
 

Laatste statistieken: Belgen die ons land verlaten  

19-01-2017 

De laatste cijfers van december 2016 : hoeveel en naar waar vertrekken de Belgen- 
evolutie en motivatie.  
 
In het kader van de volgende "International Days”: on-line (vanaf maandag 23-01-2017) en 
on-site, in Brussel (maandag 13-02-2017) heeft de vzw International Contacts, voor u cijfers 
en de evolutie van de internationale mobiliteit van de Belgen verzameld.  

Samenvatting:  

- Er waren 442.189  Belgen geregistreerd in het buitenland in december 2016(namelijk 
+ 60. 737 in vergelijking met 2012).  

- Er vertrekken meer en meer Belgen; een toename  van +/- 35.000 Belgen per jaar. 

- De eerste bestemming is Frankrijk. en tussen 2012 en 2016  vertrokken +33% Belgen 
naar het Verenigd Koninkrijk en + 45% naar de Verenigde Arabische Emiraten.  

 
1. Emigratie van Belgen:  evolutie. 

 
- Indien de komst van buitenlanders naar België een belangrijk fenomeen is, is de migratie 
van Belgen die het land verlaten verre van verwaarloosbaar.  
 
Al in de eerste helft van 1920 verlieten veel Belgen het land (o.a. naar Canada, USA, …). 
 
Na de Tweede Wereldoorlog viel de beweging terug op het niveau van vóór het conflict, met 
een lichte toename tot in het midden van de jaren 70.  
 
Sinds de eerste International Days, in 2011, bleef de emigratie van de Belgen toenemen. 
 
2010: 31.261 
2011: 33.773 
2012: 35.409 
2013: 35.880 
2014: 36.497 
2015: 35.640 
 
 
Bron : uitgave van http://www.plan.be: demografische vooruitzichten 2015-2060, pagina 17 : 
http://www.plan.be/admin/uploaded/201603111541350.FOR_POP1560_11178_N.pdf 
 
 



 
2. Hoeveel Belgen wonen er  in het buitenland, en evolutie:  
 
 
Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van de 442.189 Belgen geregistreerd in het 
buitenland in 2016 , (+ 60. 737 in vergelijking met 2012 : 381.452)   hieronder enkele 
geografische gebieden in de wereld, waar Belgen woonden in december 2016.  
 
-Volgens de GEDAP (Studiegroep voor Toegepaste Demografie), Departement bevolking, 
wetenschap en ontwikkeling van de Universiteit van Louvain-la-Neuve 
(http://www.uclouvain.be/gedap.html), en de vergelijking van deze gegevens met statistieken 
van de Verenigde Naties, zou een hoger aantal Belgen in het buitenland verblijven . Hun 
aantal wordt geschat op ongeveer 500.000, of bijna 1 Belg op 20. Niet alle Belgen schrijven 
zich  onmiddellijk in op het Belgisch Consulaat of bij de Belgische Ambassade in het 
buitenland.  
 
Op aanvraag kunnen we u  enkele bevindingen (motivatie) over de emigratie van Belgen en 
de grote toename van de cijfers voor bepaalde landen bezorgen.                     
 
 

3. Waar Belgen vinden in ‘t buitenland en de evolutie per land  : 
 
           (Tussen haakjes cijfers van 2012). 
 

- Buurlanden:  
Frankrijk: 126.409 (133.066)  
Luxemburg 22.791 (schatting: 30.000 inclusief  zogenaamde “valse  inwoners”).  
Nederland: 36.618 (32.623)  

- Spanje: 26.428 
Duitsland: 26.755 (24.634)  
UK: 25.145 (18.846) + 33% !  

