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MYTHE 3

Migratiemythes: Fact Check
‘Rechten van migranten inperken om de samenleving in stand te houden’

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

In het vorige hoofdstuk toonden we aan dat het strenge toegangsbeleid weinig effectief is.
Ondanks de migratiestop die ons land in 1974 invoerde, vestigden zich jaarlijks duizenden migranten in België.
Dit varieert van asielzoekers, studenten, hoogopgeleide arbeidsmigranten tot gezinsherenigers en
andere volgmigratie. Het strenge toegangsbeleid bracht bovendien grootschalige bewegingen van
irreguliere migratie met zich mee. Zoals van laag- en middengeschoolde economische migranten.
De aanwezigheid van migranten wordt vaak als een sociaal-economische bedreiging aangevoeld.
Dit manifesteert zich in uitspraken zoals ‘We kunnen de ellende van de wereld niet opvangen’ of
‘we kunnen het OCMW van de wereld niet zijn’. Uit een onderzoek van het onderzoeksbureau
IPSOS van augustus 2015 blijkt dat de meeste Belgen (61%) vinden dat er te veel migranten
in ons land verblijven en dat migratie nefast is voor de Belgische economie.1 Deze gedachten en
uitspraken worden echter amper beargumenteerd met feiten en cijfers, wat de aanwezigheid van
mythen en veronderstellingen doet vermoeden.
Nochtans vormen deze veronderstellingen in veel Europese landen wel de basis voor een streng
migratiebeleid ten aanzien van nieuwkomers. Het optrekken van grenzen voor migranten beperkt
zich niet alleen tot de toegang tot het grondgebied, maar wordt ook doorgetrokken naar de
toegang tot bepaalde rechten. Sociale grondrechten worden niet meer automatisch toegekend
en steeds meer voorwaardelijk gemaakt. Met de stijgende cijfers van asielaanvragen woedt deze
discussie volop en komen ook erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in het vizier.
In dit hoofdstuk kijken we naar de impact van migratie op België. We onderzoeken deze ‘mythe’:
is het nodig om sociale rechten van migranten in te perken om de samenleving en onze sociale
zekerheid in stand te houden? We zoeken een antwoord aan de hand van volgende vragen.
Vormt migratie effectief een bedreiging voor ons sociaal-economische systeem? En is het zinvol
om sociale rechten af te schermen van bepaalde groepen migranten?
Net als in de vorige hoofdstukken kijken we vervolgens naar het Belgische beleid. We focussen
daarbij op twee specifieke groepen van migranten.
Ten eerste bestuderen we de omvangrijke, maar grotendeels onzichtbare groep van mensen
zonder wettig verblijf in België. We onderzochten wat de leefsituatie is van deze groep migranten
die (nog) geen toelating hebben om in België te verblijven. Hierover is weinig gekend via wetenschappelijk onderzoek. Daarom organiseerden we verschillende focusgroepen die de situatie van
mensen zonder wettig verblijf en hun toegang tot sociale rechten beter in kaart brengt.
Ten tweede laten we beknopt ons licht schijnen op een aantal maatregelen en voorstellen van deze
regering ten aanzien van erkende vluchtelingen.
Ook dit hoofdstuk sluiten we af met specifieke aanbevelingen voor de beleidsmakers.
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IPSOS, Half of Citizens in 24 Nations Say There are Too Many Immigrants in their Country, 06/08/2015.
http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6930

Migratiemythes: Fact Check - Mythe 3

1. ‘Rechten van migranten inperken om de samenleving
in stand te houden’, een mythe?

“

Je kan publieke hulp afsluiten voor
migranten. Maar als je het pragmatisch
bekijkt is dat contraproductief. Als je
mensen niet toelaat tot de gezondheidszorg krijg je ongezonde mensen
die niet kunnen bijdragen aan de
samenleving. Als migranten kansen
krijgen zullen ze bijdragen. Punt.”
William Lacy Swing Directeur-Generaal Internationale
Organisatie voor Migratie.

