
Reden van verblijf
Top-vijf meest voorkomende
nationaliteiten in 2010
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Wiezijn deVlaamse
migranten?

l Met 125.016 zijn de Ne-
derlanders de grootste
groep vreemdelingen in
Vlaanderen
l Het aantal Nederlanders
is met 68 procent toegeno-
men tussen 2000 en 2012
l 4,4 procent van de
Vlaamse bevolking heeft de
nationaliteit van één van de
27 EU-landen

Wanneer het gaat over vreemde-
lingen,wordenNederlanderswel
eens gemakshalve vergeten.
Gemeenten zoals Baarle-Hertog
zijn danwel ‘witter danwit’,
maar springen er toch bovenuit
in de statistieken. Sinds 2000 is
het aantal noorderburenmet
bijna 70 procent gestegen. Ook
vanuit de andere buurlanden telt
Vlaanderenheelwat ‘onzicht-
bare’ vreemdelingen.De top-vijf
van demeest voorkomende
vreemdenationaliteiten bestaat
uit Nederland (125.016),Marokko
(28.567), Polen (26.558), Italië
(22.589) en Frankrijk (19.858).
Onder de 453.399 vreemdelingen
inVlaanderen zijn er uiteraard
eenpakEuropeanen,met dank
aandeEuropese organisaties in
Brussel,maar daarnaast valt ook
de aanwezigheid vanRussische,
Chinese en Indische vreemdelin-
gen steedsmeer op.

Zoekdemigrant(en)

Geografische spreiding
van de migranten in Vlaanderen
in procent, tussen 2008 en 2011
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Waarwonen ze?

l Leuven telt 39 vreemde-
lingen per 1.000 inwoners
l Vreemdelingen van buiten
de EU wonen hoofdzakelijk
in Antwerpen en Gent

Het zaluniet verwonderendathet
aandeel vreemdelingenhethoogst
ligt indegrensstreekmetNeder-
land.Daarnaastwonenerookveel
inde rand rondBrussel, inde
grootstedenAntwerpenenGent
en inMidden-Limburg. Ookde
centrumstedenscorenvrij hoog.
Watopvalt is dat denationaliteit
vanvreemdelingenverschilt van
regio tot regio.Aandegrensmet
Nederlandgaathet vooral om
Nederlanders, inde rand rond
Brussel omEU-burgers.Overigens
is de stadvanLouisTobback (sp.a)
isniet alleen in trekbij studenten.
Per 1.000 inwoners telt Leuven39
immigranten.Dat is zelfsmeerdan
de stadAntwerpen, die 30vreem-
delingenper 1.000 inwoners telt.

Vanwaarkomenze?

l In 2011 kwamen 10.879
immigranten uit onze buur-
landen
l In 2011 kwamen 13.790
immigranten uit Oost-Eu-
ropa
l In 2011 kwamen amper 64
mensen vanuit Europese
landen buiten de EU

De gemiddelde Vlaamsemigrant
is Europees. In een top-tien van
de grootste immigratielanden,
staan zes EU-landen. De top-vijf
wordt aangevoerd door de
Nederlanders. Daarna volgen
Polen, Roemenen,Marokkanen
en Bulgaren. Hoewel Italianen
en Portugezenwel in de Bel-
gische top-tien van immigratie-
landen staan, is dat niet het geval
in Vlaanderen. Andersom is
Vlaanderenwél aantrekkelijk
voor Indiërs en Russen, hoewel
zij niet in de Belgische top-tien
staan.

Wiezijn de
nieuwelingen?
l De meeste immigranten
zijn mannelijk
l De gemiddelde immi-
grant is tussen 18 en 39 jaar
l 27 procent van de niet-
EU-immigranten is minder-
jarig

Immigreren naar Vlaanderen is
eenmannenzaak.Mannen blij-
ken nagenoeg in alle nationali-
teitsgroepen in demeerderheid.
Vooral bij personen uit Oost-
Europa is die kloof behoorlijk
groot. Enkel bij Europese immi-
granten uit niet-EU-landen
komen ermeer vrouwen dan
mannen naar Vlaanderen.
De immigrant is ook een pak

jonger dan de gemiddelde Vla-
ming. De meeste immigranten
zijn tussen 18en39 jaar, terwijl de
grootste groep bij de Vlamingen
dievan30 tot 59 jaar is.Amper2,5
procent is 60-plusser.

