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Profielschets van de gemeente Asse 

De studiedienst van de Vlaamse Regering en het Agentschap Binnenlands Bestuur hebben het 

rapport GPS+ vernieuwd. Het GPS+ rapport biedt aan elke gemeente de mogelijkheid zich te 

vergelijken met andere gelijkaardige besturen en het Vlaamse Gewest. De gemeenten kunnen hierop 

hun beleid afstemmen of eventueel aanpassen. Ik heb uiteraard de gemeente Asse doorgelicht en de 

resultaten vergeleken met het Vlaams Gewest (hierna VG). 

Het is een lijvige studie van meer dan 100 bladzijden. Enkel de voor ons meest relevante indicatoren 

zal ik hier in het kort commentariëren en u aldus een droge opsomming besparen. De resultaten 

spreken voor zich, zodat herkauwen niet nodig is. 

Helaas zijn de laatste beschikbare cijfers slechts bijgewerkt tot 1 januari 2015 over een periode van 

10 jaren (vanaf 2005). De bijbehorende grafieken geven een duidelijk beeld van de evolutie en de 

trends, maar ze zijn wat simplistisch en visueel niet altijd erg duidelijk. 

De themata die ik eruit wil halen zijn onder meer: de demografische kenmerken van de bevolking, de 

economische kerncijfers, de levensomstandigheden en meer in het bijzonder welzijn en armoede. 

Geïnteresseerden die deze studie volledig willen inzien kunnen hiervoor onze afdeling contacteren. 

Demografische kenmerken: 

1. Stand en evolutie 

Op 1/1/2015 had Asse 32000 inwoners, dit is een groei van meer dan 11 % sinds 2005 of na 10 jaren.  

Het Vlaams Gewest heeft in diezelfde periode slechts een groei gekend van 6.6 %. Deze procentuele 

grotere groei voor Asse is te verklaren door een instroming vanuit Brussel naar de Rand en vooral 

Asse. Andere studies o.a. van het studiebureau BRIO, besteld door de VZW Rand, tonen aan dat deze 

instroom ook een negatieve invloed heeft op de economische groei van de Rand en zeker voor onze 

gemeente. 

Bevolking totaal - groei 

 

 

 

 

De 65+ of onze oudjes maakten in 2015 18,2 % van de bevolking van Asse uit. Op 10 jaren is dat een 

groei van 11,2 %, wat m.i. hoog is. We weten allang dat onze bevolking vergrijsd! 

Het Vlaams Gewest kende in die periode zelfs een groei van 16,0 %. 

Bevolking > 65 jaar - groei 

 2005 2015 

Asse 28.838 32069 

 100 % 111,2 % 

Vlaams Gewest 6.048.000 6.444.000 

 100 % 106,6 % 

 2005 2015 

Asse 5077 5836 

 100 % 114,9 % 



 

 

 

Onze jeugd <19 jaar maakte 22% uit van de bevolking van Asse of een groei van17,7% op 10 jaren. 

Voor het Vlaamse Gewest noteren we een groei van 3,9%. 

Bevolking < 19 jaar - groei 

 

 

 

 

2. Evolutie van het aantal vreemdelingen 

Het aantal vreemdelingen in Asse bedroeg in 2015 3291, of 10.3 % van de bevolking, in 2005 was dat 

nog 1228 of 4,3 %. Dat is op 10 jaren meer dan een verdubbeling, dankzij de opengrenzen politiek 

van Europa en België en de leegloop van Brussel. 

Het Vlaams Gewest kent een aangroei van 4,9 % en gaat van 4.9 % naar 7.8 %. 

Aantal vreemdelingen t.o.v. de bevolking 

 

 

 

 

3. Aantal geboorten per 1000 inwoners 

De geboorten per 1000 inwoners was hier in 2005 2,5 en groeide naar 5,1 in 2014 of een 

verdubbeling. Vergeleken met het Vlaams Gewest van 1,2 naar 1,3. Dit zijn hoge cijfers in schril 

contrast met het Vlaams gewest en wijzen terug opnieuw naar een grote instroom van 

vreemdelingen. 

 

 

 

Nota: om de bevolking in stand te houden hebben we statisch 2,1 geboorten nodig. Asse zal duidelijk 

niet ontvolken. 

