©REUTERS / Laszlo Balogh

MYTHE 2

Migratiemythes: Fact Check
‘Grenzen optrekken is migratie stoppen’’

migratierapport
Dit subdossier is een onderdeel van het Migratierapport ‘Migratiemythes: Fact check’ van de
Migratiecoalitie. Het kan ook op zichzelf gelezen worden. In het rapport nemen we drie grote
migratiemythes onder de loep:
• MYTHE 1: Ontwikkelingssamenwerking zal migratie stoppen
• MYTHE 2: Grenzen optrekken is migratie stoppen
• MYTHE 3: Rechten van migranten inperken is nodig om de samenleving in stand te houden
We onderwerpen deze migratiemythes een voor een aan een empirische toets. Vervolgens
gaan we na in welke mate de mythes ingebakken zijn in het Belgische beleid en welke gevolgen
daaraan verbonden zijn. We sluiten elk dossier af met aanbevelingen voor de beleidsmakers.
Een samenvatting van het Migratierapport kan u lezen op 11.be/migratiemythes
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INleiding

Het Europese grenzenbeleid staat hoog op de politieke agenda. De migratie langs de ‘Balkanroute’ die sinds de zomer van 2015 piekt en de aanhoudende binnenkomst van migranten langs
Middellandse Zeeroutes zorgt voor een verhoging en verscherping van de grensbewaking en
het plaatsen van grenshekken tussen verschillende EU-lidstaten. Tegelijk wordt gepleit voor een
nieuwe versterking van de Europese buitengrenzen.
Zo werden in de zomer en nazomer van 2015 hekken opgetrokken aan de grenzen tussen
Hongarije, Servië, Slovenië en Kroatië. Bulgarije en Griekenland bouwden eerder al een muur
aan hun grens met Turkije. De hekken aan de grens van Calais werden versterkt. Ook Estland
en Letland plannen de bouw van een muur aan hun grens met Rusland. Zo is het optrekken van
muren en hekken aan een nieuwe opmars bezig in Europa. Langs deze grenzen is er steeds vaker
sprake van het inzetten van het leger, waterkanonnen en traangas tegen mensen op de vlucht.
Het Schengenverdrag, dat in Europa het vrij verkeer van reizigers regelt, kwam op de helling te
staan toen Oostenrijk en Duitsland tijdelijk weer grenscontroles invoerden. De roep om de Europese buitengrenzen beter te bewaken weerklinkt overal en werd versterkt door de terreurdreiging
na de aanslagen in Parijs van november 2015.
Grenscontroles en fysieke grenzen zijn slechts één aspect van een migratiebeleid van ‘gesloten grenzen’. Naast deze fysieke grenzen zijn er ook heel wat onzichtbare barrières of papieren
grenzen waarmee landen de toegang tot hun grondgebied beperken. Die nemen de vorm aan
van visumvoorwaarden die landen stellen. Aan de hand daarvan bepalen landen welke migranten
ze al dan niet toelaten en voor hoe lang. Strenge visumvoorwaarden zijn vaak de eerste grenzen
waar migranten op botsen. Ook deze komen in dit dossier aan bod. Wanneer we het hebben
over het grenzenbeleid verwijzen we ook naar deze grenzen.
‘We moeten onze buitengrenzen versterken en meer investeren in grenscontroles om de migratiegolven tegen te gaan.’ Het lijkt al jaren gemeengoed bij heel wat politici. Maar klopt dit wel?
In dit dossier nemen we deze stelling onder de loep: is dit waarheid of mythe? Net als in het eerste hoofdstuk kijken we eerst naar wat onderzoek ons leert. Kan men migratie stoppen door de
zichtbare en onzichtbare grenzen hoger op te trekken? We gaan na welke gevolgen daaraan verbonden zijn. We kijken naar de kost zowel op menselijk als financieel vlak. Vervolgens bestuderen
we het Belgische beleid. In welke mate zijn de Belgische beleidsmakers doordrongen van deze
gedachte en streven ze die na in hun beleid? En ook daar weer, wat zijn de gevolgen daarvan?
We sluiten dit dossier af met aanbevelingen voor de beleidsmakers.
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1. Het optrekken van de grenzen houdt migratie tegen, een mythe?

“

Een beleid dat erop gericht is de strijd
aan te binden met de illegale migratie is
gedoemd te mislukken, want het is juist
de oorzaak van het fenomeen dat het
beweert te bestrijden.”
Hein de Haas, Oxford University

Hogere grenzen en strengere grensbewaking om
migratie tegen te houden? Eerst gaan we na of het
een mythe of waarheid is. Vervolgens kijken we naar de
gevolgen van een beleid van hogere grenzen. Tenslotte
gaan we na of er een alternatief bestaat voor dit beleid.

1.1. Borders beyond control
In welke mate kan men migratie beperken door
hogere grenzen op te trekken en meer te investeren
in grenscontroles? Volgens onderzoekers niet zoveel.
Hoewel het migratiebeleid uiteraard een invloed kan
hebben op de omvang en de aard van de migratiestromen naar een land blijkt deze impact beperkt. In zijn
beroemde werk ‘Borders Beyond Control’ kwam
de Amerikaanse econoom Jagdish Bhagwati tot de
conclusie dat inspanningen om grenscontroles te verscherpen en zo een impact te krijgen op migratiestromen, voorbestemd zijn om te falen. Hij stelde vast dat
een streng grenzenbeleid mensen niet tegenhield om
naar een land te migreren. Daarom moet er volgens
Bhagwati een omslag komen in het migratiebeleid: van
inperking van migratie naar aanvaarding, beheersing
en transparantie ervan om de voordelen voor zowel de
bestemmings- als ontvangende landen te vergroten.1
Ook de Amerikaanse onderzoeker Douglas Massey
deed 35 jaar onderzoek naar migratie vanuit Mexico
naar de VS. Hij deed gelijkaardige vaststellingen.
Ondanks de miljarden dollars die de Amerikaanse overheid jaarlijks besteedde aan grensbewaking verdubbelde het aantal ongedocumenteerde migraties.2
1
2

Jagdish Bhagwati, Borders Beyond Control, Columbia University, 2003. http://hdl.handle.net/10022/AC:P:18971.
Douglas Massey, Policy Feedbacks. Evolution of European
Migration Systems Conference, Oxford, 2013. http://www.
youtube.com/watch?v=7UdvLDo0TtU&list=PLuA7f8MzND_
vUMus_ek7iQpi4G-FvgkE8

Er blijkt academische eensgezindheid over de stelling
dat de invloed van het grenzenbeleid op de
instroom doorgaans marginaal is in vergelijking met de invloed van andere economische
en politieke determinanten van migratie.3 Over de
oorzaken van migratie in de herkomstlanden hadden
we het uitgebreid in het eerste subdossier van het
Migratierapport. Ook in de landen van bestemming zijn
er heel wat factoren die een rol spelen in het verklaren
van migratiebewegingen. De arbeidsvraag is een van
de belangrijkste factoren voor migratie in ontvangende
landen. Er bestaat een brede consensus dat de Europese vraag naar arbeidsmigranten, zowel aan de onder- als de bovenkant van de samenleving zal blijven
bestaan. Daarnaast speelt veiligheid een belangrijke
rol voor mensen op de vlucht. Maar ook de waarden
waar Europa voor staat, zoals democratie en het respecteren van de mensenrechten, zijn voor migranten
een belangrijk gegeven. Zolang Europa welvarend,
vrij en veilig is, zal de regio mensen op de vlucht
naar zich toetrekken. Zeker in tijden van crisis en
conflict. Ook de Wereldbank en het IMF erkennen
dat grootschalige migratie van arme naar rijke landen
nog tientallen jaren een permanent verschijnsel zal
zijn in de wereldeconomie.4 Meer grensbewaking in
rijke landen zal daar weinig verandering in brengen.
Ondanks de 22.000 doden van de laatste vijftien jaar
en de toegenomen investeringen in grensbewaking
neemt het aantal migranten dat de Middellandse Zee
oversteekt alleen maar toe.5
Kan een streng grenzenbeleid migratiestromen dan
helemaal niet reguleren? Voor een stuk wel, maar een
afname van de toestroom bij de ene grens zorgt verderop weer voor een toename. Wanneer een bepaald land
de grenzen optrekt zal dit ook andere aanzetten om hetzelfde te doen. Zo krijg je een ‘race tot he bottom’ met
draconische grensmaatregelen. Die gaan vaak gepaard
met schendingen van de rechten van migranten. Maar
hoe zwaar de maatregelen ook zijn, ze kunnen mensen
die geen toekomst zien in eigen land, tegenhouden.6
3
4
5
6

HIVA, Methodiek voor een multidimensionale analyse van het
migratiebeleid, 2014. https://hiva.kuleuven.be/11LeerstoelOS/
bib/2014-hiva-methodiek-analyse-migratiebeleid.pdf
WB, IMF, Global Monitoring Report, 2015. http://www.worldbank.org/en/publication/global-monitoring-report
IOM, FatalJourneys: Tracking Lives Lost During Migration,
2014. http://www.ireland.iom.int/news/iom-releases-new-data-migrant-fatalities-worldwide-almost-40000-2000
Michael Clemens, Justin Sandefur. A self interested approach
to migration crises, 2015. https://www.foreignaffairs.com/articles/central-europe/2015-09-27/self-interested-approach-migration-crises
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1.2. Een mythe met ongewenste
gevolgen
Terwijl de gewenste effecten dus erg beperkt zijn,
hebben de ongewenste neveneffecten van een
beleid van gesloten grenzen wel verregaande gevolgen. Douglas Massey registreerde in zijn onderzoek
naar migratie van Mexico naar de Verenigde Staten de
volgende effecten:
• een diversificatie van de migratieroutes en grensoversteekplaatsen
• een toename van mensensmokkelaars
• een toename in de kostprijs van de oversteek
• een stijging van de dodentol tijdens de grensoversteek

Volgens verschillende onderzoekers beseffen beleidsmakers meestal dat de effecten van een streng
migratiebeleid op de effectieve migratiebewegingen
gering zijn. Het migratiebeleid zou vooral bepaald
worden door de binnenlandse politiek: de publieke
opinie, debatten op basis van emotionele argumenten
en electorale belangen op korte termijn.9

De vicieuze cirkel van de oorlog tegen
mensensmokkel

“

Bovendien toonde hij aan dat de strenge grensmaatregelen voor een afname van de terugkeermigratie
zorgden. Wanneer circulaire (heen en weer) migratie
onmogelijk is, doen mensen er alles aan om in een
land te blijven eens ze er zijn. Op die manier bevordert het beleid wat het in eerste instantie tracht
tegen te gaan: een toename van permanente
vestiging.7
Recenter onderzoek van Oxford University’s International Migration Institute (IMI) stelde gelijkaardige
effecten vast in het Europese beleid ten aanzien van
migratiestromen uit Marokko. Na inspanningen van
Europese landen om de migratie van Marokkaanse
arbeiders af te remmen bleven zij migreren via andere
reguliere en niet-reguliere kanalen. De migratiebeperkingen in Europese landen dwingen migranten dus om
nieuwe routes te zoeken via andere landen. Migratieroutes worden diverser en het gebied dat
grensbewaking vereist, wordt groter. De kostprijs en de risico’s voor migranten, die minder
veilige routes kiezen, nemen toe. Maar migratie
stopt niet. Meer nog, restricties zijn een rem op terugkeermigratie en kunnen leiden tot een piek van ‘now or
never migration’ wanneer migranten een toekomstige
migratiebeperking voor willen zijn. Bovendien zorgt
het afschermen van het ene migratiekanaal ervoor dat
andere migratiekanalen onder druk komen te staan
omdat migranten van ‘categorie’ zullen wisselen.
Wanneer legale migratie enkel mogelijk is via asiel en
gezinshereniging zoeken migranten, die niet aan deze
voorwaarden voldoen, andere kanalen om te migreren.8

