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INHOUDSTAFEL INLEIDING

Bruggen bouwen over de grenzen heen 

Het grensoverschrijdend sociaal-economisch observatorium is een werkpakket van 
het Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen project “Grenzeloos Competent”. Dit 
observatorium heeft tot doel om een grensoverschrijdende samenwerking tussen 
Franse en Belgische statistische studiediensten op te zetten om zo een dieper inzicht 
te verkrijgen in de grensregio rond specifi eke sociaal economische onderwerpen. 
Binnen dit project ligt de focus op drie speerpuntsectoren namelijk Agrovoeding, 
Textiel en Duurzaam bouwen. 
De opmaak van sectorfoto’s van deze drie sectoren vormt de eerste activiteit uit 
het werkpakket. Vervolgens zal er een kwantitatieve analyse uitgevoerd worden 
rond de grensoverschrijdende pendel om zo meer inzicht te verwerven in deze 
specifi eke materie voor de grensregio waarbij gebruik wordt gemaakt van mobiele 
telefoniegegegens (activiteit 2).
Het observatorium stopt echter niet na het project. Het is de betrachting om verder 
te bouwen aan grensoverschrijdende data-uitwisseling, nodige lessen te trekken en 
verbeteringen aan te brengen in de wijze van data-uitwisseling en analyses. Het is 
een continue leerschool om de gegevens altijd verder te analyseren en verfi jnen. Op 
die manier trachten we de kennis rond de grensregio te versterken en te verstevigen 
om zo de nodige ondersteuning te bieden en samenwerking te versterken tussen 
de provincies West-Vlaanderen, Henegouwen en de departementen Nord en Pas-
de-Calais.
Gedurende het project was er een nauwe samenwerking tussen de drie statistische 
diensten van de regio’s zijnde L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de 
la statistique (IWEPS), l’Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE) en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM West-
Vlaanderen). Dit leidde tot verbeterde inzichten in de data en de beperkingen voor 
grensoverschrijdende toepassingen.
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Tabel 2.1: Overzicht arrondissementen van de provincies Henegouwen en West-
Vlaanderen en zones d’emploi van de departementen Nord en Pas-de-Calais 
in het werkgebied van Grenzeloos Competent

Henegouwen West-Vlaanderen Departementen Nord en Pas-de-Calais
Ath Brugge Roubaix - Tourcoing Arras
Charleroi Diksmuide Lille Lens - Hénin
Mons Ieper Dunkerque Béthune - Bruay
Mouscron Kortrijk La Flandre - Lys Saint-Omer
Soignies Oostende Douai Calais
Thuin Roeselare Valenciennes Boulogne-sur-mer
Tournai Tielt Cambrai Berck - Montreuil

Veurne Maubeuge

Gegevens

De gegevens die door de partners ingezameld werden, hebben betrekking op 
de volgende periodes:

• 31 december 2015 of 1 januari 2016
• 31 december 2010 of 1 januari 2011

Bij opmaak van dit rapport waren dit de meest recente gegevens die bij alle 
partners beschikbaar waren. 

Pendelstromen op basis van de RSZ, gedecentraliseerde statistieken 
naar activiteit

Om de pendel- en grensoverschrijdende verplaatsingen in de agrovoeding in detail 
te analyseren, hebben we gebruik gemaakt van onuitgegeven data van de RSZ. Deze 
dataset maakt het mogelijk om de link te leggen tussen de werkplaats (in de Belgische 
gemeente) en de woonplaats van de werknemer (in de gemeente voor Belgische 
pendelaars, in het land voor inkomende grensoverschrijdende pendelaars). Deze 
gegevens zijn niet beschikbaar voor 2010, aangezien de variabele voor de plaats 
van tewerkstelling op dat moment niet kon worden gebruikt. Op dit ogenblik is de 
variabele steeds betrouwbaarder, maar moet ze nog worden geverifi eerd en heeft 
ze nog niet alle correcties ondergaan die in de gedecentraliseerde statistieken van 
de RSZ in haar gele brochure zijn opgenomen.

Sectorindeling
De voedingsnijverheid is één van de speerpuntsectoren opgenomen in het project 
“Grenzeloos Competent”. In deze studie werd de doelgroep vastgelegd aan de hand 
van de Nace‐ nomenclatuur 2008. De reden om de Nace- nomenclatuur te gebruiken 
ligt voor de hand in het kader van een grensoverschrijdend project in samenwerking 
met Frankrijk. Deze Nace-codering wordt namelijk ook gebruikt in Frankrijk. Op 
deze manier kunnen we in onze analyse de sector op dezelfde manier afbakenen 
voor de drie regio’s. Er werd met de partners nagegaan welke codes zorgen voor 
een duidelijke afbakening van het geheel aan agrovoeding gerelateerde industriële 
activiteiten. De volgende codes werden geselecteerd.

Voeding:
Nace 10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
Dranken:
Nace 11 Vervaardiging van dranken

Geografi sche indeling
In dit rapport worden drie regio’s geanalyseerd. Voor België de provincies West-
Vlaanderen en Henegouwen met subregio Wallonie Picarde1 en voor Frankrijk de 
departementen Nord en Pas-de-Calais. In deze studie wordt er ook gesproken over 
de regio Compétences sans Frontieres (CsF). Deze regio dekt de drie gebieden 
West-Vlaanderen, Henegouwen en departementen Nord en Pas-de-Calais. 
Gedetailleerde informatie wordt op arrondissementsniveau2 besproken voor de 
Belgische gebiedsdelen en op zone d’emploi3 (Z.E.) voor de Franse gebiedsdelen. 
Er werd voor deze indeling gekozen om zo grensoverschrijdende vergelijking op 
een gelijkaardig niveau mogelijk te maken.
Kaart 2.1: Werkingsgebied Grenzeloos Competent (arrondissement en zone d’emploi)

METHODIEK

1  Wallonie Picarde is een subregio in Henegouwen en telt 23 gemeenten. Meer informatie is terug te vinden op http://www.wapi2025.be/territoire.
2  In deze studie wordt de arrondissementsindeling gebruikt van voor 1 januari 2019, dit heeft invloed op de provincie Henegouwen. 
3  Een zone d’emploi is een geografi sche ruimte waar het merendeel van de actieve bevolking verbijft en werkt. Deze indeling wordt gebruikt voor analyses van de 

arbeidsmarkt in Frankrijk. In deze ruimte kunnen de vestigingen het merendeel van de werkkrachten terugvinden.
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We merken op dat de West-Vlaamse en Henegouwse arrondissementen in de periode 
2011-2016 een positieve evolutie kenden van de bevolking terwijl de evolutie in de 
Franse Z.E. sterk uiteenliep. Er zijn diverse Z.E. met een negatieve evolutie terwijl 
Calais een sterke toename noteerde (+3,1%) alsook Roubaix – Tourcoing (+2,4%) 
en Lille (+2,1%). Binnen de provincie Henegouwen kende het arrondissement 
Moeskroen de sterkste toename met 3,3%. De kleinste toename valt te noteren in 
het arrondissement Charleroi (+0,8%). In de provincie West-Vlaanderen kende het 
arrondissement Roeselare de sterkste toename met 2,6%. De kleinste toename zien 
we in het arrondissement Ieper waar de bevolking stabiel bleef. In de departementen 
Nord en Pas-de-Calais kende de Z.E. Calais zoals al vermeld de sterkste toename 
gevolgd door Roubaix–Tourcoing (+2,4%) en Lille (+2,1%). De Z.E. Boulogne-sur-
Mer en Douai daalden dan weer het sterkst, elk met 1,2%.
Tabel 3.2. De totale bevolking naar geslacht in de regio CsF, provincies (B) en 
departementen (FR), 1 januari 2011 - 2016

Man
2011 2016 Evolutie

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

166 885
636 990

170 473
649 086

2,15%
1,90%

WEST-VLAANDEREN 574 472 584 638 1,77%

NORD
PAS-DE-CALAIS

1 243 354
705 985

1 256 207
711 493

1,03%
0,78%

REGION CsF 3 160 801 3 201 424 1,29%

Vrouw
2011 2016 Evolutie

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

175 403
680 294

178 521
688 071

1,78%
1,14%

WEST-VLAANDEREN 590 495 597 190 1,13%

NORD
PAS-DE-CALAIS

1 335 942
756 944

1 346 492
759 093

0,79%
0,28%

REGION CsF 3 363 675 3 390 846 0,81%

Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Statbel
Source : Insee, recensement de la population 2011 - 2016 (exploitation complémentaire)

De groep mannen kende in elke regio een sterkere toename dan de vrouwen in de 
periode 2011-2016. Ook hier zien we hetzelfde verschil tussen de regio’s en kenden 
de Franse departementen een beperktere toename dan de Belgische provincies.

We beginnen de sectorfoto met een beknopte demografi sche analyse van de regio 
CsF, om inzicht te krijgen in de demografi sche achtergrond en regionale verschillen.

