
 

Kerncijfers Izegem

    
 

Voorliggend rapport is een realisatie van de vijf Vlaamse Provincies. De interprovinciale werking Data & Analyse
stelde de inhoud samen en verzamelde de data.

 

 

https://provincies.incijfers.be/databank?report=project_d_en_a&keepworkspace=true


Leeswijzer
Wie op zoek is naar een kort en duidelijk overzicht van de belangrijkste cijfers van een gemeente of provincie,
kan gebruik maken van dit kerncijfersrapport voor provincies en gemeenten. In thematische
profielstaafgrafieken tonen we een selectie van indicatoren. Ze geven je zicht op waar jouw gemeente of
provincie zich situeert ten opzichte van Vlaanderen of een andere gemeente/provincie.

Elke grafiek kan op dezelfde manier gelezen worden: het balkje geeft de waarde van het door jou gekozen
referentiegebied weer, nl. West-Vlaanderen, de bol toont de waarde van Izegem. Aan de hand van de kleur
van de bol kan je aflezen of het gebied (veel) lager, gelijk of (veel) hoger dan het vergelijkingsgebied West-
Vlaanderen scoort. Je kan de keuze van het gebied en vergelijkingsgebied aanpassen via de "Wijzig"-knop.

Meer achtergrondinformatie bij de indicatoren is terug te vinden via provincies.incijfers.be. Doorheen dit
document staan links die doorverwijzen naar meer gedetailleerde info per thema.

Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Indien een waarde
te klein is (onder de drempelwaarde), kan het voorkomen dat een bol niet wordt getoond.

https://provincies.incijfers.be/
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Bevolking

Een uitgebreid overzicht van bevolkingsgegevens vindt u in dit tabellenrapport of in het Rapport bevolking en
huishoudens.
Voor een beperktere set indicatoren met een meer visuele voorstelling, verwijzen we naar het Dashboard
bevolking.

Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

0-17 jaar (t.o.v. inwoners) [%] [2020]

18-64 jaar (t.o.v. inwoners) [%] [2020]

65-... jaar (t.o.v. inwoners) [%] [2020]

geboorten (t.o.v. inwoners) [‰] [2019]

sterfgevallen (t.o.v. inwoners) [‰] [2019]

totaal migratiesaldo (t.o.v. inwoners) [‰] [2019]

migratiesaldo met een andere Belgische gemeente (t.o.v.
inwoners) [‰] [2019]

migratiesaldo met het buitenland (t.o.v. inwoners) [‰] [2019]

bevolking niet-Belgische herkomst (t.o.v. inwoners) [%] [2020]

niet-Belgische herkomst 0-24-jarigen (t.o.v. 0-24-jarigen) [%]
[2020]
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https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=tabellenrapport_bevolking&input_geo=gemeente_36008&keepworkspace=true
https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=rapport_demografie&input_geo=gemeente_36008&keepworkspace=true
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Bevolking/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008


Huishoudens (2020)

Een uitgebreid overzicht van huishoudensgegevens vindt u in dit tabellenrapport of in het Rapport bevolking en
huishoudens.
Voor een beperktere set indicatoren met een meer visuele voorstelling, verwijzen we naar het Dashboard
huishoudens.

Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

gemiddelde huishoudensgrootte [aantal]

alleenwonend (t.o.v. private huishoudens) [%]

75-... jaar alleenwonend (t.o.v. 75-plussers) [%]

huishoudens met minderjarig(e) kind(eren) (t.o.v. private
huishoudens) [%]

huishoudens zonder minderjarig(e) kind(eren) (t.o.v. private
huishoudens) [%]

alleenstaande ouders met minderjarig(e) kind(eren) (t.o.v.
private huishoudens) [%]
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https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=tabellenrapport_huishoudens&input_geo=gemeente_36008&keepworkspace=true
https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=rapport_demografie&input_geo=gemeente_36008&keepworkspace=true
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Huishoudens/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008


Arbeidsmarkt

Voor een snel en visueel overzicht van meer indicatoren over dit thema, verwijzen we naar het Dashboard
werken.