7
8

HIVA, Methodiek voor een multidimensionale analyse van het
migratiebeleid, 2014. https://hiva.kuleuven.be/11LeerstoelOS/
bib/2014-hiva-methodiek-analyse-migratiebeleid.pdf
International Migration Institute, Determinants of International
Migration, 2014. http://www.imi.ox.ac.uk/projects/demig
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Let’s not pretend that what the EU and
its member states are doing is working. Migration is here to stay. Building
fences, using tear gas and other forms
of violence against migrants and asylum
seekers, and using threatening language or hateful speech will not stop
migrants from coming or trying to come
to Europe.”10
François Crépeau, UN Special Rapporteur
on the Human Rights of Migrants, 08/2015

Hein de Haas en Jorgen Carling deden onderzoek
naar het Europese grenzenbeleid van de afgelopen 25
jaar. Ze komen tot de conclusie dat de ‘militarisering’
van de grenscontroles een verspilling is van publieke
middelen. Toenemende controles hebben er niet toe
geleid dat minder migranten de grenzen overstaken.
Ze zorgden er vooral voor dat ze andere routes kozen
om Europa te bereiken, afhankelijker werden van
smokkelaars en grotere risico’s namen om de grenzen
over te steken.
Dat laatste stelde ook Peter Bouckaert, directeur bij
de internationale NGO Human Rights Watch, vast
toen hij eind 2015 rapporteerde over de vluchtelingenproblematiek vanop het Griekse eiland Lesbos.
Toenemende grenscontroles, onder de vorm van meer
patrouilles en controles van de kustwacht en politie,
leken de instroom langs die route in eerste instantie
inderdaad te doen afnemen. Maar Bouckaert stelde
vast dat de Turkse mensensmokkelaars de strijd niet
zo gemakkelijk opgaven. Bootjes begonnen steeds
meer ’s nachts uit te varen waardoor de overtocht veel
gevaarlijker werd. Voor Bouckaert zijn extra controles
dan ook ‘een schijnoplossing met weinig effectiviteit’.
9

Paul Collier, Exodus. Immigration and Multiculturalism in the
21st Century, 2013.
10 UNOHCHR, “Let’s not pretend Europe’s response is
working” – UN rights expert warns, 25/08/2015. http://www.
ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16344&LangID=E#sthash.kV1uYw1y.dpuf

“

Gezinnen die uit Afghanistan of Syrië
komen, hebben duizenden kilometers
afgelegd en letterlijk bergen overwonnen. Denken dat ze zich laten afschrikken door de winter, een agent of een
prikkeldraad is een illusie.”
Peter Bouckaert, directeur Human Rights
Watch, 17/10/2015

Een gelijkaardig scenario zien we in Ceuta en Melilla,
de twee Spaanse enclaves in het noorden van Marokko. Hoewel de gebieden afgezet zijn door hekken van
zes meter hoog en uitgerust met sensoren, thermische
camera’s en spotlights, pepperspray en prikkeldraad
blijven ze voor duizenden Afrikaanse migranten een
toegangspoort naar Europa. De grensafscheidingen
maken het hen hooguit moeilijker om de andere kant
te bereiken. Migranten nemen steeds grotere risico’s.
Bestormingen van de hekken - vaak met honderden
tegelijk - zijn legio. Bovendien worden smokkelaars
steeds ‘creatiever’ in het vinden van oplossingen om
controles te vermijden. Steeds vaker zijn er berichten
van migranten die zich verstoppen in de handschoenenkastjes, in de stoelen of onder de bumpers van wagens. 11 In 2014 verdronken vijftien mensen die Ceuta
al zwemmend probeerden te bereiken. De Spaanse
politie probeerde hen af te schrikken door rubberen
kogels af te vuren.12 Al jaren zijn er talrijke mensenrechtenschendingen en push-backs in deze regio.
De strengere controles versterken op die manier
de problemen die men in eerste instantie wenst te
voorkomen. Zo komt het beleid in een vicieuze cirkel
terecht. Die wordt beschreven in dit schema.

Onderstaande kaart met migratieroutes toont duidelijk
aan dat het onmogelijk is om migratie naar Europa
tegen te houden met muren en hekken. Dat migranten
inventief zijn in het vinden van een route naar Europa, werd in augustus 2015 nogmaals duidelijk. De
media berichtten toen over een toename van Syrische
vluchtelingen aan de grenspost van Storskog, gelegen tussen Rusland en het noordelijkste punt van
Noorwegen.13 Het is een illusie te denken dat extra
grenscontroles de huidige ‘vluchtelingencrisis’ kunnen
stoppen. Zolang conflicten en andere pushfactoren
van migratie blijven bestaan en er in Europa een vraag
naar arbeidskrachten is, zal migratie doorgaan.

MEER DODE
MIGRANTEN
SMOKKEL ONDER
GEVAARLIJKERE
OMSTANDIGHEDEN

HET
ANTWOORD
VAN DE EU

OPROEP
VOOR HARDERE
AANPAK VAN DE
MENSENSMOKKEL

MEER
ANTI-SMOKKEL
MAATREGELEN
Figuur 1: Aanpak mensensmokkel
Bron: Jorgen Carling - Peace Research Institute Oslo
11 BBC News, Spain admits use of rubber bullets on migrants
was wrong, 10/03/2014. http://www.bbc.com/news/world-europe-26516703
12 De Standaard, Migranten verstopt in handschoenkastjes,
bumpers en autostoelen, 13/08/2015. http://www.standaard.
be/cnt/dmf20150812_01815426

Figuur 2: Migratieroutes Europa14
In november 2015 trokken Unicef, UNHCR en IOM
aan de alarmbel toen Macedonië, Servië en Kroatië
besloten om de vluchtelingenstroom te ‘filteren’
met striktere grenscontroles. Enkel Syriërs, Irakezen
en Afghanen werden nog doorgelaten. Duizenden
vluchtelingen uit Afrika en Azië kregen te horen dat
ze de grens niet over mochten. De drie organisaties
13 Knack, Syriërs op weg naar Europa via … de Noordpool,
31/08/2015. http://www.knack.be/nieuws/wereld/syriers-opweg-naar-europa-via-de-noordpool/article-normal-598715.
html
14 UK Business Insider, This map shows the routes of Europe’s
refugee nightmare - and how it is getting worse, 15/09/2015.
http://uk.businessinsider.com/map-of-europe-refugee-crisis2015-9?r=US&IR=T
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noemden de situatie vanuit humanitair, juridisch en
veiligheidsoogpunt onhoudbaar.15 Gianluca Rocco,
IOM-regiodirecteur waarschuwde dat deze grenscontroles de zaken alleen maar erger maken. Volgens zijn
analyse zijn deze grenscontroles koren op de molen van
de mensensmokkelaars. Bulgarije wordt daardoor mogelijk een nieuw transitland in de richting van Westerse
EU-lidstaten. Bovendien vreest hij dat door deze ‘filter’
aan de grenzen het aantal valse Syrische reispassen de
hoogte zal inschieten.16

EEN BLOEIENDE ‘MIGRATIE INDUSTRIE’
Achter de grenscontroles en de strijd tegen mensensmokkel zit een bloeiende ‘migratie-industrie’
die The Migrant Files, een onderzoeksproject van
journalisten en statistici uit meer dan 15 Europese
landen, haarfijn in kaart brengen. Zij onderzoeken
de menselijke en financiële kost van ‘Fort Europa’
maar laten hun licht ook schijnen op de kleine groep
winnaars in dit hele verhaal: een migratie-industrie
die alle belangen heeft bij de ‘oorlog tegen de illegale migratie’. Een viertal wapenfabrikanten (Airbus,
Thales, Finmeccanica, BAE) en een handvol technologiebedrijven zijn de grootse begunstigden. Voor
deze bedrijven biedt de ‘migratiecrisis’ een opportuniteit om in te spelen op de groeiende vraag naar
grensbewaking in de vorm van hekken, sensoren,
drones, surveillancemechanismen...
In het jaarlijkse rapport van de Italiaanse en leidinggevende wapenfabrikant Finmeccanica lezen
we dat de stijgende vraag naar grensbeveiliging
de verliezen in traditionele defensie-opdrachten
weet te compenseren. Volgens consulting groep
Frost & Sullivan was de grensbeveiligingsindustrie
in 2012 $29.3 miljard waard. Tegen 2022 zal dit
naar schatting $56.5 miljard zijn. De ‘research and
development’-programma’s van deze bedrijven
worden in vele gevallen door de EU gefinancierd.
De prominente rol die ze bovendien spelen in een
aantal EU-beleidswerkgroepen (waar internationale
organisaties als IOM en UNHCR geen betrokken
partij zijn) doet vragen stellen over het ontstaan van
een nieuwe ‘grenzen-industrie’ waar weinig transparantie rond bestaat.17

15 UNHCR, Joint UNHCR, IOM, and UNICEF statement on new
border restrictions in the Balkans, 20/11/2015. http://www.unhcr.
org/564ee87b6.html.
16 Euractiv, Conditions worsen for migrants stranded at Balkan
borders, 23/11/2015. http://www.euractiv.com/sections/justice-home-affairs/conditions-worsen-migrants-stranded-balkan-borders-319731
17 http://www.themigrantsfiles.com/.

8

Migratiemythes: Fact Check - Mythe 2

Sinds 2000 besteedden migranten meer dan een
miljard euro per jaar aan mensensmokkel om
Europa binnen te geraken. De Europese lidstaten betalen een even hoog bedrag om hen buiten te houden.18 Volgens Europol schattingen bracht
de mensensmokkel in 2015 een bedrag van tussen
de drie en de zes miljard euro op.19 Intussen neemt
migratie naar Europa alleen maar toe. De winnaars in
het hele verhaal zijn de smokkelaars en een handvol
bedrijven. Slachtoffers zijn de migranten, het dodental
neemt toe aan de grenzen.20

1.3. Het alternatief: veilige en
legale toegangswegen
Theoretisch kun je stellen dat open grenzen, vanuit de
idee van de individuele vrijheid en gezien de slechte
levensomstandigheden in grote delen van de wereld,
de enige juiste optie zijn. Een open grenzen-beleid
houdt dan in dat elk individu zich op elk moment
volledig vrij kan vestigen in eender welk land ter wereld. Dat lijkt in de praktijk moeilijk realiseerbaar. Elke
migrant volledige sociale en economische rechten
garanderen (menswaardige huisvesting, waardig werk,
onderwijs, gezondheidszorg …) is moeilijk, ook in de
geïndustrialiseerde landen. Landen zullen dus altijd numerieke beperkingen in de legale migratiemogelijkheden blijven opleggen. Een zekere mate van grenscontroles is ook nodig om de veiligheid te vrijwaren en
internationale criminaliteit tegen te gaan.
Maar altijd moeten de rechten van migranten langs
deze grenzen gerespecteerd worden. In geen geval
mag grensbewaking het recht van vluchtelingen om
asiel aan te vragen inperken. Pushbacks21 op land of
zee zijn onaanvaardbaar. Zowel voor mensen op de
vlucht voor oorlog en geweld als voor economische
migranten moeten er voldoende veilige en legale
toegangswegen zijn. Organisaties als IOM en de
VN erkennen het probleem van een gebrek aan
legale toegangswegen naar Europa. Deze kanalen moeten toelaten dat migratie op een gestructureerde manier kan gebeuren en kunnen ervoor zorgen dat
de migratiestromen op een meer beheersbare manier
plaatsvinden. Zolang er geen legale toegangswegen
gecreëerd worden, beantwoorden mensensmokkelaars aan een reële en legitieme vraag en is ‘de oorlog
tegen de mensensmokkel’ zinloos.22 Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
18 The Migrant Files, http://www.themigrantsfiles.com/.
19 https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/
migrant_smuggling__europol_report_2016.pdf
20 World Bank blogs, Don’t Blame the smugglers: the real
migration industry, 24/09/2015. http://blogs.worldbank.org/
peoplemove/dont-blame-smugglers-real-migration-industry
21 Pushback: het tegenhouden van vluchtelingen en om hen
vervolgens over land of zee ‘terug te dringen’ naar het land
van vertrek.
22 Interview UNHCR, 26/10/2015.

