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Top 8 populairste landen om naar te emigreren

Momenteel woont 1 Belg op 20 in het buitenland. Vooral ingenieurs, ondernemers en mensen werkzaam in de
toerismesector. Naast onze buurlanden zijn ook de VS, UK, Canada en Zuid-Afrika populaire bestemmingen.
Per jaar verlaten zo’n 35.000 Belgen ons land. “Dat zijn hoofdzakelijk mensen met een diploma hoger onderwijs”, vertelt
David Van Wynsberghe van de vzw International Contacts , organisator van de International JOB days. “Vooral ingenieurs,
omdat we veel Belgische bedrijven hebben die actief zijn in het buitenland die ingenieurs nodig hebben (denk maar aan
Besix, CFE, ABInBev, ...), veel mensen werkzaam in de toerismesector (we zijn goed in talen) en veel ondernemers.”
“In het algemeen wordt de ervaring die in het buitenland wordt opgedaan, steeds goed gewaardeerd door toekomstige
werkgevers, zelfs voor “lagere” functies. Mensen die in België een hogere functie willen bereiken, moeten dikwijls eerst
ervaring opdoen in het buitenland.”

De 6 belangrijkste redenen om België te verlaten
- “Gewoon” een job vinden (door de huidige economische crisis moeilijker), of in een gunstigere omgeving willen werken
(Silicon Valley in de VS, ...).
- Het feit dat de VS, Luxemburg en Zwitserland in de top 10 van de meest gegeerde landen staan, is nauw gelinkt aan hun
reputatie als internationaal zakencenter.
-Betere levenskwaliteit, op zoek naar meer groene ruimte, meer zon, ...
- Ook meer en meer Belgen zijn in het buitenland op pensioen.
-Een betere fiscaliteit voor fysieke personen of als ondernemer.
-De voorkeur voor een andere cultuur, godsdienst, land, persoon, ...

Meer en meer Belgen emigreren
In het kader van de Week van de Internationale mobiliteit (29 september tot vrijdag 3 oktober) en van de “Europese en
Internationale JOB days” heeft de vzw International Contacts recente cijfers en statistieken over internationale mobiliteit
van de Belgen verzameld.
De internationale mobiliteit van de Belgen neemt al een hele tijd toe. In 2007 hebben bijvoorbeeld 45.615 Belgen het land
verlaten en zijn er 36.484 teruggekeerd, het migratiesaldo van de Belgen was zo - 9131.

De laatste jaren was de migratie van de Belgen steeds negatief (meer Belgen die ons land verlaten dan terugkeerden). In
2012 waren er 35.409 Belgen die het land verlieten, tegen 24.403 die terugkeerden.

Top 8 populairste landen om naar te emigreren
1.

Frankrijk: 133.066

2.

Luxemburg: 30.000 tot 40.000 (schatting inclusief “valse – inwoners”)

3.

Nederland: 32.623

4.

Duitsland: 24.634

5.

Verenigde Staten: 22.404

6.

UK: 18.846

7.

Canada: 13.464

8.

Zuid-Afrika: iets meer dan 8.000

Bron: Verdeling volgens land van de 381.452 Belgen in het buitenland in 2012 - Vzw Internationale Contacts - GEDAP
(Studiegroep voor Toegepaste Demografie) Universiteit van Louvain-la-Neuve

Marokko en Turkije worden populairder
Opvallend is de groei van het aantal Belgen die naar Marokko en Turkije trekken: deze landen zitten nu in de top 20. Ook
de populariteit van de BRIC-landen neemt toe: Brazilië (bijna 4.000 Belgen), Rusland (500), India (800) en China (1.500). De
Arabische Verenigde Emiraten tellen ook al 2.342 Belgen.

Meer vrouwen dan mannen
In sommige landen zijn er meer Belgische vrouwen dan mannen: Italië (62% vrouwen), Griekenland (59%) en Turkije
(54%). Uiteraard bestaat ook het omgekeerde: in Thailand (71% mannen), Vietnam (70%) en de Filippijnen (64%).

Een Belg op 20 in buitenland
Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken is het aantal Belgen dat tussen 2002 en 2012 in het buitenland
geregistreerd was, toegenomen met 25 % (van 295.229 tot 381.452).
Maar dit kunnen er wel eens veel meer zijn. De GEDAP (de Studiegroep voor Toegepaste Demografie van de Universiteit
van Louvain-la-Neuve) schat het aantal Belgen in het buitenland op 500.000, of bijna 1 Belg op 20. Een schatting op basis
van de vergelijking van de cijfers van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken met statistieken van de VN.

(mr)
Op de website van de vzw International Contacts staan vacante jobs bij internationale instellingen of bedrijven die in het
buitenland actief zijn, en veel informatie voor wie naar het buitenland wil vertrekken.

