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The Netherlands Chamber of Commerce manages the trade register. The 
Chamber’s other tasks are to provide Dutch entrepreneurs with 
information, stimulate regional trade & industry and advise local and 
regional government.  

The Netherlands Chamber of Commerce is incorporated under public law  

and, as such, 
targets its 
services at Dutch 
businesses across all sectors.  

 

 

 
Uit onderzoek van de kamer van koophandel blijkt dat Nederland bijna 100.000 ondernemers telt, die 
buiten Nederland zijn geboren. Hiervan zijn er circa 28.000 afkomstig uit de grote migrantengroepen. Dit 
zijn ondernemers die zijn geboren in Marokko, Turkije, Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba.  

De Turken vormen met 12.500 de grootste groep buitenlandse ondernemers, gevolgd door de 
Surinamers, waarvan er ongeveer 8.200 een eigen bedrijf hebben. Hierna komen de ruim 5.000 
Marokkaanse ondernemers.  

Migranten uit de tweede en derde generaties zijn niet in de genoemde aantallen opgenomen, voorzover 
zij in Nederland zijn geboren.  

De grote migrantengroepen zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de horeca (cafés, snackbars, 
restaurants, etc.) en in de detailhandel. Turkse ondernemers zijn zeer actief in de uitzendbranche. Een 
derde van alle uitzendbureaus is eigendom van een Turk.  

 

 
 Starters en bestaande bedrijven: Turken grootste groep buitenlandse 
ondernemers 

 
Nederland telt bijna 100.000 ondernemers die buiten Nederland zijn 
geboren. Hiervan zijn er circa 28.000 afkomstig uit de grote 
migrantengroepen. Dit zijn ondernemers die zijn geboren in Marokko, 
Turkije, Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba. De Turken vormen 
met 12.500 de grootste groep buitenlandse ondernemers, gevolgd door de 
Surinamers, waarvan er ongeveer 8.200 een eigen bedrijf hebben. Hierna 
volgen de Marokkanen, met ruim 5.000 ondernemers.  

Migranten uit de tweede en derde generaties zijn niet in de genoemde 
aantallen opgenomen, voorzover zij in Nederland zijn geboren.  

De grote migrantengroepen zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de 
horeca (cafés, snackbars, restaurants, etc.) en in de detailhandel. Turkse 
ondernemers zijn zeer actief in de uitzendbranche. Een derde van alle 
uitzendbureaus is eigendom van een Turk. Ook zijn ze sterk 
vertegenwoordigd in diensten voor akker- en tuinbouw. Surinamers zijn 
goed vertegenwoordigd in organisatieadviesbureaus en uitzendbureaus, 
zoals Marokkaanse ondernemers dat zijn in de categorieën taxivervoer, 
schoonmaak gebouwen en koffiehuizen.  

De gemiddelde leeftijd van Turkse en Marokkaanse ondernemers ligt met 
34 jaar beduidend lager dan de gemiddelde leeftijd van alle ondernemers 
(44,5 jaar). Het aandeel vrouwen onder de ondernemers blijft bij Turken 
(15%) en Marokkanen (11%) achter op het landelijke gemiddelde (28%).  

Veel buitenlandse ondernemers zijn afkomstig uit andere Noord-Europese 
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landen (21.000). Dit zijn veelal buurlanden, zoals het Verenigd Koninkrijk, 
België en Duitsland. Ruim 20.000 ondernemers zijn afkomstig uit Azië, 
waarvan 7.000 uit Indonesië en 6.500 uit China (inclusief Hong Kong).  

Kijk hier voor de volledige gegevens  

Voor meer informatie: John Sloof, tel. (0348) 42 62 83, e-mail: 
jsloof@vvk.kvk.nl 
Bestellen rapport ‘Ondernemersprofiel 2004’: Gerda Zorn, tel. (0348) 42 62 
74, e-mail: gzorn@vvk.kvk.nl   
   
 

 

 
 
 

 
 