(OESO) stelt dat het voorzien van veilige routes voor
vluchtelingen een essentieel onderdeel is van de strijd
tegen mensensmokkel.23
Het creëren van veilige migratieroutes werd opgenomen
als een van de targets in de nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling, de Sustainable Development Goals:
10.7 «Faciliteer ordelijke, veilige en reguliere
migratie en mobiliteit, onder meer via de implementatie van een gepland en goed georganiseerd migratiebeleid. » 24
In België zelf voorspelt ook Myria, het Federaal Migratiecentrum, dat de drama’s op de Middellandse
Zee zich zullen herhalen zolang de focus ligt op het
versterken van de buitengrenzen en de strijd tegen de
mensensmokkelaars ‘zonder de kern van het probleem
aan te pakken: het gebrek aan legale kanalen naar
Europa’.25
Er zijn geen pasklare oplossingen voor de situatie
waar we vandaag voor staan maar meer solidariteit
tussen de Europese lidstaten in het opvangen van
vluchtelingen en meer legale migratieroutes maken
er alvast deel van uit. Volgens The European Council
on Refugees and Exiles (ECRE) kunnen meer legale
kanalen de vluchtelingenstromen langs de Balkan of
over de Middellandse Zee gevoelig doen afnemen.
“Daarvoor zal je alle mogelijke instrumenten moeten
inzetten. Bij de administraties op Europees niveau lijkt
dit besef steeds meer te groeien. Alleen blijft het op
politiek niveau moeilijk te verkopen.”26

1.4 Conclusie
Mensen hebben zich doorheen de hele geschiedenis
verplaatst en zullen dat ook in de toekomst doen. Zolang er conflicten zijn en de rijkdommen van de wereld
ongelijk verdeeld zijn, gaan mensen op zoek naar een
beter leven. Zolang Europa welvarend en veilig is en
symbool staat voor mensenrechten en democratie
zal het migranten aantrekken. Grootschalige migratie
zal in de volgende jaren hoe dan ook een realiteit zijn
waar we best positief mee om gaan.
Economische en humanitaire factoren spelen een
doorslaggevende rol in het verklaren van migratiestromen. De impact van grenzenbeleid op migratie is beperkt. Het is onmogelijk om migratie te stoppen zonder ernstige inbreuk te plegen op de mensenrechten
of het open karakter van de Europese samenlevingen
en economieën. Het idee van een migratiestop, vormgegeven door fysieke en niet-fysieke grenzen is dan
ook een mythe. Hoe hoog men de (papieren) muren
ook optrekt. De gevolgen van een ‘migratiestop-beleid’
zijn wel reëel. Ze maken mensensmokkelaars en een
aantal grote bedrijven rijker, migratieroutes diverser,
gevaarlijker en duurder en werken permanente vestiging net in de hand. Een beleid van steeds strengere
grenzen is zinloos zonder voldoende legale kanalen
voor migratie. Daarom moet men inzetten op voldoende veilige en legale toegangswegen. Zowel voor
mensen op de vlucht voor oorlog en geweld als voor
economische migranten.

23 OESO, Corruption and the smuggling of refugees, 10/2015.
http://www.oecd.org/corruption/Corruption-and-the-smuggling-of-refugees.pdf.
24 VN, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable
Development.
25 Myria, Jaarverslag Migratie in cijfers en rechten, 2015.
26 Interview The European Council on Refugees and Exiles
(ECRE), 27/10/2015.
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2. België en de mythe?

Migratie is een economische én humanitaire zekerheid
die niet te stoppen valt met een restrictief grenzenbeleid. Toch blijven de meeste Europese landen inzetten
op ‘de strijd tegen irreguliere migratie’ en het dichttimmeren van de grenzen. In welke mate is dit het geval
voor het Belgische beleid?
Om hier een antwoord op te geven, plaatsen we eerst
de Belgische ‘migratiestop’, die in 1974 tot stand
kwam, in zijn historische context. Vervolgens onderzoeken we het huidige beleid inzake toegangswegen
voor migratie. Met andere woorden: de papieren
grenzen. Welke maatregelen hanteert de regering om
de toegang naar België te reguleren? En wat zijn de
gevolgen daarvan? Tenslotte kijken we naar de rol die
België speelt in grensbewaking en controles, zowel op
Europees niveau als in België zelf. We sluiten af met
aanbevelingen voor het beleid.

2.1 De Belgische Migratiestop
Net als de meeste Europese landen wil ook België vat
krijgen op de migratiestromen en voert het een streng
migratiebeleid. ‘Humaan, correct en coherent’ heette
dat onder voormalig staatssecretaris voor Asiel en
Migratie Maggie De Block (Open VLD). ‘Streng maar
rechtvaardig’ volgens huidig staatssecretaris Theo
Francken (N-VA). ‘Een goed terugkeerbeleid start
met een goed grenzenbeleid’, zo lezen we in het
regeerakkoord. 27
Dit was echter niet altijd de lijn die het Belgische
beleid volgde. Laat ons even teruggaan in de tijd, naar
het België van de jaren vijftig en zestig. De economische groei zorgde voor een ongeziene toename
van de vraag naar arbeidskrachten. Net als andere
Europese landen ving België dit op door buitenlandse
arbeiders te rekruteren. In de jaren vijftig sloot België
met Italië en Griekenland verdragen over de immigratie van arbeidskrachten. In de jaren zestig volgden verdragen met Turkije en Marokko. Tussen 1961 en 1966
werden niet minder dan 130.000 werkvergunningen
uitgedeeld. Arbeiders werden bovendien aangemoedigd om hun vrouwen en kinderen mee te nemen.
België kon op die manier noden op de arbeidsmarkt
opvullen, maar ook Turkije en Marokko hadden te winnen bij de overeenkomst. Zij hadden te kampen met
27 Regeerakkoord, 9/10/2014.
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grote werkloosheid en rekenden op het geld dat via de
arbeidsmigranten zou terugstromen.
Na de oliecrisis in 1973 brak een periode van economische malaise aan, de werkloosheid nam toe en
België lastte in 1974 een migratiestop in. Vanaf
dan konden mensen enkel nog via familiehereniging
en asiel een recht op verblijf bekomen. Voor gewone
arbeiders van buiten Europa werd het haast onmogelijk om een werkvergunning te krijgen, met meer
irreguliere immigratie tot gevolg.28 Hoewel het migratiebeleid van de jaren zestig heel wat tekortkomingen
had - migranten bleven gastarbeiders en er was geen
sprake van een gerichte integratiepolitiek - valt er heel
wat te zeggen voor de georganiseerde manier waarop
België met migratie omging. Mensen konden voor
een klein bedrag de ferry nemen tot Marseille en van
daar met de trein verder naar België. Iedereen werd
geregistreerd. Niemand stierf onderweg. Er was geen
sprake van mensensmokkelaars.
Vandaag vertrekt het Belgische migratiebeleid nog
steeds van de migratiestop uit 1974, die maakte dat
asiel en gezinshereniging zowat de enige legitieme
toegangspoorten tot het land werden. Slechts in
specifieke gevallen en onder specifieke voorwaarden
is een verblijf voor langer dan drie maanden mogelijk.
Maar zelfs daar lag de focus de voorbije regeerperiodes op een zo groot mogelijke beperking van de
instroom en de vermindering van ‘onterechte’ verblijfsvergunningen. Het terugkeerbeleid past in dit plaatje
en heeft vooral een ontradende functie: het aantal
aanvragen naar beneden krijgen. Dit toonden we aan
in ons migratierapport van 2014.29
Het idee van een migratiestop is een duidelijk voorbeeld van de mythe dat grenzen optrekken migratie
kan tegengaan. Toch is het niet zo dat België zich
helemaal voor migratie afsluit. Er zijn wel degelijk een
aantal legale toegangswegen naar België.

28 Centrum voor Gelijkheid van kansen, Ben ik een migrant? De
geschiedenis van onze migraties, 2012. http://www.diversiteit.
be/diversiteit/files/File/Pedagogische%20Documenten/migratie_pdf_nl.pdf
29 De Migratiecoalitie, Het migratiebeleid doorgelicht Terugkeer
onder de regering Di Rupo, 2014. http://www.11.be/component/docman/doc_download/1656-dossier-migratiebeleid-migratiecoalitie-2014-

2.2 Papieren grenzen: over
de toegang tot het Belgische
grondgebied
De toegang tot het Belgische grondgebied wordt in
de eerste plaats vormgegeven door een aantal onzichtbare grenzen. Zoals hierboven aangegeven worden de eerste grenzen gezet door de visumvoorwaarden die België stelt. Sinds de migratiestop van 1974
zijn er slechts een handvol wettelijke kanalen voor
migratie naar België. Welke mogelijkheden bestaan er
voor migranten om naar België te komen?
En zijn deze toereikend?

2.2.1 Bestaande toegangswegen
Visum voor kort verblijf

Het is mogelijk om een visum aan te vragen voor een
kort verblijf van niet meer dan drie maanden. Mensen moeten op het moment van de aanvraag kunnen
aantonen wat het doel is van de reis. Mogelijkheden
zijn onder andere een toeristisch verblijf, een familiebezoek, een zakenreis of een bezoek in het kader van
studies of een stage.
De aanvragers moeten aantonen dat ze effectief
van plan zijn om België te verlaten na afloop
van het visum. Dat kan door te bewijzen dat ze een
terugvlucht hebben geboekt. Als dat onvoldoende
aangetoond is wordt een visum kort verblijf geweigerd
omwille van ‘vestigingsgevaar’. Bovendien moeten ze
aantonen geen last te zijn voor het sociaal systeem
in België. Daarom moeten zij aantonen dat ze over
voldoende bestaansmiddelen beschikken om hun verblijfskosten en de terugreis te dekken (richtbedragen:
95 euro per dag als je in een hotel verblijft, 45 euro
per dag als je bij een particulier verblijft). Familie of
vrienden kunnen verklaren dat zij hen ten laste nemen.

Gezinshereniging

Familieleden van Belgen of buitenlanders met de
Belgische nationaliteit kunnen via het recht op gezinshereniging toegang krijgen tot België. De regels
verschillen sterk afhankelijk van de nationaliteit van de
persoon. De wet van 8 juli 2011 maakte de voorwaarden strenger.30 Wie zijn echtgenoot, partner
of kinderen wil laten overkomen, moet in de eerste
plaats over ‘voldoende huisvesting' en over ‘stabiele
en toereikende bestaansmiddelen' beschikken. De
persoon die zich met zijn gezinsleden wil herenigen,
moet een inkomen hebben dat minstens gelijk is aan
120% van het leefloon. Verder werden de criteria voor
een duurzame relatie met een partner aangescherpt.
30 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2011070829

Zo is het stabiel en duurzaam karakter van een relatie pas
aangetoond als de partners gedurende minstens één
jaar voorafgaand aan de aanvraag onafgebroken hebben
samengewoond, als de partners een relatie van minstens
twee jaar kunnen bewijzen of als de partners een kind
hebben. Alleen ouders van een minderjarige kunnen zich
nog vervoegen bij hun kind dat in België verblijft.31

Arbeidsmigratie

Sinds 1974 is er officieel nog maar een beperkte
arbeidsmigratie mogelijk naar België. Als basisprincipe geldt dat werkgevers pas een derdelander
(niet EU)-arbeidsmigrant kunnen tewerkstellen indien
een individueel arbeidsmarktonderzoek (uitgevoerd
door de gewesten) uitwijst dat er op de arbeidsmarkt
(niet alleen de Belgische maar in de hele EU) geen
geschikte kandidaten te vinden zijn. In de regel komen
enkel heel specifieke profielen en hoog opgeleide
personen in aanmerking. Bovendien is arbeidsmigratie
enkel mogelijk voor werknemers afkomstig uit landen
waarmee België verbonden is door een bilateraal akkoord (Turkije, Marokko, Algerije, Tunesië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië).
De toelating wordt verleend onder de vorm van een
arbeidskaart B voor de werknemer en een arbeidsvergunning voor de werkgever.
Op dit basisprincipe bestaat een aantal uitzonderingen. EU-burgers genieten in principe van het vrij
verkeer van werknemers. Andere uitzonderingscategorieën zijn hooggeschoolden (brutoloon van minimum €
38.665), leidinggevenden (brutoloon van € 64.508),
wetenschappers en beroepssporters. Deze uitzonderingscategorieën krijgen een arbeidskaart B zonder
een individueel arbeidsmarktonderzoek. Een andere
groep van officiële arbeidsmigranten wordt gevormd
door een beperkte groep van derdelanders die vrijgesteld zijn van de arbeidskaart omdat hun functie de
Belgische economie komt versterken (bv. kaderpersoneel, postdoctorale onderzoekers, bepaalde buitenlandse kaderleden …).

