
70 jaar Italiaanse immigratie... 
en meer!

Van de akkoorden van 1946 tot de sociaaleconomische 
ongelijkheden van vandaag: demografie van de Italiaanse 
immigratie in België 

In 2016 vieren we het zeventigjarige bestaan van een 
arbeidsmigratieverdrag tussen België en Italië dat voor 
een keerpunt zorgde in de migratiebewegingen van 
Italianen naar België. In 1946 werd het zogenaamde 
Steenkoolakkoord ondertekend, een Belgisch-Italiaanse 
samenwerkingsovereenkomst. België had het in die tijd 
moeilijk om eigen inwoners te werven voor de mijnen. In 
ruil voor kolen verbond Italië zich ertoe om ons land te 
voorzien van nieuwe arbeidskrachten. Daarop volgde een 
massale toestroom van arbeiders. Een deel van hen zou 
met hun familie in België blijven wonen.

Dat akkoord met Italië vormde een eerste stap 
naar de ondertekening van andere bilaterale 
immigratieakkoorden voor arbeidskrachten, zoals met 
Spanje, Griekenland, Marokko en Turkije. Het veranderde 
de demografische samenstelling van België. De arbeiders 
en hun families zorgden voor een grotere diversiteit in de 
herkomstnationaliteiten van de Belgische bevolking, wat 
sterk heeft bijgedragen tot het multiculturele België van 
vandaag.
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Een oude immigratie die teruggaat tot 
voor de ‘kolenakkoorden’   

Hoewel ze een ongeziene vaart kende kort na WOII, was de 
Italiaanse immigratie ruim daarvoor al op gang gekomen. 
Al rond 1910 woonden er bijna 5.000 Italianen in België 
(Figuur 2). Dat waren vooral mensen die zich individueel 
en op eigen houtje in België waren komen vestigen. Vanaf 
de tweede helft van de 19de eeuw vond er in België ook al 
een collectieve immigratiestroom van Italiaanse arbeiders 
plaats voor de uitvoering van zware werkzaamheden, 
zoals de aanleg van spoorwegen. Nog anderen verhuisden 
omwille van de politieke instabiliteit in hun land. Waar het 
eerst maar om enkele individuen ging, zou dit fenomeen 
zich sterk uitbreiden toen Mussolini aan de macht kwam 
kort na WOI (Morelli, 2004). 

In die periode deed België al een beroep op Italië 
om mijnwerkers aan te trekken. Zo werd er in 1922 
een eerste overeenkomst gesloten door de Belgische 
Steenkoolfederatie. Naast deze collectieve immigratie 
besloten enkele honderden Italianen om op eigen initiatief 
naar België te komen om politieke of professionele  
redenen. Zo waren er in 1924 tot 6.640 binnenkomsten 
vanuit Italië (Figuur 1). Het aantal Italianen in België 
(Figuur 2) sprong van 4.490 in 1911 naar meer dan 33.000 
in 1931, ongeveer zes keer meer dus op twintig jaar tijd. 

Figuur 1. Immigratiestroom van Italianen naar België, 
1896-2014 

Figuur 2. Aantal Italianen in België, 1891-2015 
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België kwam met zijn kolenmijnen in een crisissituatie 
terecht. Tijdens de oorlog waren het meestal 
krijgsgevangenen die in de mijnen werkten. Na de oorlog 
werden ze geleidelijk aan in vrijheid gesteld en kregen de 
kolenmijnen te maken met een  tekort aan arbeidskrachten. 

Ondanks de heersende werkloosheid waren er te weinig 
Belgen bereid om nog in de mijnen af te dalen gezien de 
bikkelharde werkomstandigheden,  de vervallen staat 
waarin de mijnen verkeerden en het gevaar dat daarmee 
gepaard ging. Ongevallen en sterfgevallen waren schering 
en inslag en het lage salaris schrok de arbeiders af. Toch 
bleef steenkool de belangrijkste beschikbare energiebron 
in het land. 

Om de economie weer op gang te brengen in het door de 
oorlog verwoeste België had de industrie nood aan grote 
hoeveelheden kolen tegen een lage prijs. 