Tabel 3.1. De totale bevolking in de regio CsF, provincies (B) en departementen 
(FR), 1 januari 2011 - 2016

2011 2016 Évolution

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

342 288
1 317 284

348 994
1 337 157

1,96%
1,51%

WEST-VLAANDEREN 1 164 967 1 181 828 1,45%

NORD
PAS-DE-CALAIS

2 579 297
1 462 929

2 602 698
1 470 586

0,91%
0,52%

REGION CsF 6 524 476 6 592 270 1,04%

Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Statbel
Source : Insee, recensement de la population 2011 (exploitation complémentaire)

Het departement Nord bevatte het grootste aantal inwoners in 2016 van de twee 
Franse deelgebieden en is tevens ook de grootste van alle te analyseren regio’s. De 
inwonersaantallen van het departement Pas-de-Calais en de provincies Henegouwen 
en West-Vlaanderen liggen min of meer in dezelfde grootteorde.
In de periode 2011-2016 kenden alle regio’s een toename van het aantal inwoners. 
Hier valt op dat de Belgische provincies een gunstigere evolutie meemaken dan de 
Franse departementen. De Franse departementen komen niet boven de 1% uit en 
Pas-de-Calais heeft de laagste groei met 0,5%.
De deelregio Wallonie Picarde kende dan weer de sterkste stijging met bijna 2%. 
Terwijl deze van de provincie Henegouwen in beperktere mate toenam (+1,5%) 
gevolgd door West-Vlaanderen (+1,4%). 
Kaart 3.1: Evolutie van de totale bevolking in de regio CsF, arrondissementen (B) en 
zones d’emploi (FR), 1 januari 2011-2016

DEMOGRAFIE

Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Statbel
Source : Insee, recensement de la population 2011 (exploitation complémentaire)
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Kaart 3.2: Evolutie van de totale bevolking naar geslacht in de regio CsF, 
arrondissementen (B) en zones d’emploi (FR), 1 januari 2011-2016

Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Statbel
Source : Insee, recensement de la population 2011 (exploitation complémentaire)

Binnen de provincie Henegouwen kenden alle arrondissementen een positieve 
toename bij zowel mannen als vrouwen. Het arrondissement Moeskroen noteerde 
bij beide groepen telkens de sterkste stijging. In de provincie West-Vlaanderen was er 
in alle arrondissementen een positieve evolutie bij de mannen. Als we de evolutie van 
de vrouwen bekijken was er in alle West-Vlaamse arrondissementen een positieve 
evolutie met uitzondering van het arrondissement Ieper. De toename was telkens 
het grootst in het arrondissement Roeselare bij zowel de mannen als de vrouwen.
In de departementen Nord en Pas-de-Calais kende de Z.E. La Flandre-Lys de 
sterkste toename bij de vrouwen met 2,4%. De Z.E. Calais noteerde de sterkste 
toename bij de mannen met 4,4%. De sterkste daling (-1,2%) bij de mannen werd 
opgetekend door de Z.E. Douai. Bij de vrouwen noteerde de Z.E. Boulogne-sur-mer 
de sterkste daling (-1,5%).
Tabel 3.3. Aandeel naar leeftijd van de totale bevolking in de regio CsF, provincies (B) 
en departementen (FR), , 1 januari 2011 – 2016

Aandeel jonger dan 15 jaar
2011 2016 Evolutie

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

17,67%
17,68%

17,23%
17,50%

-0,44%
-0,19%

WEST-VLAANDEREN 15,14% 14,89% -0,25%

NORD
PAS-DE-CALAIS

20,12%
20,11%

19,83%
19,78%

-0,30%
-0,33%

REGION CsF 18,74% 18,46% -0,28%

Aandeel 65 jaar of ouder
2011 2016 Evolutie

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

16,95%
16,39%

18,39%
17,86%

1,44%
1,47%

WEST-VLAANDEREN 20,78% 22,43% 1,65%

NORD
PAS-DE-CALAIS

14,21%
15,48%

16,01%
17,52%

1,81%
2,04%

REGION CsF 16,11% 17,87% 1,77%

Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Statbel
Source : Insee, recensement de la population 2011 - 2016 (exploitation complémentaire)
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Als we de bevolking naar leeftijd bekijken dan valt op dat het aandeel van de 
bevolking jonger dan 15 jaar in de periode 2011-2016 voor alle regio’s is gedaald 
terwijl het aandeel van de groep met een leeftijd ouder dan 65 jaar voor alle regio’s 
is toegenomen. De vergrijzing van de bevolking is dan ook in de gehele regio CsF 
zichtbaar.
Binnen de provincie Henegouwen kenden voornamelijk de arrondissementen Tournai, 
Thuin en Ath de sterkste afnames van het aantal jongeren. Er waren afnames met 
meer dan 0,6%punt. 
In de provincie West-Vlaanderen noteerde het arrondissement Veurne de sterkste 
terugval met meer dan 0,9%punt gevolgd door Brugge (-0,5%punt). In de 
departementen Nord en Pas-de-Calais had de Z.E. Boulogne-sur-mer te kampen 
met de grootste afname van jongeren (-1,1%punt) gevolgd door Calais (-1,1%punt) 
en Dunkerque (-0,7%punt)
Het aandeel ouderen is binnen de provincie Henegouwen het sterkst toegenomen 
in het arrondissement Thuin met 1,8%punt. In de provincie West-Vlaanderen is dit in 
het arrondissement Veurne (4,3%punt), in de departementen Nord en Pas-de-Calais 
in de Z.E. Arras (2,8%punt).

Figuur 3.1: Aandeel jonger dan 15 jaar en 65 jaar en ouder in de totale bevolking, 
Henegouwen, 2011-2016

Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Statbel

Figuur 3.2: Aandeel jonger dan 15 jaar en 65 jaar en ouder in de totale bevolking,
West-Vlaanderen, 2011-2016

Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) Statbel

In de provincie Henegouwen is de verdeling tussen de leeftijdsgroepen jonger dan 15 
jaar en 65 jaar of ouder duidelijk evenrediger dan voor de provincie West-Vlaanderen. 
In Henegouwen schommelen deze percentages voor de arrondissementen tussen 
de 16 en 19%. In West-Vlaanderen is de leeftijdsgroep van jonger dan 15 jaar 
duidelijk minder vertegenwoordigd met als absolute uitschieter het arrondissement 
Veurne. In Veurne ligt in 2016 het aantal inwoners ouder dan 65 jaar bijna drie 
keer zo hoog als het aantal inwoners jonger dan 15 jaar. Ook Oostende kent een 
duidelijk oudere bevolking;  het aantal 65-plussers ligt er bijna dubbel zo hoog als 
het aantal -15-jarigen. In de departementen Nord en Pas-de-Calais zien we eerder 
het omgekeerde en is het aandeel jongeren groter dan het aandeel 65-plussers met 
uitzondering van één zone d’emploi, nl. Berck-Montreuil. In de periode 2011-2016 
is de kloof tussen beide leeftijdsgroepen binnen deze zone d’emploi nog verder 
toegenomen.
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Figuur 3.3: Aandeel jonger dan 15 jaar en 65 jaar en ouder in de totale bevolking, 
Departementen Nord en Pas-de-Calais, 2011-2016

Source : Insee, recensement de la population 2011 - 2016 (exploitation complémentaire)
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Tabel 3.4. Ouderdomscoëffi ciënt, interne vergrijzing, afhankelijkheidsratio en 
doorstromingscoëffi ciënt , in de regio CsF, provincies (B) en departementen (FR),
1 januari 2011 - 2016

2011
Ouderdoms-
coëffi ciënt

Interne 
vergrijzing

Afhankelijk-
heidsratio

Doorstromings-
coëffi ciënt

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

98,1
95,9

23,6
22,8

88,8
87,3

94,4
95,1

WEST-VLAANDEREN 129,4 22,0 93,1 90,2

NORD
PAS-DE-CALAIS

73,9
81,7

22,1
22,4

87,9
92,6

118,5
96,3

REGION CsF 88,2 22,3 89,7 103,3

2016
Ouderdoms-
coëffi ciënt

Interne 
vergrijzing

Afhankelijk-
heidsratio

Doorstromings-
coëffi ciënt

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

105,3
102,7

23,1
22,0

91,6
90,7

92,6
92,1

WEST-VLAANDEREN 143,6 23,8 96,5 82,4

NORD
PAS-DE-CALAIS

81,5
91,0

22,3
22,4

94,1
100,5

115,8
92,6

REGION CsF 96,9 22,6 95,2 99,1

Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Statbel
Source : Insee, recensement de la population 2011 - 2016 (exploitation complémentaire)

De ouderdomscoëffi ciënt ligt in West-Vlaanderen duidelijk het hoogst van alle 
regio’s in 2016. De provincie West-Vlaanderen kampt al langer met een aanzienlijke 
vergrijzing. In de periode 2011-2016 zien we voor alle gebieden binnen CsF dat 
deze coëffi ciënt toeneemt en de vergrijzing van de bevolking zich overal doorzet. De 
interne vergrijzing is in de waargenomen periode alleen in West-Vlaanderen duidelijk 
toegenomen (+1,8%punt). In de provincie Henegouwen is de interne vergrijzing 
gedaald en voor de departementen Nord en Pas-De-Calais is deze quasi gelijk 
gebleven. Voor 2016 lag de afhankelijkheidsratio het hoogst in het departement 
Pas-de-Calais, als gevolg van de sterke stijging van het aantal 60-plussers in Pas-
de-Calais van 316.161 in januari 2011 tot 351.146 in 2016 (+11,1%). In 2011 lag de 
afhankelijkheidsratio het hoogst in West-Vlaanderen. 
De doorstromingscoëffi ciënt is in 2016 het hoogst in het departement Nord en het 
laagst in de provincie West-Vlaanderen. In West-Vlaanderen is dus de potentiële 
instroom duidelijk niet voldoende om de potentiële uitstroom uit de arbeidsmarkt op 
te vangen. Dit verklaart voor een deel dan ook de moeilijkheden die West-Vlaanderen 
ondervindt om de nodige arbeidskrachten te vinden en de vacatures in te vullen.