Studentenvisa

Het is mogelijk voor derdelanders om in België hoger
onderwijs te volgen. Studenten moeten aantonen dat zij
voor een bepaalde opleiding ingeschreven zijn en dat zij
over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Voor het
academiejaar 2015-2016 geldt een minimumbedrag
van 617 euro per maand. Voldoende bestaansmiddelen
kunnen ook worden bewezen via een verbintenis tot
tenlasteneming. In de beleidsnota voor 2016 kondigde
de regering wijzigingen aan in de behandeling van de
studentendossiers teneinde ‘de voorwaarden duidelijk
te maken en misbruik tegen te gaan’.32
31 Kruispuntbank Migratie, verblijfsrecht http://www.kruispuntmi.
be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/gezinshereniging
32 Algemene Beleidsnota Asiel en Migratie, 3/11/2015.
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2.2.2 Toegangskanalen schieten te kort
De Belgische toegangswegen voor migratie schieten
in de praktijk vaak tekort en beantwoorden niet aan de
realiteit van een geglobaliseerde wereld met toenemende mobiliteit. Dit wordt erg duidelijk wanneer we
kijken naar de twee onderstaande categorieën van
migratie. Zowel voor arbeidsmigratie als voor mensen
op zoek naar internationale bescherming is er een
duidelijk gebrek aan legale toegangskanalen.

2.2.2.1 Arbeidsmigratie

“

Iedereen heeft te winnen bij arbeidsmigratie. Alle studies wijzen dat uit. Die
mensen zijn een economische meerwaarde!”33
Minister van ontwikkelingssamenwerking
Alexander de Croo, april 2015

Onderzoek geeft aan dat de vraag naar arbeidskrachten een grote rol speelt in het verklaren van migratiestromen. Waar een arbeidsmarkt mogelijkheden
biedt vindt migratie plaats, ongeacht de beperkingen
die men oplegt. Gezien de demografische en economische situatie in België kunnen we een continue
vraag naar arbeidskrachten verwachten. Wanneer
legale migratiekanalen gesloten blijven, is de onvermijdelijke consequentie dat migranten via andere kanalen
zoals familiemigratie maar ook via de ‘illegale’ weg
zullen komen. Dit geldt ook voor België.
Sinds de migratiestop van 1974 zijn mensen dan ook
blijven komen. Naast de legale arbeidsmigratie die erg
beperkt blijft - in 2014 werden 4.768 verblijfstitels
voor ‘bezoldigde activiteiten’ afgeleverd aan
derdelanders 34- zijn mensen van buiten de Europese Unie naar België blijven komen. Ook voor jobs
waar geen hogere opleiding voor nodig is. Soms via
oneigenlijk gebruik van andere migratiekanalen zoals:
asiel, gezinshereniging, studie ... Deze mensen zijn niet
geregistreerd als arbeidsmigrant maar werk vinden
was vaak hun eerste drijfveer. Velen zagen hun verblijfsaanvraag afgewezen. Anderen deden nooit een
verblijfsaanvraag. Dit maakt dat heel wat werknemers
informeel aan de slag zijn in het huishouden, de bouw,
horeca en schoonmaaksector … Exacte cijfers zijn
niet beschikbaar, maar een onderzoek uit 2007 schat
het aantal mensen zonder wettig verblijf in België op
100.000. Een meerderheid van hen zou regelmatig
33 De Morgen, Iedereen heeft te winnen bij arbeidsmigratie
25/04/2015.
34 Cijfers aangevraagd bij het federaal migratiecentrum Myria,
20/11/2015.
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aan de slag zijn in de informele economie.35 Sommige
werkgevers en hun klanten blijken dan ook altijd bereid
om deze werknemers zonder wettig verblijf aan een
job te helpen. Die werkgevers en klanten halen immers
een grote winst uit clandestiene arbeid. De verborgen
economie draait op volle toeren en maakt duidelijk dat
er noden zijn op de arbeidsmarkt die vandaag enkel
opgevuld raken door arbeidsmigranten. Bovendien
brengt de informele arbeidsmigratie een grote humanitaire kost met zich mee. De eerste slachtoffers van
zwartwerk zijn de werknemers zonder wettig verblijf.
Deze humanitaire kost beschrijven we in het volgende
subdossier van dit Migratierapport.
Volgens Jan Knockaert, coördinator van de Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten (OR.C.A)
doen we in België “al 40 jaar alsof we niet aan
arbeidsmigratie doen behalve voor hoogopgeleiden.
Die 40 jaar is er voortdurend arbeidsmigratie geweest
zowel van hoog- als laagopgeleiden.
Iedereen die bij OR.C.A langskomt vragen wij: waarom ben je naar België gekomen? In 99% van de gevallen krijg je als antwoord: om te werken. Ze kwamen
alleen via andere kanalen en procedures naar België.
Arbeidsmigratie is er, je kan er alleen voor zorgen dat
ze op een legale manier plaats kan vinden”. 36
Een realistisch arbeidsmigratiebeleid speelt in op de
werkelijke noden van de arbeidsmarkt en arbeidsmigranten. Het creëert voldoende legale kanalen voor
arbeidsmigratie van zowel hoog- als laagopgeleiden.

Een opening in het beleid?

Na de grote scheepsramp op de Middellandse Zee in
april 2015 waarbij honderden migranten om het leven
kwamen brak minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander de Croo een lans voor meer arbeidsmigratie: “Heel wat mensen proberen nu in bijzonder
gevaarlijke omstandigheden tot in Europa te geraken.
Voor hen moeten we een legale weg creëren met een
werkvergunning.”
Staatssecretaris Francken ging echter meteen op de
rem staan: “Zo werkt het niet. Met het verstrekken
van werkvergunningen kun je de immense vluchtelingenproblematiek niet oplossen. Het gaat over twee
verschillende doelpublieken. Bij vluchtelingen is kwetsbaarheid, vrees voor vervolging, de dood het criterium.
Bij economische migratie gelden criteria van een andere orde.” Toch sloot de staatssecretaris de poort van
economische migratie niet helemaal. “Ik sta altijd open
voor het debat over meer actieve migratie die onze
economie versterkt en minder passieve migratie.”37
35 Joris Michielsen, Promoting integration for migrant domestic
workers in Begium. CeMIS.
36 Interview OR.C.A, 19/10/2015.
37 De Morgen, Theo Francken: ‘arbeidsmigratie is geen oplossing voor de asielcrisis’, 14/08/2015. http://www.demorgen.be/
binnenland/theo-francken-arbeidsmigratie-is-geen-oplossingvoor-asielcrisis-b569f87a/

Later in de commissie Binnenlandse Zaken herhaalde
de staatssecretaris zijn pleidooi voor voorzichtigheid
omtrent arbeidsmigratie door te verwijzen naar de werkloosheidsstatistieken in België. “Wij hanteren nu het
principe van de economische preferentie waarbij
wij eerst kijken of er in eigen land kandidaten
beschikbaar zijn. Vervolgens kijken wij in de
Europese Unie en pas nadien wordt buiten de EU
gekeken. ... Dit lijkt mij een redelijk logisch principe.” 38

Mensen op de vlucht worden met verschillende grenzen geconfronteerd. Zij botsen in eerste instantie
niet op fysieke grenzen maar op de visumvoorwaarden. Mensen van buiten de EU die naar
België reizen en in ons land willen verblijven, hebben
een visum nodig. Dit geldt ook voor vluchtelingen uit
landen als Syrië, Afghanistan en Irak. De bestaande
(bovengenoemde) visa zijn niet bedacht voor mensen
die gedwongen hun land moeten ontvluchten.

Sinds de zesde staatshervorming zijn echter de regionale regeringen bevoegd voor arbeidsmigratie.
De Vlaamse regering kan dus een eigen beleid voor
arbeidsmigratie ontwikkelen. In het Vlaamse regeerakkoord lezen we dat er werk gemaakt wordt van
‘een actief arbeidsmigratiebeleid voor werknemers en
zelfstandigen dat afgestemd is op de specifieke noden van de Vlaamse arbeidsmarkt’. Men voorziet een
‘flexibele instroom van hooggeschoolde werknemers,
alsook van middengeschoolden via een dynamische
knelpuntberoepenlijst’.39 Het Vlaamse regeerakkoord
lijkt dus iets meer ruimte te laten door de toegang
van middengeschoolden mogelijk te maken. Laaggeschoolden komen niet aan bod. Tegen het eind van
de legislatuur wil Vlaanderen met een nieuw decreet
arbeidsmigratie komen. Dit kan een belangrijke stap
betekenen in het uitwerken van een meer realistisch
arbeidsmigratiebeleid dat inspeelt op de werkelijke
noden van onze arbeidsmarkt en de arbeidsmigranten.

In onderstaand stukje tonen we aan dat de visumvoorwaarden voor hen vaak een obstakel zijn op hun
weg naar bescherming. Daarnaast zijn er een aantal
specifieke instrumenten die België kan gebruiken om
mensen die bescherming zoeken toch een toegang te
bieden: de gezinshereniging, het humanitaire visum en
de hervestiging. Maar ook deze schieten vaak tekort.
We gebruiken het voorbeeld van Syriërs om het probleem te illustreren.