Bron: Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming | provincies.incijfers.be, Steunpunt Werk (Vlaamse Arbeidsrekening) | provincies.incijfers.be, VDAB Studiedienst - Arva
provincies.incijfers.be

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

loontrekkenden (incl. loontrekkend én zelfstandige - vnl.
loontrekkend) (t.o.v. inwoners) [2018]

zelfstandigen (incl. loontrekkend én zelfstandige- vnl.
zelfstandige) (t.o.v. inwoners) [2018]

werkzoekenden (t.o.v. inwoners) [2018]

(brug)gepensioneerden (t.o.v. inwoners) [2018]

rechtgevende kinderen voor kinderbijslag (t.o.v. inwoners)
[2018]

activiteitsgraad 15-64 jaar [2018]

werkzaamheidsgraad 15-64 jaar [2018]

werkzoekendengraad (jaargemiddelde) [2019]

NWWZ jonger dan 25 jaar (t.o.v. NWWZ) (jaargemiddelde)
[2019]

NWWZ 55 jaar of ouder (t.o.v. NWWZ) (jaargemiddelde)
[2019]

NWWZ laaggeschoold (t.o.v. NWWZ) (jaargemiddelde) [2019]

NWWZ meer dan 2 jaar werkloos (t.o.v. NWWZ)
(jaargemiddelde) [2019]

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Werken/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008


Economie

Een volledig overzicht van economische indicatoren, zoals die door de Interprovinciale Werkgroep Economie
gedefinieerd zijn, vindt u in dit uitgebreide tabellenrapport.
Voor een beperktere set indicatoren met een meer visuele voorstelling, verwijzen we naar de Steekkaart
economie en het Dashboard economie.

Bron: Statbel | provincies.incijfers.be, Statbel - Fiscale inkomens | provincies.incijfers.be, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) | provincies.incijfer
RSZ & RSVZ | provincies.incijfers.be, Steunpunt Werk (Vlaamse Arbeidsrekening) | provincies.incijfers.be

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

oprichtingsratio [ratio] [2018]

uittredingsratio [ratio] [2018]

welvaartsindex [ratio] [2018]

oppervlakte voor bedrijvigheid (t.o.v. bebouwde oppervlakte)
[%] [2019]

ondernemersgraad [%] [2020]

industrialiseringsgraad [%] [2019]

arbeidsplaatsen in (med.) hoogtech. industrie en KI
dienstensectoren (t.o.v. arbeidsplaatsen) [%] [2019]

jobratio [%] [2018]

werkzaamheidsgraad 15-64 jaar [%] [2018]
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https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=rapport_economie&input_geo=gemeente_36008&keepworkspace=true
https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=steekkaart_economie&input_geo=gemeente_36008&keepworkspace=true
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Economie/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008


Detailhandel (2020)

Voor een snel en visueel overzicht van meer indicatoren over dit thema, verwijzen we naar het Dashboard
detailhandel.

Voor een uitgebreidere selectie gegevens over dit thema, verwijzen we naar de Feitenfiche detailhandel.

Bron: Locatus | provincies.incijfers.be

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

handelspanden (t.o.v. inwoners) [per 1.000]

leegstaande handelspanden (t.o.v. handelspanden) [%]

leegstand (t.o.v. winkelvloeroppervlakte) [%]

aanvangs- en frictieleegstand (t.o.v. leegstaande
handelspanden) [%]

langdurige leegstand (t.o.v. leegstaande handelspanden) [%]

structurele leegstand (t.o.v. leegstaande handelspanden) [%]

winkels (t.o.v. inwoners) [per 1.000]

ketenwinkels (t.o.v. winkels) [%]

dagelijkse goederen (t.o.v. detailhandel) [%]

periodieke goederen (t.o.v. detailhandel) [%]

uitzonderlijke goederen (t.o.v. detailhandel) [%]
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https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Detailhandel/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008
https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=rapport_detailhandel&input_geo=gemeente_36008&keepworkspace=true


Onderwijs / Basisonderwijs

Voor een snel en visueel overzicht van meer indicatoren over dit thema, verwijzen we naar het Dashboard
basisonderwijs.