Moeten we de toegang tot sociale rechten voor
migranten inperken zodat onze samenleving en de
sociale zekerheid niet onder druk komen te staan?
Dat onderzoeken we in dit hoofdstuk.
Eerst bekijken we de sociale grondrechten zoals ze
zijn ingeschreven in onze Belgische grondwet. Kunnen
we het principe van gelijke toegang tot sociale rechten
zomaar aan de kant schuiven?
Vervolgens bekijken we het vraagstuk met een sociaal-economische bril. Veronderstellingen van migratie
als een economische kost gelden in veel Europese
landen als aanleiding voor een restrictief beleid ten
aanzien van nieuwkomers. Wat is de effectieve economische impact van migratie op de Europese Unie?
En op België?
Ten slotte gaan we na of het inperken van sociale
rechten effectief een betere (sociaal-economische)
uitkomst voor de samenleving garandeert.

1.1 Migratie en sociale
grondrechten
Grondrechten vormen de fundamenten voor een
menswaardig bestaan. Ze verzekeren een persoon
van een aanvaardbare levensstandaard. De klassieke
grondrechten bepalen de vrijheden van burgers, zoals
vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst.
De overheid dient deze vrijheden te garanderen.
Daarnaast zijn er sociale grondrechten. Dit zijn de
zorgplichten die een overheid heeft ten opzichte van
haar burgers.

De sociale grondrechten zijn in de Belgische Grondwet in de artikels 23 en 24 opgenomen. De Vlaamse
regering hanteert in haar Vlaams Actieplan Armoedebestrijding tien sociale grondrechten die van de
grondwet afgeleid zijn: recht op participatie, recht op
maatschappelijke dienstverlening, recht op inkomen,
recht op gezin, recht op vrijetijdsbesteding, recht op
onderwijs en vorming, recht op werk, recht op wonen,
recht op gezondheid en welzijn, recht op rechtsbijstand.2
Sociale grondrechten streven meer gelijkheid tussen
mensen na en moeten waardige levensomstandigheden garanderen voor iedereen. Op het vlak van
grondrechten, genieten migranten dezelfde garanties
als om het even welke andere burger. Toch merken
we de afgelopen jaren dat er ten aanzien van migranten steeds meer maatregelen worden genomen om
sociale grondrechten niet automatisch toe te kennen.
Die rechten moeten worden opgebouwd, of worden
voorwaardelijk gemaakt. In het migratierapport 2014
toonde de Migratiecoalitie bijvoorbeeld aan dat de
toegang tot grondrechten steeds meer ondergeschikt
wordt gemaakt aan het terugkeerbeleid.
Het Vlaams Parlement schafte in 2011 het recht op
onderwijs voor volwassenen zonder wettig verblijf af
´uit loyaliteit met het federale migratiebeleid´. Aan het
recht op een sociale woning wordt een taalvereiste
gekoppeld. Sommige OCMW’s wijzen dossiers van
dringende medische hulp voor mensen zonder wettig
verblijf af. Beleidsmakers morrelen aan het systeem
van juridische bijstand en het pro-deosysteem voor
rechtsbijstand wacht een hervorming. Een zorgwekkende evolutie, die het moeilijker maakt voor de
meest kwetsbare groepen om hun grondrechten via
juridische weg af te dwingen. De gelijke toegang tot
juridische bijstand vormt de basis van de rechtstaat.
Bepaalde groepen migranten zijn nauwelijks beschermd door sociale grondrechten, waardoor ze in
mensonwaardige levensomstandigheden verzeild
geraken. Ze vinden geen onderdak, krijgen onvoldoende medische verzorging, kunnen niet in hun eigen
levensonderhoud voorzien, kunnen zich niet bijscholen,
2

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 .
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/armoede/vlaamsactieplan/Documents/20150702_ontwerptekst%20VAPA%20-%20
DEFINITIEF%20-%20BIS.pdf
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geraken sociaal geïsoleerd en gaan gebukt onder de
stress. Dit alles wordt bevestigd in het jaarverslag van
het Federaal Migratiecentrum van 2013. Het Migratiecentrum stelde vast dat de toename van dit soort
beperkende maatregelen de kern van de grondrechten
van bepaalde doelgroepen raakt.3
Sociale onderbescherming vormt een bedreiging voor
de rechtstaat en bevordert de socio-economische ongelijkheid tussen mensen. Die ongelijkheid zet de relaties tussen groepen in de samenleving onder druk en
kan leiden tot conflicten en spanningen. En dat gaat
ten koste van de hele samenleving. Migranten worden
gedwongen in een onderklasse die gebukt gaat onder
extreme armoede, ondervoeding, gebrekkige medische zorgen, uitzichtloze thuisloosheid … Ook het IMF
erkent dat de samenleving als geheel baat heeft bij
het wegwerken van ongelijkheid en het versterken van
de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en ander
diensten.4