De industriële en politieke verantwoordelijken van 
die tijd kozen daarom voor goedkope buitenlandse 
arbeidskrachten: de werkomstandigheden in de mijnen 
verbeteren leek hen veel minder rendabel.  Op hetzelfde 
moment worstelde Italië met grote sociale spanningen 
door de zeer hoge werkloosheid. Het was dan ook bijzonder 
geïnteresseerd in deze opportuniteit waarmee het een deel 
van zijn overtollige arbeidskrachten kon exporteren. 

Zo kwam het akkoord van 20 juni 1946 tot stand. Het 
voorzag in de migratie van 50.000 Italiaanse arbeiders 
naar België, in ruil voor de jaarlijkse verkoop van 2 à 3 
miljoen ton steenkool aan Italië (Morelli, 1988, p.89).

De Italianen (idealiter geselecteerd op leeftijd en 
gezondheidstoestand) kwamen in konvooien aan uit 
Milaan, werden afgezet aan de goederenkaaien en naar de 
mijnen gebracht in vrachtwagens die gewoonlijk gebruikt 
werden voor kolenvervoer (Morelli, 1988, p. 95).  

Er volgden ook konvooien met vrouwen en kinderen die 
hun echtgenoot of vader wilden vervoegen. Veel Italianen 
sloegen de Belgische selectie in Italië over en kwamen op 
eigen initiatief in België aan. In 1948 kwamen er ongeveer 
50.000 Italianen het land binnen, meer dan 38.000 in 1951 
en bijna 23.000 in 1955 (Figuur 1).

Hoewel het akkoord van 1946 ‘fatsoenlijke’ huisvesting 
voorzag voor de mijnwerkers en hun families, kwamen 
ze uiteindelijk in erbarmelijke omstandigheden terecht, 
soms zelfs in oude kampen nabij de koolmijnen die 
oorspronkelijk voorzien waren voor de krijgsgevangenen. 
Ze werden weggemoffeld op verlaten plekken waar 
hun huisvesting bestond uit enkele hoopjes hout, 
karton of staalplaten, zonder verwarming. Die tijdelijke 
onderkomens bleven echter bestaan. Zo waren eind 
1956 nog 1.939 barakkenkampen zonder enige vorm van 
elementair comfort bewoond (Morelli, 2004, p. 210). 

Ook de arbeidsomstandigheden in de mijnen waren een 
enorme schok voor de meeste Italianen.

Velen onder hen weigerden om nog een tweede keer in 
de mijn af te dalen. Ze werden dan door hun werkgever 
onmiddellijk aan de politie overgedragen wegens 
contractbreuk en gevangengehouden, waarna ze naar het 
Klein Kasteeltje in Brussel werden gestuurd in afwachting 
van hun uitwijzing naar Italië. 
 

Kort na WOII ...
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1 Het aantal emigranten van Italië naar de rest van de wereld steeg van 65.000 in 2007 naar 136.000 in 2014: 
meer dan het dubbele dus (Eurostat-gegevens).

Marcinelle, 8 augustus 1956

De mijnramp van Marcinelle van 8 augustus 1956 die het 
leven kostte aan 262 personen, onder wie 136 Italianen, 
kondigde het einde aan van die arbeidsmigratie. Italië 
besloot om voortaan strengere eisen toe te passen, waarop 
België zich voor het werven van arbeiders naar andere 
landen begon te richten (Spanje, Griekenland, Marokko, 
Turkije, ...).

Terwijl de officiële immigratie van Italiaanse arbeiders 
ophield, bleven hun families én andere Italianen 
spontaan naar België toestromen (Morelli, 2004). 

Tot in de jaren 1970 besloten jaarlijks ongeveer 10.000 
Italianen zich in ons land te komen vestigen (Figuur 1). 
Zo wordt er geschat dat 44% van de vreemde bevolking in 
België in 1961 Italianen waren (Morelli, 2004, p. 211). In 
die periode zou het aantal Italianen in België exploderen, 
met 200.086 individuen in 1962, 249.490 in 1971 en 279.700 
personen in 1981 (Figuur 2).

