
2020 geen Franstalige meerderheid meer  
 

KRAAINEM - 18-03-10 - In 2020 geen 
Franstalige meerderheid meer in de 
faciliteitengemeenten! 
 
In de beide faciliteitengemeenten Kraainem 
en Wezembeek-Oppem steeg de bevolking 
de laatste twee decennia met 1260, nl. van 
25778 naar 27038 zielen, maar daalde het 
aantal Belgen met 1122 eenheden. Vooral 
het aantal Europeanen kent een gestadige 
opmars van 13 % naar 21 %. 

 
In Kraainem is 28,64 % niet-Belg (vooral ingezetenen van Europa 23,14 %). Het 
aantal Belgische kiezers daalt hierdoor ook. Uit een berekening van het aantal NL-
identiteitskaarten kan men tot de volgende verdeling komen : 15 % 
Nederlandstalige Belgen , 56 % Franstalige Belgen en 29 % Niet-Belgen. In 
buurgemeente Wezembeek-Oppem kom je tot 19 % Vlamingen , 59 % 
Franstaligen en 22 procent Niet-Belgen. 
 
De populatie wijzigt dus vooral van Belg naar Europeaan. Zo zijn er reeds in de 
beide gemeenten maar liefst 1065 burgers met een Duitse nationaliteit, 851 
Fransen, 709 Britten, 596 Italianen en 340 Nederlanders. 
 
Nogal eenvoudig wordt er soms gesteld dat 80 % van de gemeenten Franstalig is. 
De cijfers bewijzen het tegendeel : slechts iets meer dan de helft van de inwoners 
gebruikt de taal van Molière als moedertaal. En de tendens is dat het merendeel 
van de achteruitgang van de Belgen te wijten is aan een vermindering van de 
Franstaligen. Bij een gelijke trend in het volgende decennium kan men dus 
concluderen dat er ook geen meerderheid aan Franstalige Belgen meer zal zijn in 
de faciliteitengemeenten. 
 
Dat is ook logisch. Toen in de jaren 70-80 vooral de kinderen van Vlaamse 
gezinnen niet konden blijven wonen in de dure gemeenten is het nu de beurt aan 
de kinderen van voornamelijk Franstalige gezinnen die hier niet kunnen blijven 
wonen. Daarenboven blijven de EU-ambtenaren (in Kraainem reeds 1193) meestal 
een langere tijd in de hoofdstad en vestigen zij zich met het hele gezin. In de 
immo-markt kan men zelfs opmeten dat wekelijks gemiddeld 4 van de 6 woningen 
verkocht worden aan Niet-Belgen. 
 
"Deze cijfers leren ons dat de faciliteitengemeenten bijzondere gemeenten zijn , 
die een specifieke aanpak vragen. De perceptie dat de gemeenten verfranst zijn 
vervaagd. Toen ik op 10 oktober 1982 als een der jongste raadsleden van België 
verkozen werd in de Kraainemse gemeenteraad was ik één van de zes Vlaamse 
verkozenen op 21. Vandaag zijn we met 5 Vlamingen op 23. Geen groot verschil 
tussen Vlamingen en Franstaligen op twintig jaar . Alleen is de Europeanisering 
een feit. De Vlaamse autoriteit zou hiermee meer rekening moeten houden en het 
beleid meer afstemmen op deze nieuwe uitdaging" aldus Luk Van Biesen, Open 
Vld Kamerlid. 
 
"Het confronteren van deze EU- burgers met onze cultuur is de prioriteit nummer 
één van de Vlaamse regering en de provincie Vlaams Brabant . Met maatwerk op 
het vlak van cultureel en vooral literair aanbod kunnen we iedereen dichter bij ons 
brengen en van deze gemeenten geen slaap maar actieve gemeenten maken die 
grenzen aan de hoofdstad van Europa , aldus Van Biesen. 

 


