
Schriftelijke vraag naar economische en demografische gegevens

Geacht college van burgemeester en schepenen,

Ik had graag volgende gegevens opgevraagd voor de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014:
Hoeveel personen waren ouder dan 65?
Hoeveel van deze personen hebben de Belgische nationaliteit?
Hoeveel van deze personen zijn migranten uit niet-EU landen?

Hoeveel personen waren jonger dan 25?
Hoeveel van deze personen hebben de Belgische nationaliteit?
Hoeveel van deze personen zijn migranten uit niet-EU landen?

Hoeveel personen bevonden zich in de leeftijdscategorie 25-65 jaar?
Hoeveel van deze personen hebben de Belgische nationaliteit?
Hoeveel van deze personen zijn migranten uit niet-EU landen?
Hoeveel jongeren onder de 30 waren werkloos?
Hoeveel 55-plussers waren werkloos?
Hoeveel personen waren werkloos in de leeftijdscategorie 30-55?
Hoeveel  van  deze  personen  zijn  migranten  uit  niet-EU  landen?  (graag  de  cijfers  per 
leeftijdscategorie)
Hoeveel personen onder de 30 genoten een OCMW-uitkering?
Hoeveel personen boven de 30 genoten een OCMW-uitkering?
Hoeveel  van  deze  personen  zijn  migranten  uit  niet-EU  landen?  (graag  de  cijfers  per 
leeftijdscategorie (jonger dan 30 en ouder dan 30)

Bedankt voor uw antwoord

N. Van Lysebetten
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Geacht gemeenteraadslid

Betreft: uw schriftelijke vraag d.d. 16 maart 2015 aangaande de werkloosheid per categorië, te 
  Anderlecht, tussen 2012 en 2014.

Alhoewel u de leeftijdscategorieën van onder de 30j, tussen de 30-65j en ouder dan 65 j hebt  
gevraagd, hebben we slechts de cijfers met andere categorieën van ACTIRIS ontvangen. De 
vermelde categorieën zijn vergelijkbaar met de gevraagde categorieën. 

Tabel 1: aantal werklozen per leeftijdcategorie tussen 2012 en 2014

2012 2013 2014

< 25 jaar 1.745 1.768 1.709

25-49 jaar 7.965 8.074 8.059

≥   50 jaar  2.363 2.412 2579

Totaal 12.073 12.254 12.347

Tabel 2: aantal werklozen uit België, EU en niet-EU landen tussen 2012 en 2014

2012 2013 2014

België 7.994 8.147 8.099

EU landen 1.516 1.596 1.797

Niet-EU landen 2.563 2.511 2.451

Totaal 12.073 12.254 12.347

Cijfers van werklozen uit niet-EU landen per leeftijdfcategorie zijn niet beschikbaar.  
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