet-Nederlands
20,00%
Vroegtijdige schoolverlaters, wonende in de gemeente
thuistaal Nederlands
5,6%
thuistaal niet-Nederlands
33,3%
Volwassenonderwijs
Cursisten volwassenonderwijs, wonende in de gemeente
België
69,0%
EU
17,1%
Niet-EU
13,8%
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Vlaams Gewest

77,6%
22,2%
80,5%
19,5%
0,32%
3,28%

83,3%
16,4%
68,7%
29,4%
2,63%
13,52%
8,8%
25,1%

67,9%
9,5%
22,6%

Leerlingen kleuteronderwijs, naar woonplaats, naar thuistaal
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het gewoon kleuteronderwijs op 1 februari van het jaar en die
wonen in de gemeente, naar thuistaal.
De leerlingenaantallen hebben betrekking op de leerlingen die in de gemeente wonen, los van het feit of
de leerlingen in de gemeente naar school gaan of elders. De cijfers voor de Brusselse gemeenten hebben
enkel betrekking op de cursisten ingeschreven in het Nederlandstalige onderwijs.
De thuistaal is niet het Nederlands als de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met 3 gezinsleden
(de leerling niet meegerekend) met maximum 1 gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als
1 gezinslid beschouwd.
Departement Onderwijs & Vorming, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel leerlingen in het gewoon kleuteronderwijs die wonen in de gemeente,
opgesplitst naar thuistaal, 2020, in procenten

Aantal leerlingen in het gewoon kleuteronderwijs die wonen in de gemeente,
opgesplitst naar thuistaal, 2012-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Leerlingen lager onderwijs, naar woonplaats, naar thuistaal
Wat:

Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het gewoon lager onderwijs op 1 februari van het jaar en die wonen
in de gemeente, naar thuistaal.
De leerlingenaantallen hebben betrekking op de leerlingen die in de gemeente wonen, los van het feit of
de leerlingen in de gemeente naar school gaan of elders. De cijfers voor de Brusselse gemeenten hebben
enkel betrekking op de cursisten ingeschreven in het Nederlandstalige onderwijs.
De thuistaal is niet het Nederlands als de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met 3 gezinsleden
(de leerling niet meegerekend) met maximum 1 gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als
1 gezinslid beschouwd.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan of gelijk aan 4 niet getoond. Zij worden ook niet
meegerekend in de totaalcijfers voor het gewest. Daardoor wijken deze totalen beperkt af van de
statistieken van het Departement Onderwijs & Vorming.
Bron:
Metadata:

Departement Onderwijs & Vorming, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel leerlingen in het gewoon lager onderwijs die wonen in de gemeente,
opgesplitst naar thuistaal, 2020, in procenten

Aantal leerlingen in het gewoon lager onderwijs die wonen in de gemeente,
opgesplitst naar thuistaal, 2012-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Schoolse vertraging lager onderwijs, naar woonplaats, naar thuistaal
Wat:

Aantal leerlingen dat in het gewoon lager onderwijs minstens 2 jaar schoolse vertraging heeft opgelopen
en die wonen in de gemeente ten opzichte van het aantal leerlingen in het gewoon lager onderwijs die
wonen in de gemeente, naar thuistaal.
De leerlingenaantallen hebben betrekking op de leerlingen die in de gemeente wonen, los van het feit of
de leerlingen in de gemeente naar school gaan of elders. De cijfers voor de Brusselse gemeenten hebben
enkel betrekking op de cursisten ingeschreven in het Nederlandstalige onderwijs.
De thuistaal is niet het Nederlands als de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met 3 gezinsleden
(de leerling niet meegerekend) met maximum 1 gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als
1 gezinslid beschouwd.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan of gelijk aan 4 niet getoond. Zij worden ook niet
meegerekend in de totaalcijfers voor het gewest. Daardoor wijken deze totalen beperkt af van de
statistieken van het Departement Onderwijs & Vorming.
Bron:
Metadata:

Departement Onderwijs & Vorming, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website

