
Net geen 260.000 Gentenaars

Volgens voorlopige cijfers van de Gentse Dienst Burgerzaken woonden er eind
2017 net geen 260.000 mensen in de stad. Dat zijn een 1.100 inwoners meer dan
vorig jaar. Dat is te danken aan de natuurlijke groei.

Geboorten

In 2017 werden er, volgens de voorlopige cijfers, 3.095 nieuwe Gentenaartjes geboren.
Dat zijn er voorlopig een 100 minder dan vorig jaar. Verwacht wordt dat met het
registreren van de geboortes van december er nog een 200 zullen bijkomen.

Overlijdens

In 2017 werden tot nu toe 2.242 overlijdens geregistreerd. Vorig jaar stierven er 2.330
Gentenaars. De natuurlijke groei staat hiermee voorlopig op 853 Gentenaars.

Migratie



9.206 Belgen kozen Gent als nieuwe thuisbasis terwijl 10.500 personen met de
Belgische nationaliteit de stad verlieten. In 2017 kwamen 6.173 niet-Belgen in Gent
wonen terwijl er 5.203 uit de stad vertrokken.

Qua nationaliteit vormen, naast de Belgen, de Bulgaren (8.504), Turken (4.004) en
Nederlanders (2.872) de grootste groep in Gent. Deze traditionele rangvoerders
stagneerden in 2017. Het aantal Bulgaren steeg in 2017 met 182 (in 2015 steeg hun
aantal nog met een kleine 900 personen), het aantal Nederlanders en Turken daalde
zelfs licht (al moet er ook rekening gehouden worden met nationaliteitswijzigingen).
Vorig jaar bleek de sterkste instroom te komen van de vluchtelingen van Syrische,
Afghaanse, Somalische en Iraakse afkomst. Nu is ook hun aangroei zichtbaar maar
minder uitgesproken. Zo kwamen er 178 Syriërs (745 in totaal) en 178 Afghanen (1.046
in totaal) bij, 37 Somaliërs (341 in totaal) en 36 Irakezen (326 in totaal).

'Onze voorlopige cijfers geven aan dat eind 2017 Gent net geen 260.000 inwoners
telde. Dat is een groei van iets meer dan 1.000 inwoners terwijl dat de voorbije
jaren vaak het dubbele of meer was. De natuurlijke groei blijft op hetzelfde peil als
de afgelopen jaren. Wat opvalt is dat de migratie lijkt stil te vallen. Voor het eerst
sinds 2012 is er een negatief migratiesaldo. Zoals ook vorig jaar al bleek,
stagneert de instroom van Bulgaren. We zien nog wel de naweeën van de
vluchtelingenopvang in onze cijfers maar ook die zijn vrij minimaal.'

— Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken

Informatie
Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 51 80, 
e-mail: schepen.bracke@stad.gent

mailto:schepen.bracke@stad.gent
mailto:eline.creve@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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