Kaart 3.3: Ouderdomscoëffi ciënt, interne vergrijzing, afhankelijkheidsratio en 
doorstromingscoëffi ciënt, in de regio CsF, arrondissementen (B) en zones d’emploi (FR) 
1 januari 2016
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Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Statbel
Source : Insee, recensement de la population 2011 - 2016 (exploitation complémentaire)

Tabel 3.5. Het natuurlijk accres, in de regio CsF, provincies (B) en departementen (FR), 
2010-2015

2010
Geboorten Sterfte Natuurlijk 

accres

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

3 641
14 978

3 847
14 671

-206
307

WEST-VLAANDEREN 11 765 11 981 -216

NORD
PAS-DE-CALAIS

36 972
19 947

21 697
13 919

15 275
6 028

REGION CsF 83 662 62 268 21 394

2015
Geboorten Sterfte Natuurlijk 

accres

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

3 361
13 664

4 014
15 095

-653
-1 431

WEST-VLAANDEREN 10 875 12 652 -1 777

NORD
PAS-DE-CALAIS

33 865
17 299

22 381
14 663

11 484
2 636

REGION CsF 75 703 64 791 10 912

Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Statbel
Source : Insee, recensement de la population 2011 - 2016 (exploitation complémentaire)

Er is een duidelijk verschil merkbaar in de natuurlijke aangroei van de bevolking 
tussen de regio’s. Zo is deze in 2015 in West-Vlaanderen en Henegouwen negatief, 
terwijl deze in de beide Franse departementen positief is. In de periode 2010-2015 
valt er in alle gebieden een daling te noteren bij de geboortes terwijl de sterfte in alle 
gebieden een toename kende. 
Tabel 3.6. De bevolkingsdichtheid (inwoners per km²) in de regio CsF, provincies (B) 
en departementen (FR),  1 januari 2011 – 2016

2011 2016

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

249
348

254
353

WEST-VLAANDEREN 370 376

NORD
PAS-DE-CALAIS

471
227

475
229

REGION CsF 346 350

Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Statbel
Source : Insee, recensement de la population 2011 - 2016 (exploitation complémentaire)
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De bevolkingsdichtheid is overduidelijk het grootst in het departement Nord waar 
de Z.E. Roubaix – Tourcoing en Lille de hoogste bevolkingsdichtheid kent van de 
ganse regio CsF. Binnen West-Vlaanderen heeft het arrondissement Kortrijk de 
hoogste bevolkingsdichtheid; in Henegouwen is dit Charleroi, op de voet gevolgd 
door Moeskroen. Het andere Franse departement Pas-de-Calais heeft dan weer de 
laagste bevolkingsdichtheid van alle gebieden.
Kaart 3.4: Bevolkingsdichtheid, in de regio CsF, arrondissementen (B) en zones 
d’emploi (FR) 2016

Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie), Statbel
Source : Insee, recensement de la population 2011 - 2016 (exploitation complémentaire)
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In dit hoofdstuk overlopen we kort de situatie op de arbeidsmarkt met focus op de 
niet-werkende werkzoekenden.
Tabel 4.1. Werkenden, niet-werkende werkzoekenden, inactieven, bevolking (15-64 
jaar), regio CsF, provincies (B) en departementen (FR), 2010 – 2015

2010

Werkend NWWZ Niet-
beroepsactief 

Bevolking 
(15-64 jaar)

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

131 537
464 747

21 325
107 315

70 136
294 081

222 998
866 143

WEST-VLAANDEREN 504 877 31 776 209 444 746 096

NORD
PAS-DE-CALAIS

975 764
534 627

189 699
103 850

528 354
303 854

1 693 817
942 330

REGION CsF 2 480 014 433 500 1 335 733 4 249 247

2015

Werkend NWWZ Niet-
beroepsactief 

Bevolking 
(15-64 jaar)

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

133 790
467 471

19 905
98 870

71 096
298 316

224 791
864 657

WEST-VLAANDEREN 509 627 33 752 197 905 741 284

NORD
PAS-DE-CALAIS

964 029
529 670

210 301
113 608

495 880
278 840

1 669 851
922 036

REGION CsF 2 470 796 456 530 1 270 942 4 198 268

Bron: VAR Steunpunt werk
Source : Insee, recensement de la population (exploitation complémentaire)

In tabel 4.1 zien we dat West-Vlaanderen in 2015 het grootste aandeel werkenden 
(68,7%) in de bevolking van 15 tot 64 jaar had binnen de grensregio CsF. 
Bijgevolg beschikte West-Vlaanderen ook over het laagste aandeel niet-werkende 
werkzoekenden (4,6%) en niet-beroepsactieven (26,7%). 
Het aandeel niet-werkende werkzoekenden in West-Vlaanderen en de departementen 
Nord en Pas-de-Calais is in de periode 2010-2015 gestegen terwijl dit in Henegouwen 
afnam, maar de ratio was in 2015 in Henegouwen nog altijd hoger dan 10%. In West-
Vlaanderen bedroeg dit aandeel slechts 4,6%. 
Het aandeel van de niet-beroepsactieven is in de periode 2010-2015 zowel in 
West-Vlaanderen als in de departementen Nord en Pas-de-Calais gedaald. Enkel 
in Henegouwen was er een lichte toename.

Tabel 4.2. Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad volgens BIT, 
regio CsF,  provincies (B) en departementen (FR), gemiddelde 2010-2015 (BIT), 1 
januari 2011 – 2016 (RP)

2010
Activiteitsgraad 

BIT (%)
Werkzaamheidsgraad 

BIT (%)
Werkloosheidsgraad 

BIT (%)

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

65,5
62,1

59,1
53,7

9,8
13,5

WEST-VLAANDEREN 70,8 67,8 4,2
Activiteitsgraad 

RP (%)
Werkzaamheidsgraad 

RP (%)
Werkloosheidsgraad 

BIT (%)

NORD
PAS-DE-CALAIS

68,8
67,8

57,6
56,7

12,2
11,9

REGION CsF - - -

2015
Taux d’activité 

BIT (%)
Taux d’emploi 

BIT (%)
Taux de chômage 

BIT (%)

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

65,0
61,7

58,6
53,2

10,0
13,7

WEST-VLAANDEREN 71,3 68,4 4,1
Activiteitsgraad 

RP (%)
Werkzaamheidsgraad 

RP (%)
Werkloosheidsgraad 

BIT (%)

NORD
PAS-DE-CALAIS

70,3
69,8

57,7
57,4

12,8
12,7

REGION CsF - - -

Bron: VAR Steunpunt werk, IWEPS Taux calibrés sur l’Enquête sur les forces de travail
Source : Insee, recensement de la population (exploitation complémentaire)

In tabel 4.2 zien we dat West-Vlaanderen in 2015 de hoogste activiteitsgraad en 
werkzaamheidsgraad en de laagste werkloosheidsgraad had in de regio CsF. De 
werkloosheidsgraad was bovendien ook zeer laag in West-Vlaanderen in vergelijking 
met de andere regio’s. Het deelgebied Wallonie Picarde had een duidelijk lagere 
werkloosheidsgraad dan de provincie Henegouwen. Enkel in West-Vlaanderen was 
er een lichte afname van de werkloosheidsgraad in de periode 2010-2015. In de 
overige regio’s was er een lichte toename. Het verschil in werkloosheidsgraad is 
zoals gezegd frappant. In 2015 bedroeg de werkloosheidsgraad 4,1% in West-
Vlaanderen. Terwijl deze in de andere regio’s telkens hoger lag dan 10%. Dit geeft 
dan ook duidelijk de West-Vlaamse problematiek weer om nog de nodige geschikte 
arbeidskrachten te vinden in de nu al krappe arbeidsmarkt. We stelden dit eerder 
ook vast bij het lage aandeel van niet werkende werkzoekenden in de bevolking 
van 15 tot 64 jaar.

