
Sint-Gillis
in cijfers

Cijfers en sleutels 

Sint-Gillis is met 50.000 inwoners op 2,5 km², één 
van de dichtstbevolkte en jongste gemeenten 
van België. Door de verscheidenheid aan wijken is 
de culturele diversiteit en de voor België unieke 
sociale mixiteit er groot.  De gemeente is niet rijk 
maar de sociale uitgaven zijn er hoog. Sint-Gillis is 
aantrekkelijk dankzij haar architecturale erfgoed, 
culturele trekpleisters, sportinfrastructuur en de 
bruisende creativiteit van haar inwoners. Wist je dat 
het Hortamuseum, dat eigendom is van de gemeente, 
qua bezoekersaantallen niet moet onderdoen voor 
de federale musea (meer dan 65.000 bezoekers) 

 Oppervlakte en densiteit (2014)

De gemeente is  2,5  km² groot, goed voor 1,6% van het totale grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.. Met haar 20.000 inwoners/km² is Sint-Gillis na Sint-Joost (met bijna 25.000 inwoners/km²) de tweede 
dichtstbevolkte gemeente van het land. Saint-Ode, in de provincie Luxemburg, sluit de rij met 25 inwoners/km².

Bevolking

Evolutie van de bevolking
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In april 2017 waren 49.933 personen in de 
bevolkingsregisters ingeschreven, goed voor 4% van 
de bevolking van het Brussels Gewest. Sint-Gillis is de 
31ste meest bevolkte gemeente van België.

Tussen 2005 en 2015 is de bevolking met 15% 
gestegen, een cijfer dat aansluit bij dat van het 
Gewest.

 

Bronnen : Gemeente Sint-Gillis, 2017.

Bronnen : BISA, 2016

De 10 meest vertegenwoordigde 
nationaliteiten 

Bronnen : Gemeente Sint-Gillis, 2017

Van alle Brusselse gemeenten is Sint-Gillis die met het 
meeste personen van buitenlandse afkomst. Ze maken 
meer dan de helft van de inwoners uit en zijn afkomstig 
uit 140 verschillende landen.

Van de 24.046 buitenlanders zijn er 17.457 Europese 
en 6.589 niet-Europese onderdanen. De Fransen zijn 
verreweg het sterkst vertegenwoordigd, voor de 
Portugezen, Italianen, Spanjaarden en Marokkanen. 
Behalve een stijging van het aantal Fransen wordt ook een 
stijging van het aantal Brazilianen, Roemenen en Polen 
vastgesteld.

Een jonge gemeente

Sint-Gillis is de 6de jongste gemeente van België met een 
gemiddelde leeftijd van 35,95 jaar. Zo’n 10.000 inwoners 
zijn jonger dan 18 jaar. Vergeleken met het Brussels Gewest 
stellen we een geringer aantal personen van boven de 65 
jaar vast en een veel hoger aantal jongvolwassenen van 
rond de dertig. 

Bronnen : BISA, FOD Economie, 2016.

Kinderopvangplaatsen

Bronnen : Gemeente Sint-Gillis (1) en BISA

Het aantal plaatsen in de kinderopvang, ook wel dichtheid van de opvangplaatsen genoemd, zit onder het gewestelijk 
gemiddelde.

In 2012 is een plan opgestart om het aantal plaatsen uit te breiden. Het aantal plaatsen in de gemeentelijke kinderopvang 
is tussen 2013 en 2017 met zo’n 76% toegenomen, van 246 naar 433 plaatsen.

en dat de gemeente over de op één na hoogste 
hotelcapaciteit van de hoofdstad beschikt?

Onderstaande cijfers zijn een, weliswaar gedeeltelijke, 
momentopname van de gemeente maar geven toch 
een beeld van een aantal belangrijke aspecten van 
deze stad, die nog altijd veel weg heeft van het dorp 
dat ze lang is geweest.

Charles Picqué 
Burgemeester van Sint-Gillis

Huishoudens

Bronnen : BISA, FOD Economie, 2016

Op 1 januari 2015 telde Sint-Gillis 25.737 private 
huishoudens, of 2.771 huishoudens meer dan in 2005. 
53% bestaat uit één enkele persoon, 22% uit twee 
personen en 25% uit minstens drie personen. Het aantal 
eenpersoonshuishoudens is gedaald maar blijft toch 
hoger dan op gewestelijk niveau.
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Onderwijs
Voor het kleuter- en lager onderwijs zijn er drie 
Nederlandstalige scholen en 10 Franstalige scholen: 
6 gemeentescholen uit het gesubsidieerd officieel 
onderwijs, 3 uit het gesubsidieerd vrij onderwijs en 1 uit 
het officiële onderwijs georganiseerd door de Federatie 
Wallonië-Brussel.

Evolutie van de schoolpopulatie uit het lager 
onderwijs in Sint-Gillis en in het Brussels 
Gewest tussen de schooljaren 2008-2009 en 
2015-2016

Het aantal in Sint-Gillis schoolgaande leerlingen in het 
lager onderwijs is met 27,22% toegenomen (14,94% op 
gewestelijk niveau).   Deze sterke stijging heeft vooral te 
maken met de vele nieuwe plaatsen die er de laatste jaren 
zijn bijgekomen, terwijl de kwaliteit van het onderwijs 
dezelfde is gebleven.

