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      517.884 inwoners  

      108.419 inwoners jonger dan 20j  

        98.197 inwoners ouder dan 65j   

 

    215.424 jobs  

    228.747 werkenden   

      17.475 werkzoekenden  

        2.302 openstaande vacatures  

 

    €40.453 BBP/inwoner ↑ 

    2,7% investeringsratio  

  

      38.680 btw-plichtige ondernemingen  

        2.759 starters   

           357 falingen  

 

   7% kansarmoede in het gezin  

   3.052 leefloners  
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Demografie - Groeiende grijzende groep 

 

517.884 inwoners telt het Streekplatform Kempen op 1 januari 2016. Ten aanzien van 2011 is dat een 

toename met 16.495 inwoners of een groei met 3,3%. In Vlaanderen is de bevolking in dezelfde 

periode met 2,7% gegroeid. 

 

 

Figuur 1: Leeftijdspiramide Streekplatform Kempen, 2000 versus 2016 (bron: Adsei – verwerking 

Streekplatform Kempen) 

 

Op 1 januari 2016 tellen de 29 Kempense gemeenten 58 eeuwelingen. 19% van de bevolking is ouder 

dan 65 jaar en 5,2% is ouder dan 80 jaar. Onze regio is nog lichtjes ‘groener’ dan Vlaanderen. Maar 

onze afhankelijkheidsratio (de verhouding tussen jongeren en ouderen t.a.v. bevolking op 

beroepsactieve leeftijd1), groeit sterker. In 2016 kent de Kempen een afhankelijkheidsratio van 66,3%, 

in Vlaanderen is dat 69,2%. In 2000 had onze regio nog een afhankelijkheidsratio van 60,8%, 

Vlaanderen had toen een afhankelijkheidsratio van 66,1%. 

 

 

  

                                                
1 Som van de -19j en 65+’ers gedeeld door 20-64jarigen. 
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Conjunctuur en welvaart – Regio in krimp?  

 

Bruto binnenlands product  

In 2015 was er een lichte toename in het BBP in de Kempen (1,4%) t.a.v. het jaar 2014. Het BBP 

bedroeg toen 40.453 EUR per inwoner. In vergelijking: in het arrondissement Antwerpen nam het BBP 

toe met 1,3%. In het arrondissement Mechelen met 5,3%. In het Vlaamse gewest met 2,3%.  

 

Investeringen  

 

 

Figuur 2: Evolutie investeringen 2005 tot 2015 (bron: Provinciale regiobarometer – verwerking 

Streekplatform Kempen)   

 

In 2015 was er in het arrondissement Turnhout een krimp in de investeringen van -8,1% t.a.v. 2014. 

Het gaat om 1.045.746.000 EUR. In vergelijking: in het arrondissement Antwerpen was er een toename 

van de investeringen met 12,8% t.a.v. 2014. In het arrondissement Mechelen een toename van 17,7%. 

In het Vlaams gewest een toename van 10,6%. Onze investeringsratio (in % van de omzet) bedraagt 

2,7%. Het laagste van de provincie Antwerpen en lager dan het Vlaams gewest (3,7%).  

 

Uitvoer  

In de Kempen is de uitvoer met 3,7% gestegen in 2015. In het arrondissement Antwerpen is deze 14% 

gedaald. In het arrondissement Mechelen is er een toename van 12,8%. In het Vlaams gewest is er een 

krimp van -4,6%.  

 

Uitvoerquote  

In 2015 bedroeg de uitvoerquote 52,6%. Ter vergelijking: in het arrondissement Antwerpen bedroeg 

deze 64,3%. In het arrondissement Mechelen bedroeg deze 37,5%. In het Vlaams gewest lag dit op 

42,8%.  
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Arbeidsmarkt – Meer jobs, minder werklozen 

 

In 2014 kende Streekplatform Kempen een werkzaamheidsgraad2 van 67,6% voor de bevolking van 15 

tot 64 jaar (228.747 werkenden). In Vlaanderen is de werkzaamheidsgraad iets lager met 66,3%. 

215.424 jobs telde het Streekplatform Kempen in 2014. Dat is ca. 13.000 jobs meer dan in 2007. De 

jobgroei in de regio is gelijkmatig aan de toename in Vlaanderen. De jobgroei doet zich vooral voor in 

de tertiaire en de quartaire sector. De secundaire sector in de regio ziet het aantal jobs steeds verder 

dalen. 

