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Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal
vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze
groepen neemt toe. De superdiversiteit van de Vlaamse bevolking vormt een belangrijke uitdaging
voor het beleid en de dienstverlenende maatschappij. De veelheid aan profielen (naar herkomst,
taal, religie of identiteit) en de complexiteit van migraties vragen om een adequaat beleid en
maatregelen die afgestemd zijn op de diverse noden en omstandigheden van al deze verschillende
groepen en de bredere bevolking waarvan ze inherent deel uitmaken. Een beleid afstemmen op deze
superdiversiteit begint met het kennen en begrijpen ervan. De Vlaamse Migratie- en
Integratiemonitor 2015 is de tweede editie van een periodiek rapport dat administratieve en andere
statistische gegevens over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van
buitenlandse herkomst in Vlaanderen bundelt en duidt, binnen een Belgisch en Europees kader. Het
rapport is een gezamenlijk project van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVAKU Leuven), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Agentschap Binnenlands Bestuur
(ABB).
Het verzamelen en ontsluiten van cijfers op het Vlaamse niveau is noodzakelijk gezien de diverse
migratierealiteiten die de gewesten kennen. Daarnaast worden de gevolgen van migratie ook op
regionaal niveau behandeld, onder meer via het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Gegevens
over migratiebewegingen, verblijf, socio-economische positie en maatschappelijke participatie van
vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen vormen belangrijke informatie
voor de planning, ontwikkeling en evaluatie van dit beleid. Gezien migratie en integratie transversale
thema’s zijn die betrekking hebben op verschillende maatschappelijke domeinen, is dit rapport
evenzeer een zinvol instrument voor andere beleidsdomeinen zoals werk, onderwijs, welzijn of
huisvesting. Deze monitor richt zich niet enkel op beleidsmakers en administraties, maar ook op
universiteiten en onderzoeksinstellingen, middenveldorganisaties en het brede publiek. Een
samenvatting van de belangrijkste bevindingen is terug te vinden achteraan in de publicatie.
De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2015 omvat de volgende hoofdstukken:
 1. Context: Schets van het Belgische migratie- en asielbeleid en het Vlaamse integratie- en
inburgeringsbeleid ter ondersteuning van de (interpretatie van de) gepresenteerde gegevens.



2. Migratie: Beschrijving van immigratie- en emigratiestatistieken en migratiesaldo’s van
vreemdelingen in Vlaanderen, België en Europa, onder meer naar nationaliteit, geslacht,
leeftijd en reden van verblijf. In dit hoofdstuk wordt eveneens ingegaan op asiel, regularisatie,
terugkeer en binnenlandse migraties van vreemdelingen.
 3. Vreemde bevolking en bevolking van buitenlandse herkomst: Cijfers over het verblijf van
vreemdelingen in Vlaanderen, België en Europa, onder meer naar nationaliteit, geslacht en
leeftijd. Ook het aantal nationaliteitsverwervingen wordt in kaart gebracht. Aanvullend wordt
gekeken naar de totale groep van personen van buitenlandse herkomst, namelijk de som van
de vreemdelingen (niet-Belgen), de Belg geworden vreemdelingen en kinderen van beide
groepen.
 4. Inburgering: Gegevens over de doelgroep van inburgering en hun instroom, alsook de
inburgeringstrajecten die deze nieuwkomers afleggen.
 5. Sociale samenhang: Statistieken over interculturele contacten, buurtsamenstelling,
discriminatie en houding tegenover migratie en vreemdelingen.
 6. Maatschappelijke positie van de bevolking van buitenlandse herkomst: Integratieindicatoren met betrekking tot de positie en participatie van vreemdelingen en personen van
buitenlandse herkomst op het gebied van tewerkstelling, onderwijs, wonen, inkomen en
armoede, gezondheid en maatschappelijke participatie.
Het integratieproces speelt zich af op verschillende beleidsdomeinen en vereist coördinatie en
afstemming. Met de tweede editie van de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor hopen we dat die
afstemming en synergie tussen de beleidsdomeinen verder zal groeien en het integratieproces op
een positieve manier zal beïnvloed worden.
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