PERSBERICHT

Brussel, 2 april 2015

Twee werkende mensen op drie pendelen
In België pendelen dagelijks 2.798.590 werkende mensen. 65% van de werkende bevolking verlaat zijn gemeente
om te gaan werken. Maar dat is niet in alle provincies het geval. Bijna de helft van de werkende mensen uit WaalsBrabant werkt in een andere provincie, tegenover slechts 15% van de werkende mensen uit West-Vlaanderen.
Dankzij een aanzienlijker en diverser
jobaanbod werkt een groot aandeel van de
werkende bevolking uit de grote steden en
hun omgeving in zijn woongemeente. Dat is
onder meer het geval in Brugge (63%),
Antwerpen (62%) en Gent (60%). Buiten
deze eerste drie plaatsen voor Vlaamse
steden, zijn er in Waalse steden ook veel
mensen die in hun woongemeente werken.
In Wallonië neemt Doornik de eerste plaats
in, met een cijfer dat vergelijkbaar is met
dat van Gent (60%), gevolgd door Eupen,
met 58%. Dat zijn aanzienlijk hogere cijfers
dan die van grote Waalse steden zoals
Charleroi (56,5%), Namen (56%), Luik
(54,5%) en Bergen (49%).
Bovendien werkt 2% van de werkende
bevolking (ongeveer 92.296 mensen) in het
buitenland. De belangrijkste uitstroom naar
het buitenland werd genoteerd in de
grensarrondissementen met Nederland,
Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, en in mindere mate Frankrijk.
Door de nabijheid van het Groothertogdom laten de arrondissementen Aarlen (54%) en Virton (31%) de hoogste
percentages optekenen qua werkende bevolking die in het buitenland werkt. In de gemeenten Messancy en
Aubange werken meer bepaald bijna 6 mensen op 10 in het buitenland. In de gemeenten Attert, Martelange,
Raeren en Aarlen steekt ongeveer één op twee de grens over om te gaan werken.
In Vlaanderen scoort Baarle-Hertog, een exclave op Nederlands grondgebied, het hoogst, met 44% grensarbeiders.
De cijfers zijn afkomstig uit de Census 2011, de eerste nationale volkstelling uitgevoerd door de Algemene Directie
Statistiek – Statistics Belgium uitsluitend op basis van administratieve gegevens en dus zonder last voor de burger.
Een uitgebreide analyse van de woon-werkverplaatsingen is beschikbaar op de website www.census2011.be.
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Bijkomende inlichtingen
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Stephan Moens:
☎ 02/277.63.47
 statpress@economie.fgov.be

Bronvermelding
Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.

Aanvullende cijfergegevens
De analyse en de tabellen met gedetailleerde gegevens zijn beschikbaar op:
http://census2011.be/analyse/flux_nl.html
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