NIETWERKENDE WERKZOEKENDEN
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Tabel 4.3. Niet-werkende werkzoekenden naar geslacht, regio CsF,  provincies (B) en 
departementen (FR), 2010-2015

2010
Man Vrouw Totaal

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

10 567
53 920

10 760
53 417

21 327
107 337

WEST-VLAANDEREN 16 020 15 768 31 791

NORD
PAS-DE-CALAIS

99 781
52 816

90 538
51 274

190 319
104 090

REGION CsF 222 537 210 996 433 536

2015
Man Vrouw Totaal

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN 

10 309
52 358

9 605
46 570

19 914
98 928

WEST-VLAANDEREN 18 175 15 591 33 767

NORD
PAS-DE-CALAIS

109 864
58 793

100 436
54 815

210 301
113 608

REGION CsF 239 190 217 413 456 604

Bron: FOREM, VDAB
Source : Insee, recensement de la population 2011-2016 (exploitation complémentaire)

Op tabel 4.3 kunnen we constateren dat in 2010 het aandeel mannen in de niet-
werkende werkzoekenden in het departement Nord (52,4%) beduidend hoger lag 
dan in de andere regio’s (rond de 50%). In 2015 zien we echter het omgekeerde. 
Alle regio’s noteerden tussen 2010 en 2015 een stijging van het aandeel mannen met 
uitzondering van het departement Nord. Het aandeel mannen in de niet-werkende 
werkzoekenden lag in 2015 het hoogst in West-Vlaanderen (53,8%). In alle regio’s 
lag het aandeel mannen in 2015 boven de 50%.
Het aandeel vrouwen lag in 2010 het hoogst in Wallonie Picarde (50,5%). Ook in 
2015 had Wallonie Picarde, samen met Pas-de-Calais het hoogste aandeel (48,2%).

Tabel 4.4. Niet-werkende werkzoekenden naar leeftijd, regio CsF, provincies (B) en 
departementen (FR), 2010-2015

2010
15-24 25-49 50-64 Totaal

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN

4 771
23 877

11 458
60 865

5 097
22 595

21 327
107 337

WEST-VLAANDEREN 7 245 15 519 8 947 31 791

NORD
PAS-DE-CALAIS

52 859
30 923

109 460
57 445

27 999
15 722

190 319
104 090

REGION CsF 114 904 243 289 75 264 433 536

2015
15-24 25-49 50-64 Totaal

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN

4 503
20 800

10 177
53 865

3 341
15 269

18 021
89 934

WEST-VLAANDEREN 7 726 16 262 9 815 33 803

NORD
PAS-DE-CALAIS

49 401
29 086

122 484
64 083

38 416
20 439

210 301
113 608

REGION CsF 107 012 256 693 83 940 447 645

Bron: FOREM, VDAB
Source : Insee, recensement de la population 2011 -2016 (exploitation complémentaire) 

44



24 25

Op fi guur 4.1 zien we dat in 2015 het aandeel van de categorie 50- tot 64-jarigen 
aanzienlijk groter was in West-Vlaanderen (29%), terwijl deze voor alle andere regio’s 
lager lag dan 19%. In de periode 2010-2015 is het aandeel 50- tot 64-jarigen in alle 
gebieden toegenomen behalve in de provincie Henegouwen (daling met 4,1%punt). 
In 2010 hadden de departementen Nord en Pas-de-Calais het laagste aandeel van 
de categorie 50- tot 64-jarigen. In 2015 was dit Henegouwen.
In 2015 bedroeg de categorie 15- tot 24-jarigen ongeveer een kwart in de 
departementen Nord (23,5%) en Pas-de-Calais (25,6%). Dit was een sterke daling 
in vergelijking met 2010, respectievelijk -4,3%punt en -4,1%punt. In Henegouwen 
(23,1%) en West-Vlaanderen (22,9%) lag dit aandeel in 2015 licht lager. Deze 
aandelen kenden een lichte toename in vergelijking met 2010.
De groep van 25- tot 49-jarigen vormt in alle regio’s de grootste leeftijdsgroep binnen 
de niet-werkende werkzoekenden in zowel 2010 als 2015. Voor West-Vlaanderen 
lag deze in 2015 onder de helft (48,1%), terwijl deze in de andere regio’s boven de 
56% lag.

Figuur 4.1: Aandeel niet-werkende werkzoekenden naar leeftijd, regio CsF,  provincies 
(B) en departementen (FR), 2010-2015

     
Bron: FOREM, VDAB
Source : Insee, recensement de la population 2011-2016 (exploitation complémentaire) 

Tabel 4.5. Niet-werkende werkzoekenden naar scholingsniveau, regio CsF, provincies 
(B) en departementen (FR), 2010-2015, 1 januari 2011-2016

2010
Laag Midden Hoog Totaal

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN

12 004
63 875

6 974
34 013

2 348
9 448

21 327
107 337

WEST-VLAANDEREN 17 232 10 173 4 383 31 791

2015

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN

10 189
54 085

6 978
33 817

2 747
11 027

19 914
98 928

WEST-VLAANDEREN 16 544 12 061 5 162 33 767

2010
Aucun 

diplôme ou 
au mieux le 

BEPC

CAP-BEP Bac Études 
supérieures Totaal

NORD
PAS-DE-CALAIS

70 124
37 187

55 238
36 094

35 589
19 451

29 367
11 357

190 319
104 090

2015

NORD
PAS-DE-CALAIS

65 266
34 584

62 529
40 373

44 012
23 959

38 493
14 692

145 035
79 024

Bron: FOREM, VDAB jaarlijks gemiddelde
Source : Insee, recensement de la population 1 januari 2011 -2016 (exploitation complémentaire)  

In de periode 2010-2015 zien we dat in zowel West-Vlaanderen als Henegouwen 
de groep laaggeschoolde niet-werkende werkzoekenden daalde met respectievelijk 
-4,0% en -15,3%. De categorie van de hooggeschoolde niet-werkende 
werkzoekenden nam echter toe in deze periode in beide provincies. De categorie met 
een scholingsniveau midden daalde in Henegouwen en nam toe in West-Vlaanderen.
Voor de departementen Nord en Pas-de-Calais zien we een daling van de groep 
zonder diploma (Nord -6,9% en Pas-de-Calais -7,0%). De overige groepen 
(categorieën waarin de niet-werkende werkzoekenden wel over een diploma 
beschikken) kenden een toename in deze periode (CAP-BEP +12,7%, Bac +23,5% 
en Études supérieures +30,6%).
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In tabel 5.1 zien we dat de vacatures in de agrovoedingsindustrie van Henegouwen 
zich  voornamelijk concentreren in Doornik en Moeskroen. 82,0% van de 1.547 
ontvangen vacatures komen uit dit gebied. We namen deze twee arrondissementen 
om zo dicht mogelijk de deelregio Wallonie Picarde te benaderen.
Het aantal ontvangen vacatures ligt in beide regio’s in 2015 ongeveer even hoog. 
Wat opvalt is het hoge aantal openstaande vacatures in West-Vlaanderen eind 2015. 
West-Vlaanderen heeft minder niet-werkende werkzoekenden wat ertoe bijdraagt 
dat de vacatures minder snel ingevuld geraken. Zo heeft West-Vlaanderen slechts 
zeven niet-werkenden werkzoekenden per openstaande vacature in 2015 (meer 
recente cijfers geven aan dat de arbeidsmarktkrapte telkens toeneemt met een 
absoluut dieptepunt in 2019 met drie niet-werkende werkzoekenden per openstaande 
vacature5). Voor Frankrijk zijn vanuit Insee geen betrouwbare cijfers beschikbaar voor 
de analyse.

Tabel 5.1 Ontvangen vacatures 01/01/2015 tot 31/12/2015 en openstaande 
vacatures op 31/12/2015, West-Vlaanderen en Henegouwen

ontvangen openstaand6

DR DE TOURNAI ET 
MOUSCRON 1 269 13

HENEGOUWEN 1 547 18

WEST-VLAANDEREN 1 450 195

Bron: VDAB, FOREM

Tabel 6.1 geeft een beeld van het aantal vestigingen actief in de agrovoedinsindustrie 
naar grootteklasse uitgedrukt in werknemers voor 2010 en 2015.
Als we de meest recente toestand van 2015 bekijken merken we op in de totalen 
dat het departement Nord ongeveer een derde meer vestigingen heeft als West-
Vlaanderen en meer dan dubbel zoveel als Henegouwen. Als we meer in detail 
kijken zien we dat dit verschil zich voornamelijk in de klasse van minder dan tien 
werknemers bevindt. Bij vestigingen met 10 tot 49 werknemers is het verschil tussen 
West-Vlaanderen en het departement Nord veel minder groot. Bij de klasse van 50 
werknemers of meer overstijgt West-Vlaanderen zelfs het departement Nord. Als we 
kijken naar het aantal vestigingen per 10.000 inwoners dan heeft Pas-de-Calais de 
grootste dichtheid met ongeveer 8 vestigingen per 10.000 inwoners gevolgd door 
Nord (7) en West-Vlaanderen (7). Henegouwen heeft een opmerkelijk lager aantal, 
4 vestigingen op 10.000 inwoners, in vergelijking met de andere regio’s.
Tabel 6.1 Verdeling van het aantal vestigingen in de agrovoedingsindustrie naar 
grootteklasse, in de regio CsF, provincies (B) en departementen (FR), 31 december 
2010-2015