2.2.2.2 Toegangswegen voor mensen op de vlucht

Zes op de tien asielzoekers werden in 2015 erkend
als vluchteling of kregen subsidiaire bescherming. Dat
leren cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de
Vluchtelingen en Staatlozen. In 2014 kreeg minder
dan de helft (46,8 procent) bescherming. De stijging
geeft aan dat de meeste mensen die een asielaanvraag doen, recht hebben op bescherming volgens
de Conventie van Genève en de Europese wetgeving.
Vandaag vragen vooral Irakezen, Syriërs, Afghanen en
Somaliërs asiel aan. Meer dan 80 procent van deze
asielzoekers krijgt een beschermingsstatus. Met een
beschermingsgraad van 98 procent steken Syriërs er
bovenuit.40 België geeft ruim bescherming aan
mensen die daarvoor aankloppen. Maar de inspanningen om vluchtelingen te helpen veilig ons
land te bereiken zijn quasi onbestaande. Om
naar België te komen bestaan er op dit ogenblik zo
goed als geen legale en veilige kanalen. Dat geldt ook
in andere EU-lidstaten. Met als gevolg dat mensen
die recht hebben op internationale bescherming nog
steeds een dodentocht moeten ondergaan voor ze
een asielaanvraag kunnen indienen.
38 De Kamer, Verslag van de Commissie voor de Binnenlandse
Zaken, 29/04/2015. http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/
ic149x.pdf
39 Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019, http://www.
mobielvlaanderen.be/pdf/beleidsnota-brieven/regeerakkoord2014-2019.pdf.
40 De Tijd, Meer asielzoekers krijgen bescherming, 18/08/ 2015.

a) Visumvoorwaarden: obstakels voor mensen op de vlucht
De bestaande visumvoorwaarden zijn niet aangepast
aan de situatie van vluchtelingen. Voor mensen op de
vlucht is het onmogelijk of erg moeilijk om eraan te
beantwoorden.
Dat mensen een visum slechts kunnen aanvragen in
het herkomstland zelf of in een land waar ze wettelijk
verblijven, vormt de eerste barrière. In landen waar
geen Belgische ambassade (meer) is, zoals bijvoorbeeld in Syrië, is het in principe mogelijk een aanvraag
te doen op de Belgische ambassade in een van de
buurlanden. Syriërs mogen daar een visum aanvragen
op voorwaarde dat zij er wettig verblijven. Dit betekent
dat mensen, vooraleer zij op de vlucht slaan, hun verblijfsrecht in de buurlanden in orde moeten brengen.
Gezien het geweld in landen als Syrië is dit een groot
obstakel. Veel vluchtelingen moeten halsoverkop
vertrekken en beschikken niet over de nodige documenten.
Verder maken de specifieke voorwaarden die aan elk
type visum verbonden zijn, het mensen op de vlucht
heel moeilijk:
- Zo moeten aanvragers voor een visum voor kort
verblijf aantonen wat het doel is van hun reis (asiel
aanvragen in België is geen geldige reden) en dat ze
effectief van plan zijn om het land te verlaten na afloop
van het visum. Verschillende visumaanvragen werden geweigerd omwille van ‘vestigingsgevaar’.
Mensen op de vlucht kunnen natuurlijk moeilijk voorspellen of hun land binnen drie maanden veilig genoeg
zal zijn. Daarnaast moeten aanvragers aantonen dat ze
over voldoende bestaansmiddelen beschikken om hun
verblijfskosten en de terugreis te dekken. Familie of
vrienden kunnen verklaren dat zij hen ten laste nemen.
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Maar het is duidelijk dat niet alle mensen op de vlucht
over voldoende bestaansmiddelen beschikken of mensen in België kennen die hen ten laste kunnen nemen.

hereniging en kunnen enkel een humanitaire visumaanvraag (zie volgende punt) indienen: een lange en
complexe procedure, met een erg onzekere uitkomst.

- Werknemers moeten een arbeidskaart hebben
vooraleer zij een visum aanvragen. De toekomstige
werkgever moet de arbeidskaart voor hen aanvragen
en tegelijk aantonen dat niemand anders in België
of in de Europese Unie een specifieke vacature kan
invullen.

De kosten van de procedure vormen een tweede
belangrijk obstakel bij de gezinshereniging. De kosten
van de behandeling van de visumaanvraag, de medische attesten, het verkrijgen van de documenten en
de legalisatie daarvan, de reis naar de ambassades en
het verblijf ter plaatse, de DNA-testen en de vliegtuigtickets lopen vaak te hoog op voor de families. Alles
samen kan dit oplopen tot een paar duizenden euro’s.

- Studenten moeten aantonen dat zij voor een
bepaalde opleiding ingeschreven zijn en dat zij over
voldoende bestaansmiddelen beschikken.
In het geval van werknemers en studenten gaat het
duidelijk om een doelbewuste migratie waar heel
wat voorbereiding aan vooraf gaat. Een dergelijk
visum regelen vanuit een land in oorlog is zo goed
als onmogelijk. Sommige Syriërs proberen om via
studentenvisa naar België te komen, ook al komen
ze vooral om veiligheid te vinden. Dat betekent dat zij
noodgedwongen onwaarheden over hun reisdoel en
situatie vertellen. Dit kan problemen veroorzaken eens
zij in België een asiel- of verblijfsprocedure opstarten:
fraude kan immers een reden zijn om een verblijfsvergunning te weigeren of in te trekken.41 Het is een
duidelijk voorbeeld van wat onderzoek aangeeft: waar
legale migratiekanalen onmogelijk gemaakt
worden, proberen mensen via andere kanalen te
migreren door ‘van categorie te wisselen’.

B) Hindernissen bij de gezinshereniging
Begunstigden van internationale bescherming die hun
land ontvluchten, worden daarbij vaak gedwongen hun
gezin achter te laten. In België hebben deze personen
recht op gezinshereniging. Dit is voor hen de enige
manier om hun gezinsleven in veiligheid verder te
zetten. Hun recht op een gezinsleven komt echter
in het gedrang door de talrijke hindernissen die zij
ondervinden tijdens deze procedure.

Daarnaast is de termijn waarbinnen je de aanvraag moet indienen vaak een probleem. Die moet
ingediend worden binnen het jaar na de verkrijging van
het beschermingsstatuut. Eens deze termijn verstreken is, moeten bijkomende voorwaarden vervuld zijn,
zoals het bestaan van toereikende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen. Vaak lukt het niet om het
dossier binnen de termijn in te dienen. Zo is het niet
evident om alle nodige documenten te verzamelen, ze
te legaliseren en vertalen. Bovendien zijn er bijkomende kosten zoals voor het reizen naar de ambassade in
een buurland. Een reisweg die in vele gevallen niet evident is. Libanon sluit bijvoorbeeld zijn grenzen af voor
Syriërs. Verschillende mensen werden gedood op weg
naar de ambassade voor een visumaanvraag. In de
herfst van 2015 gingen er stemmen op om de termijn
van 1 jaar te verkorten tot drie maanden. Een voorstel
dat volgens organisaties als Vluchtelingenwerk Vlaanderen en UNHCR gelukkig van tafel geveegd werd.42

c) Het humanitaire visum

Ten eerste hanteert België een zeer nauwe biologische invulling van ‘het gezin’. Door de gezinshereniging te beperken tot echtgenoten, minderjarige kinderen en de ouders van een niet-begeleide minderjarige
vreemdeling, definieert de Belgische wet over gezinshereniging het begrip ‘gezin’ op een erg beperkte
manier. Zonder de specifieke situatie van vluchtelingen
voldoende in rekening te nemen. Het valt immers vaak
voor dat deze mensen zorgen voor andere familieleden
zoals hun meerderjarige kinderen, broers en zussen,
geadopteerde kinderen, nichtjes en neefjes, of zieke
ouders. Deze personen hebben geen recht op gezins-

In bijzondere situaties en om humanitaire redenen
kunnen mensen een humanitair visum aanvragen
om naar België te komen. Deze mogelijkheid is niet als
zodanig ingeschreven in de wet, maar valt onder de
algemene bevoegdheid van de staatssecretaris en zijn
administratie. De richtsnoeren voor de toekenning van
een humanitair visum worden gesteld door de Dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ). DVZ kent het humanitair
visum voor lang verblijf zeer uitzonderlijk toe aan mensen die al een band hebben met België. In de praktijk
wordt het vooral gezien als een uitbreiding op de
gezinshereniging. Het gaat voornamelijk over: meerderjarige vreemdelingen die alleen achterblijven in het
herkomstland en die nog volledig afhankelijk zijn van
het gezin dat al wettig in België verblijft, kinderen zonder ouders wiens voogd al wettig in België verblijft of
vreemdelingen met bijzondere banden met een Belg
of met een vreemdeling die legaal in België verblijft.
Vluchtelingen die via deze piste gezinsleden naar België proberen te laten komen worden met een aantal

41 Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Veilige en legale routes voor
Syriërs op de vlucht, 03/2015. http://www.vluchtelingenwerk.
be/sites/default/files/2015-03_veiligeenlegaleroutesvoorsyriersopdevlucht-vluchtelingenwerk_ea.pdf

42 UNHCR, UNHCR bezorgd over plan om termijn voor indienen
van de aanvraag tot gezinshereniging van de vluchteling
in te perken, 16/10/2015. http://www.unhcr.be/nl/home/
artikel/1432924096657e0a9dc2922b636efab0/unhcr-bezorgd-over-plan-om-termijn-v.html
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obstakels geconfronteerd. Voor gevluchte Syriërs
vraagt DVZ onder andere dat ze de precaire situatie
van de achtergebleven familieleden bewijzen. Hoewel
de onzekere en onveilige situatie in een land als Syrië
evident lijkt, is dit onvoldoende reden om een humanitair visum toe te kennen. Dit werd bevestigd door
Staatssecretaris Francken in het parlement. 43
Daarnaast moeten gezinsleden aantonen dat zij financieel en affectief afhankelijk zijn van het gezinslid hier
in België. Bovendien moet deze laatste aantonen dat
hij over voldoende middelen beschikt om in te staan
voor het familielid. Aan dat financiële criterium wordt
zeer veel belang gehecht. Maar een officieel vastgelegde drempel is er niet.
In het algemeen beoordeelt DVZ de aanvragen strikt en is de kans op slagen erg onzeker.
Bovendien behandelt DVZ deze dossiers niet met
prioriteit (visa met het oog op werk gaan voor) en
zijn er wachttijden die oplopen tot meer dan een jaar.
Deze procedure is dus niet aangepast aan de situatie
van mensen op de vlucht. Bovendien hebben de
humanitaire visumaanvragen momenteel een
nog lagere prioriteit gekregen wegens personeelsgebrek. Daarnaast zijn er de hoge kosten van
de aanvraag zelf. Het indienen alleen kost al meer dan
400 euro. Bijkomend obstakel vanaf maart 2015 is
dat elke volwassene die een aanvraag voor een visum
onder art. 9 van de Vreemdelingenwet indient een
bedrag van € 215 moet betalen. De zogenaamde
‘retributiekosten’ die mensen moeten betalen
voor de afhandeling van hun verblijfsaanvraag
zijn ook van toepassing op wie een humanitair
visum wil aanvragen. Dit is een heel hoog bedrag,
vooral omdat de aanvragers helemaal geen zekerheid
hebben dat zij het visum zullen krijgen.
Tenslotte voelen organisaties op het terrein aan dat
DVZ het laatste jaar enorm streng is bij het hanteren
van de criteria om een humanitair visum toe te kennen.
Het is voor hen onmogelijk om in te schatten of een humanitair visum kans op slagen heeft of niet, omdat de
criteria die gelden in de praktijk, over het algemeen erg
strikt, maar ook zeer verschillend worden toegepast.

43 De Kamer, Schriftelijke vraag en antwoord, 25/01/2016. http://
www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-Bx
xx-885-0394-2015201606692.xml

VOORBEELD:
een Syrisch gezin dat in 2014 naar België vluchtte
vroeg een humanitair visum aan om ook de
twee oudste kinderen (studenten van 19 en 20
jaar) naar België te laten overkomen. Omdat ze
meerderjarig zijn kwamen ze niet in aanmerking
voor een gezinshereniging. Het humanitaire visum
werd geweigerd omdat de vraag ingediend werd
in Beirut en ze zich dus niet meer in het onveilige Syrië bevonden. Al konden de meerderjarige
kinderen moeilijk anders, want in Syrië zelf is geen
Belgische ambassade. Bovendien genieten vluchtelingen in Libanon geen enkele bescherming of
statuut en zijn er regelmatige arrestaties.