In 2015-2016 was 55,2% van de leerlingen uit het lager 
onderwijs in Sint-Gillis ook uit Sint-Gillis afkomstig.

13,1% van de kinderen komt uit Vorst, 6,9% uit  
Brussel-Stad, 8,3% uit Elsene en 7,7% uit Ukkel.

Slechts 1,6% van de leerlingen uit het lager onderwijs in 
Sint-Gillis is van buiten het BHG afkomstig.

Evolutie van de schoolpopulatie in de lagere 
gemeentescholen (officieel gesubsidieerd) 
te Sint-Gillis tussen 2009 en 2017

Het aantal in het lager onderwijs schoolgaande kinderen 
stijgt met  34,28% dankzij de vele nieuwe plaatsen die er 
zijn bijgekomen.

Voor het secundair onderwijs zijn er 6 Franstalige scholen 
en geen enkele Nederlandstalige school: 1 uit het officiële 
onderwijs georganiseerd door de Federatie Wallonië-
Brussel en 6 scholen uit het vrije net. Tot in 2016 werd 
één school voor technisch en beroepsonderwijs door de 
gemeente georganiseerd, intussen ressorteert die school 
onder de Cocof. In september 2017 heeft het ‘Lycée 
Intégral Roger Lallemand’, een nieuwe secundaire school 
voor algemeen onderwijs volgens het principe van de 
actieve pedagogie, zijn deuren geopend.

Economie
Op 31 december 2014 waren er 4.452 btw-plichtige ondernemingen met zetel in Sint-Gillis. In 2014 werkten 34.050 
loontrekkenden en 4.220 zelfstandigen in de gemeente.  Over de periode 2006-2013 is het aantal loontrekkenden gestegen 
met 26%, terwijl dit cijfer op niveau van het Gewest amper is geëvolueerd.  Het aantal bedrijven is toegenomen met 10%, 
een evolutie die aansluit bij die in het Brussels Gewest.

In 2015 zijn 586 bedrijven opgericht, 369 hebben er hun activiteiten stopgezet en 104 zijn failliet gegaan. De dynamiek van 
oprichting van bedrijven was tussen 2010 en 2014 sterker in Sint-Gillis dan in de rest van het Gewest.

De activiteitsgraad in Sint-Gillis is hoger dan die in het Brussels Gewest, dankzij het hoge aantal actieve vrouwen in de 
gemeente..  De werkloosheid is evenwel hoger dan in het Gewest . Toch is de werkloosheid tussen 2005 en 2015 gezakt 
van 28,2% naar 24,2%.

Toerisme
In 2015 waren er in Sint-Gillis 754.429 overnachtingen:   
584.889   buitenlanders  en   169.540   Belgen. Tussen  2007  
en  2015  is dit cijfer met bijna  20% gestegen. Sint-Gillis is 
de tweede gemeente binnen het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest in termen van hotelcapaciteit.

Het Hortamuseum in de voormalige woning en het 
vroegere atelier van de architect-voorloper van de 
art nouveau in de Amerikaansestraat opende in 1969 
zijn deuren.  Dit gemeentelijke museum met een 
internationale uitstraling is een van de belangrijkste 
culturele trekpleisters van de hoofdstad. Die gestage 
vooruitgang van het aantal bezoekers was in 2015 en 2016 
als gevolg van de aanslagen stilgevallen, net zoals dat 
ook op andere locaties met bezoekers uit het buitenland 
het geval was. De zes eerste maanden van 2017 wijzen 
evenwel op een stevige heropleving.

Bronnen : Hortamuseum

Bronnen : BISA-BHG-Gemeente Sint Gillis

Bronnen : Gemeente Sint-Gillis

Sources : BISA, 2016

Bronnen : Steunpunt Werk, 2017

Vastgoed

Bronnen : FOD Economie, 2015.

Bronnen : Regie voor Grondbeleid van Sint-Gillis

Wat de aankoop van vastgoed betreft is vooral het 
zuiden van Sint-Gillis er aantrekkelijker op geworden. 
Zo is het aantal transacties voor appartementen tussen 
2010 en 2014 met 25% gestegen.  In 2014 wisselden 400 
appartementen en meer dan 100 huizen van eigenaar.

Sinds 1977 koopt de Regie voor Grondbeleid van 
Sint-Gillis gebouwen aan en renoveert ze.

Na die van Brussel-Stad is die van Sint-Gillis de tweede 
Regie van het Gewest met voor 2017, 950 panden die 
tegen een matige prijs worden verhuurd. Het gaat hier 
om meer dan 800 woningen en zo’n 2.500 personen.

Het sociale woningpark telt  1.123  woningen (2015).

De gemeente Sint-Gillis telt vooral huurders.   
De gemiddelde maandelijkse huurprijs van een woning 
met kamers (2013) bedraagt 669 € (Gewest : 732 €).