Hoe staat het vandaag met de 
Italiaanse migratie?

Sinds de jaren 1980 is het aantal in België verblijvende 
Italianen gezakt tot iets minder dan 157.000 personen 
in 2015 (Figuur 2). Die daling kan door verschillende 
elementen worden verklaard, zoals de toenemende 
terugkeer naar het land van herkomst. 

Van de Italianen die naar België waren gekomen om in 
de mijnen te werken, keerde er immers een groot deel 
naar Italië terug. 

De terugkeer van Italiaanse mannen in de periode 
1948-1955 wordt geschat op 62% (Morelli, 1988, p. 127). 
Andere verklaringen zijn dat een groot aantal Italianen 
die zich blijvend in België wilden vestigen de Belgische 
nationaliteit verwierven en dat de Italianen een 
verouderende bevolkingsgroep vormden waarbij het 
lage geboortecijfer het aantal sterfgevallen niet kon 
compenseren (Eggerickx et al., 2016, pp. 230-231).

Wat de jaarlijkse Italiaanse immigratie betreft 
(Figuur 1) zien we sinds 2008 een nieuwe stijging. 
Hoewel het aantal binnenkomsten van 1981 tot 2007 
tussen 2.000 en 3.000 schommelde, steeg de Italiaanse 
immigratie in 2008 tot 4.500 en in 2014 tot 6.900. Die 
stijging lijkt verband te houden met een toename van 
de Italiaanse emigratie naar veel andere landen1. 

Ten opzichte van de oude migratiestromen uit 
Italië vertoont de migratie sinds 2007-2008 uit Italië 
naar de rest van de wereld andere kenmerken: een 
meer gediversifieerde sociale samenstelling, een 
voornamelijk stedelijke herkomst en bijna evenveel 
vrouwen als mannen (Gjergji I.,2015, p. 17).
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Italië, een van de voornaamste 
landen van herkomst van 
immigranten, vreemdelingen en 
personen die Belg geworden 
zijn 

Italianen nemen al vele jaren een belangrijke plaats in 
onder de immigranten die zich in België vestigen. In 
2014 stonden ze op de 5de plaats met iets minder dan 
7.000 immigranten, dat is 5,4% van alle personen met een 
buitenlandse nationaliteit die in de loop van 2014 België 
binnenkwamen (Figuur 3). 

Italië staat ook hoog in de lijst van het aantal vreemdelingen 
dat in België verblijft en de Belgische nationaliteit 
verworven heeft. Zo telde men onder de vreemdelingen 
in België op 1 januari 2015 156.977 Italianen (Figuur 4) en 
116.206 Belg geworden Italianen (Figuur 5). 

Wat de verwerving van de Belgische nationaliteit betreft, 
staat Italië op de derde plaats, net achter Marokko en 
Turkije, maar ver vóór andere Europese landen zoals 
Frankrijk (50.042), Nederland (31.138) of Duitsland 
(16.325). Op 1 januari 2015 zijn er 273.383 personen van 
Italiaanse origine geregistreerd (dit wil zeggen personen 
met de Italiaanse nationaliteit + de personen die als 
Italiaan werden geboren maar Belg zijn geworden).

De personen van Italiaanse origine vertegenwoordigen 
12,4% van alle personen die met een buitenlandse 
nationaliteit geboren werden en vandaag in België wonen.