Aandeel leerlingen die in het lager onderwijs minstens twee jaar schoolse vertraging hebben opgelopen en
die wonen in de gemeente, naar thuistaal, 2020, in procenten

Aantal leerlingen die in het lager onderwijs minstens twee jaar schoolse vertraging hebben opgelopen en
die wonen in de gemeente, naar thuistaal 2014-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Leerlingen secundair onderwijs, naar woonplaats, naar thuistaal
Wat:

Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het gewoon secundair onderwijs op 1 februari van het jaar en die
wonen in de gemeente, naar thuistaal.
De leerlingenaantallen hebben betrekking op de leerlingen die in de gemeente wonen, los van het feit of
de leerlingen in de gemeente naar school gaan of elders. De cijfers voor de Brusselse gemeenten hebben
enkel betrekking op de cursisten ingeschreven in het Nederlandstalige onderwijs.
De thuistaal is niet het Nederlands als de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met 3 gezinsleden
(de leerling niet meegerekend) met maximum 1 gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als
1 gezinslid beschouwd.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan of gelijk aan 4 niet getoond. Zij worden ook niet
meegerekend in de totaalcijfers voor het gewest. Daardoor wijken deze totalen beperkt af van de
statistieken van het Departement Onderwijs & Vorming.
Bron:
Metadata:

Departement Onderwijs & Vorming, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel leerlingen in het gewoon secundair onderwijs die wonen in de gemeente,
opgesplitst naar thuistaal 2020, in procenten

Aantal leerlingen in het gewoon secundair onderwijs die wonen in de gemeente,
opgesplitst naar thuistaal, 2012-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Leerlingen deeltijds beroepsonderwijs, naar woonplaats, naar thuistaal
Wat:

Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het deeltijds beroepssecundair onderwijs op 1 februari van het jaar
en die wonen in de gemeente, naar thuistaal.
De leerlingenaantallen hebben betrekking op de leerlingen die in de gemeente wonen, los van het feit of
de leerlingen in de gemeente naar school gaan of elders. De cijfers voor de Brusselse gemeenten hebben
enkel betrekking op de cursisten ingeschreven in het Nederlandstalige onderwijs.
De thuistaal is niet het Nederlands als de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met 3 gezinsleden
(de leerling niet meegerekend) met maximum 1 gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als
1 gezinslid beschouwd.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan of gelijk aan 4 niet getoond. Zij worden ook niet
meegerekend in de totaalcijfers voor het gewest. Daardoor wijken deze totalen beperkt af van de
statistieken van het Departement Onderwijs & Vorming.
Bron:
Metadata:

Departement Onderwijs & Vorming, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs die wonen in de gemeente,
opgesplitst naar thuistaal, 2020, in procenten

Aantal leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs die wonen in de gemeente,
opgesplitst naar thuistaal, 2012-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Schoolse vertraging secundair onderwijs, naar woonplaats, naar thuistaal
Wat:

Aantal leerlingen dat in het gewoon secundair onderwijs minstens 2 jaar schoolse vertraging heeft
opgelopen en die wonen in de gemeente ten opzichte van het aantal leerlingen in het gewoon secundair
onderwijs die wonen in de gemeente, naar thuistaal.
De leerlingenaantallen hebben betrekking op de leerlingen die in de gemeente wonen, los van het feit of
de leerlingen in de gemeente naar school gaan of elders. De cijfers voor de Brusselse gemeenten hebben
enkel betrekking op de cursisten ingeschreven in het Nederlandstalige onderwijs.
De thuistaal is niet het Nederlands als de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met 3 gezinsleden
(de leerling niet meegerekend) met maximum 1 gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als
1 gezinslid beschouwd.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan of gelijk aan 4 niet getoond. Zij worden ook niet
meegerekend in de totaalcijfers voor het gewest. Daardoor wijken deze totalen beperkt af van de
statistieken van het Departement Onderwijs & Vorming.
Bron:
Metadata:

Departement Onderwijs & Vorming, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website

Aandeel leerlingen die in het secundair onderwijs minstens twee jaar schoolse vertraging hebben opgelopen en
die wonen in de gemeente, naar thuistaal, 2020, in procenten