2010
<5 wn 5 - 9 wn 10 - 49 wn 50 of meer Totaal

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN

122
308

31
79

41
89

16
27

210
503

WEST-VLAANDEREN 559 153 157 70 939

NORD
PAS-DE-CALAIS

755
511

290
231

175
127

64
63

1284 
932

REGION CsF 2133 753 548 223 3658

2015
<5 wn 5 - 9 wn 10 - 49 wn 50 of meer Totaal

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN

128
309

42
88

31
72

20
30

221
499

WEST-VLAANDEREN 507 144 137 72 860

NORD
PAS-DE-CALAIS

649
432

263
206

205
142

63
62

1180
842

REGION CsF 1897 701 556 227 3381

Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie),
Source : Insee, Connaissance de l’appareil local productif (CLAP) 2010-2015

VACATURES4 VESTIGINGEN

4  De vacatures betreffen deze ontvangen door de VDAB of FOREM en waarbij de sector duidelijk kon worden achterhaald
5  Bron: West-Vlaanderen ontcijferd 2020
6  De openstaande vacatures zijn deze op datum van 31 december 2015
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In 2010 bevond zich zowel in de Franse departementen als in de twee Belgische 
provincies ongeveer 60% van de vestigingen zich in de categorie met minder dan 
5 werknemers. 2015 toont gelijkaardig cijfers. Het aandeel van de categorie 50 of 
meer werknemers is in de periode 2010-2015 toegenomen voor alle regio’s. De 
deelregio Wallonie Picarde kende de sterkste toename van de categorie 50 of meer 
met 1,4%punt gevolgd door West-Vlaanderen (+0,9%punt).
In de periode 2010-2015 zien we dat het totale aantal vestigingen enkel in de deelregio 
Wallonie Picarde een positieve evolutie kende (+5,2%). De provincie Henegouwen 
ging licht achteruit. West-Vlaanderen en de departementen Nord en Pas-de-Calais 
kenden daarentegen een sterke terugval. De afnames bedroegen respectievelijk 
9,7% in het departement Pas-de-Calais gevolgd door de provincie West-Vlaanderen 
(-8,4%) en het departement Nord (-8,1%).
Als we meer in detail kijken, merken we op dat in de provincie Henegouwen enkel 
de categorie 10 tot 49 werknemers een negatieve evolutie kende (-19,1%). Terwijl in 
West-Vlaanderen alle categorieën een negatieve evolutie kenden met uitzondering 
van de klasse 50 of meer werknemers (+2,9%). Binnen de departementen Nord en 
Pas-de-Calais noteerde enkel de klasse 10 tot 49 werknemers een positieve evolutie 
(respectievelijk 17,1% en 11,8%).
Als we voor de gehele grensregio CsF het aantal vestigingen nader analyseren 
merken we op dat deze in de periode 2010-2015 negatief evolueert (-7,6%). Vooral 
de kleine vestigingen kenden een sterke daling met 11,1% in de klasse met minder 
dan vijf werknemers en 6,9% in de klasse met 5 tot 10 werknemers. De twee overige 
categorieën kenden een lichte toename. 
Binnen het analysegebied liggen de grotere vestigingen van 10 of meer werknemers 
voornamelijk in Nord (268) gevolgd door West-Vlaanderen (209) en Pas-de-Calais 
(204). Henegouwen kent slechts 102 grotere vestigingen (waarvan de helft in Wallonie 
Picarde, 51).

Kaart 6.1: Aantal vestigingen met meer dan 50 loontrekkenden, gemeente (B) en 
cantons-ville (FR) , regio CsF, 31 december 2015

Bepaalde gemeenten, canton ville hebben geen enkele vestiging in de agrovoedingsindustrie, deze zijn niet 
ingekleurd.
Bron: FOD Economie (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie),
Source : Insee, Connaissance de l’appareil local productif (CLAP) 2015

Op kaart 6.1 zien we duidelijk welke de regio’s zijn die de meeste grotere bedrijven 
(met meer dan 50 loontrekkenden) huisvesten. De top 5 bestaat uit cantons-ville 
Boulogne-sur-Mer (12), de gemeenten Moeskroen (10), Roeselare (7), Oostende 
(6), en cantons-ville Arras-2(6). Op de kaart zie je in West-Vlaanderen ook duidelijk 
een cluster in het zuiden van de provincie. In de provincie Henegouwen licht 
het zwaargewicht duidelijk in één gemeente, namelijk Moeskroen. Ook rond het 
arrondissement Doornik is een cluster zichtbaar.
In het departement Nord is een cluster bij Z.E. Lille, Maubeuge en Roubaix – 
Tourcoing. In het departement Pas-de-Calais is een cluster zichtbaar in de omgeving 
van de Z.E. Beck-Montreuil en Arras.
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Tabel 6.2 Top 5 activiteiten in de agrovoedinssector, in de regio CsF, 
31 december 2015
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10.712 Ambachtelijke vervaardiging van brood 
en van vers banketbakkerswerk 323 475 1400 2198

10.711 Industriële vervaardiging van brood en 
van vers banketbakkerswerk 22 16 122 160

11.130 Vervaardiging van producten van vlees of 
van vlees van gevogelte 12 19 107 138

10.820 Vervaardiging van cacao, chocolade en 
suikerwerk 19 62 32 113

10.110 Verwerking en conservering van vlees, 
exclusief vlees van gevogelte 13 39 39 91

Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken
Source : Insee, Connaissance locale de l’appareil productif (CLAP) 2015

Tabel 6.3 Top 5 activiteiten van vestigingen met 10 of meer werknemers in de 
agrovoedinssector, in de regio CsF, 31 december 2015
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10.712 Ambachtelijke vervaardiging van brood 
en van vers banketbakkerswerk 26 29 168 223

10.711 Industriële vervaardiging van brood en 
van vers banketbakkerswerk 15 4 47 66

10.200 Verwerking en conservering van vis en 
van schaal- en weekdieren 4 8 41 53

10.110 Verwerking en conservering van vlees, 
exclusief vlees van gevogelte 4 21 27 52

10.130 Vervaardiging van producten van vlees of 
van vlees van gevogelte 5 13 32 50

Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken
Source : Insee, Connaissance locale de l’appareil productif (CLAP) 2015

Tabel 6.4 Top 10 activiteiten van vestigingen met 50 of meer werknemers in de 
agrovoedinssector, in de regio CsF, 31 december 2015
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10.711 Industriële vervaardiging van brood en 
van vers banketbakkerswerk 6 2 20 28

10.200 Verwerking en conservering van vis en 
van schaal- en weekdieren 0 4 18 22

10.110 Verwerking en conservering van vlees, 
exclusief vlees van gevogelte 1 6 7 14

10.820 Vervaardiging van cacao, chocolade en 
suikerwerk 3 3 7 13

10.510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 0 4 8 12
10.393 Productie van diepgevroren groenten en 

fruit 1 10 0 11

10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en 
van ander houdbaar banketbakkerswerk 3 5 3 11

10.312 Productie van diepgevroren 
aardappelbereidingen 4 4 0 8

10810 Vervaardiging van suiker 2 1 5 8
10850 Vervaardiging van bereide maaltijden en 

schotels 0 2 6 8

Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken
Source : Insee, Connaissance locale de l’appareil productif (CLAP) 2015

Als we de activiteiten in de grensregio meer in detail bekijken dan was de activiteit 
‘10. 712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk’ de 
grootste in de regio (ongeacht de grootteklasse). Deze subsector bevat de typisch 
kleinere vestigingen die in grote getallen voorkomen in steden en gemeenten.
Als we echter de grote ondernemingen bekijken (50 of meer werknemers) in 
tabel 6.4 dan was de activiteit ’10.711 Industriële vervaardiging van brood 
en van vers banketbakkerswerk’ de grootste in de regio. We zien bij de grote 
ondernemingen ook opmerkelijke verschillen. In de departementen Nord en Pas-
de-Calais waren de activiteiten ’10.711 Industriële vervaardiging van brood en van 
vers banketbakkerswerk’ en ’10. 200 Verwerking en conservering van vis en van 
schaal- en weekdieren’ prominent aanwezig. De activiteit ‘10.393 Productie van 
diepgevroren groenten en fruit‘ was dan weer een activiteit die zich duidelijk in 
West-Vlaanderen manifesteert. De activiteiten ’10.720 Vervaardiging van beschuit 
en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk’ en ’10.312 Productie van 
diepgevroren aardappelbereidingen’ zijn ook meer in de Belgische regio’s dan in 
de Franse aanwezig. 
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De tabel 7.1 geeft de verdeling weer van het aantal loontrekkenden actief in de 
agrovoedingsindustrie naar grootteklasse in 2010 en 2015. In de grensoverschrijdende 
regio zien we dat West-Vlaanderen, Nord en Pas-de-Calais de grootste aantallen 
loontrekkenden vertegenwoordigen. In de periode 2010-2015 kenden enkel de 
Belgische provincies een positieve evolutie (Henegouwen +4,1% en West-Vlaanderen 
+4,7%). Opvallend was de sterke stijging binnen de provincie Henegouwen voor 
de deelregio Wallonie Picarde met 22,4% (van 3.717 loontrekkenden in 2010 naar 
4.554 in 2015). 
Tabel 7.1 Verdeling van het aantal loontrekkenden in de agrovoedingsindustrie naar 
grootteklasse, in de regio CsF, provincies (B) en departementen (FR), 31 december 
2010 - 2015.