Italianen behoren daarom tot de grootste populaties van 
vreemde origine in België, volgend op de 306.117 personen 
van Marokkaanse origine.
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Figuur 4. Aantal vreemdelingen op 1/1/2015, top 10 van de 
nationaliteiten (N = 1.255.270) 

Figuur 5. Aantal personen die de Belgische nationaliteit 
verworven hebben, situatie op 1/1/2015, top 10 van de 
nationaliteiten (N = 950.989)   

 Bron: RR-Statistics Belgium en DEMO/UCL

Figuur 3. Immigratiestroom in 2014, top 10 van de 
nationaliteiten (N = 128.465) 

Frankrijk;	   159.352	  ;	  13%

Italië;	   156.977	  ;	  13%

Nederland;	   149.199	  ;	  12%

Marokko;	   82.009	  ;	  7%

Polen;	   68.403	  ;	  5%Roemenië;	   65.768	  ;	  5%

Spanje;	   60.386	  ;	  5%

Portugal;	   42.793	  ;	  3%

Duitsland;	   39.294	  ;	  3%

Turkije;	   36.747	  ;	  3%

Andere;	   394.342	  ;	  31%



MYRIATICS #5 – SEPTEMBER 2016 l 6

De Italianen: 
een ongelijk verspreide populatie in België  

Concentratie van Italianen in bepaalde regio’s  

De 156.977 Italianen aanwezig in België op 1 januari 2015 
zijn op een heel specifieke manier over het Belgische 
grondgebied verspreid. Een eerste bijzonderheid betreft 
de spreiding over de drie gewesten van het land. 

De meerderheid van de Italianen (65%) is gedomicilieerd 
in Wallonië, 20% woont in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en 15% in Vlaanderen.

De spreiding van de Italianen binnen deze regio’s vertoont 
veel contrasten en concentreert zich in bepaalde zones. 
In Wallonië bevinden de Italiaanse huishoudens zich 
bijvoorbeeld op de centrale as die van west naar oost 
door de regio loopt, met name in Luik en Henegouwen. 
Het industrieel verleden van die provincies verklaart 
waarom ze een deel van die populaties aantrokken, die 
oorspronkelijk kwamen om te werken in de mijnbouw. 

Enkele gemeenten tellen tot op vandaag een zeer groot 
aandeel Italianen, in het bijzonder de grote steden 
zoals Luik (waar de Italianen 4% van de bevolking 
vertegenwoordigen), Bergen (4,8%) of Charleroi (6,1%). 
Maar ook in enkele andere gemeenten aan de rand van 
deze grote steden heeft meer dan één persoon op de tien 
de Italiaanse nationaliteit (Figuur 6).  

In Vlaanderen ligt niet alleen het aandeel Italianen heel 
laag, we zien bovendien een sterke concentratie in enkele 

welomlijnde gebieden, met name in enkele gemeenten 
van Limburg  met een mijnbouwverleden zoals Genk 
(4,8%) en Maasmechelen (5,7%). 

Ook de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de aangrenzende gemeenten van Vlaams-Brabant 
kennen een sterkere aanwezigheid van Italianen.

In Brussel liggen de aantallen hoger in die gemeenten 
waar zich internationale en Europese instellingen 
concentreren. 

Niet alleen het tijdstip waarop de immigratie heeft 
plaatsgevonden, maar ook het sociaaleconomisch 
statuut van de migranten nuanceren op lokaal niveau de 
karakteristieken van de Italiaanse populaties die vandaag 
in België aanwezig zijn.

Het overwicht van de Italianen onder de vreemde 
bevolking is ook zeer groot in bepaalde, voornamelijk 
Waalse, gemeenten, waar tot drie op de vier vreemdelingen 
de Italiaanse nationaliteit hebben (Figuur 7). De kaart met 
die aantallen per gemeente verschilt niet fundamenteel 
van de voorgaande die de volledige (Belgische en 
vreemde) bevolking in kaart brengt. Eén verschil komt wel 
duidelijker naar boven: de oude industriële gemeenten 
zijn - meer dan de grote stadscentra - voornamelijk bevolkt 
door vreemdelingen met de Italiaanse nationaliteit.
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Figuur 6. Aandeel Italianen in de totale (vreemde en Belgische) 
bevolking in alle Belgische gemeenten, 01/01/2015

Figuur 7.  Aandeel Italianen in de vreemde bevolking in alle 
Belgische gemeenten, 01/01/2015 

Figuur 8. Aandeel personen die als Italiaan geboren 
werden en proporties nieuwe Belgen onder hen voor alle 
Belgische gemeenten waar het aantal van deze personen 
minstens gelijk is aan 50, 01/01/2015 