Voor een uitgebreidere selectie gegevens over dit thema, verwijzen we naar het Rapport onderwijs.

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

lln BuBaO (t.o.v. lln BaO) [2018]

lln GLO met schoolse vertraging (t.o.v. lln GLO) [2018]

lln GBaO met laag opgeleide moeder (t.o.v. lln GBaO) [2018]

lln GBaO met schooltoelage (t.o.v. lln GBaO) [2018]

lln GBaO met thuistaal niet-Nederlands (t.o.v. lln GBaO)
[2018]

indicatorlln GBaO (t.o.v. lln GBaO) [2018]

uitstroom BaO (t.o.v. lln BaO die hier wonen) [2017]

instroom BaO (t.o.v. lln BaO die hier naar school gaan) [2017]
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https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Basisonderwijs/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008
https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=rapport_onderwijs&input_geo=gemeente_36008&keepworkspace=true


Onderwijs / Secundair onderwijs

Voor een snel en visueel overzicht van meer indicatoren over dit thema, verwijzen we naar het Dashboard
secundair onderwijs.

Voor een uitgebreidere selectie gegevens over dit thema, verwijzen we naar het Rapport onderwijs.

Bron: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap | provincies.incijfers.be

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

lln DBSO (t.o.v. lln SO) [2018]

lln BuSO (t.o.v. lln SO) [2018]

lln A-stroom GVSO (t.o.v. lln 1ste graad GVSO) [2018]

lln B-stroom GVSO (t.o.v. lln 1ste graad GVSO) [2018]

lln ASO (t.o.v. lln 2de-3de graad GVSO) [2018]

lln TSO (t.o.v. lln 2de-3de graad GVSO) [2018]

lln BSO (t.o.v. lln 2de-3de graad GVSO) [2018]

lln KSO (t.o.v. lln 2de-3de graad GVSO) [2018]

lln GVSO met schoolse vertraging (t.o.v. lln GVSO) [2018]

lln GVSO met laag opgeleide moeder (t.o.v. lln GVSO) [2018]

lln GVSO met schooltoelage (t.o.v. lln GVSO) [2018]

lln GVSO met thuistaal niet-Nederlands (t.o.v. lln GVSO)
[2018]

indicatorlln GVSO (t.o.v. lln GVSO) [2018]

vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. schoolverlaters) - WP
[2018]

uitstroom lln SO (t.o.v. lln SO die hier wonen) [2017]

instroom lln SO (t.o.v. lln SO die hier naar school gaan)
[2017]
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https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Secundair-onderwijs/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008
https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=rapport_onderwijs&input_geo=gemeente_36008&keepworkspace=true


Wonen

Voor een snel en visueel overzicht van meer indicatoren over dit thema, verwijzen we naar het Dashboard
wonen.

Voor een uitgebreidere selectie gegevens over dit thema, verwijzen we naar het Rapport wonen.

Bron: Kadaster van de FOD Financiën | provincies.incijfers.be, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen | provincies.incijfers.be, Kadaster & Rijksregister | provincies.incijfers.be

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

eengezinswoningen (t.o.v. woongelegenheden) [%] [2019]

appartementen (t.o.v. woongelegenheden) [%] [2019]

gesloten bebouwing (t.o.v. eengezinswoningen) [%] [2019]

halfopen bebouwing (t.o.v. eengezinswoningen) [%] [2019]

open bebouwing (t.o.v. eengezinswoningen) [%] [2019]

groter dan 104 m² (t.o.v. eengezinswoningen) [%] [2019]

gebouwen opgericht voor 1946 (t.o.v. gebouwen) [%] [2019]

gebouwen opgericht na 2011 (t.o.v. gebouwen) [%] [2019]

cv of airco (t.o.v. deel gebouwen) [%] [2019]