2010
<5 wn 5 - 9 wn 10 - 49 wn 50 of meer Totaal

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN

279
699

208
504

858
1 995

2 372
3 783

3 717
6 981

WEST-VLAANDEREN 1 115 995 3 438 10 379 15 927

NORD
PAS-DE-CALAIS

1 795
1 176

1 873
1 485

3 450
2 567

10 617
12 911

17 735
18 139

REGION CsF 4 785 4 857 11 450 37 690 58 782

2015
<5 wn 5 - 9 wn 10 - 49 wn 50 of meer Totaal

WALLONIE PICARDE
HENEGOUWEN

265
648

287
599

746
1 762

3 256
4 260

4 554
7 269

WEST-VLAANDEREN 979 926 3 132 11 645 16 682

NORD
PAS-DE-CALAIS

1 496
1 061

1 724
1 344

3 837
2 624

10 581
12 582

17 638
17 611

REGION CsF 4 184 4 593 11 355 39 068 59 200

Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken
Source : Insee, Connaissance locale de l’appareil productif (CLAP) 2010 - 2015

Binnen de provincie Henegouwen kende het arrondissement Moeskroen de sterkste 
stijging zowel procentueel als in absolute cijfers. In West-Vlaanderen kende het 
arrondissement Ieper de sterkste procentuele stijging en het arrondissement 
Roeselare de sterkste stijging in absolute cijfers. De Z.E. van Maubeuge in het 
département Nord kende de sterkste toename in loontrekkenden in de periode 2010-
2015, zowel procentueel als in absolute cijfers.

Kaart 7.1: Evolutie van de loontrekkende tewerkstelling in de agrovoedingsindustrie, 
regio CsF, arrondissementen (B) en zones d’emploi (FR) 31 december 2010 – 2015

Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken
Source : Insee, Connaissance locale de l’appareil productif (CLAP) 2010 - 2015

LOONTREKKENDE TEWERKSTELLING
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Op kaart 7.2 wordt het gemiddeld aantal loontrekkenden in de grote vestigingen op 
kaart gezet. De top 5 bestaat uit canton-ville Lillers (gemiddeld 1.535 loontrekkenden 
per grote vestiging), de gemeente Wevelgem (619), Leuze-en-Hainaut (577), cantons-
ville Harnes (531) en Saint-Pol-sur-Ternoise (495). In West-Vlaanderen waren de 
grotere vestigingen duidelijk geclusterd in het zuiden van de provincie als we het 
gemiddeld aantal loontrekkenden bekijken. In vergelijking met kaart 6.1 zien we 
dat de gemiddelde tewerkstelling in een grote vestiging in de kustregio veel kleiner 
is. In de provincie Henegouwen zien we ook een verschil met kaart 6.1 waar het 
zwaargewicht op kaart 7.2 zich nu duidelijk in het arrondissement Doornik bevindt 
(gemeente Leuze-en-Hainaut) en niet langer in de gemeente Moeskroen. Ook in de 
departementen Nord en Pas-de-Calais zijn duidelijk verschillen merkbaar met kaart 
6.1. In het departement Nord ligt het zwaargewicht in de Cantons-ville Wormhout 
en Lille-2. In Pas-de-Calais is dit nu Lillers, Harnes, Saint-Pol-sur-Ternoise en Hénin-
Beaumont.
Kaart 7.2: Gemiddeld aantal loontrekkenden per vestiging met 50 of meer 
loontrekkenden, gemeenten (B) en canton-ville (FR), regio CsF, 31 december 2015

Bepaalde gemeenten, cantons- ville hebben geen enkele vestiging in de agrovoedingsindustrie, deze zijn 
niet ingekleurd.
Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken
Source : Insee, Connaissance locale de l’appareil productif (CLAP) 2015

Tabel 7.2 geeft het belang van de agrovoedingsindustrie in de totale loontrekkende 
tewerkstelling en in de secundaire sector. Als we 2015 bekijken dan zien we dat het 
aandeel in de secundaire sector het hoogst is in het departement Pas-de-Calais 
gevolgd door de provincie West-Vlaanderen. Ook de subregio Wallonie Picarde 
heeft een hoog aandeel (19,3%) wat dan ook het belang van deze sector voor de 
regio aangeeft.

Tabel 7.2 Aandeel van de loontrekkende tewerkstelling in de agrovoedingssector 
in de secundaire sector en de totale tewerkstelling, regio Csf, provincies (B) en 
departementen (FR), 31 december 2010-2015

2010 2015

Secundaire 
sector

Totale 
tewerkstelling

Secundaire 
sector

Totale 
tewerkstelling

WALLONIE PICARDE 15,8% 3,7% 19,3% 4,4%
HENEGOUWEN 8,5% 1,9% 10,2% 2,0%
WEST-VLAANDEREN 13,9% 3,9% 15,5% 4,0%
NORD 9,0% 2,0% 9,9% 2,0%
PAS-DE-CALAIS 17,0% 4,3% 18,6% 4,3%
REGION CsF 11,8% 2,8% 13,1% 2,8%

Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken
Source : Insee, Connaissance locale de l’appareil productif (CLAP) 2010 - 2015

Kaart 7.3, aandeel loontrekkenden in de industrie, regio CsF, arrondissementen (B) 
en zones d’emploi (FR), 31 décembre 2015
Aandeel secundaire sector
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Aandeel totaal

Source : ONSS, statistiques décentralisées
Source : Insee, Connaissance locale de l’appareil productif (CLAP)  2015 

Op kaart 7.3 zien we dat in de provincie Henegouwen het arrondissement 
Moeskroen sterk gefocust was op deze industrie. Met een aandeel van 28,9% van 
het aantal loontrekkenden in de secundaire sector en net geen 10% van de totale 
tewerkstelling speelt de agrovoedingssector een belangrijke rol in Moeskroen. In 
West-Vlaanderen zijn er vier arrondissementen waar de agrovoedingsindustrie een 
cruciale rol speelde in 2015 in termen van de totale loontrekkende tewerkstelling 
met name Ieper, Roeselare, Veurne en Tielt. Opvallend is ook het hoge aandeel van 
de agrovoedingsindustrie in de secundaire sector in het arrondissement Veurne 
(43,3%). In de departementen Nord en Pas-de-Calais zien we dat in termen van de 
totale loontrekkende tewerkstelling de sector voeding vooral doorweegt in de Z.E. 
Boulogne-sur-mer (7,5%), La Flandre - Lys  (6,9%) en Béthune - Bruay (6,8%). Als 
we het aandeel in de secundaire sector bekijken springt Boulogne-sur-mer eruit 
met 33,0%.

De vijf activiteiten in de agrovoedingssector die in de grensregio het grootste 
aantal loontrekkenden tewerkstellen kunnen we terugvinden in tabel 7.3. 
Hier  steekt de activiteit ‘Ambachtelijke vervaardiging van brood en van 
vers banketbakkerswerk’ er duidelijk bovenuit. Door de grote impact van de 
departementen Nord en Pas-de-Calais in de rangschikking geven we ook nog 
mee dat de activiteit ‘10.312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen’ 
een groot belang had in de provincie Henegouwen (1.386 loontrekkenden) en de 
activiteit ‘10.393 Productie van diepgevroren groenten en fruit’ in West-Vlaanderen 
(2.284 loontrekkenden).

Tabel 7.3 Top 5 activiteiten in de agrovoedinssector in aantal loontrekkenden, in de 
regio CsF, 31 december 2015
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10.712 Ambachtelijke vervaardiging van brood 
en van vers banketbakkerswerk 1 615 1 834 6 931 10 380

10.711 Industriële vervaardiging van brood en 
van vers banketbakkerswerk 1 043 234 3 560 4 837

10.620 Vervaardiging van zetmeel en 
zetmeelproducten 23 117 3 228 3 368

10.200 Verwerking en conservering van vis en 
van schaal- en weekdieren 123 632 2 317 3 072

10.130 Vervaardiging van producten van vlees of 
van vlees van gevogelte 230 273 2 179 2 682

Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken
Source : Insee, Connaissance locale de l’appareil productif (CLAP)  2015

Als we enkel kijken naar de vestigingen met een personeelsklasse van meer dan 
50 loontrekkenden in tabel 7.4 dan zien we andere activiteiten naar voren komen 
in de top 5. In de grensregio bevinden deze grotere vestigingen zich vooral in 
de departementen Nord en Pas-de-Calais.  De activiteit ‘10.393 Productie van 
diepgevroren groenten en fruit’ was duidelijk een West-Vlaamse aangelegenheid. 
In Henegouwen stelde voornamelijk de activiteit ‘10.711 Industriële vervaardiging 
van brood en van vers banketbakkerswerk’ bij de grotere vestigingen het grootste 
aantal loontrekkenden tewerk.
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Tabel 7.4 Top 10 activiteiten naar loontrekkenden in de agrovoedingssector in 
de vestigingen van personeelsklasse > 50 loontrekkenden, in de regio CsF, 31 
december 2015
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10.711 Industriële vervaardiging van brood en 
van vers banketbakkerswerk 786 148 2 695 3 629