Figuur 9. Aandeel in Italië geboren personen, die in 2011 
officieel in België verbleven en zich na 1979 zijn komen 
vestigen per gemeente waarvoor men voor minstens 50 
individuen over geldige informatie beschikt, 01/01/2011 

Bron: RR-Statistics Belgium en UCL/DEMO

Bron: Census 2011, FOD Economie, Statistics Belgium

Bron: RR-Statistics Belgium

Bron: RR-Statistics Belgium 

% personen die als Italiaan geboren 
werden en Belg geworden zijn

Aantal personen die als Italiaan 
geboren werden (vreemdeling 
en Belg geworden)

Geen informatie
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2 De Census 2011 is een volkstelling uitgevoerd op basis van de gegevens die al beschikbaar zijn in 
administratieve databanken. Het is een momentopname van de bevolking die op 1 januari 2011 officieel in 
België verbleef, tot stand gebracht door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (FOD Economie). 
Website : http://census2011.be/ 

Praktijk rond de verwerving van 
de Belgische nationaliteit verschilt 
volgens verblijfsplaats 

Italianen verwerven betrekkelijk vaak de Belgische 
nationaliteit. Van de 273.183 personen die als Italiaan 
geboren werden, geteld in België op 1 januari 2015, 
verwierven meer dan 116.000 (43%) de Belgische 
nationaliteit. Dat hoge aandeel nieuwe Belgen is heel 
atypisch in vergelijking met andere bevolkingsgroepen 
van Europese afkomst. Zo is het aandeel nieuwe Belgen 
bijvoorbeeld veel kleiner voor de Fransen (24%), 
Spanjaarden (18%), Nederlanders (17%) of Roemenen 
(13%). Bovendien is het aandeel Belg geworden 
Italianen duidelijk gestegen in de loop der tijd, het 
resultaat van de opeenvolgende hervormingen van de 
nationaliteitsregels. 

In 1991 had slechts 19% van de personen die als 
Italiaan geboren werden de Belgische nationaliteit 
verworven; in 2000 was dat 31% en in 2011 40%.

De Italianen zijn een van de zeldzame groepen 
onder de voornaamste Europese nationaliteiten die 
zo’n grote stijging hebben gekend. De belangrijkste 
wetswijziging betreft de hervorming van het Wetboek 
van de Belgische Nationaliteit die op 1 januari 1992 
in werking trad. Die voorziet dat kinderen van de 
tweede en derde generatie gemakkelijker de Belgische 
nationaliteit kunnen verwerven (Renauld, 2016).

De geografische verspreiding van personen die als 
Italiaan geboren werden, opgedeeld in proporties 
Belg geworden Italianen (Figuur 8), toont aan dat 
de praktijk nogal verschilt naargelang de plaats. Zo 
blijken de meeste als Italiaan geboren personen in de 
gemeenten van de oude Belgische industriegebieden 
(Henegouwen, Luik, Limburg) te wonen. Ook 
het aandeel nieuwe Belgen ligt daar hoog en kan, 
naargelang van de gemeenten, tot meer dan 80% 
van het totale aantal als Italiaan geboren personen 
oplopen. 

Ter vergelijking: het merendeel van de Brusselse 
gemeenten onderscheidt zich ook door relatief hoge 
concentraties in termen van het totale aantal personen van 
Italiaanse origine, maar het aandeel nieuwe Belgen ligt er 
duidelijk lager: tussen 8% (gemeente Etterbeek) en 27% 
(Sint-Agatha-Berchem). 

Recentere vestiging in Brussel 
en Vlaanderen dan in Wallonië 

Dat onderscheid tussen ‘Brusselse’ Italianen en Italianen 
uit de oude industriegebieden wordt ook bevestigd door 
de gegevens van de Census 20112. Die legt de vinger op 
een andere indicator: de populatie geboren in Italië. Op 
basis van de Census kan men de data bestuderen waarop 
de populatie die sinds 2011 officieel in België verblijft, zich 
vestigde. Die variëren sterk in de verschillende provincies 
en gemeenten van België. 