minstens 1 badkamer (t.o.v. deel gebouwen) [%] [2019]

minstens 1 garage (t.o.v. deel gebouwen) [%] [2019]

sociale huurwoningen (t.o.v. particuliere huishoudens) [per
100] [2020]

unieke gezinnen op wachtlijst voor sociale huisvesting (t.o.v.
private huishoudens) [%] [2019]

huurders (t.o.v. huishoudens met gekende eigendomstitel)
[%] [2019]

eigenaars (t.o.v. huishoudens met gekende eigendomstitel)
[%] [2019]
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https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Wonen/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008
https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=rapport_wonen&input_geo=gemeente_36008&keepworkspace=true


Klimaat

Voor een snel en visueel overzicht van meer indicatoren over dit thema, verwijzen we naar het Dashboard
klimaat.

Voor een uitgebreidere selectie gegevens over dit thema, verwijzen we naar het Rapport klimaat.

Bron: Departement Omgeving | provincies.incijfers.be, Fluvius via Departement Omgeving | provincies.incijfers.be, Vlaams Energieagentschap (VEA) | provincies.incijfers.be, Vlaam
Energieagentschap (VEA) en Fluvius | provincies.incijfers.be

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

CO₂-emissie door huishoudens (t.o.v. huishoudens) [ton]
[2018]

verbruik door huishoudens (t.o.v. huishoudens) [MWh] [2018]

verbruik elektriciteit door huishoudens (t.o.v. huishoudens)
[MWh] [2018]

verbruik aardgas door huishoudens (t.o.v. huishoudens)
[MWh] [2018]

gemiddeld E-peil van afgewerkte gebouwen in de laatste 5
jaar [E-peil] [2019]

PV-installaties kleiner 10 kW (t.o.v. huishoudens) [per 100]
[2019]

PV benuttingsgraad daken [%] [2018]
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https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Klimaat/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008
https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=rapport_klimaat&input_geo=gemeente_36008&keepworkspace=true


Landbouw (2018)

Voor een meer visueel overzicht van deze indicatoren, verwijzen we naar het Dashboard landbouw.

Bron: Ruimteboekhouding | provincies.incijfers.be, Departement Landbouw en Visserij | provincies.incijfers.be

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

oppervlakte bestemd voor agrarisch gebied (t.o.v. totale
oppervlakte)

geregistreerde oppervlakte landbouwgebruik (t.o.v. totale
oppervlakte)

grasland (t.o.v. totale oppervlakte)

akkerbouw (t.o.v. totale oppervlakte)

tuinbouw (t.o.v. totale oppervlakte)
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https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Landbouw/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008


Criminaliteit (2019)

Voor een snel en visueel overzicht van meer indicatoren over dit thema, verwijzen we naar het Dashboard
veiligheid.

Bron: Criminaliteitsstatistieken Federale Politie | provincies.incijfers.be

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

geregistreerde misdrijven (t.o.v. inwoners)

diefstal en afpersing (t.o.v. inwoners)

beschadigen van eigendom (t.o.v. inwoners)

drugsgerelateerde misdrijven (t.o.v. inwoners)

misdrijven tegen de lichamelijke integriteit (t.o.v. inwoners)

bedrog (t.o.v. inwoners)

overige geregistreerde misdrijven (t.o.v. inwoners)
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https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Veiligheid/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008


Verkeersveiligheid (2019)

Voor een snel en visueel overzicht van meer indicatoren over dit thema, verwijzen we naar het Dashboard
veiligheid.