- Zwitserland: 21.340 
-Noord Amerika:  
Verenigde Staten: 25.558 (22.404)  
Canada: 15.084 (13.464)  
 
-Andere continenten:  
Zuid-Afrika: 8.054(8.007)  
Australië: 5.286 (5.169)  
 
-Landen met groei:  
Marokko en Turkije (nu bij de top 20 met in 2016 respectievelijk 4.244 en 4.583 
Belgen.  
BRICS-landen in 2016: Brazilië (4043), Rusland (681), India (706) en China 1660 
(1500 in 2012) + 10 % 
Verenigde Arabische Emiraten: 3390 (2342 in 2012) + 45%. South Afrika (8.054).  
 
Meer vrouwen of mannen:  
In sommige landen zijn er meer Belgische vrouwen dan mannen: Italië (62% 
Belgische vrouwen), Griekenland (59%) en Turkije (54%). En omgekeerd in Thailand 
(71% Belgische mannen), Vietnam (70%), de Filippijnen (64%).  
 
Op aanvraag kunnen wij u een tabel bezorgen met alle landen waar Belgen te vinden 
zijn (aantal ingeschreven).  



 
 

4. Statistieken van de laatste « International Days » : 
 
- Hierna de trends op de "International Days, voor ondernemen, werken, stages en wonen in 
het buitenland” (internationale mobiliteit dagen) jaarlijks georganiseerd “on-line” en in 
Brussel door de vzw International Contacts. 
In 2011 wilde 35 % van de beursbezoekers België verlaten en gaan werken in een ander land 
van de Eurozone tegen maar 30 % in 2015. Noord-Amerika, met 30 %, kwam als eerste 
continent na Europa. In 2011 kregen Zuid-Amerika, Afrika en Azië elk tussen 5 en 10 % de 
voorkeur van de bezoekers, of waren onbeslist over hun bestemming. In 2015, kreeg Azië 
meer dan 10 % voorkeur. Bron: enquêtes bij 1500 bezoekers van ”International Days” 
(vraagstelling bij 500  bezoekers/jaar). 
 
- Op het laatste Forum "International Ingeneer " in november 2015 , in ‘t kader van de 
International JOB day, wilde 65 % van de ingenieurs   carrière maken  in het buitenland , 15 
% wilde een bedrijf in het buitenland opstarten , de overige 35 % wilde tijdelijk in het 
buitenland gaan werken (enkele maanden). 
De meest gegeerde bestemming voor ingenieurs was voor 25 % onder hen Noord-Amerika 
(Canada – VS), 20 % Europese landen, en 20 % Azië. Daarna kwam Zuid-Amerika, Afrika en 
het Midden-Oosten met elk 10 % voorkeur. Ten opzichte van het voorgaande jaar wint 
Noord-Amerika en Azië, met name China, aan populariteit . De voorkeur van de Belgische 
ingenieurs in Europa is niet meer Frankrijk of Spanje, maar Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk, met 25 % voorkeur. 
 
De volgende "International Days" worden georganiseerd door de VZW International 
Contacts.   
"International on-line JOB dagen" vanaf maandag 23 januari 2017 en op maandag 13 
februari 2017 (13u30-17u30), de "International JOB day on-site" in  het Koning 
Boudewijnstadion te Brussel. 
 
De "International JOB day on-site" (13-02-2017) is een info-dag met meer dan 20 
spreekbeurten en 30 standen van internationale organisaties en internationale bedrijven 
met  informatie over stages, werken, ondernemen en wonen in het buitenland. Op de 
laatste 5 edities trok de beurs nagenoeg een gemiddelde van 1.500 geïnteresseerde 
bezoekers/ jaar, waaronder meer dan 200 ingenieurs. 
 
Op de website (de online job fair) van de vzw International Contacts, www.International-
Days.org, vindt U talrijke “virtuele standen” met nuttige adressen, advies, werkaanbiedingen 
en stages in het buitenland of in een internationaal kader.  
 
Contact:  Mathieu Meers – David Van Wynsberghe (info@international-days.org) – 
 0472 / 84 52 10  - Vzw International Contacts, Leuvensesteenweg, 947, 1140 Brussel.  
 
 
 