Op nationale schaal migreerde ongeveer drie vierde van de 
immigranten uit Italië vóór 1980.

Dat aandeel klimt nog hoger in de provincies Luik (81%), 
Limburg (82%) en Henegouwen (86%). De situatie verschilt 
dan weer volledig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
waar 39% van de personen die geboren werden in Italië 
vóór 1980 naar België migreerden, maar ook 40% na 1999. 
Op gemeentelijk niveau zijn de verschillen heel duidelijk 
(Figuur 9).

Over het algemeen vond er in Vlaanderen (met 
uitzondering van Limburg) en Brussel een meer recente 
migratie dan in Wallonië plaats van populaties geboren in 
Italië.
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De ongelijke geografische spreiding van de Italianen 
gaat gepaard met sociaaleconomische en professionele 
verschillen. Op basis van de gegevens van de volkstelling 
van 2001 toonde G. Pion (2016) een tegenstelling aan tussen 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn buitenwijken 
enerzijds, en de rest van België anderzijds. 

Meer recente gegevens (Census van 2011) bevestigen 
die sociaaleconomische stratificatie. Zo is 36% van de 
Italianen in België is laagopgeleid, zonder diploma of 
alleen met een diploma van het lager onderwijs. Bekijken 
we alle gemeenten waar we voor minstens 50 individuen 
over gegevens beschikken, dan varieert die verhouding 
van 6 tot 52%3 laagopgeleiden. Het cijfer ligt het laagst in 
de Brusselse gemeenten (voornamelijk in het zuidoosten 
van het Brusselse Gewest) en de meer begoede Brabantse 
gemeenten, zoals G. Pion (2016) al in 2001 constateerde.

In de gemeenten van de oude Waalse industriegebieden 
daarentegen is ongeveer één Italiaan op de drie 
laaggeschoold.

Die ongelijke verdeling van Italianen volgens 
onderwijsniveau gaat gepaard met het feit dat de Italianen 
in België ondergeschoold zijn in vergelijking met de totale 
bevolking. 

Voor alle nationaliteiten samen (inclusief de Belgen) 
wordt 16% van de in 2011 getelde bevolking in België 
beschouwd als laagopgeleid, tegenover 36% bij de 
Italianen.

Socioprofessioneel statuut als criterium om lokale Italiaanse populaties 
te onderscheiden

3 Op methodologisch vlak moet je in deze analyse twee aspecten in aanmerking nemen. Ten eerste zijn de 
structuren per leeftijdsgroep van de migranten in de verschillende gemeenten niet identiek: de Italianen 
die in de oude industriegebieden van België wonen, zijn gemiddeld ouder dan de Italianen in Brussel of 
de randgemeenten, en een diploma secundair onderwijs had in 1950 niet dezelfde betekenis als vandaag. 
Daarnaast is de kwaliteit van de gegevens over het onderwijsniveau in de databank van Census 2011 niet 
perfect voor de vreemde populatie, vermits ze gebaseerd zijn op de behaalde diploma’s in België en op de 
informatie verzameld door de regionale instellingen die hulp bieden bij het zoeken naar werk.

Figuur 10. Verhouding Italianen waarvan het opleidingsniveau 
beschouwd wordt als zwak (geen diploma of  enkel diploma 
lager onderwijs), voor de gemeenten waarvoor we voor 
minstens 50 individuen over gegevens beschikken, 01/01/2011

Met uitzondering van slechts twee gemeenten (onder de 
gemeenten met gegevens voor minstens 50 individuen) 
is de onderscholing overal meer uitgesproken bij de 
Italianen.

Wanneer we kijken naar de verhouding hoogopgeleide 
Italianen kunnen we gelijkaardige conclusies trekken uit 
de analyse van de geografische spreiding: het aandeel 
Italianen met een diploma hoger onderwijs is vrij klein 
in de gemeenten van de oude industriegebieden. Het 
ligt daarentegen veel hoger in de gemeenten van Waals-
Brabant en het zuidoosten van het Brussels Gewest (soms 
tot meer dan één Italiaan op de twee). 