Bron: Statbel | provincies.incijfers.be, Criminaliteitsstatistieken Federale Politie | provincies.incijfers.be

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

verkeersongevallen met letsel (t.o.v. inwoners) [per 1.000]

verkeersongevallen met doden (t.o.v. verkeersongevallen)
[%]

verkeersongevallen met zwaargewonden (t.o.v.
verkeersongevallen) [%]

verkeersongevallen met lichtgewonden (t.o.v.
verkeersongevallen) [%]

auto-ongevallen (t.o.v. verkeersongevallen met letsel) [per
100]

fietsongevallen (t.o.v. verkeersongevallen met letsel) [per
100]

busongevallen (t.o.v. verkeersongevallen met letsel) [per 100]

doden na 30 dagen (t.o.v. inwoners) [per 1.000]

zwaargewonden (t.o.v. inwoners) [per 1.000]

lichtgewonden (t.o.v. inwoners) [per 1.000]
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https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Veiligheid/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008


Armoede

Voor een snel en visueel overzicht van meer indicatoren over dit thema, verwijzen we naar het Dashboard
armoede.

Voor een uitgebreidere selectie gegevens over dit thema, verwijzen we naar het Rapport armoede.

Bron: Statbel - Fiscale inkomens | provincies.incijfers.be, POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid, InterMutualistisch Agents
| provincies.incijfers.be, Federale Pensioendienst | provincies.incijfers.be, Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) en Fluvius | provincies.incijfers.be, Vlaamse

l t d l kt i it it kt (VREG) | i i i ijf b

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

aangiften < 10.000 EUR (t.o.v. aangiften) [%] [2018]

(equivalent) leefloners (t.o.v. inwoners) [%] [2019]

verhoogde tegemoetkoming (t.o.v. inwoners in
ziekteverzekering) [%] [2018]

verhoogde tegemoetkoming 0-24 jaar (t.o.v. 0-24 jaar in
ziekteverzekering) [%] [2018]

verhoogde tegemoetkoming 65-… jaar (t.o.v. 65-… jaar in
ziekteverzekering) [%] [2018]

65-... jaar met inkomensgarantie (t.o.v. 65-plussers) [%]
[2019]

klanten elektriciteit met budgetmeter (t.o.v. afnemers
elektriciteit) [per 1.000] [2017]

behandelde LAC-dossiers elektriciteit (t.o.v. afnemers
elektriciteit) [per 1.000] [2017]
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https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Armoede/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008
https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=rapport_armoede&input_geo=gemeente_36008&keepworkspace=true


Zorgaanbod

Voor een snel en visueel overzicht van meer indicatoren over dit thema, verwijzen we naar het Dashboard
zorgaanbod.

Voor een uitgebreidere selectie gegevens over dit thema, verwijzen we naar het Rapport ouderenzorg.

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid - Vesta systeem van elektronische gegevensuitwisseling, Agentschap Zorg en Gezondheid | provincies.incijfers.be

Referentie West-Vlaanderen
veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

gepresteerde uren GZ per inwoner 65-… jaar [aantal] [2018]

aanbodratio LDC (t.o.v. 65-plussers) [per 10.000] [2020]

aanbodratio AW (t.o.v. 65-plussers) [per 100] [2017]

aanbodratio DVC (t.o.v. 65-plussers) [per 10.000] [2020]

aanbodratio CVK (t.o.v. 65-plussers) [per 1.000] [2020]

aanbodratio WZC (t.o.v. 65-plussers) [per 100] [2020]
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https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Zorgaanbod/?regionlevel=gemeente&regioncode=36008
https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=rapport_ouderenzorg&input_geo=gemeente_36008&keepworkspace=true


Lijst van afkortingen
NWWZ: niet-werkende werkzoekenden
lln: leerlingen
ASO: algemeen secundair onderwijs
BSO: beroepssecundair onderwijs
BuBaO: buitengewoon basisonderwijs
BuSO: buitengewoon secundair onderwijs
BaO: basisonderwijs
DBSO: deeltijds beroepssecundair onderwijs
GLO: gewoon lager onderwijs
GBaO: gewoon basisonderwijs
GVSO: gewoon voltijds secundair onderwijs
KSO: kunstsecundair onderwijs
SO: secundair onderwijs
TSO: technisch secundair onderwijs
GZ: gezinszorg
LDC: lokale dienstencentra
AW: assistentiewoningen
DVC: dagverzorgingscentra
CVK: centra voor kortverblijf
WZC: woonzorgcentra



 


