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Nooit waren er meer Kortrijkzanen:
stad rondt kaap van 79.000 inwoners
Kortrijk blij� groeien en begint het jaar 2023 met een recordaantal inwoners. Op 1 januari 2023

werden 79.005 Kortrijkzanen geteld in het rijksregister. Dat zijn er 1.123 meer dan de 77.882 inwoners

die werden geteld op 1 januari 2022, goed voor een groei van 1,4 % in een jaar �jd. In vergelijking met

10 jaar geleden telt Kortrijk 3.357 inwoners meer.

Meer dan de hel� (54,5%) van de inwoners woont in Kortrijk-stad (postcode 8500), namelijk 43.080. Dat

zijn er 875 meer dan een jaar geleden. Met 12.598 inwoners (+158 inwoners in 2022) blij� Heule veruit

de grootste deelgemeente. Daarna volgen Marke met 7.562 inwoners (+104), Bissegem met 5.431

inwoners (+47), Bellegem met 3.868 inwoners (+5) en Aalbeke met 2.893 inwoners (+7). De kleinste

deelgemeenten Rollegem en Kooigem werden nog wat kleiner. Er zijn nu 2.796 Rollegemnaren (-64) en

777 Kooigemnaren (-9).

Geboortes en overlijdens
In 2022 werden 800 Kortrijkse kinderen geboren. Dat zijn er 31 meer dan in 2021. De populairste namen

waren Adam (7), Jules (5), Leo (5) en Wout (5) voor jongens en Renée (7), Alice (5), Anna (5) en Mila (5)

voor meisjes. In 2022 overleden ook 892 Kortrijkzanen. 735 (82%) waren ouder dan 70 jaar. 570 (64%)

waren ouder dan 80 jaar, 278 (31%) waren ouder dan 90 jaar en we verloren vorig jaar ook 14 100+'ers.

De 892 overlijdens zijn er 21 meer dan in het coronajaar 2021, maar nog al�jd 127 minder dan in 2020,

dat in dat opzicht een absoluut recordjaar was. Er waren in 2022 meer overlijdens dan geboortes, de

bevolkingsgroei is dus het gevolg van mensen die naar Kortrijk verhuizen. 

Oekraïense vluchtelingen en buitenlandse studenten
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70.550 Kortrijkzanen hebben de Belgische na�onaliteit, dat zijn er 347 meer dan een jaar geleden. 8.455

inwoners zijn niet-Belgen, een s�jging met 776 sinds 1 januari 2022. Die s�jging van niet-Belgen kan voor

een aanzienlijk deel verklaard worden door de oorlog in Oekraïne. In 2022 dienden 419 Oekraïense

vluchtelingen een aanvraag in om zich in Kortrijk te ves�gen. Oekraïne staat met 436 inwoners zo

meteen op de vijfde plaats van meest voorkomende andere na�onaliteiten in onze stad. De meeste

inwoners met een andere na�onaliteit zijn a�oms�g uit Frankrijk (677), Marokko (645), Nederland (598)

en Spanje (553). De grote s�jging kan ook deels verklaard worden doordat Kortrijk steeds meer in trek is

als studentenstad, ook bij buitenlandse studenten. In 2022 werden zo 349 buitenlandse studenten

ingeschreven in het rijksregister in Kortrijk. Dat zijn er 107 meer dan in 2021 en zelfs 275 meer dan vijf

jaar geleden. Let wel, het aantal buitenlandse studenten in Kortrijk ligt eigenlijk nog een stuk hoger, want

Erasmus-studenten (129 in 2022) die hier een semester studeren en grensstudenten uit de buurlanden

(110 in 2022) worden niet ingeschreven in het rijksregister en maken dus geen deel uit van de 79.005

inwoners die op 1 januari 2023 werden geteld.

Heule is de jongste deelgemeente
Kortrijk telt iets meer vrouwen dan mannen: respec�evelijk 40.022 en 38.983. De Kortrijkse bevolking is

het afgelopen jaar ook iets jonger geworden. De gemiddelde lee�ijd van de inwoners van Kortrijk is nu

42,7 jaar. Eén op de vijf (16.407) Kortrijkzanen is 18 jaar of jonger. 16.126 zijn ouder dan 65 jaar. De

oudste Kortrijkzaan is Sara Vandecaveye, zij vierde op 30 december haar 103de verjaardag en is daarmee

een van de 24 Kortrijkse eeuwelingen. Heule is de 'jongste' deelgemeente. De Heulenaar is gemiddeld

41,0 jaar. Aalbeke is de 'oudste' deelgemeente met een gemiddelde lee�ijd van 44,9 jaar.

Het aantal inwoners in Kortrijk stijgt nu al voor het negende jaar op rij. Maar een
groei met 1.170 inwoners in één jaar tijd, dat is ongezien. De Oekraïnecrisis
heeft een grote impact gehad, de medewerkers van onze dienst Burgerzaken
hebben het afgelopen jaar overuren gedraaid. 
— Stephanie Demeyer, schepen van bevolking en burgerzaken

“In Kortrijk omarmen we de groei. De nieuwe dynamiek die hier heerst door de
stad te blijven vernieuwen, trekt veel jonge mensen aan. In 2022 waren er nog
nooit zoveel jonge kopers in Kortrijk. 41,7% van iedereen die een huis of
appartement kocht, was jonger dan 30 jaar. Met ons nieuw woonplan spelen we
daar op in. Groei, kwaliteit, leefbare wijken en stadsvernieuwingsprojecten zijn
de speerpunten voor de komende jaren.”
— Wout Maddens, schepen van bouwen en wonen



Meer huwelijken, meer wettelijk samenwonen
Ook het aantal huwelijken steeg in 2022. Er stapten vorig jaar evenveel koppels in het huwelijksbootje als

in het pré-coronajaar 2019: 296. Ter vergelijking: in 2021 werden 282 huwelijken voltrokken, in 2020

amper 191. In tegenstelling tot 2021 was we�elijk samenwonen vorig jaar (302 aanvragen in 2022)

opnieuw populairder dan huwen.
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