Bron: Census 2011, FOD Economie, Statistics Belgium

Proporties Italianen met 
laag opleidingsniveau

Italiaanse werkkrachten 
(waarvoor het opleidings-
niveau gekend is)
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Een andere interessante vaststelling is het verschil tussen 
de Italianen en alle populaties samen: enkel in de Brusselse 
en Brabantse gemeenten is het aandeel hoogopgeleide 
Italianen hoger (in vergelijking met alle nationaliteiten 
samen). Dat zou het gevolg kunnen zijn van de vestiging 
in die gemeenten van Italianen die werken bij Europese en 
internationale instellingen (Pion, 2016, p. 22).

Ook de spreiding van de populaties met een job, verdeeld 
per activiteitensector, ondersteunt deze hypothese. Twee 
elementen springen eruit.  Enerzijds is de verdeling van de 
Italianen die op het moment van de Census 2011 in België 
verbleven over de verschillende activiteitensectoren 
specifiek voor elk gewest (Figuur 11). 

Bron: Census 2011, FOD Economie, Belgium Statistics

Figuur 11. Activiteitensectoren van actieve 
personen onder de Italianen en totale 
bevolking (Belgisch en vreemd) van elk 
gewest, 01/01/2011 

Zo zijn de belangrijkste sectoren overal de handel, 
vervoer, huisvesting en horeca, maar zijn die duidelijk 
meer ontwikkeld in Vlaanderen. De administratieve, 
sociale en gezondheidssector zijn meer aanwezig bij 
de Italianen die in Brussel verblijven dan in de andere 
gewesten. In Wallonië zijn de Italianen dan weer 
oververtegenwoordigd in de industrie en de bouw. 

Anderzijds verschillen de activiteitensectoren van de 
Italiaanse werknemers van die van de totale bevolking 
(Belgisch en vreemd). In Wallonië en Vlaanderen 
overheersen de industrie, bouw en handelssector 
bij de Italianen, terwijl dat minder het geval is voor 
de totale bevolking, die gekenmerkt wordt door 
een oververtegenwoordiging van werknemers in de 
administratieve, sociale en gezondheidssector.

 Andere diensten

 Openbaar bestuur en defensie, onderwijs,  
 gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

 Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische 
 activiteiten; Administratieve en ondersteunende diensten

 Informatie en communicatie; Financiële activiteiten en 
 verzekeringen; Immobiliën activiteiten

 Groot- en kleinhandel, opslag en vervoer, logies en eet- 
 en drinkgelegenheden

 Bouw

 Verwerkende nijverheid, mijnbouw, ontginningsindustrie 
 en andere industrieën

 Landbouw, bosbouw en visserij

De Italiaanse bevolking, vandaag ruim vertegenwoordigd in België, heeft andere kenmerken dan de Belgische en 
vreemde populatie in België. Ze vormt ook allesbehalve een homogeen geheel: in functie van waar ze wonen, kunnen 
de sociaaleconomische en professionele kenmerken van de Italianen sterk verschillen. Die verschillen weerspiegelen 
vroegere migraties die om uiteenlopende redenen hebben plaatsgevonden. De Italiaanse mijnwerkers die na WOII 
migreerden om de sociaaleconomische moeilijkheden in hun land te ontvluchten, onderscheiden zich sterk van de 
Italiaanse ambtenaren die zich hier recent vestigden voor jobs in internationale of Europese instellingen. Die twee 
profielen zijn echter (helemaal) niet representatief voor het geheel van de Italiaanse migraties naar België, vroeger 
en nu.
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LEXICON

• Een immigratiestroom heeft betrekking op alle 
binnenkomsten van individuen tijdens een 
welbepaald jaar. Het omvat de gemelde 
binnenkomsten, de herinschrijvingen van 
ambtelijk geschrapten en registerwijzigingen.

