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De informatie, documentatie en cijfers op deze website zijn geschreven door het MAX-projectconsortium, een project dat
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België heeft een lange geschiedenis
van migratie: dit heeft een essentiële
rol gespeeld in de politieke en
culturele ontwikkeling van het land.

Migranten maken deel uit van
het politieke establishment,
verbeteren de kijk van de
mensen op integratie en
creëren een beter begrip.

De MAX-onderzoekskaarten

Bijdrage van migranten aan de Belgische economie

Migratie draagt op vele manieren bij aan de economische ontwikkeling van 
België:
→ Een van de grote voordelen van migratie is de verandering in de 

verscheidenheid aan goederen die beschikbaar zijn voor de consument. De 
voedingsindustrie is een sector die bijzonder geprezen wordt: er zijn veel
voorbeelden van migranten die restaurants openen of gastronomische
producten importeren voor gespecialiseerde voedingswinkels.

→ Bovendien zijn veel migranten ondernemers en creëren ze hun eigen banen. 
In 2016 was ongeveer 16,1% van de migranten zelfstandig ondernemer, 
tegenover 13,1% van de autochtone bevolking. Dit ondernemerschap
genereert banen voor autochtone Belgische werknemers: ongeveer 30% van 
de zelfstandige migranten die buiten de EU geboren zijn, hebben werknemers.

DE KENMERKEN

Van de landen die een positief
onthaalgevoel hadden, scoorde
België het hoogst.

België heeft een zeer sterke
wetgeving ter bescherming van
migranten, de zogenaamde
immigratiewet, die gebaseerd is
op de Belgische grondwet.



BELGIË

DE CULTURELE BIJDRAGE EN DE INTEGRATIE VAN 
MIGRANTEN

Als u uw steentje wilt bijdragen aan de ondersteuning van een gastvrije
multiculturele samenleving, volg zoals/deel/contact

European Professionals Network en het MAX-project!

http://www.epnetwork.eu/
https://maxamif.eu/

Om meer te weten te komen over België en de integratie van nieuwkomers, en over deze initiatieven, 
moet je zeker de onderzoeksrapporten van het MAX-project bekijken!

#KeyMessage: Migranten zijn wij! 

In België worden veel initiatieven ontwikkeld om de culturele contributie
en de integratie van migranten te bevorderen: 

ü Verschillende kunstenaars dragen bij aan en hebben invloed op de 
Belgische kunst- en muziekscene, zoals onder andere de van oorsprong
Italiaanse zanger Adamo of de van oorsprong Rwandese zangeres
Stromae. 

ü In het nationale voetbalelftal, de "Rode Duivels", bevinden zich
verschillende spelers van buitenlandse origine onder de topspelers. Dit
bevestigt het vermogen van migranten en hun kinderen om de culturele
en sociale identiteit van het land vorm te geven.

ü Diasporaverenigingen hebben bewezen een belangrijke rol te spelen in 
de culturele integratie, omdat zij hun eigen sociale en culturele
instellingen voor migranten hebben opgezet. Naast de sociale en culturele
activiteiten bieden ze ook veel diensten aan om migranten te helpen de 
talen van het land te leren en met andere belangrijke diensten die ze in 
hun dagelijks leven nodig hebben. 

ü "Refugees Got Talent": de oprichters van dit idee beschouwden kunst als
universeel, daarom creëerden ze een ontmoetingsplaats voor migranten
om samen te komen en hun kunst te beoefenen in hun nieuwe land. 
Gemeenschappen met verschillende achtergronden komen twee keer per 
week samen om hun ideeën te delen en samen te werken.
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