10.620 Vervaardiging van zetmeel en 
zetmeelproducten 0 105 3 228 3 333

10.510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 0 648 1 818 2 466
10.200 Verwerking en conservering van vis en 

van schaal- en weekdieren 0 524 1 776 2 300

10.393 Productie van diepgevroren groenten en 
fruit 78 2 150 0 2 228

10.312 Productie van diepgevroren 
aardappelbereidingen 1 381 845 0 2 226

10.311 Verwerking en conservering van 
aardappelen, exclusief productie van 
diepgevroren aardappelbereidingen

284 917 788 1 989

10.820 Vervaardiging van cacao, chocolade en 
suikerwerk 414 236 1164 1 814

10.130 Vervaardiging van producten van vlees of 
van vlees van gevogelte 132 0 1 402 1 534

10.110 Verwerking en conservering van vlees, 
exclusief vlees van gevogelte 51 394 996 1 441

Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken
Source : Insee, Connaissance locale de l’appareil productif (CLAP)  2015

Loontrekkende tewerkstelling naar geslacht en leeftijdsklasse: 
leeftijdspiramide 

Figuur 7.1: Leeftijdspiramide naar geslacht en leeftijdsklasse voor de 
agrovoedingsindustrie, in de regio CsF,, 31 december 2015 – 1 januari 2016

Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken
Source : Insee, recensement de la population (exploitation complémentaire)

In de leeftijdspiramide komt het mannelijke overwicht in deze sector in de grensregio 
duidelijk naar voren. In elk van de vier piramides is het mannelijke aandeel 65% of 
hoger.
In West-Vlaanderen was de klasse van de jongere werknemers (<30 jaar) het kleinst 
(20%) terwijl hun aandeel in de andere drie regio’s 23 à 24% bleek. Het valt op dat in 
Henegouwen de grootste groep werd gevormd door de werknemers tussen  de 30-
39 jaar terwijl dat in West-Vlaanderen en de departementen Nord en Pas-de-Calais 
de groep van 40-49 jaar was. Deze beide klasses vertegenwoordigden in de twee 
Belgische provincies meer dan 55%. In de departementen Nord en Pas-de-Calais 
was dit 50%. In de departementen Nord en Pas-de-Calais was de verdeling over de 
leeftijdsklassen (m.u.v. 59+) veel evenrediger dan in de andere regio’s.
De groep werknemers ouder dan 59 jaar was verwaarloosbaar klein in de gehele 
grensregio. In de agrovoedingssector is er duidelijk een grote afvloei na de leeftijd 
van 59 jaar. In elk van de regio’s schommelt het aandeel van deze klasse tussen 
twee en drie procent.
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In tabel 8.1 zie je de omzet voor de Belgische provincies. Cijfers voor de 
departementen Nord en Pas-de-Calais zijn niet beschikbaar. De agrovoedingssector 
is zeer belangrijk voor West-Vlaanderen. De omzet lag er meer dan drie keer hoger 
dan in Henegouwen in 2010. In 2015 lag de omzet in West-Vlaanderen bijna vier 
keer hoger dan in Henegouwen. Over de periode 2010-2015 is in beide provincies 
de omzet toegenomen, maar in West-Vlaanderen veel sterker als in Henegouwen. 
De agrovoedingssector is in West-Vlaanderen een belangrijke industrie als we kijken 
naar de cijfers qua omzet en tewerkstelling.

Tabel 8.1 Omzet (1.000 euro) in de agrovoedingsindustrie, West-Vlaanderen en 
Henegouwen, 2010-2015

2010 2015
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10.1 Verwerking en conservering 
van vlees en vervaardiging van 
vleesproducten

267 112 1 253 750 355 723 1 554 502

10.2 Verwerking en conservering van vis 
en van schaal- en weekdieren 0 35 544 0 177 595

10.3 Verwerking en conservering van 
groenten en fruit 702 338 1 337 216 956 549 2 273 809

10.4 Vervaardiging van plantaardige en 
dierlijke oliën en vetten 0 0 0 0

10.5 Vervaardiging van zuivelproducten 28 856 567 20 832 4 094
10.6 Vervaardiging van 
maalderijproducten, zetmeel en 
zetmeelproducten

0 34 049 0 167 337

10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten 
en deegwaren 376 092 591 983 456 836 832 925

10.8 Vervaardiging van andere 
voedingsmiddelen 279 402 527 061 264 041 538 592

10.9 Vervaardiging van diervoeders 20 406 1 822 838 28 683 2 486 916
11.0 Vervaardiging van dranken 30 612 226 212 78 186 573 459
Eindtotaal 1 704 818 5 829 220 2 160 850 8 609 229

Bron: FOD Economie 

Tabel 9.1 toont de pendelstroom bij loontrekkenden in de agrovoedingssector met 
woonplaats Frankrijk of Henegouwen en die werken in West-Vlaanderen. Om de 
aantallen te groeperen worden deze vanuit de bron (Steunpunt Werk) in deelregio’s 
ingedeeld, namelijk de Regionale Economische en Sociale Overlegcomités 
(RESOC’s), kortweg regio’s. De sector waarop de cijfers betrekking hebben is 
de sector ‘dranken, voeding en tabak’. Aangezien de tabaksindustrie in West-
Vlaanderen en Henegouwen heel beperkt is, leunen de cijfers zeer nauw aan bij de 
agrovoedingsindustrie.
We stellen vast dat er in 2010 2.224 pendelaars uit Frankrijk als loontrekkende 
tewerkgesteld waren in de sector in West-Vlaanderen en 330 uit Henegouwen. Het 
valt op dat regio’s Westhoek, Roeselare-Tielt en Zuid-West-Vlaanderen het gros van 
de Franse loontrekkenden aantrekt (idem voor de loontrekkenden uit Henegouwen). 
In 2015 is de pendel richting West-Vlaanderen toegenomen uit Frankrijk (+14,6%). 
In elk van de drie ’regio’s die het gros van de pendelaars aantrekken is er een 
toename. Vooral de Westhoek kende een sterke toename met 27,5%. Uit de provincie 
Henegouwen merken we in 2015 een terugval van het aantal pendelaars richting 
Zuid-West-Vlaanderen.
Iets meer dan 40 % van de pendelaars actief in de sector dranken, voeding en tabak 
die wonen in Frankrijk werken in de Resoc Roeselare-Tielt. 
In 2015 trokken de regio’s Westhoek, Roeselare-Tielt en Zuid-West-Vlaanderen elk 
ongeveer één derde van de 346 loontrekkenden uit Henegouwen aan.

Tabel 9.1 Pendel bij loontrekkenden (15-64 jaar) in de sector dranken, voeding en 
tabak naar West-Vlaanderen, Resoc, jaargemiddelde 2010-2015
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2010
Henegouwen 10 93 134 2 92 330

Frankrijk 9 761 516 2 936 2 224

2015
Henegouwen 11 103 115 5 113 346

Frankrijk 8 971 521 4 1 044 2 547

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ Gedecentraliseerde statistiek, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RIZIV, RVA; 
Bewerking Steunpunt Werk

OMZET GRENSPENDEL
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Wat de pendel richting de provincie Henegouwen betreft (tabel 9.2) zien we op dat 
er in 2015 1.614 pendelaars die wonen in Frankrijk actief zijn in de sector dranken, 
voeding en tabak en 476 pendelaars die wonen in West-Vlaanderen.
Voornamelijk de CSEF Mouscron-Comines trekt het grootste aantal pendelaars aan uit 
Frankrijk en West-Vlaanderen. Zeven op de tien Franse pendelende loontrekkenden 
die in Henegouwen actief zijn werken in Mouscron-Comines. 
Het valt ook op dat er redelijk wat West-Vlamingen de beweging maken richting 
Mouscron-Comines, namelijk 424 loontrekkenden voor de sector. Dit is bijna evenveel 
als de omgekeerde pendelrichting van Henegouwen naar de werkplaats provincie 
West-Vlaanderen (346 loontrekkenden in 2015). 
In de periode 2010-2015 kende de pendel zowel uit West-Vlaanderen als uit Frankrijk 
richting Henegouwen een toename. De toename uit Frankrijk richting Henegouwen 
is met bijna 30% toegenomen. Alle regio’s m.u.v. Mons kennen een toename van 
het aantal pendelaars uit Frankrijk. Voor wat betreft de West-Vlaamse pendelaars 
kent alleen Mouscron-Comines een toename. 