• De bevolkingsstock heeft betrekking op de 
personen die zich op een welbepaalde datum op 
het Belgisch grondgebied bevinden. In die context 
onderscheiden we:

 o Vreemdelingenstocks waaronder alle personen 
vallen die niet de Belgische nationaliteit hebben 
en officieel in België verblijven (ongeacht of ze in 
het buitenland zijn geboren). Het criterium is de 
huidige nationaliteit.

 o De stocks van Belg geworden vreemdelingen 
waaronder personen vallen die bij de geboorte 
een buitenlandse nationaliteit hadden en 
waarvan de huidige nationaliteit Belgisch is .

• De bevolking van vreemde origine wordt hier 
beschouwd als de bevolkingsgroep met een 
vreemde nationaliteit bij de geboorte. Deze groep 
van individuen komt overeen met alle personen die 
niet als Belg geboren zijn, maar die wel officieel in 
België verblijven. Ze kunnen geboren zijn in België 
of in het buitenland. Het criterium is hier dus de 
nationaliteit bij de geboorte.

TAKE AWAY

De immigratie van Italianen naar België verliep in zes fases:

•  Tot aan de vooravond van WOII zijn er relatief weinig Italianen aanwezig;
•  In de periode 1946-1956 is er een toevloed van Italiaanse mijnwerkers;
•  Na 1956 daalt de instroom van mijnwerkers drastisch, maar blijven vrouwen en kinderen zich bij hun echtgenoten 
 en vaders voegen;
•  De jaren 1970 en 1980 worden gekenmerkt door grote stromen van mensen die migreren op eigen initiatief;
•  Na 1980 komen hoogopgeleide Italianen het land binnen om bij internationale instellingen en bedrijven te werken;
•  Vanaf 2008 vindt een nieuwe Italiaanse immigratiestroom plaats, vooral van hoogopgeleide jongeren.

Terwijl de Italianen die vóór 1980 aankwamen zich vooral gevestigd hebben in de Waalse en Limburgse 
mijnbouwgebieden, zijn de meer recent binnengekomen Italianen naar andere plaatsen getrokken (Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, stedelijke en voorstedelijke gebieden, vooral in Vlaanderen).

Voor meer gedetailleerde informatie: zie Jaarverslag 2016. 
Migratie in cijfers en in rechten en ook Myriatics #2
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(Her)ontdek onze Myriatics: 

http://www.myria.be/nl/migratiedata/myriatics

• Myriatics #1 (oktober 2015): 
 De asielcrisis van 2015: cijfers en feiten
• Myriatics #2 (december 2015): Immigrant, 
 vreemdeling of Belg van vreemde origine?
• Myriatics #3 (maart 2016): 
 Nieuwe migraties uit Oost-Europa: focus op de 
 Roemenen, Polen en Bulgaren
• Myriatics #4 (juni 2016): 
 Migratie in cijfers

MYRIA

Myria, het Federaal Migratiecentrum, is een onafhankelijke 
openbare instelling. Het analyseert migratie, verdedigt 
de rechten van vreemdelingen en strijdt tegen 
mensenhandel en mensensmokkel. Myria komt op voor 
een overheidsbeleid dat steunt op feitenkennis en respect 
voor de mensenrechten. 

Myria wil de meest actuele cijfers rond migratie in België 
toegankelijk maken en ervoor zorgen dat iedereen 
ze makkelijk begrijpt en kan gebruiken. Het verwerkt 
en analyseert daartoe informatie die afkomstig is van 
verschillende gegevensbronnen. Op die manier wil 
Myria beleidsmakers, wetenschappers, media én burgers 
bewegen tot een degelijk onderbouwde visie.

Myria stimuleert en ondersteunt ook de academische 
wereld om verder wetenschappelijk onderzoek naar 
de migratiestromen te doen. Zo zagen vele studies het 
levenslicht dankzij de steun van Myria.

Myria dankt Thierry Eggerickx (Centre de recherche 
en démographie – UCL) en Marco Martiniello (Centre 
d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations – Ulg) voor 
hun hulp bij het opstellen van deze Myriatics, en ook de 
Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie voor 
de gegevens van de Census 2011.
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