Waaromkomenze
naarhier?
l In 2011 werden er 60.085
verblijfsvergunningen uitge-
deeld aan niet-EU-burgers
l Er worden steeds minder
steeds verblijfsvergunnin-
gen gegeven op basis van
studies of werk
l Migranten uit Marokko en
Turkije krijgen vooral ver-
blijfsvergunningen omwille
van familiale redenen

De reden voor de immigratie is
sterk afhankelijk van de nationa-
liteit. Zo krijgen personen uit
Marokko, Turkije en Congo voor-
namelijk verblijfsvergunningen
op basis van familiale redenen.
Verblijfsvergunningen op basis
vanwerkworden vooral toege-
kend uit immigranten uit India,
de VS en Japan. De top-drie van
het aantal vergunningen
omwille van studies is China,
Kameroen enMarokko. In verge-
lijkingmet andere Europese lan-
den krijgen ergweinig immi-
granten een vergunning op basis
vanwerk of studie.

Komenzeook
effectief aande
bak?

l 42,7 procent van de niet-
EU-burgers in Vlaanderen
heeft een baan
l De kloof tussen Vlamin-
gen en vreemdelingen is
kleiner bij jongeren
l De werkloosheidsgraad
van personen met Maghre-
bijnse herkomst is 4 keer
hoger dan bij personen van
Belgische herkomst

In 2012was 43 procent vande
niet-EU-burgers tussen 20 en64
jaar aanhetwerk. Daarmee ligt
dewerkzaamheidsgraad van
niet-EU-burgers 30 procent lager
danbij Belgen en 28procent lager
danbij personenmet eennatio-
naliteit van binnendeEuropese
Unie (exclusief Belgen). Vooral de
niet-Europese vrouwen scoren
zwak. Vanhen is slechts 32 pro-
cent aanhetwerk. De achter-
stand vanniet-EU-burgers ten
opzichte vanBelgen is tegenover
2008nog toegenomen. Positief is
dat dewerkzaamheidsgraad bij
jongeren (18-24 jaar)minder ver-
schilt van elkaar. Dewerkloos-
heidsgraad is bij alle herkomst-
groepen sinds 2010 licht gedaald.
Die daling is relatief gezienhet
grootst bij de groepenmet de
hoogstewerkloosheidsgraad: de
personen afkomstig uit de
Maghreblanden ende kandidaat-
EU-landen (inclusief Turkije).

Een jongeman tussen 18 en 39 jaar, vaak van
Europese herkomst, die aande grensmet
Nederland of in deBrusselse randwoont.
Dat zijn allemaal eigenschappen van
de gemiddelde immigrant inVlaanderen, zo
blijkt uit de ‘VlaamseMigratie- en
Integratiemonitor 2013’, die vandaagwordt
voorgesteld. AnnDeBoeck enLotte Beckers

Winkelen in deVeldstraat
in Gent. De top-vijf van de
immigranten inVlaanderen
wordt aangevoerd door
Nederlanders. © YANN BERTRAND

BRUSSEL— HeteersteEngelstalige
boekooitdat indeNieuweWereld
gedrukt werd, gaat vandaag bij
Sotheby’s New York onder de
hamer. De veilingmeesters ver-
wachtendathetBayPsalmBook
uit 1640mogelijk ruim 30mil-
joendollar(22miljoeneuro)zal
opbrengen. Daarmee zou het
religieuze werk het duurste
boek ter wereld ter worden.