Mobiliteit

Bronnen : MIVB, BISA, FOD Economie

Binnen het Gewest is Sint-Gillis met de metro, pre-metro 
en verschillende tram- en buslijnen een van de best 
ontsloten gemeenten.

Met het station Brussel-Zuid huisvest Sint-Gillis het 
grootste Intermodale knooppunt van het land.

Ook bovengronds loopt heel wat verkeer via Sint-Gillis, 
door de aanwezigheid van verschillende grote kruispunten 
zoals de Bareel, Janson, Ma Campagne, ... 

Eind 2016 zijn 2.157 jaar 
abonnees in Sint-Gillis 
gedomicilieerd.

De 3 meest gebruikte 
stations in Sint-Gillis in 
2016 waren :

Bronnen : Villo

Inkomsten/rijkdom en 
sociale steun

Bronnen : BISA, FOD Economie

Sint-Gillis kende van alle gemeenten uit het Brussels 
Gewest tussen de aanslagjaren 2006 en 2014 veruit de 
beste groei: 7% voor Sint-Gillis, tegenover 3% of minder 
voor de andere gemeenten. Toch blijft Sint-Gillis een van 
de gemeenten waar het netto belastbaar inkomen per 
inwoner een van de laagste is van het land.

Het aantal inwoners dat van een leefloon (of equivalent) 
van het OCMW leeft of van een werkloosheidsuiterking 
is hoger dan dit in het volledige Gewest het geval is.  Het 
aandeel van de overheidstegemoetkomingen in de sociale 
uitgaven is zeer hoog. Zo is de gemeentelijke dotatie aan 
het OCMW een van de hoogste van het Gewest (Individueel 
Financieel Profiel, Belfius 2015). Op het grondgebied van 
de gemeente zetten meer dan 600 diensten zich actief 
in voor de sociale dienstverlening, inschakeling, cultuur, 
migraties, senioren, sport, mensen met een handicap,… 

Sint-Gillis is ook een van de gemeenten in het Gewest 
die tussen 2008 en 2014 de sterkste stijging kent van de 
zogenaamde artikels 60, een systeem om steuntrekkers 
van het OCMW op de arbeidsmarkt in te schakelen.

Uitrustingen
Ook al gaat het om een kleine gemeente in oppervlakte 
en zijn de eigen financiële middelen beperkt, toch 
beschikt de gemeente over tal van infrastructuren die 
mensen van ver buiten de gemeente lokken. Met haar 
talrijke voorzieningen is Sint-Gillis een van de gemeenten 
binnen het Gewest die het hoogste niveau van diensten 
aanbiedt, met een zwembad, een cultureel centrum, 
musea (Hortamuseum en Museum voor Fantastische 
Kunst), een sportcentrum, een ziekenhuis uit het netwerk 
Iris Ziekenhuizen Zuid (Molière), onderwijs voor sociale 
promotie,  kunst- en muziekacademiën.  Met niet minder 
dan 465 hotels/restaurants/cafés die in 2017 actief 
waren heeft ook de horeca een sterke impact op de 
aantrekkelijkheid van de gemeente.

Realisatie en coördinatie Pierre Dejemeppe

Grafische vormgeving: Deligraph

Dank aan Astrid Romain en Xavier Dehaibe (IBSA), Julie Lumen (school 
facilitator-BHG), Cécile de Geest, Frédéric Morleghem,  Oivier Pirotte, 
Hélène Philippart,  Pauline  Journieux,  Patrick  Debouverie,   Stéphanie  
Bosmans (gemeente Sint-Gillis). 

Verantwoordelijke uitgever : Charles Picqué.
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Activiteits-, werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad in % (2015)

Evolutie van het woningpark van de Regie
voor Grondebeleid van Sint-Gillis (1985-2017)
(in aantal verhuuroperaties)

Gemiddelde prijs van de appartementen 
per wijk tussen 2010 en 2014

Verdeling van de arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling, 31 december 2013

Hortamuseum, 
aantal
bezoekers

Aandeel van de bevolking vlakbij een halte 
van het openbaar vervoer, 250 m voor de 
bus, 400m  voor de  tram  en  500m  voor de  
metro. (2015)

Gebruik van de VILLO-fietsen

Gemiddeld inkomen 
per inwoner (€)

100 = Gemiddelde prijs 
(191.381€)
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In vergelijking met het Gewest zijn sectoren oververtegenwoordigd, zoals de overheidsadministratie, vooral federaal,  
met 30% van de plaatsen tegenover 18% op gewestelijk niveau, de handel en het vervoer (Zuidstation) met 21% van  
de plaatsen tegenover 14% op gewestelijk niveau..

verhuurde fietsen in Sint-Gillis

 beweging

 beweging

 beweging

 Zuidstation

Zuid Fonsny 

Sint-Gillisvoorplein

verhuurde fietsen in Sint-Gillis

verhuurde fietsen in Sint-Gillis

Regionaal gemiddelde : 13311,95
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