Het toekennen van visa op basis van humanitaire
redenen blijven uitzonderingen en moeten dat
volgens de betrokken diensten (dienst lang
verblijf) ook blijven. Als een persoon niet voldoet aan
de wettelijke voorwaarden van gezinshereniging kan
het niet de bedoeling zijn om een visum aan te vragen
op basis van humanitaire redenen. Nochtans zijn er
veel dossiers die dat vanuit humanitair oogpunt wel
behoeven. Zo kan een Syrische vluchteling zijn vrouw
en minderjarige kinderen met een gezinshereniging
laten overkomen. Voor zijn zoon van 20 jaar kan dat
niet. Op dat moment wordt de moeder voor de keuze
geplaatst: haar kind van 20 achterlaten in Syrië? Of
zelf in de oorlogssituatie blijven bij haar kind, ondanks
dat zij het recht heeft naar hier te komen? 44
Twee sterk gemediatiseerde initiatieven vormden
in het jaar 2015 een uitzondering op de regel:
1. Een visum, een leven
Het initiatief ‘Een visum, een leven’ van een groep
Brusselaars om twee Syrische families naar België te
laten komen haalde de nationale media. In juli 2015
slaagden zij erin de twee gezinnen vanuit Turkije met
een humanitair visum naar België te halen. Tientallen
mensen schaarden zich achter het project, er was
juridische ondersteuning, heel wat administratieve regelingen, een vliegreis over en weer naar Ankara en
de bijdrage voor de aanvraag van 215 euro per volwassene. Alles samen kostte dit initiatief hen 3.000
euro. Het verhaal toont aan dat de aanvraag van een
humanitair visum niet iedereen gegeven is. 45

44 Interview Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen,
1/10/2015.
45 Mo, Brusselaars halen Syrische vluchtelingen zelf naar België, 21/06/2015. http://www.mo.be/analyse/brusselaars-halen-syrische-vluchtelingen-zelf-belgie
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2. Christenen op de vlucht
Dat het mogelijk is om humanitaire visa te verlenen
aan mensen in nood als er politieke wil is, toonde
de regering zelf aan. In juli 2015 maakte de regering
bekend dat België met een geheime operatie 244
christenen uit Aleppo gered had. Het initiatief startte
vanuit een actiegroep die de personen selecteerde.
Daarbij werd voorrang gegeven aan gezinnen met
jonge kinderen, alleenstaande vrouwen, ouderen en
zieken. Deze mensen konden met een visum veilig
naar België reizen en hier asiel aanvragen. Een gelijkaardige geheime actie voor 37 Syriërs kwam eind
december 2015 aan het licht. Lovenswaardige initiatieven, want elke poging om bedreigde bevolkingsgroepen bescherming te bieden is een overwinning.
Toch riep de operatie in Aleppo bij heel wat mensen
en organisaties vragen op omdat er op hetzelfde
moment veel gelijkaardige dossiers hangend waren
en zelfs al een jaar onbehandeld bleven. In dossiers
met dezelfde criteria (christenen uit Aleppo) werden
geen of negatieve beslissingen genomen. Op basis
van welke criteria men beslist is onduidelijk. Met vier
miljoen mensen op de vlucht voor het conflict in Syrië
kan België dan ook meer dan een eenmalige geheime actie organiseren, vindt het Belgische Comité
voor Hulp aan Vluchtelingen. 46
Toch lijkt het erop dat het bij deze eenmalige acties
blijft. In de beleidsnota voor 2016 beschrijft men de
operatie in Aleppo als een uitzonderlijke maatregel
in een acute crisissituatie.47 Een echt beleid rond
toegang voor mensen in nood aan bescherming
blijft onbestaande. Ook in het regeerakkoord en de
beleidsnota’s komt het creëren van veilige toegangswegen niet aan bod. Het is geen beleidsprioriteit. Het
kabinet van staatssecretaris Francken is er dan ook
niet van overtuigd dat meer legale toegangswegen
een antwoord zijn op de drama’s op de Middellandse Zee: “Ze zullen de irreguliere migratie niet doen
afnemen.”48 Twee argumenten werden door staatssecretaris Theo Francken aangehaald om een soepelere
toepassing rond toegangswegen voor mensen op de
vlucht te verwerpen.

der de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Wettelijk is alles er om ze flexibeler toe te passen
voor mensen in crisissituaties. De staatssecretaris kan
de diensten vragen soepeler op te treden en hiervoor
criteria opstellen. Dat is een politieke beslissing. Net
zoals het een politieke keuze is om ze op een strenge
manier toe te passen. Het kabinet toonde zelf in het
dossier van de christenen uit Aleppodat het juridisch
argument geen obstakel hoeft te zijn. Het lukte hen om
de Syriërs veilig in ons land te krijgen.
“Het aantal humanitaire visa en mensen die we via
resettlement opvangen, mag dan misschien klein
lijken, gemiddeld vragen er ook nog eens 100 mensen per dag asiel aan. We doen dus veel meer.[ …]
Wie zegt dat we ook nog eens duizenden Syrische
vluchtelingen moeten opvangen, organiseert een
asielcrisis.” 50
Door streng te zijn in het toegangsbeleid hoopt men
de migratiestroom in te perken. Het Belgisch Comité
voor Hulp aan Vluchtelingen denkt daar anders over:
“Er is geen wil om mensen op legale manier naar hier
te laten komen omdat men denkt dat daarmee de
instroom verhoogt. De vraag is echter of men door
strengere voorwaarden te stellen mensen in hun land
houdt. Het gaat vaak om de meest wanhopige mensen die absoluut geen andere keuze hebben dan te
herenigen met hun familie in België. Ze zullen er alles
aan doen om naar ons land te komen en bij hun familie
te zijn. Het eerste gevolg van een verstrenging is dus
net meer illegale migratie.”51 Onderzoek geeft aan dat
dit soort beperkingen weinig effectief zijn. Dit zien we
ook in de praktijk. Het verhaal van Abdel beschrijft een
situatie waar organisaties op het terrein systematisch
mee geconfronteerd worden.

“Experten in mijn administratie werken al enkele
maanden aan een structureel programma rond humanitaire visa, maar dat is juridisch erg moeilijk en
zou bovendien slechts een beperkte toegevoegde
waarde bieden”49
Toch lijken er weinig juridische bezwaren tegen een
soepelere toepassing. De humanitaire visa vallen on46 Interview BCHV, 1/10/2015.
47 Algemene Beleidsnota Asiel en migratie, 3/11/2015. http://
www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1428/54K1428019.pdf
48 Interview kabinet Francken, 13/11/2015.
49 De Kamer, Beknopt verslag Commissie voor de Binnenlandse Zaken, 14/072015. https://www.dekamer.be/doc/CCRA/
pdf/54/ac225.pdf
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50 Idem.
51 Interview BCHV, 1/10/2015.

HET VERHAAL VAN ABDEL
Abdel is een Iraakse jongen van 21 jaar. Hij
verloor zijn moeder toen hij tien maanden oud
was, zijn vader werd vermoord in 2003 na de val
van het regime. Abdel werd geadopteerd door
de broer van zijn vader. Zijn adoptievader werd
omwille van zijn werk vervolgd door terroristische
netwerken en vluchtte in 2012 naar België. Hij
werd erkend als vluchteling. In maart 2015 kregen
de adoptiemoeder van Abdel en de broertjes en
zusjes een visum, zodat zij zich konden herenigen
met hun echtgenoot en vader in België.
Ook Abdel diende samen met zijn broers en
zussen een aanvraag voor humanitair visum in om
bij zijn enige familie te zijn. Op dat moment was
hij 19 jaar oud. Een rapport van UNHCR dat het
traumatische verleden (het verlies van zijn ouders,
de vrees voor vervolging, het voortdurende onderduiken …) en de onzekere situatie van Abdel bevestigt, werd toegevoegd aan zijn asielaanvraag.
Toch werd de aanvraag door Dienst Vreemdelingenzaken geweigerd wegens ‘onvoldoende
humanitaire elementen’. Zo was er volgens DVZ
geen sluitend bewijs dat hij geïsoleerd leefde in
Irak, dat zijn ouders gestorven waren of dat hij
zich een precaire situatie bevond. Het rapport van
UNHCR werd op geen enkele manier in rekening
genomen.
In augustus 2015 zag Abdel geen andere keuze
dan via de ‘illegale’ weg naar België te komen.
Hij reisde van Irak naar Turkije waar hij op een
opblaasbootje naar Griekenland vaarde. Vandaar
reisde hij te voet en met vrachtwagens langs Macedonië, Servië, Kroatië, Hongarije, Oostenrijk en
Duitsland om uiteindelijk in België bij zijn familie
aan te komen. Abdel betaalde voor deze tocht
ruim 4.000 euro aan een smokkelaar.
Na bijna twee maanden onderweg arriveerde
Abdel in België.

d) resettlement
Mensen die vluchten voor oorlog, geweld of vervolging komen meestal in vluchtelingenkampen in de
buurlanden terecht. De levensomstandigheden in
deze kampen zijn vaak moeilijk en onzeker. Wanneer
de bescherming van vluchtelingen in deze landen niet
gegarandeerd kan worden moeten elders oplossingen
gezocht worden. UNHCR, de vluchtelingenorganisatie
van de VN richtte daarom het resettlement-programma
op. Landen zoals België kunnen deze mensen zelf
uitnodigen en ze officieel erkennen als vluchteling. Ze
krijgen dan een verblijfsrecht van onbepaalde duur. Op
die manier tonen landen ook solidariteit met de landen
die de meeste vluchtelingen opvangen.
België voerde de inspanningen voor resettlement op. Ons land verdubbelde het hervestigingsquotum voor 2015 van 150 naar 300. In de loop van
2015 werd vervolgens beslist dat aantal verder op te
trekken tot 550. In de beleidsnota voor 2016 bevestigt de regering het engagement om ook in 2016,
550 vluchtelingen te hervestigen. De regering doet
daarmee meer dan wat de Europese Commissie had
gevraagd en nam haar verantwoordelijkheid. Toch blijven de inspanningen, gelet op de ernst van de situatie,
beperkt. Bovendien blijkt dat men er in 2015 niet in
slaagde om de aangekondigde 550 vluchtelingen te
hervestigen. Men beperkte zich ‘gezien de opvangcrisis’ tot 300 vluchtelingen. Het kabinet van de staatssecretaris verzekert dat het engagement overeind blijft
en dat het de 250 dossiers die dit jaar niet behandeld
worden, overhevelt naar 2016.52

52 Interview Kabinet Francken 13/11/2015.
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2.3 Fysieke grenzen: België en Fort
Europa
Naast de ‘papieren grenzen en obstakels’ zijn er meer
zichtbare maatregelen die onze regering neemt in de
strijd tegen (irreguliere) migratie. Zowel op binnenlands als op Europees niveau, binnen het Europese
grensbewakingsagentschap Frontex, voert de Belgische regering een actief beleid.

2.3.1 Binnenlandse grenscontroles
In het najaar van 2015 werden de binnenlandse acties
en controles in de strijd tegen de irreguliere migratie
opgevoerd. De politie controleerde meer in de grensstreek, maar ook op bekende smokkelroutes, in de
Thalys stations en op de luchthavens.

“

“De voorbije weken werden bij deze
controles 352 mensen zonder papieren
onderschept, net als twee smokkelaars.
Van alle illegalen worden de vingerafdrukken genomen, die vervolgens door
de politiedatabank worden gehaald.
Afhankelijk van het resultaat worden
ze overgeleverd aan de Dienst Vreemdelingenzaken of naar een gesloten
asielcentrum gebracht, in afwachting
van hun repatriëring.
Minister van Binnenlandse Zaken Jan
Jambon, oktober 2015:

Vijf dagen per week zullen telkens 60 tot 100 agenten
worden ingezet voor de controles.”53 Daarnaast richtte
minister Jambon een taskforce op om te verhinderen
dat de vluchtelingentrafiek zich verlegt van het Franse
Calais naar onze kust.
Volgens de minister kwamen de onderschepte migranten vooral uit vier landen: Syrië, Irak, Somalië en
Eritrea. Opvallend is dat het gaat om landen waarvan
de erkenningspercentages voor asiel bijzonder groot
zijn. Het gaat dus vooral om mensen die recht hebben
op bescherming, maar die geen andere keuze hebben
dan een smokkelaar onder de arm te nemen bij gebrek
aan legale en veilige toegangswegen naar België en
de andere EU-lidstaten.