Aantal leerlingen die in het secundair onderwijs minstens twee jaar schoolse vertraging hebben opgelopen en
die wonen in de gemeente, naar thuistaal 2014-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Vroegtijdige schoolverlaters, naar woonplaats, naar thuistaal
Wat:

Aantal jongeren die niet meer leerplichtig zijn en het Vlaams secundair onderwijs verlaten zonder
kwalificatie en die wonen in de gemeente, naar thuistaal. Dat aantal wordt afgezet ten opzichte van de
som van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en het aantal leerlingen dat wel een kwalificatie heeft
gehaald.
Een vroegtijdige schoolverlater is een leerling die niet langer leerplichtig is en die een regulier kwalificerend
traject van het Vlaams secundair onderwijs verlaat zonder kwalificatie met een beroepsfinaliteit of een
finaliteit doorstroom hoger onderwijs.
De cijfers voor de Brusselse gemeenten hebben enkel betrekking op de cursisten ingeschreven in het
Nederlandstalige onderwijs.
De thuistaal is niet het Nederlands als de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met 3 gezinsleden
(de leerling niet meegerekend) met maximum 1 gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als
1 gezinslid beschouwd.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan of gelijk aan 4 niet getoond. Zij worden ook niet
meegerekend in de totaalcijfers voor het gewest. Daardoor wijken deze totalen beperkt af van de
statistieken van het Departement Onderwijs & Vorming.
Bron:
Metadata:

Departement Onderwijs & Vorming, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel jongeren die het secundair onderwijs verlaten zonder kwalificatie en
die wonen in de gemeente, naar thuistaal, 2019, in procenten

Aantal jongeren die het secundair onderwijs verlaten zonder kwalificatie en
die wonen in de gemeente, naar thuistaal, 2010-2019

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Deelnemers volwassenenonderwijs, naar nationaliteit, naar woonplaats
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal cursisten van het volwassenenonderwijs tijdens het refertejaar (van 1 april van jaar x tot 31 maart
van jaar x+1) en die wonen in de gemeente, naar nationaliteitsgroep.
Het gaat om de basiseducatie, het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs van het
volwassenenonderwijs en de specifieke lerarenopleiding. Het volwassenenonderwijs is onderwijs los van
de initiële onderwijsloopbaan. Het stelt de cursisten in staat om een erkend diploma, getuigschrift of
certificaat te behalen. Volwassenen van minimum 18 jaar en jongeren die aan de voltijdse leerplicht voldaan
hebben, mogen zich inschrijven. Naargelang de gekozen cursus kunnen er ook specifieke
toelatingsvoorwaarden zijn.
De aantallen hebben betrekking op de cursisten die in de gemeente wonen, los van het feit of zij in de
gemeente onderwijs volgen of elders. De cijfers voor de Brusselse gemeenten hebben enkel betrekking op
de cursisten ingeschreven in het Nederlandstalige volwassenenonderwijs.
De gegevens zijn opgesplitst naar nationaliteitsgroep op basis van de huidige nationaliteit van de cursist
zoals meegedeeld door de instelling aan het Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming.
Departement Onderwijs & Vorming, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel cursisten van het volwassenonderwijs die wonen in de gemeente,
opgesplitst naar nationaliteitsgroep, 2020, in procenten

Aantal cursisten van het volwassenonderwijs die wonen in de gemeente,
opgesplitst naar nationaliteitsgroep, 2014-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator

53

Wonen, Armoede en Lokaal Bestuur
Hier brengen we een aantal indicatoren uit verschillende thema’s samen.
Voor het thema wonen bekijken we het aantal huurders van een sociale woning per nationaliteitsgroep.
Voor het thema armoede bekijken we het aantal personen in een gezin met zeer lage werkintensiteit per herkomstgroep,
het aantal personen met een leefloon per herkomstgroep en de kansarmoede-index van Kind en Gezin. Voor deze laatste
indicator bekijken we eerst het aandeel kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin (los van herkomst). Daarna
bekijken we voor de groep kinderen die geboren worden in een kansarm gezin, de verdeling volgens de herkomst van de
moeder.
Onder het thema lokaal bestuur hebben we cijfers over de deelname van personen met een vreemde nationaliteit aan de
gemeenteraadsverkiezingen.
Indicator
Wonen
Aandeel huurders van sociale woning, per nationaliteitsgroep
België
EU (zonder België)
Niet-EU
Armoede
Aandeel 0-59-jarigen in een gezin met zeer lage werkintensiteit,
per herkomstgroep
Belg
EU
Niet-EU
Aandeel personen met (equivalent) leefloon, per herkomstgroep
Belg
EU
Niet-EU
Aandeel kinderen geboren in een kansarm gezin
Aandeel kinderen geboren in een kansarm gezin, opgedeeld
volgens de herkomst van de moeder (som is 100%)
Belg
EU
Niet-EU
Onbekend
Lokaal bestuur
Verhouding tussen aantal ingeschreven kiezers met vreemde
nationaliteit en aantal potentiële kiezers met vreemde
nationaliteit
Verhouding tussen aantal ingeschreven kiezers met vreemde
nationaliteit en aantal potentiële kiezers met vreemde
nationaliteit, per nationaliteitsgroep
EU
Niet-EU
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Merksplas

Vlaams Gewest

1,3%
1,2%
3,9%

2,1%
1,6%
5,4%

4,3%
11,1%
32,9%

6,5%
17,0%
22,6%

3,90%
7,5%

0,23%
0,63%
3,68%
14,0%

50,0%
22,2%
22,2%
5,6%

28,2%
11,5%
56,9%
3,4%

5,6%

11,2%

5,8%
0,0%

11,7%
9,5%

Huurders van sociale woning, naar nationaliteit
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal huurders van een sociale woning per nationaliteitsgroep en aandeel van de huurders in het totaal
aantal inwoners per nationaliteitsgroep.
Het gaat om het aantal unieke huurders op het einde van het jaar. Dat wordt afgezet ten opzichte van het
totaal aantal inwoners per nationaliteitsgroep op 1 januari van het volgende jaar.
Volgende nationaliteitsgroepen worden gebruikt:
- België: personen met een huidige Belgische nationaliteit
- EU-burgers (zonder België): personen met een huidige niet-Belgische EU-nationaliteit
- niet-EU-burgers: personen met een huidige niet-EU-nationaliteit.
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel huurders van sociale woning, per nationaliteitsgroep, 2020, in procenten

Aantal huurders van sociale woning, per nationaliteitsgroep, 2013-2020

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Personen in gezin met zeer lage werkintensiteit, naar herkomst
Wat:

Aandeel personen van 0 tot en met 59 jaar dat leeft in een gezin waarvan de werkintensiteit lager of gelijk
is aan 0,2, op 1 januari van het jaar, naar herkomstgroep. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
registreert de socio-economische positie van de gehele Belgische bevolking. Op huishoudniveau kan
worden gekeken hoeveel volwassenen in het gezin aan het werk zijn en in welk arbeidsregime. Op basis
daarvan wordt een werkintensiteit van het gezin berekend. Deze werkintensiteit varieert tussen 0 (geen
enkel volwassen lid van het gezin werkt) tot 1 (alle volwassen leden van het gezin werken voltijds). De
gezinnen met een werkintensiteit lager dan 0,2 worden beschouwd als gezinnen met een zeer lage
werkintensiteit.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele
nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder.
Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde
een persoon van buitenlandse herkomst.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan 10 niet getoond. Zij worden wel meegerekend
in de totaalcijfers voor het gewest.
Bron:
Metadata:

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, via
Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website

Aandeel 0-59-jarigen in gezin met zeer lage werkintensiteit per herkomstgroep, 2019, in procenten

Aantal 0-59-jarigen in gezin met zeer lage werkintensiteit per herkomst; 2010-2019

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Personen met (equivalent) leefloon, naar herkomst
Wat:

Aantal personen met een leefloon of equivalent leefloon ten opzichte van de totale bevolking, begin van
het jaar, naar herkomst.
Het leefloon kadert in het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI), het equivalent leefloon in het Recht
op Maatschappelijke Hulp (RMH). Het RMH is er voor mensen die niet in aanmerking komen voor het RMI
maar die zich in een vergelijkbare noodsituatie bevinden. Het (equivalent) leefloon is een minimuminkomen
voor personen die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Het bedrag van het (equivalent)
leefloon hangt af van de woonsituatie. Er bestaan in dit verband drie categorieën: personen die alleen
wonen, personen die samenwonen en personen met een gezin ten laste met minstens één minderjarig kind.
Het bedrag van het leefloon wordt verminderd met de inkomsten waarover de aanvrager zelf kan
beschikken.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige
nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele
nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder.
Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde
een persoon van buitenlandse herkomst.

Omwille van privacyredenen worden aantallen kleiner dan 10 niet getoond. Zij worden wel meegerekend
in de totaalcijfers voor het gewest.
Bron:
Metadata:

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, via
Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel personen met (equivalent) leefloon per herkomstgroep, 2019, in procenten

Aantal personen met (equivalent) leefloon per herkomstgroep, 2016-2019

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Kansarmoede-index Kind en Gezin, naar herkomst moeder
Wat:

Aandeel kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin in jaar x, jaar x-1 en
jaar x-2 en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31 december van jaar x, opgedeeld volgens
herkomstgroep. De herkomst wordt bepaald op basis van de geboortenationaliteit van de moeder.
Een gezin wordt door Kind en Gezin als kansarm beschouwd als het op minstens drie van volgende criteria
zwak scoort: beschikbaar maandinkomen, opleiding ouders, arbeidssituatie ouders, laag stimulatieniveau,
huisvesting en gezondheid.
De eerste grafiek toont het aandeel kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin (los van herkomst).
De tweede grafiek toont voor de groep kinderen die geboren worden in een kansarm gezin, de verdeling
volgens de herkomst van de moeder.

Omwille van privacyredenen worden percentages over de herkomst van de moeder in gemeenten waar het
aantal kansarme geboorten kleiner dan of gelijk aan 5 is niet getoond.
Bron:
Metadata:

Kind en Gezin, via Statistiek Vlaanderen, bewerking ABB
Zie website
Aandeel kinderen geboren in een kansarm gezin, 2019, in procenten

Aandeel kinderen geboren in een kansarm gezin opgedeeld volgens herkomst moeder, 2020, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Bereik niet-Belgische kiezers
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal ingeschreven kiezers met vreemde nationaliteit ten opzichte van het aantal potentiële kiezers.
Personen die zich als kiezer hebben ingeschreven bij de gemeenteraadsverkiezingen: alle inwoners met een
huidige vreemde (= niet-Belgische) nationaliteit die voor 1 augustus van het jaar van de verkiezingen een
aanvraag om als gemeenteraadskiezer erkend te worden hebben ingediend bij het gemeentebestuur en die
voldoen aan de voorwaarden van de wet van 19 maart 2004.
Potentiële kiezers: alle inwoners met een huidige vreemde (= niet-Belgische) nationaliteit. Bij de niet-EUburgers gaat het enkel om diegenen die voldoen aan de voorwaarden van de wet van 19 maart 2004: onder
meer minstens 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België.
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, bewerking ABB
Zie website

Verhouding tussen aantal ingeschreven kiezers met vreemde nationaliteit en aantal potentiële kiezers, 2018

Verhouding tussen aantal ingeschreven kiezers met vreemde nationaliteit en aantal potentiële kiezers, 2012-2018

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Bereik niet-Belgische kiezers, naar nationaliteit
Wat:

Bron:
Metadata:

Aantal ingeschreven kiezers met vreemde nationaliteit ten opzichte van het aantal potentiële kiezers per
nationaliteitsgroep.
Personen die zich als kiezer hebben ingeschreven bij de gemeenteraadsverkiezingen: alle inwoners met een huidige
vreemde (= niet-Belgische) nationaliteit die voor 1 augustus van het jaar van de verkiezingen een aanvraag om als
gemeenteraadskiezer erkend te worden hebben ingediend bij het gemeentebestuur en die voldoen aan de voorwaarden
van de wet van 19 maart 2004.
Potentiële kiezers: alle inwoners met een huidige vreemde (= niet-Belgische) nationaliteit. Bij de niet-EU-burgers gaat het
enkel om diegenen die voldoen aan de voorwaarden van de wet van 19 maart 2004: onder meer minstens 5 jaar
ononderbroken hoofdverblijfplaats in België.
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, bewerking ABB
Zie website

