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Ondernemerschap van Bulgaarse, 

Poolse en Roemeense immigranten 

Immigrantenondernemers in 
Vlaanderen: situering 

In een Europese institutionele context 

gekenmerkt door een steeds vrijer 

verkeer van personen, diensten, 

goederen en kapitaal, zien we in het 

laatste decennium een sterke toename  

van het aantal Poolse, Bulgaarse en 

Roemeense immigrantenondernemers 

in Vlaanderen. Vooral voor deze twee 

laatste groepen, waarvoor tot eind 

2013 nog geen vrij verkeer van 

personen geldt, biedt ondernemerschap 

een kans om zich in België te vestigen 

om hun diensten aan te bieden.  

Sinds 2001 groeide het totale aantal 

immigrantenondernemers met bijna 

70% van 52420 naar 88649, terwijl het 

totale aantal Belgische ondernemers 

slechts met 17% groeide.  

De sterkste stijging werd vastgesteld 

bij Bulgaarse, Poolse en Roemeense 

immigrantenondernemers, met een 

totaal aandeel van 25% van alle 

immigrantenondernemers  in 2010, in 

vergelijking met 3% in 2001. 

Daar waar in 2006 de Polen de grootste 

groep vormden van de drie, zijn de 

Roemenen in 2010 de grootste groep 

geworden. 

Bij alle drie de groepen zijn er meer 

mannelijke dan vrouwelijke 

immigrantenondernemers. Het verschil 

is het grootst bij de Polen. 

Bij alle drie de groepen kan er een 

vorm van sectorale concentratie 

vastgesteld worden. 61 tot 69% van 

deze immigrantenondernemers is 

werkzaam in de industriële sector (in 

het bijzonder de bouw). Bovendien 

stijgt dit percentage over de tijd. 

Alle drie de groepen zijn in de steden 

geconcentreerd, voornamelijk in 

Antwerpen.  
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Sinds de toetreding tot de EU van Polen in 2004 en van Bulgarije en Roemenië in 2007, 
vormen deze drie groepen de snelst groeiende immigrantenpopulaties in Vlaanderen. De 
Vlaamse Overheid beschouwt ondernemerschap van deze immigranten als een belangrijke 
strategie om hun sociale integratie en economisch succes te bevorderen. In het kader van 
een beleidsondersteunend project zullen we onderzoeken wat Bulgaarse, Poolse en 
Roemeense immigranten motiveert om naar Vlaanderen te immigreren en te ondernemen, 

en welke mogelijkheden/belemmeringen ze hierbij ervaren. 

Meer informatie over deze fact sheet kan u terugvinden 
op www.steunpuntieni.be 
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Opmerkelijk is dat 32% van de Poolse 

immigrantenondernemers geen 

inkomen heeft na drie jaar zelfstandige 

activiteit in België. Voor Bulgaarse en 

Roemeense immigrantenondernemers 

loopt dit zelfs op tot 43%. 

Daarnaast ligt ook hun gemiddeld 

inkomen na drie jaar zelfstandige 

activiteit beduidend lager in vergelijking 

met Belgische ondernemers. Voor de 

Bulgaren en Roemenen is het 

gemiddeld inkomen 14722 Euro, voor 

de Polen 15716 Euro, en dit in sterk 

contrast met de Belgen met 26297 

Euro. 

In het kader van dit project willen we de 

ervaringen van ondernemers uit deze 

groepen achterhalen (hun motivaties, 

mogelijkheden, belemmeringen, enz.), die 

actief zijn in verschillende sectoren. We 

vertrekken vanuit een ‘mixed embeddedness’ 

perspectief waarbij de motivaties, keuzes en 

het economisch succes van de ondernemers 

verklaard worden aan de hand van zowel hun 

specifieke kenmerken (bv. sociaal, cultureel 

en economisch kapitaal) als de barrières en 

opportuniteiten in de institutionele context 

waarin ze actief zijn. De studie zal inzichten 

leveren voor het beleid ter ondersteuning van 

immigrantenondernemerschap en de sociale 

integratie van de ondernemers. 

 
 