53 De Standaard, Politie onderschept 352 illegale migranten en
gaat controles opvoeren, 8/10/2015. http://www.standaard.be/
cnt/dmf20151008_01908750?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr&utm_campaign=twitterfeed
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In de beleidsnota Asiel en Migratie voor 2016 van
Staatssecretaris Francken tekenen we de volgende zin
op: door de grote instroom van asielzoekers ontstond
de noodzaak om een actie in te richten die maximaal
tracht de controle te behouden op deze instroom. De
regering richtte daarom actie Medusa op. Deze actie
moet in 2016 ‘een belangrijke rol spelen in de betere
controle op grote groepen migranten die massaal en
illegaal onze buitengrenzen overschrijden’.54
Mensensmokkel is een complex probleem dat doortastende en sterke maatregelen verdient tegen netwerken
die misbruik maken van migranten. Men mag echter
niet uit het oog verliezen dat mensensmokkel beantwoordt aan een reële en legitieme vraag. Zolang de
pushfactoren, die mensen naar Europa drijven, blijven
bestaan, gaan mensen steeds op zoek naar nieuwe,
langere en gevaarlijkere routes om Europa binnen te
geraken.

2.3.2 België pleitbezorger van een streng
Europees grenzenbeleid
De EU en de lidstaten bouwen steeds meer aan een
fort dat irreguliere migranten - ongeacht de motieven
waarom ze vertrekken - moet beletten haar kusten te
bereiken. Amnesty International bracht de mishandelingen (het gebruik van traangas, rubberen kogels ...),
pushbacks, geweld en andere mensenrechtenschendingen die daar vaak mee gepaard gaan in kaart.55
Het principe van non-refoulement, dat het terugsturen
van vluchtelingen en asielzoekers verbiedt, kwam
regelmatig in het gedrang. De verantwoordelijkheid
daarvoor ligt zowel bij noordelijke lidstaten, het uiteindelijke bestemmingsoord voor de vele migranten, als
bij de zuidelijke lidstaten, waar de grootste mensenrechtenschendingen plaatsvinden.

Akkoord met Turkije

Ook het Europese akkoord van november 2015 dat
Turkije vraagt om haar grenzen met Europa te sluiten
in ruil voor financiële hulp, past in dit beleid.
De EU-lidstaten willen dat Turkije ‘zo goed als geen
vluchtelingen meer richting Griekenland doorlaat’.
Alleen dan kan het erop rekenen dat de EU-landen
80.000 vluchtelingen uit Turkije laten overvliegen naar
Europa. Belgisch premier Charles Michel toonde
zich na afloop van de Europese migratietop in december 2015 niet optimistisch over de Turkse inspanningen: “Ik stel vast dat landen als Duitsland bereid
zijn om meer te doen in het kader van hervestiging,
maar dat is niet het geval voor België. Wij doen geen
54 Algemene Beleidsnota Asiel en Migratie, 3/11/2015. http://
www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1428/54K1428019.pdf
55 Amnesty International, Fear and Fences: Europe's approach
to keeping refugees at bay, 17/11/2015.

beloftes. Eerst moeten we zien wat er op het terrein
in Turkije gebeurt: voorlopig zien we nog te weinig
resultaten.”56
Het principe dat Turkije vluchtelingen niet langer naar
Europa door zou laten reizen gaat in tegen artikel
13(2) van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens dat stelt dat iedereen het recht heeft
welk land dan ook te verlaten. Bovendien past Turkije
het VN-Vluchtelingenverdrag, dat vluchtelingen toelaat
zich te integreren in het gastland, niet toe. Het gebrek
aan een asielsysteem maakt het onhoudbaar voor de
meer dan twee miljoen Syrische vluchtelingen om in
Turkije te blijven. Daarnaast houdt Turkije vluchtelingen
op grote schaal onwettig vast in detentiecentra en zet
hen onder druk om terug te keren naar oorlogszones.
57
Amnesty International toonde aan dat deze detentiecentra mede gefinancierd worden door de EU.58
Daarmee riskeert de EU zich mee schuldig te maken
aan grootschalige mensenrechtenschendingen.

Onderzoek geeft echter aan dat hekken de routes
gewoon verleggen. Dat er minder vluchtelingen door
Hongarije trekken heeft alles te maken met het feit dat
dit voor de meeste vluchtelingen niet de bestemming
is die zij willen bereiken. En met de grootschalige
schendingen van de rechten van migranten in het land.
Mensen die geen enkele toekomst zien in hun eigen
land, zijn niet tegen te houden door hekken.

België en een sterker Frontex

Een belangrijke rol in het bewaken van de grenzen
wordt opgenomen door Frontex, het Europese
Agentschap voor het beheer van de operationele
coördinatie aan de buitengrenzen. België is een
voorstander van een sterkere rol voor Frontex. Het
regeerakkoord stelt dat België een ‘versterking van
Frontex verdedigt om de grenzen te beveiligen’.62
Europees pleit België er dan ook voor om de
budgetten voor Frontex te verhogen en de
inspanningen op te voeren.63

België pleit voor sterkere buitengrenzen

Binnen de Europese Unie pleit België voor sterkere
Europese buitengrenzen. “We hebben beslist
kordate actie te ondernemen om de buitengrenzen te
versterken en van het terugkeerbeleid een prioriteit
te maken”, kondigde staatssecretaris Theo Francken
aan na van de Europese migratietop van oktober
2015. “En als de lidstaten erin slagen om hogere
terugkeercijfers te realiseren, dan moeten die ook
gecommuniceerd worden zodat ze als afschrikmiddel
dienen voor potentiële migranten.”59 Ook het
regeerakkoord stelt dat er nood is aan actie aan
de buitengrenzen. Zo ‘moet op vrij korte termijn de
onevenredig grote druk op België afnemen’.60
Nog volgens Staatssecretaris Francken zijn hekken
een beproefde methode om de instroom te beperken:
“Geen hek is hoog genoeg, geen zee diep genoeg:
we houden de vluchtelingen toch niet tegen.” Dat
klinkt mooi, maar het klopt niet. Hekken volstaan niet
om alle vluchtelingen buiten te houden, maar overal
ter wereld is het een beproefde methode om
de toevloed aan migranten te stremmen. Sinds
de Hongaren hun hek plaatsten, vielen de registraties
van vluchtelingen terug van dertig- tot veertigduizend
per maand naar twee- tot driehonderd.”61
56 De Standaard, ‘Turkije moet bijna alle vluchtelingen tegenhouden’, 18/12/2015.
57 The Guardian, ‘Turkey arrests 1,300 asylum seekers after
£2bn EU border control deal’, 30/11/2015.
58 Amnesty International, Turkey: EU risks complicity in
violations as refugees and asylum-seekers locked up and
deported, 16/12/2015.
59 De Gazet van Antwerpen, Hogere terugkeercijfers moeten
vluchtelingen afschrikken, 9/10/2015.
60 Algemene Beleidsnota Asiel en Migratie, 3/11/2015.
61 Knack, ‘Theo waarom laat je zoveel asielzoekers binnen ?’,
8/10/2016.

2.3.3 De Belgische bijdrage aan Frontex
Naast het Europese pleidooi voor een sterker Frontex
is er ook de rechtstreekse bijdrage van België. België
draagt zowel financieel als met de inzet van personeel
en materiaal bij aan de werking van Frontex.

De financiële bijdrage

Voor 2016 is een budget van 176 miljoen euro voorzien
voor Frontex. Dat is een stijging met 53% ten opzichte
van het budget van 2015 (114 miljoen euro) dat ook al
substantieel hoger was dan de jaren er voor. Het grootste deel daarin wordt bijgedragen door de Europese
Commissie maar ook de individuele Schengenlanden
dragen een deel bij. De precieze bijdrage van België
daarin is niet bekend.

De materiële bijdrage

België speelde de voorbije jaren een steeds actievere
rol in Frontex. Volgens het jaarverslag van de Federale Politie nam de politie in 2013 deel aan tien Joint
Operations. Dit komt neer op 7.213 gepresteerde
werkuren. In het jaarverslag van de Federale Politie
staat daarover het volgende te lezen: ‘De federale
politie was actief aan de externe EU lucht-, land- en
zeegrenzen. Telkens werden onze grenscontroleurs
ingezet voor zowel de controle van reisdocumenten en
interviews als voor het opsporen van verborgen immigranten met onze migratiehond.’64 In 2014 nam België
deel aan 25 Joint Operations van Frontex in Servië,
Hongarije, Bulgarije, Griekeland, Portugal, Spanje en
62 Regeerakkoord, 9/10/2014.
63 Interview kabinet Francken, 13/11/2015.
64 Jaarverslag Federale politie 2013, http://fedpolbelgium.github.
io/annualreport2013/samenwerking/#frontex.
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Italië.65 Vanaf juni 2014 werd een tweede politiehond
ingezet voor migratiecontroles.66
Ook de Belgische defensie neemt een grotere rol
op in het migratievraagstuk. België neemt met
het fregat Leopold I en de inzet van officieren deel
aan EUNAVFOR MED Sophia, de militaire operatie
gericht op het aanpakken van de mensensmokkelaars
en het vernietigen van hun boten. Volgens Minister van
Defensie Steven Vandeput een belangrijke stap gezien
“de bootvluchtelingen blijven komen”. “De bedoeling
is uiteraard dat de mensen uiteindelijk teruggaan naar
vanwaar ze vertrokken zijn”, zo verklaarde hij na een
reddingsactie van de Godetia in het kader van de Europese reddingsoperatie Triton.67 De Sophia-operatie
is echter controversieel en kreeg kritiek van VN-secretaris-seneraal Ban Ki-moon en mensenrechtenorganisaties omwille van de risico’s voor migranten en
twijfels over de effectiviteit van zulke operaties.

“

Destroying these boats, may end up
depriving the very limited means of those
people, even if those boats are sometimes
used to smuggle people in criminal acts. I
believe the military option has some limited, limited effectiveness and am concerned that destroying these vessels has other
implications’.
VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon over de
EUNAVFOR MED Sophia.70

We zien dat de prioriteiten van defensie meer en meer
verschuiven naar migratie. De beleidsnota defensie
voor 2016 stelt dat defensie een belangrijke rol moet
spelen in de vluchtelingencrisis ‘door de problemen aan te pakken bij de bron, onder andere de de
instabiliteit, de onveiligheid en alle actoren die hiervan
misbruik maken’.68
“Bij defensie leeft het besef dat migratie een van
de grote thema’s van de volgende jaren wordt. Ze
kunnen een belangrijke rol spelen in het breken van
smokkelnetwerken en het vernietigen van boten die
door migranten gebruikt worden. Als we kijken naar
migratiestromen via Libië zien we dat het vooral
economische vluchtelingen zijn. Het is onze plicht
om daar kordaat tegen op te treden. We kunnen deze
stromen al in West-Afrika (bijvoorbeeld in Niger)
tegenhouden”, luidt het op het kabinet van Francken. 69

65 EMN Belgium, Annual report on Asylum and migration policy
in Belgium, 2014. http://www.emnbelgium.be/sites/default/
files/publications/lr_voor_web_fod_annual_report_asylum_2_1.pdf
66 Jaarverslag Federale politie 2014.
67 VRT nieuws, Belgisch marineschip Godetia redt 645 bootvluchtelingen, 1/07/2015. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/
binnenland/1.2380749
68 Algemene Beleidsnota Defensie, 9/11/2015.
69 Interview kabinet Francken, 13/11/2015.
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70 EU Observer, UN chief says EU boat-sinking plan won't work,
27/05/2015.