Een eer die tot nu toe is weggelegd voor
de Codex Leicester, een door Leonardo da
Vinci volgeschreven notitieboekje, dat in
199430,8miljoendollar opbracht.

Het BayPsalmBookkandat recordnuver-
breken. Nietalleenomdatheteenzeerzeld-
zaamwerkbetreft–erbestaanvandaagnog
slechts elf uitgaves van de oorspronkelijke
1.700 –maar ook omdat het symbool staat
voor de toekomst van de Verenigde Staten.
“Het was een daad van onafhankelijkheid
toen de eerste kolonisten naar Massa-
chusetts trokkenomdaar een samenleving
op te zetten met hun eigen vorm van het
christendom”,zegtDavidRedden,hoofdvan
deboekafdelingvanSotheby’s. “Ikdenkdat
je een directe lijn kunt trekken tussen het
Bay Psalm Book en de onafhankelijkheids-
verklaring in 1776.” (RA)
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Hoe leeft hij/zij?

l 49 procent van de immi-
granten met niet-EU-natio-
naliteit leeft in een woning
met serieuze kwaliteitsge-
breken, tegenover 22 pro-
cent van de mensen met
Belgische nationaliteit
l 62 procent van de kinde-
ren die in armoede worden
geboren, hebben een moe-
der van vreemde herkomst
l Het aantal personen met
een niet-EU-nationaliteit
dat onder de armoede-
grens leeft, is 5 keer groter
dan het aantal armen met
de Belgische nationaliteit

In de eerste graad vanhet secun-
dair onderwijs hebben6procent
vande leerlingen een vreemde
nationaliteit. In de tweede ender-
degraad vanhetASO, TSOen
KSO ligt het aandeel vreemdelin-
gen lager. In het BSO, het buiten-
gewoon secundair onderwijs
(BUSO), en zeker het deeltijds
beroepssecundair onderwijs
duidelijk hoger. Een aanzienlijk
deel van de personenmet een
vreemde nationaliteit ingeschre-
ven in het Vlaamse hoger onder-
wijs komt hier enkel om te stu-
deren en vertrekt daarnaweer.
De helft van de immigranten

uit niet-EU-landen leeft in een
woningmet ernstige gebreken,
zoals geenwarm stromend
water, geen toilet, gebrek aan
ruimte, schimmel en vocht, een
lekkend dak en geen verwar-
ming.

Metuitstervenbedreigd:

debibliotheek
SOFIE MULDERS

BRUSSEL

Het aantal bibliothekendat
dedeuren sluit, neemtmethoge
snelheid toe. In 2012wareneral
honderdminderdanzes jaar
daarvoor.Devoorbijeweken
werddeenenadeandere sluiting
aangekondigd. ‘Het zoumezelfs
niet verwonderenals twee
gemeentenbinnenkort samen
éénbibliotheekgaanrunnen.’

Steedsmeerfilialenvanbibliothekenhouden
opmettebestaan.Warenerin2006nog472
uitleenposten, dan zijn er dat in 2012 nog
maar375.Liefsthonderduitleenpostenmin-
derinzesjaartijd,dus,zoblijktuitcijfersvan
hetAgentschapSociaal-CultureelWerkvoor
JeugdenVolwassenen.
Endietrendlijkt in2013niet tekeren.Een

greep uit de sluitingen die de laatste twee
weken bekend werden gemaakt: Heist-op-
den-Berg (zes lokale uitleenposten die ver-
dwijnen), Stekene (vier) Houthulst (twee),
Sint-Katelijne-Waver (drieuitleenposten).
De reden achter die sluitingen is simpel:

geld.Gemeentenmoetenzwarebesparingen
doorvoeren. “We kunnen veel minder per-
soneel aanstellen, enzondermensenkun je
geen filiaal openhouden”, licht Gunter Van
Campenhout toe, schepen van Cultuur
(Gemeentebelangen)inStekene.“Endankie-
zenweerlievervooromzwaarteinvesteren
in de centrale bibliotheek, waarvanwe een
echt ontmoetings- en informatiecentrum
willenmaken, dat ook een culturele meer-
waardezal bieden.”