Tabel 9.2 Pendel bij loontrekkenden (15-64 jaar) in de sector dranken, voeding en 
tabak naar Henegouwen, Resoc, jaargemiddelde 2010-2015
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2010
West-Vlaanderen 69 0 28 - 311 408

Frankrijk 232 40 26 69 879 1 246 

2015
West-Vlaanderen 48 1 3 - 424 476

Frankrijk 339 48 27 52 1 148 1 614

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ Gedecentraliseerde statistiek, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RIZIV, RVA; 
Bewerking Steunpunt Werk

IWEPS heeft naar aanleiding van de vraag naar nieuwe data over grensarbeid tussen 
Frankrijk en België de RSZ-data naar activiteit verder ontleed. Deze ontleding wordt 
in de methodologie verder uitgelegd.

Tabel 9.3 Pendelstromen van loontrekkenden actief in de agrovoedingssector, nace 
10 en 11, Henegouwen, West-Vlaanderen en Frankrijk, 31 december 2015

Werkplaats

Plaats van tewerkstelling W
al

lo
ni

e 
Pi

ca
rd

e

He
ne

go
uw

en

W
es

t-
Vl

aa
nd

er
en

Fr
an

kr
ijk

To
ta

al

Wallonie Picarde 2 173 493 1 593 4 476

Henegouwen 2 088 495 1 709 7 171

West-Vlaanderen 350 358 2 528 16 572

Frankrijk - - - - -

Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken

In West-Vlaanderen waren er op 31 december 2015 16.572 loontrekkenden actief in 
de agrovoedingssector. Hiervan kwam 15,3% (2.528 loontrekkenden) uit Frankrijk. 
Dit aantal ligt opvallend hoger dan de loontrekkenden die uit Hengouwen komen, 
namelijk 358 loontrekkenden (2,2%).
Van de 7.1714 loontrekkenden actief in de agrovoedingssector in Henegouwen komt 
bijna een vierde uit Frankrijk (1.709 loontrekkenden). Voor de deelregio Wallonië 
Picarde is het cijfer nog meer uitgesproken en kom meer als één derde van de 
loontrekkenden in deze sector uit Frankrijk (35,6% van de 4.476 loontrekkenden).
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Tabel 9.4 Pendelstromen van loontrekkenden actief in de agrovoedingssector, nace 10 
en 11, arrondissementen van Henegouwen en West-Vlaanderen 31 december 2015

Woonplaats

Werkplaats
Wallonie 
Picarde Henegouwen West-

Vlaanderen Frankrijk Totaal

Ath 1,2% 5,5% 100,0%
Charleroi 0,0% 1,9% 100,0%
Mons 0,0% 1,9% 100,0%
Mouscron 18,0% 48,7% 100,0%
Soignies 0,0% 0,6% 100,0%
Thuin 0,5% 7,1% 100,0%
Tournai 3,1% 24,8% 100,0%
WALLONIE PICARDE 45,6% 48,5% 11,0% 35,6% 100,0%
HENEGOUWEN 29,1% 60,9% 6,9% 23,8% 100,0%
Brugge 0,4% 0,5% 0,3% 100,0%
Diksmuide 0,6% 0,6% 3,5% 100,0%
Ieper 3,4% 3,4% 22,6% 100,0%
Kortrijk 4,6% 4,7% 18,8% 100,0%
Oostende 0,5% 0,6% 0,3% 100,0%
Roeselare 1,8% 1,9% 17,0% 100,0%
Tielt 1,9% 1,9% 15,8% 100,0%
Veurne 0,1% 0,2% 28,6% 100,0%
WEST-VLAANDEREN 2,1% 2,2% 77,6% 15,3% 100,0%

Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken

In tabel 9.4 zien we de percentages van de totale tewerkstelling van loontrekkenden 
actief in de agrovoedingsindustrie. Zo zien we dat bijna de helft (48,7%) van de totale 
tewerkstelling actief in deze sector in het arrondissement Moeskroen uit Frankrijk 
komt. Voor het arrondissement Doornik is dit bijna een kwart. Voor West-Vlaanderen 
zien we de hoogste percentages terugkeren in het zuidelijke deel van de provincie 
wat logisch is aangezien de grensligging. Net geen 30% van de totale tewerkstelling 
in de sector agrovoeding van Veurne komt uit Frankrijk. Daarnaast zien we ook hoge 
percentages in de arrondissementen Ieper, Kortrijk, Roeselare en Tielt.
Op gemeenteniveau kunnen geen cijfers worden vrijgegeven. De volgende 
Henegouwse gemeenten trekken de grootste aantallen aan vanuit Frankrijk. 
Moeskroen trekt tussen de 40 en 50% van de totale pendel uit Frankrijk richting 
Henegouwen aan actief in de agrovoeding, Comines trekt tussen de 20 en 30% aan 
en Leuze-en-Hainaut tussen de 10 en 20%. Voor de pendel uit West-Vlaanderen trekt 
Moeskroen wederom tussen de 40 en 50% van de totale pendel uit West-Vlaanderen 
richting Henegouwen aan en de gemeente Comines tussen de 20 en 30%.
De West-Vlaamse gemeenten die de grootste aantallen aantrekken vanuit Frankrijk 
zijn Staden die tussen de 20 en 30 % van de totale pendel uit Frankrijk richting West-
Vlaanderen aantrekt en Veurne die tussen de 10 en 20% aantrekt. Voor de pendel 
uit Henegouwen trekken zowel Staden als Heuvelland tussen de 10 en 20% van 
de totale pendel uit Henegouwen richting West-Vlaanderen aan. In absolute cijfers 
liggen deze aantallen echter eerder laag.

Demografi e
Afhankelijkheidsratio: Bevolking van 60 jaar en ouder en bevolking jonger dan 20 
jaar ten opzichte van de bevolking van 20 tot 60 jaar. Deze ratio is een benadering 
voor het percentage niet-actieven ten opzichte van het aantal actieven.
Doorstromingscoëffi ciënt: Bevolking van 15 tot 24 jaar ten opzichte van de 
bevolking van 55 tot 64 jaar. Deze ratio is een indicatie voor de mate waarin - vanuit 
demografi sch oogpunt - de potentiële uitstroom uit de arbeidsmarkt kan worden 
opgevangen door de potentiële instroom. 
Interne vergrijzing: Bevolking van 80 jaar en ouder ten opzichte van de bevolking 
van 60 jaar en ouder. Dit is een maat voor het aandeel hoogbejaarden in de oudere 
bevolking.
Ouderdomscoëffi ciënt: Bevolking van 60 jaar en ouder ten opzichte van de 
bevolking jonger dan 20 jaar.
Natuurlijk accres: Het aantal geboortes, verminderd met het aantal overlijdens.

Niet-werkende werkzoekenden
Niet-werkende werkzoekende: De werkzoekenden met werkloosheidsuitkerings-
aanvraag (WZUA), de jongeren in beroepsinschakelingstijd, de andere verplicht 
ingeschreven niet-werkende werkzoekenden en de vrij ingeschreven niet-werkende 
werkzoekenden. 

Opleidingsniveau provincies Henegouwen en West-Vlaanderen:

Opleidingsniveau laag: deze categorie omvat Lager onderwijs + 1e graad sec, 
Leertijd (Syntra), Deeltijds beroepssecundair, 2e graad sec. algemeen, 2e graad 
sec. beroeps, 2e graad sec. technisch, 2e graad sec. kunst.
Opleidingsniveau gemiddeld: deze categorie omvat 3e graad sec. algemeen, 3e 
en 4e graad sec. beroeps, 3e graad sec. technisch, 3e graad sec. kunst.
Opleidingsniveau hoog: deze categorie omvat Graduaat-HBO5, Professionele 
bachelor, Academische bachelor en Master.

Opleidingsniveau departementen Nord en Pas-de-Calais :
Geen diploma : geen scholing of scholing tot het niveau van ‘l’école primaire’.
BAC: is vergelijkbaar met een middelbaar onderwijs diploma van de derde graad.
CAP-BEP : is vergelijkbaar met een niveau van de 2e graad secundair onderwijs.
Études supérieures : hogere studies vergelijkbaar met opleidingsniveau hoog (BTS, 
DUT, licences, maîtrise, doctorat, …)

Vacatures
DR: De DR is een oudere territoriale afbakening die nog steeds in statistische 
analyses wordt gebruikt. De DR Tournai en Moekroen omvat de gemeenten Ath, 
Beloeil, Bernissart, Brugelette, Chievres, Ellezelles, Flobecq, Frasnes-Lez-Anvaing, 
Mouscron, Comines-Warneton, Lessines, Antoing, Celles, Estaimpuis, Pecq, 
Peruwelz, Rumes, Tournai, Brunehaut, Leuze-En-Hainaut, Mont-De-L’Enclus
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Vestigingen
Vestiging: een vestigingseenheid is elke plaats die geografi sch kan geïdentifi ceerd 
worden door een adres, waar minstens een activiteit van de entiteit wordt uitgeoefend 
of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend. Voorbeelden van vestigingseenheid zijn 
werkplaatsen, winkels, verkooppunten, kantoren, directies, zetels, agentschappen 
en fi lialen.

Grenspendel
Grenspendel: de personen die gekend zijn bij de RSZ als werkend in België, maar 
met een woonplaats in één van de buurlanden
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