1.2 Migratie: economische last of
positieve bijdrage?

“

Europa moet hét grote immigratiegebied van deze eeuw worden. Het
vluchtelingendrama is een gelegenheid
voor Europa om de economie weer op
gang te brengen.”
Thomas Piketty – Econoom - Libération
09/09/2015

Veel Europese landen baseren hun migratiebeleid
op de veronderstelling dat migranten een economische kost zijn voor de samenleving. Ze hanteren vaak
strenge en restrictieve maatregelen voor nieuwkomers.
Maar wat is de effectieve economische impact op de
Europese Unie? En op België?

1.2.1 De economische impact van migratie
op Europa
De impact van migratie op de economische situatie
in bestemmingslanden is een vraagstuk dat heel wat
3
4

Jaarverslag Federaal Migratiecentrum 2013, Uitdaging onder
de loep: De afbouw van sociale rechten voor vreemdelingen,
2013.
IMF, Christiane Lagarde, All Will Benefit from Steps to Cut
Excessive Inequality, 17/06/2015. http://www.imf.org/external/
pubs/ft/survey/so/2015/NEW061715A.htm.

6

Migratiemythes: Fact Check - Mythe 3

onderzoekers bezighoudt. Migratie, een economische
last of positieve bijdrage? Om het hele plaatje weer
te geven, kijken we naar de impact van migratie op
de arbeidsmarkt, de publieke financiën en de economische groei. Hoewel de situatie uiteraard verschilt
per land is de bijdrage van migratie aan ontvangende
Europese economieën volgens de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over het algemeen positief. De OESO
stelt een positieve economische bijdrage vast op drie
vlakken:

De arbeidsmarkt

Onderzoek van de OESO duidt op een positieve
impact van migratie op de arbeidsmarkt. Migranten
vertegenwoordigen 70% van de instroom van de
arbeidskrachten over de laatste tien jaar in Europa.
Hoewel slechts een beperkt deel van deze groep via
reguliere arbeidsmigratie naar Europa kwam, spelen
ze een belangrijke rol in de meest dynamische sectoren van de economie zoals de gezondheidssector,
wetenschap, technologie en het ingenieurswezen. In
deze sectoren vertegenwoordigen migranten 15% van
de instroom van arbeidskrachten. In sectoren die als
minder aantrekkelijk beschouwd worden door binnenlandse werknemers zoals productie en onderhoud vullen migranten belangrijke gaten in de arbeidsmarkt op.
In deze sectoren gaat het om 28% van de instroom
aan arbeidskrachten.

De publieke financiën

Migranten dragen meer bij aan de sociale zekerheid
dan dat ze haar kosten. De impact van 50 jaar migratie
op de publieke schatkist in OESO-landen is relatief
beperkt (in de meeste landen is de impact niet groter
dan 0.5% van het BBP) maar doorgaans positief.5
Volgens de OESO zijn migranten noch een last voor
de publieke financiën, noch de grote oplossing voor
de fiscale uitdagingen van de toekomst. Migranten
dragen meer bij aan de publieke schatkist dan dat ze
kosten maar doen dat in mindere mate dan de autochtone bevolking. Uiteraard hebben arbeidsmigranten
een veel positievere impact dan andere migranten.
In landen waar recente arbeidsmigranten een groot
deel uitmaken van de migrantenpopulatie heeft migratie dan ook een veel gunstigere economische impact
dan in andere landen. Tewerkstelling is doorslaggevend in het bepalen van de fiscale impact van migratie.
De tewerkstelling van migranten optrekken kan aanzienlijke financiële voordelen opleveren in veel landen.

Economische groei

Migratie heeft een directe en een indirecte impact op
economische groei. Waar migratie het aanbod op de
5