3. CONCLUSIES

Migratie is een onvermijdelijk onderdeel van bredere maatschappelijke veranderings- en
mondialiseringsprocessen. Grootschalige migratie naar Europa en België is in de volgende
jaren hoe dan ook een realiteit. Migratie stoppen met zichtbare en onzichtbare hekken is
een mythe. De gevolgen van een ‘migratiestop-beleid’ zijn dat niet. Ze zorgen voor meer en
gevaarlijkere migratieroutes en in tegenstelling tot wat ze beogen werken ze permanente
vestiging in de hand. Financieel profiteren mensensmokkelaars en een handvol internationale bedrijven. Slachtoffers zijn de migranten die meer dan een miljard euro per jaar besteden
aan mensensmokkelaars om Europa binnen te geraken. De Europese belastingbetalers
betalen een even hoog bedrag om hen buiten te houden.
Migratie kan voor een groot stuk wél beheerd worden. Het is mogelijk om via legale kanalen
een migratiebeleid vorm te geven dat inspeelt op bestaande noden op de arbeidsmarkt en
de behoeftes van mensen op de vlucht. Internationale organisaties zoals de VN, IOM en
de OESO pleiten eensgezind voor meer legale migratiekanalen naar Europa. Deze kanalen
moeten toelaten dat migratie gestructureerd en beheersbaar verloopt. Zolang er geen legale toegangswegen gecreëerd worden, beantwoorden mensensmokkelaars aan een reële en
legitieme vraag en is ‘de oorlog tegen de mensensmokkel’ zinloos.
Gaat de Belgische regering uit van de mythe ‘grenzen optrekken is migratie stoppen’?
Het antwoord is: ja. Zowel als we kijken naar de papieren grenzen als de fysieke inspanningen die België levert in de strijd tegen irreguliere migratie. Vandaag vertrekt het Belgische
migratiebeleid nog steeds van de migratiestop uit 1974, die maakte dat asiel en gezinshereniging zowat de enige legitieme toegangspoorten werden. Slechts in specifieke gevallen
is een verblijf voor langer dan drie maanden mogelijk. De bestaande toegangskanalen
schieten in de praktijk vaak tekort en beantwoorden niet aan de realiteit van een geglobaliseerde wereld met toenemende mobiliteit.
Dit zien we duidelijk in het toegangsbeleid voor mensen op de vlucht. België geeft ruim
bescherming aan mensen die daarvoor aankloppen. Maar de inspanningen om proactief vluchtelingen te helpen veilig in ons land te geraken zijn quasi onbestaande. Mensen
op de vlucht worden met verschillende grenzen geconfronteerd. We toonden aan dat
de visumvoorwaarden die België stelt voor hen vaak een obstakel zijn op hun weg naar
bescherming. Daarnaast hanteert België een zeer strenge toepassing van de specifieke
instrumenten om toegang te bieden aan mensen op de vlucht: de gezinshereniging en het
humanitaire visum. Vanaf maart 2015 werden mensen die een humanitair visum indienden
met een bijkomend obstakel geconfronteerd. De zogenaamde ‘retributiekost’ van 215 euro
die mensen moeten betalen voor de afhandeling van hun verblijfsaanvraag. Organisaties op
het terrein kunnen onmogelijk inschatten of een humanitair visum nog kans op slagen heeft
omdat men het laatste jaar enorm strikt was bij het toekennen ervan. Daarmee hoopt het
beleid de influx te beperkten maar een eerste gevolg is net meer irreguliere migratie.
Hetzelfde merken we op bij arbeidsmigratie. Het ontkennen van de noden op de arbeidsmarkt leidt tot meer irreguliere migratie. In 2014 werden slechts 4.768 verblijfstitels voor
‘bezoldigde
activiteiten’ afgeleverd aan derdelanders. Toch zijn mensen van buiten de Europese Unie
naar België blijven komen. Dit maakt dat heel wat werknemers informeel aan de slag zijn in
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het huishouden, de bouw, horeca- en schoonmaaksector … België telt vandaag meer dan
100.000 mensen zonder wettig verblijf. De meeste van hen zijn voor hun overleven aangewezen op werk in de informele economie. Dat brengt een enorme financiële en humanitaire
kost met zich mee die we beschrijven in het volgende subdossier van dit rapport.
Naast de ‘papieren grenzen en obstakels’ zijn er ook zichtbare maatregelen die onze
regering neemt in de strijd tegen (irreguliere) migratie. België voert een actief beleid om
irreguliere migratie te bestrijden, zowel op binnenlands als op Europees niveau. Dat laatste
gebeurt binnen het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. De binnenlandse
acties en controles in de strijd tegen de irreguliere migratie werden opgevoerd. De politie
controleerde meer in de grensstreek, maar ook op bekende smokkelroutes, in de Thalys-stations en op de luchthavens. Meer politieagenten werden ingezet tijdens acties tegen de
mensensmokkel. In 2016 werd Actie Medusa opgericht om een betere controle te krijgen
op ‘de grote groepen die massaal en illegaal onze buitengrenzen overschrijden’.
Europees kiest België voluit voor het versterken van de grenzen. België is een voorstander van verhoogde Frontex-inspanningen en pleit ervoor om de budgetten te verhogen.
België ging zelf ook een actievere rol spelen binnen Frontex. In 2014 nam België deel aan
25 Joint Operations van Frontex in Servië, Hongarije, Bulgarije, Griekeland, Portugal, Spanje
en Italië. Ook defensie ging in 2015 een grotere rol spelen in de Europese grensbewaking. Dat gebeurde binnen EUNAVFOR MED Sophia, de militaire operatie met het Fregat
Leopold I. Een operatie die controversieel is en o.a. door de Verenigde Naties bekritiseerd
werd. De prioriteiten van defensie verschuiven steeds meer naar migratie. Het wil een belangrijke rol spelen in het breken van smokkelnetwerken en het vernietigen van boten.
Het bouwen van hekken en de oorlog tegen de mensensmokkel biedt geen antwoord op de
uitdagingen waarmee Europa en België vandaag geconfronteerd worden. Het is een beleid
dat vergeet dat mensensmokkel beantwoordt aan een legitieme vraag van vele duizenden
mensen wiens vluchtwegen steeds meer beperkt worden. We herinneren de beleidsmakers
aan de agenda voor de Sustainable Development Goals die België in september ondertekende. Meer bepaald aan doelstelling 10.7: «Faciliteer ordelijke, veilige en reguliere migratie en mobiliteit, onder meer via de implementatie van een gepland en goed georganiseerd
migratiebeleid.»
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4. aanbevelingen

1. Houd vast aan de internationale verplichtingen inzake bescherming van mensen op de
vlucht
• Het externaliseren van grenzenbeheer en asielprocedures naar derde landen brengt risico’s met zich
mee voor de rechten van migranten en asielzoekers. Deze internationale verplichtingen mogen niet
doorgeschoven worden naar derde landen.
• Zorg ervoor dat het grenzenbeleid de toegang tot internationale bescherming op Europese bodem
niet verhindert.
• Respecteer het principe van non-refoulement zodat mensen op de vlucht niet teruggestuurd worden
naar plaatsen waar hun veiligheid in gevaar is.
2. Creëer veilige routes voor mensen die bescherming zoeken
Zolang het onmogelijk blijft voor mensen op de vlucht om Europa en België op een veilige en legale manier
te bereiken, zal de vluchtelingenstroom via de Middellandse Zee aanhouden. Daarom moeten er veilige en
legale oplossingen komen. Versoepel de bestaande mechanismen om mensen op de vlucht in veiligheid te
brengen met:
• Een snelle, soepele en efficiënte procedure gezinshereniging voor mensen op de vlucht. Dat kan
door:
• de mogelijkheid te bieden aan de begunstigde van internationale bescherming om zelf de aanvraag
gezinshereniging voor zijn familieleden in te dienen in België. Dit bespaart mensen onnodig en
gevaarlijk reizen.
• gezinsleden van begunstigden van internationale bescherming vrij te stellen van de kosten voor het
indienen van een visumaanvraag en de kosten van de DNA-testen terug te betalen wanneer het
resultaat positief blijkt te zijn.
• de retributie die moet betaald worden voor de aanvraag van gezinshereniging af te schaffen
• de lijst van gezinsleden uit te breiden tot alle gezinsleden die tot het huishouden van de betrokkene behoren of van hem/haar afhankelijk zijn. Vanwege hun kwetsbaarheid, moet daarbij bijzondere
aandacht besteed worden aan minderjarigen en oudere personen
• de erkende vluchtelingen die binnen het jaar na de erkenning lieten registreren dat ze willen
overgaan tot gezinshereniging, vijf jaar de tijd te geven om de aanvraag op een veilige en volledige
manier in te dienen.
• in Vlaanderen de mogelijkheid te geven om renteloze leningen aan te gaan voor mensen die kosten
moeten maken om tot gezinshereniging over te gaan. In Wallonië bestaat dit al.
• Een versoepeling van de procedure ‘humanitaire visa’ voor personen die nood hebben aan
bescherming:
• verleen humanitaire visa aan familieleden van mensen op de vlucht die nu niet via gezinshereniging
kunnen komen. Dit in afwachting van een wetswijziging die de lijst van gezinsleden bij de procedure gezinshereniging uitbreidt.
• vereenvoudig de toekenning van deze visumaanvragen. Houd bij de beoordeling altijd rekening met
de humanitaire crisissituatie in het land van herkomst. En zorg voor een minder strikte interpretatie
van de notie ‘humanitaire gronden’ (kwetsbaarheid, precaire situatie, afhankelijkheid …). Het niet
hebben van financiële middelen in België mag geen vast criterium zijn.
• Verkort de behandelingstermijn voor humanitaire visa en verlaag de kosten van de procedure.
Schaf de retributiekost af voor humanitaire visa.
• Bied de mogelijkheid om de aanvraag in België te laten indienen door het familielid of een persoon
met wettig verblijf in België waarmee de aanvrager een bijzondere band heeft, zodat er slechts één
keer naar de ambassade moet gereisd worden bij het ophalen van het visum.
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• Kom de aangegane inspanningen rond hervestiging na. De Belgische inspanningen moeten volgehouden
worden rekening houdend met de evolutie van de noden.
3. Ontwikkel een arbeidsmigratiebeleid
Ontwerp een realistisch arbeidsmigratiebeleid dat inspeelt op de werkelijke noden van de arbeidsmarkt en arbeidsmigranten en dat rekening houdt met ontwikkeling in de herkomstlanden. Zorg voor:
• Ambitieuze decreten/ordonnanties voor arbeidsmigratie in de gewesten. De coördinatie tussen verschillende
beleidsniveaus blijft belangrijk om een coherent beleid uitwerken. Daarin wordt:
• arbeidsmigratie opengesteld voor hoog- en laag opgeleiden.
• vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in zendende en ontvangende landen op elkaar afgestemd.
• het aannemen van buitenlandse werkkrachten voor Belgische werkgevers gefaciliteerd. Hiervoor werkt
men samen met de VDAB en netwerken van migranten.
• het au-pair statuut afgeschaft.
• Een systeem voor ‘verstandige circulaire migratie’ en trek lessen uit de aanpak van Zweden.
• Een soepele toekenning van arbeidskaarten en verblijfsvergunningen voor langere periodes.
• Maak het mogelijk dat migranten in België opgebouwde sociale zekerheidsrechten mee terug kunnen
nemen naar het herkomstland.
• De garantie dat de arbeidsrechten van alle arbeidsmigranten en in het bijzonder hun loon- en arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming gegarandeerd zijn.
4. Versterk de controle op Frontex met meer garanties dat mensenrechten niet geschonden worden.
5. Speel een progressieve rol binnen de Europese Unie door:
• Te ijveren voor veilige en legale toegangswegen tot Europa voor mensen op de vlucht, met Europese meer
inspanningen rond hervestiging.
• Lidstaten die hun grenzen sluiten voor mensen op de vlucht, geweld gebruiken tegen vluchtelingen en hen
terug duwen naar onveilige landen, sterk te veroordelen.

6. Versterk en communiceer over het draagvlak voor een gastvrij migratiebeleid
België is een migratiesamenleving. Immigratie en emigratie zijn een constant gegeven. Toch wordt het gebrek
aan draagvlak bij de publieke opinie voor een gastvrij migratiebeleid regelmatig uitgespeeld om een streng beleid
te verantwoorden. Het laatste jaar zagen we echter ook een grote golf van solidariteit met migranten en vluchtelingen. Deze laat zien dat er wel degelijk een draagvlak bestaat voor gastvrijheid ten aanzien van migratie. Politici
spelen zelf een grote rol in het creëren van zo’n draagvlak. Dat kan door genuanceerd over het thema te communiceren, ook de positieve kant te belichten en duidelijk te maken dat een ‘migratiestop’ een mythe is.
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