Slaapdorp

Horden bezoekers krijgen zulke lokale uit-
leenpostennietoverdevloer,maarvolkiser
wel. InHeist-op-den-Bergwarenerzo’n800
uniekebezoekersperjaarvoordezesuitleen-
posten. In het filiaal Klein-Sinaai (Stekene)
kwamenperweekgemiddeld30mensen.
Veel van die mensen dreigen nu uit de

boot te vallen als ze dicht bij huis een boek
willen ontlenen. Van Booischot of Wieke-
vorstnaarcentrumHeist-op-den-Bergishet

zo’n10kilometer.Nietsimpelvoorsenioren,
mensenzonder eigenauto, of kinderen.
“Nadathetlaatstefiliaal inLanakengeslo-

ten werd, bood het gemeentebestuur voor
deschoolkinderenaanvankelijknogeengra-
tis busdienst aan vanuit de deelgemeenten
naar de hoofdbib”, zegt Stefan Paulissen,
bibliothecarisvanLanaken. “Maarsindsdit
schooljaar is dat ookafgeschaft.Wekomen
zelf naar de kinderen toe, met boekenpak-
kettenenruilkoffersbijvoorbeeld,maardat
is niet hetzelfde. Kinderenbijwie thuis niet
zo veel belang wordt gehecht aan lezen of
taal, bereiken we heel moeilijk. Hun band
metdebibliotheek isweg.”
‘Worden we een slaapdorp’, vragen de

inwonersvanKlerken,deelgemeentevanhet
West-Vlaamse Houthulst, zich op hun

Facebookgroep af nu hun uitleenpost wel-
licht gesloten wordt. Ook Paulissen is be-
zorgdoverde toekomst: “AlsdePostpunten
wegtrekken,endebuurtwinkels,endanook
nog eens de bibliotheken, hoe verstevig je
danhet socialeweefsel in zo’ndorp?”
Tochisdebibliotheeksectornietperdefi-

nitie tegenhetopdoekenvanuitleenposten.
“Als het nodig is, moet je een filiaal durven
tesluiten”,zegtPaulissen. “Maarzo’nbeslis-
singmoet doordacht genomenworden. En
dat gebeurt te weinig. In tijden van crisis is
het natuurlijk gemakkelijk om in de zachte
sector te besparen: wij kunnen niet staan
zwaaienmethogewinsten. Ik vrees dusdat
we het laatste nog niet hebben gezien. Het
aantalbibliothekendatdedeurenmoetslui-
ten zal nog toenemen.Het zoumezelfs niet
verwonderen als twee gemeenten binnen-
kort samenéénbibliotheekgaan runnen.”

‘Duursteboekterwereld’onderdehamer

Schutterop
campusYale
BRUSSEL — Op de campus van de
bekende Yale-universiteit in het
Amerikaanse Connecticutwerdgisteren
eenschuttergesignaleerd.Depolitiewerd
viaeenanoniemtelefoontjeopdehoogte
gebracht van de aanwezigheid van een
manmet een geweer. Een tijd later werd
zijn aanwezigheid ook daadwerkelijk
bevestigd.
Bijhet terpersegaanwasnognietdui-

delijkofdemangearresteerdkonworden
en of hij ook daadwerkelijk in het rond
geschoten heeft. Op de campuswaswei-
nig volk aanwezig: naar aanleiding van
Thanksgiving waren er geen lessen, die
worden pas op 2 december hervat. Wie
welnogaanwezigwasopdecampuswerd
gevraagdombinnenteblijven.Meerdere
stratenindebuurtvandecampuswerden
eveneens afgesloten. (BELGA)

De sp.a wil dat de Vlaamse
regering het starterspakket
‘Migreren naar Vlaanderen’
afschaft. Migranten uit Ma-
rokko, Turkije of Rusland die
in het kader van gezinsher-
eniging hierheen komen, krij-
gen sinds mei vorig jaar zo'n
gratis pakket bij de overhan-
diging van hun visum.
Maar volgens Fatma Pehli-
van, Vlaams parlementslid
voor sp.a, heeft het pakket
geen meerwaarde. “Het is
duur, bereikt heel weinig
mensen en heeft een ten-
dentieuze inhoud.”