Liebig, T. , The Fiscal Impact of Immigration in OECD Countries, International Migration Outlook 2013. http://www.oecd.
org/els/mig/IMO-2013-chap3-fiscal-impact-of-immigration.pdf

arbeidsmarkt versterkt is er een directe impact op de
groei van het BBP. Daarnaast heeft migratie ook een
demografische impact. Niet alleen neemt de populatie
toe, ook de leeftijdspiramide verandert. Migranten zijn
oververtegenwoordigd in de jongere en economisch
actieve leeftijdsgroepen. Daardoor verminderen ze
de afhankelijkheidsratio’s in een land. Ten tweede
brengen migranten competenties en kwaliteiten met
zich mee en versterken ze zo het aanwezige ‘menselijke kapitaal’ in het bestemmingsland. Het aandeel van
hoogopgeleide migranten in OESO-landen neemt de
laatste jaren sterk toe (+ 70% in de laatste tien jaar).6
Volgens Frans econoom Thomas Piketty is het
vluchtelingendrama een gelegenheid voor Europa om
de economie weer op gang te trekken. Europa heeft
namelijk baat bij de komst van migranten. De instroom
van migranten kan een antwoord bieden op de ‘zelfdestructieve vergrijzing’ waar veel Europese landen
mee geconfronteerd worden. De Franse econoom is
bovendien van mening dat het sociale model dat we
kennen in Europa grootschalige migratie toelaat. Zijn
conclusie is duidelijk: Europa moet het grote migratiegebied van de 21ste eeuw worden.7

1.2.2 De economische impact op België
In België ligt de werkzaamheidsgraad van mensen met
een migratie-achtergrond van buiten de EU steevast
lager dan bij mensen van Belgische origine. In 2013
was 46% van de niet-EU-burgers tussen 20 en 64
jaar aan het werk. Daarmee lag de werkzaamheidsgraad van niet-EU-burgers 26 procent lager dan
bij Belgen. In de meeste andere EU-landen ligt de
arbeidsdeelname van de niet- EU-burgers een stuk hoger. De kwetsbare positie van personen van buiten de
EU op de arbeidsmarkt blijkt ook uit de werkloosheidscijfers. De werkloosheidsgraad ligt bij niet-EU-burgers
5 keer hoger dan bij Belgen en bijna 2,5 keer hoger
dan bij personen met een EU-nationaliteit.8
België scoort dus slecht op de arbeidsmarktintegratie van mensen met een migratie-achtergrond. Deze
slechte arbeidsmarktsituatie heeft een direct effect
op de economische bijdrage van mensen met een
migratieachtergrond aan de publieke financiën. Toch is
de netto-impact van migratie op de publieke financiën
ook in België positief. Migranten dragen meer bij aan
de samenleving dan dat ze kosten. Het Centrum voor
6
7
8

OECD, Migration Policy Debates: Is migration good for the
economy?, 2014. http://www.oecd.org/migration/OECD%20
Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
Libération, Pour une Europe ouverte, 7/09/2015.
http://www.liberation.fr/debats/2015/09/07/pour-une-europeouverte_1377565
Vlaamse Overheid, VRIND 2014, http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/publicaties/Publicaties/vrind/2014-11-20vrind2014-volledig-bldw.pdf.

Sociale Studies van de Universiteit Antwerpen deed
onderzoek naar de impact van migratie op de sociale
zekerheid in de periode 2008-2013. Ze namen een
dwarsdoorsnede van de migrantenpopulatie, met
zowel arbeids- en kennismigranten als asielzoekers en
begunstigden van internationale bescherming. Belastingen en bijdragen aan de sociale zekerheid aan de
ene kant werden afgewogen tegen sociale uitgaven en
het gebruik van overheidsdiensten aan de andere kant.
De onderzoekers stelden vast dat de fiscale impact
van migratie beperkt maar positief is. De gemiddelde migrant in België betaalde in 2011 370 euro
meer in sociale bijdragen en belastingen dan
dat hij ontving in bijdragen.9
Vergelijkend onderzoek van de OESO uit 2013 maakt
de som voor de jaren 2007-2009. Zij komen tot de
conclusie dat migratie een positief effect heeft
op de fiscale balans in België. Het voordeel
bedraagt 0,76% van het BBP. Daarmee doet België
het zelfs beter dan vele andere landen.
Recenter onderzoek van de UCL schat de bijdrage
van migratie aan de Belgische publieke financiën op
0,5% van het BNP of zo’n 2 miljard euro. “Migranten
consumeren goederen en diensten en stimuleren op
die manier de vraag in de economie, wat ook een
effect heeft op de vraag naar arbeid”, zo zegt onderzoeker Frédéric Docquier. “Migranten dragen bij aan
ondernemerschap en vullen gaten op de arbeidsmarkt
die niet ingevuld worden door de autochtone bevolking.”10