Een opsteker voor de mannen: in 2014 waren er 2083 alleenwonende vrouwen en om alle discriminatie uit te 

sluiten: voor de vrouwen waren er slechts 1585 alleenstaande mannen beschikbaar. 

Bestuurskracht 

Vlaams Gewest 1.073.000 1.245.00 

 100 % 116,0 % 

 2005 2015 

Asse 6581 7744 

 100 % 117,7 % 

Vlaams Gewest 1.342.000 1.394.000 

 100 % 103,9 % 

 2005 2015 

Asse 1228 3291 

 4,3 % 10,3 % 

Vlaams Gewest - - 

 4,9 % 7,8 % 

 2005 2015 

Asse 2,5 5,1 

Vlaams Gewest 1.2 1.3 



Dit is in feite de financiële draagkracht die een firma, onderneming of instelling heeft. Als goede 

huisvader moet de gemeente zoals men in de volksmond zegt, “de tering naar de nering zetten”. Ik 

wil hier niet in detail treden. Dit zou ons te ver leiden en ik zal me daarom beperken tot het totale 

bedrag per inwoner. De cijfers die mij voorliggen zijn van 2013. 

 

1. Totale ontvangsten 2013 berekend per inwoner 

Berekend per inwoner bedroegen de totale ontvangsten in 2013 1834 €; ter vergelijking voor het 

Vlaams Gewest was dat 1623 €. 

2. Totale uitgaven 2013 

De totale uitgaven waren in 2013 1976 €; ter vergelijking voor het Vlaams Gewest was dat 1701 €. 

 

 

 

Financiële schuld per inwoner voor Asse 

 

 

Fraai is het niet 

 

Economische kerncijfers 2013: 

Ondernemingen 

1. Het aantal Btw-plichtige natuurlijke personen of Zelfstandigen kent in 2015 t.o.v. 2000 een 

kleine groei van 5 % of 1089 zelfstandigen in 2015 en 1031 in 2000. 

2.  Het aantal handelsondernemingen in 2000 was 841 en in 2015 1337 ondernemingen, dit is 

een groei van 55 %. 

De oprichtingsratio of het aantal opgerichte ondernemingen gedeeld door de actieve x 100 = 5.5 % 

• Doen we nu dezelfde stappen voor het aantal verdwenen ondernemingen dan krijgen we 

een uittredingsratio van 5,8 % of met andere woorden, er verdwijnen meer ondernemingen 

dan dat erbij komen! 

Werkgelegenheid 

• Ten opzichte van een 10-tal jaren geleden moeten we vaststellen dat de 

werkgelegenheidsratio ongeveer op hetzelfde niveau gebleven is, alhoewel er een 5-tal jaren 

geleden meer jobs vacant waren. 

Er waren in 2013 18215 jobs vacant tegenover een actieve bevolking (20-64 jaar) van 18331. 

Dus minder jobs dan werk. We hadden een werkgelegenheidsratio van 99.4 %. 

Hier tegenover staat een werkingsratio (werkenden/bevolking x 100) in Asse in 2013, van 73.5%. 

Asse per inwoner 2003 2013 

Totale ontvangsten 1375 1834 

Totale uitgaven 1411 1976 

 2003 2013 

Asse 77.2 132.1 



Dezelfde bewerking en redenering kunnen we maken voor de berekening van de werkloosheid. Deze 

is in Asse in 2013 6,9 % (in 2002 5,6 %). Dit zijn cijfers waar Brussel en Wallonië enkel maar kunnen 

van dromen. 

 

 

Levensomstandigheden 

1. Welzijn en armoede : het gemiddeld inkomen in Asse was in 2012 18848 €, het Vlaams 

Gewest 17765 € 

2. Aantal leefloonwerkers (18-64) in 2015 per 1000 inwoners: Asse 8,6, Vlaams Gewest 7.5 

3. Aantal leefloonwerkers (18-24) in 2015 per 1000 inwoners: Asse 16,2, Vlaams Gewest 16,8 

4. Aantal personen met een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering: Asse 117,5, 

Vlaams Gewest 134,2 

5. Betalingsachterstand op leningen (steeds per 1000) : Asse 36, Vlaams Gewest 25,8 

6. Energie armoede: ingeschakelde budgetmeters in 2013 339 meters, aardgas in 2013 231 

meters 

(Het volledig rapport is te verkrijgen pdf-formaat en kan u per mail doorgestuurd worden.) 