Bij de lancering zorgde de
brochure voor ophef, door
de volgens sommigen
“kwetsende” toon. Zo stond
er in de brochure dat “Vla-
mingen niet op straat leven,
maar in een huis”.
Sinds de invoering van het
pakket hebben amper 227
Turkse, Russische of Marok-
kaanse gezinsherenigers het
pakket ontvangen, zegt
Pehlivan, die de cijfers bij mi-
nister van Inburgering Geert
Bourgeois (N-VA) opvroeg.
Het pakket kostte al 467.000
euro. (BELGA)

Sp.a wil starterspakket voor
migranten afschaffen

Tewerkstelling
20-64 jaar, 2005-2012
in procent
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CD&V tegen de file
CD&V lanceert
de website file-
idee.be met
bijbehorende
Facebookpa-
gina om de
strijd tegen de
verkeersellende
aan te binden. De
opzet lijkt simpel: “Nooit werd zo
veel geïnvesteerd in snelwegen,
fietspaden en openbaar vervoer
als de voorbije jaren. En toch blij-
ven we worstelen met files. Mis-
schien heeft u zelf wel een briljant
idee om het fileleed verder te ver-
zachten?” Initiatiefnemer, Vlaams
Parlementslid Dirk de Kort, hoopt
overspoeld te worden door
ideeën. “De Vlaamse Regering
doet wat ze kan, maar ik ben er-
van overtuigd dat we het fileleed
nog verder kunnen verlichten als
we gebruikmaken van de ervaring
van elke weggebruiker.” (RA)

‘In crisistijd is het
makkelijk om in
de zachte sector te
besparen. Het aantal
bibliotheken dat moet
sluiten zal nog
toenemen’

STEFAN PAULISSEN

BIBLIOTHECARIS VAN LANAKEN

lHet eerste inAmerika gedrukte
boek, hetBay Psalm Book, vandaag
geveild bij Sotheby’s. © REUTERS / EPA

Integreren ze zich?

l 5.019 personen volgden
in 2012 een inburgeringstra-
ject in de stad Antwerpen,
van wie 2.697 verplicht.
l Hoewel er meer mannen
dan vrouwen instromen,
behalen vooral vrouwen
een inburgeringsattest

Het aantal behaalde inburge-
ringsattesten steeg van4.763 in
2007 tot 12.925 in 2011. Het aantal
inburgeringscontracten is tussen
2007 en 2011 flink gestegen.

Zijn zewelkom?
l 25 procent van
de Vlamingen zegt dat
migranten over het alge-
meen niet te vertrouwen
zijn

De immigratie verdeelt de
Vlamingen. Zowat de helft
beschouwt de aanwezigheid van
andere culturen als een verrij-
king. De andere helft vindt dat
vreemdelingen komenprofiteren
vande sociale zekerheid. In de
Europese context scoort
Vlaanderenniet zo positief qua
attitude. Al lijkt dat in de toe-
komst te gaan veranderen.Hoe
jonger deVlaming, hoe positiever
de attitude tegenover nieuwko-
mers.

Willen zehier
blijven?

Dat is niet duidelijk. In 2011 keer-
den alvastmeer personen vrijwil-
lig (3.870) dan gedwongen (3.379)
terug. Dat is een opmerkelijke
ommekeer,want tussen 2000 en
2011 vonden er veelmeer
gedwongendan vrijwillige ver-
trekkenplaats. Sinds 2007 is de
gedwongen terugkeer in dalende
lijn, terwijl het aantal vrijwillige
vertrekkers relatief stabiel bleef.