Over vluchtelingen en werk

Het Careers-onderzoek van de KULeuven en de
Université Libre de Bruxelles (ULB) onderzocht het
socio-economische traject van personen die een
asielaanvraag indienden tussen 2001 en 2010.
De studie toont aan dat 19% van de vluchtelingen op
het moment van hun erkenning actief is op de arbeidsmarkt. Na vier jaar loopt dit op tot 55%. Na acht jaar
zijn slechts 25% van de erkende vluchtelingen nog
afhankelijk van een sociale uitkering. Het onderzoek
bevestigt dat asielzoekers en vluchtelingen heel wat
bijdragen aan onze maatschappij. Maar ook dat de
zoektocht naar werk tijd vraagt en dat er heel wat obstakels zijn. Al bij al blijft de tewerkstellingsgraad laag.
De studie wijst aan dat hoe sneller een vluchteling
of een asielzoeker aan het werk gaat, hoe groter de
kans is dat hij of zij aan het werk blijft. Wie kon werken
tijdens de asielprocedure, heeft meer kans heeft op
een job. Careers beveelt daarom snelle integratiemogelijkheden op de arbeidsmarkt aan.11
9

Vincent Corluy, Labour Market Outcomes and Trajectories of
Immigrants in Belgium, 2014.
10 Apache, Migranten versterken Belgische economie,
20/10/2015. https://www.apache.be/2015/10/20/migranten-versterken-belgische-economie/
11 Myria, Careers – Samenvatting. De lange en moeizame weg
naar werk. Analyse van de loopbaantrajecten van asielzoekers en vluchtelingen in België, 01/2015.
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1.3 Migranten die kansen krijgen
dragen maximaal bij

“

We will cooperate internationally to
ensure safe, orderly and regular migration
involving full respect for human rights
and the humane treatment of migrants
regardless of migration status’
VN-Verklaring voor de 2030 Agenda voor
Duurzame Ontwikkeling

Is het zinvol om de toegang tot sociale rechten te beperken voor een betere uitkomst in de publieke financiën?
Onderzoek wijst op het tegendeel.
Migranten dragen substantieel bij aan economieën in
bestemmingslanden. Toch wordt hun potentieel vaak
niet volledig verzilverd. Migratie kan haar volle
potentieel pas realiseren wanneer migranten kansen krijgen, goed geïntegreerd zijn en hun competenties effectief kunnen inzetten. Dit betekent
dat al hun rechten gegarandeerd moeten zijn. Volgens
de OESO, de Wereldbank en de Internationale Arbeidsorganisatie hebben bestemmingslanden nog een lange
weg te gaan om de competenties van migranten ten
volle te benutten. Volgens deze organisaties is dit de
grote uitdaging van het migratievraagstuk.
In de eerste plaats is er een probleem van erkenning.
In zo goed als alle OESO-landen zijn hoogopgeleide
migranten minder vaak tewerkgesteld dan autochtone
mensen met hetzelfde opleidingsniveau. Bovendien zijn
migranten twee keer zo vaak overgekwalificeerd voor
het werk dat ze doen. De Wereldbank spreekt in dat
geval van een ‘tripple loss’-situatie waarbij zowel bestemmingslanden, herkomstlanden als de migranten zelf
verliezen. Wanneer rechten van migranten niet volledig
beschermd zijn, riskeert men zowel sociale als economische verliezen. Onderbetaling, late of niet uitbetaling
van lonen, en een gebrek aan compensatie bij ziekte of
ongevallen zijn ernstige belemmeringen voor het realiseren van het potentieel van migratie.12 In de eerste plaats
is de migrant zelf er het slachtoffer van, maar uiteindelijk
verliest de hele samenleving.
Daarom krijgt de bescherming van de rechten van
migranten een belangrijke plaats in de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development
Goals (SDG’s). De SDG-agenda erkent migratie
als ‘positieve kracht voor duurzame ontwikkeling’.
12 Wereld Bank, OESO, IAO, The Contribution of Labour Mobility
to economic growth, 2015. http://www.oecd.org/g20/topics/
employment-and-social-policy/The-Contribution-of-Labour-Mobility-to-Growth.pdf.