 

 

Figuur 3: Evolutie aantal jobs per sector, Streekplatform Kempen 2007-2014 (bron: VAR – verwerking 

Streekplatform Kempen) 

 

De Kempense werkloosheidsgraad3 bedraagt 7,2% in 2016. Hiermee doet onze regio het beter dan het 

Vlaamse gemiddelde van 7,5%. 

In 2016 telde het Streekplatform Kempen gemiddeld 17.475 werkzoekenden. 19,5% van hen was 

jonger dan 25 jaar en 33% ouder dan vijftig. 34% van de werkzoekenden was minder dan zes maanden 

werkloos (Vlaanderen 35%), maar er was ook een derde al meer dan twee jaar werkzoekend 

(Vlaanderen 30%). 18,6% van de werkzoekenden heeft een arbeidshandicap, t.o.v. 15,1% in 

Vlaanderen. 

                                                
2 Aantal werkenden ten aanzien van bevolking op beroepsactieve leeftijd 15-64j, bron: Steunnpunt WSE. 
3 Werkloosheidsgraad aandeel werkzoekenden in de beroepsactieve bevolking. 
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13.529 vacatures zijn in 2016 aangemeld bij VDAB voor de regio Kempen. Een toename van ca. 2.500 

ten aanzien van vorig jaar. Eind 2016 waren 2.302 vacatures niet ingevuld. Ook hier is een toename 

van ca. 500 vacatures ten aanzien van 2015. Streekplatform Kempen volgt hierin de Vlaamse tendens. 

  

 

Ondernemerschap – Netto groei 

 

In 2016 waren er 38.680 btw-plichtige ondernemingen in de Kempen. Een toename van 11% ten 

aanzien van 2011. Vlaanderen kende in die periode een toename van 10% in het aantal 

ondernemingen. 

In 2015 zijn 2.759 ondernemingen gestart. Goed voor een oprichtingsratio 4 van 7,3%. Vlaanderen 

kende in 2015 een oprichtingsratio van 6,9%. 1.972 Kempense ondernemingen hebben in 2015 hun 

activiteiten stopgezet. Het Streekplatform Kempen kent hiermee een uittredingsratio5 van 5,2%. Voor 

Vlaanderen geldt in 2015 een uittredingsratio van 5,9%. Ondanks 357 falingen in 2016 kunnen we toch 

stellen dat de 29 gemeenten van het Streekplatform Kempen “ondernemender” zijn dan het gemiddelde 

in Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Nettogroeiratio 6  Kempense gemeenten 2015 (bron: DAR Vlaanderen – verwerking 

Streekplatform Kempen) 

                                                
4 Oprichtingsratio is het aandeel opgerichte ondernemingen tegenover actieve ondernemingen. 
5 Uitredingsratio is het aandeel van verdwenen ondernemingen t.o.v. actieve ondernemingen 
6 Nettogroeiratio is het saldo van de opgerichte ondernemingen min de verdwenen ondernemingen ten aanzien van 

de actieve ondernemingen. 
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Inkomen en armoede – Toenemende kansarmoede, gemiddeld inkomen stijgt 

 

Volgens de kansarmoedecriteria van Kind en Gezin leefden in 2015 7% van de Kempense gezinnen in 

kansarmoede. Een toename met 3 procentpunt ten aanzien van 2010. In Vlaanderen leeft 12% van de 

gezinnen in kansarmoede in 2015.  

€17.530 was het gemiddeld inkomen per inwoner in de Kempen in 2012. Dat is €235 minder dan het 

Vlaamse gemiddelde. De kloof met het Vlaamse gemiddelde wordt stilaan gedicht. Ten aanzien van 

2000 kent de Kempen dat een toename van 56% voor het gemiddeld inkomen per inwoner, terwijl de 

toename voor Vlaanderen 51% is.  

Kijken we naar de inkomenstenaangiften dan zien we dat in onze regio de inkomensgelijkheid groter is 

dan gemiddeld in Vlaanderen. 

 

 

Figuur 5: Inkomensverdeling volgens aandeel aangiften volgens inkomstencategorie, Streekplatform 

Kempen versus Vlaanderen, 2012 (bron: Regionale statistieken, verwerking Streekplatform Kempen) 

 

Zorgwekkend is de enorme toename van het aantal leefloners binnen het Streekplatform Kempen in de 

periode 2008-2015. In 2015 telde Streekplatform Kempen, 3.052 leefloners. Een toename met 54% ten 

aanzien van 2008. Vlaanderen kent in de zelfde periode een toename van 19%. 
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Figuur 6: Evolutie aantal leefloners Streekplatform Kempen versus Vlaanderen, 2008-2015 (bron: POD 

MI, verwerking Streekplatform Kempen) 

 

 