Verhouding tussen aantal ingeschreven kiezers met vreemde nationaliteit en
aantal potentiële kiezers per nationaliteitsgroep, 2018

Verhouding tussen aantal ingeschreven kiezers met vreemde nationaliteit en
aantal potentiële kiezers per nationaliteitsgroep, 2012-2018

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Samenleven
Alle indicatoren van samenleven zijn afkomstig uit de driejaarlijkse burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Sommige
vragen peilen naar de houding van de inwoners tegenover diversiteit, in het bijzonder de aanwezigheid van personen van
verschillende herkomst. Andere vragen peilen naar de diversiteit en intensiteit van contacten met personen van
verschillende herkomst. Ten slotte wordt er ook gepeild of inwoners zich het afgelopen jaar gekwetst, beledigd of
benadeeld hebben gevoeld.
Indicator
Merksplas
Vlaams Gewest
Houding tegenover diversiteit
Aandeel inwoners dat het eens is met de voorgelegde stelling
rond diversiteit
41%
51%
 Mensen met een verschillende herkomst leven goed
samen in mijn gemeente.
35%
44%
 Ik vind de aanwezigheid van mensen met een
verschillende herkomst in mijn gemeente een verrijking.
51%
58%
 Ik zou het zinvol vinden als er in mijn gemeente
activiteiten worden georganiseerd waarbij mensen met
een verschillende herkomst elkaar beter leren kennen.
61%
69%
 Als je mensen met en verschillende herkomst beter leert
kennen, blijken ze best sympathiek te zijn.
24%
23%
 Ik zou het niet prettig vinden als er een gezin met een
verschillende herkomst in het huis naast mij komt
wonen.
29%
31%
 Ik vind dat er in mijn gemeente te veel mensen met een
verschillende herkomst wonen.
Aandeel inwoners dat positief staat tegenover diversiteit
26%
35%
(samengestelde indicator)
Diversiteit en intensiteit van contacten
Aandeel inwoners met minstens wekelijks contact met mensen
9%
14%
van niet-Belgische herkomst
Aandeel inwoners dat meer dan tien vrienden en kennissen heeft met…
Niet-Belgische herkomst
8%
16%
Andere seksuele geaardheid
5%
6%
Mentale/fysieke beperking
4%
2%
Aandeel inwoners dat een bepaald aantal nauwe collega’s heeft van
niet-Belgische herkomst
Geen
49%
43%
Minder dan 5
34%
33%
Van 5 tot 10
10%
12%
Meer dan 10
7%
11%
Aandeel inwoners dat vindt dat de vriendenkring /
39%
49%
kennissenkring van de kinderen uit meer personen van
verschillende herkomst bestaat dan de eigen vriendenkring
Discriminatie
Aandeel inwoners dat zich afgelopen jaar gekwetst, beledigd
of benadeeld heeft gevoeld door geslacht, seksuele geaardheid,
herkomst of beperking
Geslacht
4%
6%
Seksuele geaardheid
1%
1%
Herkomst
3%
5%
Fysieke of mentale beperking
3%
3%
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Houding tegenover diversiteit (detail)
Wat:

Bron:
Metadata:

Aandeel van de inwoners die oneens, neutraal of eens antwoordde op de stellingen rond verschillende
herkomst.
 Mensen met een verschillende herkomst leven goed samen in mijn gemeente.
 Ik vind de aanwezigheid van mensen met een verschillende herkomst in mijn gemeente een verrijking.
 Ik zou het zinvol vinden als er in mijn gemeente activiteiten worden georganiseerd waarbij mensen
met een verschillende herkomst elkaar beter leren kennen.
 Als je mensen met en verschillende herkomst beter leert kennen, blijken ze best sympathiek te zijn.
 Ik zou het niet prettig vinden als er een gezin met een verschillende herkomst in het huis naast mij
komt wonen.
 Ik vind dat er in mijn gemeente te veel mensen met een verschillende herkomst wonen.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aandeel inwoners dat het eens is met voorgelegde stelling rond diversiteit, 2020, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Houding tegenover diversiteit
Wat:

Bron:
Metadata:

Aandeel van de inwoners dat positief staat tegenover diversiteit, in het bijzonder de aanwezigheid van
personen met een verschillende herkomst. Er werd een samengestelde indicator berekend die gebaseerd is
op de gemiddelde score op de zes items (de respondent moet minstens op vier items geantwoord hebben,
de maximale gemiddelde score is 5). (Zie 'Vraagstelling survey' bij de detail-indicator.) Respondenten met
een score van 2,8 of zitten in de categorie 'Negatief', respondenten tussen 2,8 en 4 in de categorie 'Neutraal'.
Respondenten met een score van 4 of hoger zitten in de categorie 'Positief'. Deze laatste categorie komt
overeen met de respondenten die het gemiddeld steeds eens waren met de stellingen (alle stellingen
werden in dezelfde richting gedraaid).
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aandeel inwoners dat positief staat tegenover diversiteit, 2020, in procenten

Aandeel inwoners dat positief staat tegenover diversiteit, 2020, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Intensiteit van contacten (detail)
Wat:
Bron:
Metadata:

Aandeel van de inwoners dat minstens wekelijks contact heeft met mensen van niet-Belgische herkomst.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website

Aandeel inwoners met minstens wekelijks contact met mensen van niet-Belgische herkomst, 2020, in procenten

Aandeel inwoners met minstens wekelijks contact met mensen van niet-Belgische herkomst, 2020, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Diversiteit vriendenkring (detail)
Wat:
Bron:
Metadata:

Aandeel van de inwoners dat een bepaald aantal vrienden en kennissen heeft van niet-Belgische
herkomst, met een andere seksuele geaardheid of met een fysieke of mentale beperking.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aandeel inwoners dat meer dan tien vrienden en kennissen heeft van niet-Belgische herkomst,
met een andere seksuele geaardheid of met een fysieke of mentale beperking, 2020, in procenten

Aandeel inwoners dat meer dan tien vrienden en kennissen heeft van niet-Belgische herkomst,
2020, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Niet-Belgische herkomst werkplaats
Wat:
Bron:
Metadata:

Aandeel van de inwoners dat een bepaald aantal nauwe collega's heeft van niet-Belgische herkomst.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website

Aandeel inwoners dat een bepaald aantal nauwe collega’s heeft van niet-Belgische herkomst, 2020, in procenten

Aandeel inwoners dat vijf of meer nauwe collega’s heeft van niet-Belgische herkomst, 2020, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Verschillende herkomst vriendenkring kinderen
Wat:
Bron:
Metadata:

Aandeel van de inwoners dat vindt dat de vrienden- en kennissenkring van de kinderen uit meer
personen van verschillende herkomst bestaat dan de eigen vriendenkring.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aandeel inwoners dat vindt dat vriendenkring-/kennissenkring van kinderen uit meer personen
van verschillende herkomst bestaat dan eigen vriendenkring, 2020, in procenten

Aandeel inwoners dat vindt dat vriendenkring-/kennissenkring van kinderen uit meer personen
van verschillende herkomst bestaat dan eigen vriendenkring, 2020, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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Discriminatie (detail)
Wat:
Bron:
Metadata:

Aandeel van de inwoners dat zich het afgelopen jaar gekwetst, beledigd of benadeeld heeft gevoeld omwille
van geslacht, seksuele geaardheid, herkomst of fysieke of mentale beperking.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Zie website
Aandeel inwoners dat zich afgelopen jaar gekwetst, beledigd of benadeeld heeft gevoeld
door geslacht, seksuele geaardheid, herkomst of beperking, 2020, in procenten

Download de Excel-dataset voor deze indicator
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