8

Migratiemythes: Fact Check - Mythe 3

De SDG’s verbinden zich ertoe om niemand in kou te
laten staan (‘leave no one behind’). Het idee dat geen
enkele doelstelling bereikt wordt wanneer dit niet voor
iedereen het geval is, zit sterk in de agenda vervat.
Dit houdt in dat ook migranten - zowel in herkomstlanden, onderweg als in bestemmingslanden - aanspraak
kunnen maken op het volledige pakket aan rechten en
kansen die de SDG’s te bieden hebben, ‘ongeacht de
legale status waarin ze zich bevinden’. Daarvoor worden een aantal specifieke targets naar voor geschoven, zoals het beschermen van de arbeidsrechten en
een veilige arbeidsomgeving voor arbeidsmigranten,
met in het bijzonder vrouwen en mensen in kwetsbare
arbeid. De implementatie van de SDG-agenda is in
handen van de nationale overheden die alles in het
werk moeten stellen om de doelstellingen te behalen.
De OESO becijferde dat het overheidsbudget met
0,9% zou groeien wanneer migranten in België
dezelfde werkzaamheidsgraad zouden kennen als
de autochtone bevolking.13 Geen enkel ander OESO-land loopt zoveel potentieel mis. Migranten krijgen
te weinig kansen op de arbeidsmarkt, zo oordeelt de
OESO.14
Kortom, zolang migranten geen toegang krijgen tot
grondrechten kan migratie nooit haar volledige potentieel realiseren en is het moeilijk voor migranten om bij
te dragen aan de economie in het bestemmingsland.

1.4 Conclusie
Is het zinvol om de toegang tot sociale rechten in te
perken om de samenleving in stand te houden?
Het antwoord is neen. Het is een mythe.
Het inperken van rechten van migranten gaat in
de eerste plaats in tegen een aantal fundamentele
principes van de rechtstaat. Grondrechten vormen
de fundamenten voor een menswaardig bestaan en
moeten waardige levensomstandigheden garanderen
voor iedereen. In België zijn de sociale grondrechten
opgenomen in de grondwet. Ze moeten altijd en voor
iedereen gegarandeerd zijn. Toch worden de afgelopen jaren steeds meer maatregelen genomen om
sociale grondrechten niet automatisch toe te kennen
aan migranten. Bepaalde groepen migranten zijn
nauwelijks beschermd door grondrechten, waardoor
ze in mensonwaardige levensomstandigheden verzeild
geraken. Net dat zorgt ervoor dat de sociale samenhang afneemt, waardoor het draagvlak voor migratie
verkruimelt.
13 OESO, International Migration Outlook, 2013.
14 Knack, OESO wijst regering Michel op drie aandachtspunten,
werkloosheid, migranten en betaalbare woningen, 4/02/2015.
http://trends.knack.be/economie/beleid/oeso-wijst-regering-michel-op-drie-aandachtspunten-werkloosheid-migranten-en-betaalbare-woningen/article-normal-530705.html

Daarnaast is er het vraagstuk van de economische
impact. De veronderstelling dat migratie enkel een
economische kost is, vormt in veel Europese landen
de basis voor een restrictief en streng beleid voor
nieuwkomers. Maar wat is de effectieve economische
impact op de EU? En op België?
Hoewel de situatie uiteraard verschilt per land is de
bijdrage van migratie aan ontvangende Europese economieën volgens de OESO over het algemeen positief. De OESO stelt een positieve impact van migratie
vast op de arbeidsmarkt, de publieke financiën en de
economische groei.
Onderzoek in België wijst eveneens op een positieve
impact. Hoewel migranten zich meestal in een slechtere socio-economische positie bevinden en er hoge
werkloosheidscijfers zijn is de algemene nettobijdrage
positief. Net als in de meeste andere landen brengt
migratie meer op voor België dan het kost. Onderzoek
wijst op een positieve impact schommelend tussen de
0.5 en 0,75% van het BBP.
Toch kan er nog heel wat gebeuren om tot betere
resultaten te komen. Migratie kan haar volle potentieel
pas realiseren wanneer migranten kansen krijgen,
goed geïntegreerd zijn en hun competenties effectief
kunnen inzetten. Dit betekent dat alle rechten van migranten gegarandeerd zijn. Zoniet riskeert men sociale
en economische verliezen. Door onderbetaling van
migranten of een gebrek aan compensatie bij ziekte
wordt verre van al het potentieel van nieuwkomers benut. In de eerste plaats is de migrant daar zelf slachtoffer van maar uiteindelijk verliest de hele samenleving.
Dit is de grote uitdaging van het migratievraagstuk
in bestemmingslanden. Om een betere uitkomst te
krijgen moet er vooral meer geïnvesteerd worden in
het integreren van migranten op de arbeidsmarkt. De
OESO becijferde dat het overheidsbudget met 0,9%
zou groeien wanneer migranten in België dezelfde
werkzaamheidsgraad kennen als de autochtone
bevolking. Geen enkel ander OESO-land loopt zoveel
potentieel mis. België moet meer kansen bieden aan
migranten op de arbeidsmarkt, zo oordeelt de OESO.
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2. wat doet België?

Het Belgische migratiebeleid stoelt voor een groot
stuk op de idee dat men rechten van migranten moet
inperken om de samenleving en onze huidige sociale
zekerheid in stand te houden. In dit hoofdstuk onderzoeken we welk beleid ons land daarvoor voert.
Om een beter beeld te krijgen van de precieze impact
staan we stil bij twee specifieke categorieën van
migranten in België.
Enerzijds kijken we naar de omvangrijke, maar
grotendeels onzichtbare groep van mensen zonder
wettig verblijf in België. Anderzijds kijken we naar
enkele voorstellen en maatregelen van de regering
ten aanzien van erkende vluchtelingen en subsidiair
beschermden.
Ook dit hoofdstuk sluiten we af met specifieke aanbevelingen voor de beleidsmakers.

2.1 Mensen zonder wettig verblijf
Er is weinig wetenschappelijk onderzoek over mensen
zonder wettig verblijf. Onderzoekers en beleidsmakers
tasten voor een groot stuk in het duister over de plaats
van deze groep in onze samenleving. De doelgroep
blijft overwegend afwezig in officiële statistieken.
We onderzochten daarom zelf wat de leefsituatie is
van deze groep migranten die (nog) geen (definitieve) toelating hebben om in België te verblijven. We
organiseerden verschillende focusgroepen die de situatie van mensen zonder wettig verblijf beter in kaart
brengen. De resultaten daarvan vullen we aan met
de bevindingen van het HIVA-onderzoek ‘Armoede
tussen de plooien’, een van de weinige studies in dit
verband.
Eerst schetsen we de samenstelling van de groep
mensen zonder wettig verblijf en de rechten waarover
ze beschikken. Vervolgens gaan we dieper in op de
beperkte toegang die ze hebben tot een aantal grondrechten en de gevolgen daarvan voor hun leefsituaties.

2.1.1 Wie zijn ze?
‘Mensen zonder wettig verblijf’, ook wel ‘mensen
zonder papieren’ genoemd zijn geen homogene
groep. De enige gemeenschappelijke deler is dat zij
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momenteel (nog) niet over een (definitieve) verblijfstitel
beschikken of deze zelfs nooit zullen verwerven.
De administratieve redenen daarvoor zijn talrijk. Het
kan gaan om migranten die tijdelijk in België verbleven
met een geldige verblijfstitel, zoals studenten, maar
gebleven zijn nadat deze verviel. Anderen hebben
nooit een visum of verblijfstitel gehad omdat deze
niet werd aangevraagd of toegekend. Een aanzienlijk
aandeel van deze groep bestaat echter uit uitgeprocedeerde asielzoekers die nog steeds vrezen dat hun
veiligheid of leven in gevaar is bij terugkeer naar het
land van herkomst.
Mensen zonder wettig verblijf worden niet als zodanig
geregistreerd. Exacte aantallen zijn dus niet beschikbaar. Een onderzoek uit 2007 schatte hun aantal
op minstens 100.000 mensen.15 Dit komt neer op
ongeveer 1% van de Belgische bevolking. De grootste
groepen zijn afkomstig uit Algerije, Marokko, Roemenië en India. Vast staat dat mensen zonder wettig
verblijf een blijvende realiteit in onze samenleving
vormen.16 Samenlevingsopbouw Brussel schat dat de
populatie van mensen zonder wettig verblijf in België
al snel 100.000 personen overstijgt. Deze indicatie
baseren zij grotendeels op de dienstverslagen van de
Dienst Vreemdelingenzaken over de humanitaire en
medische regularisatieaanvragen. In 2014 werden de
aanvragen van meer dan 20.000 personen geweigerd.
In 2013 ging het om 35.000 personen, in 2012 meer
dan 40.000, in 2011 30.000. Daarbovenop tellen zij
ook een groot aantal personen dat nooit een verblijfsaanvraag indient, omdat ze onvoldoende geïnformeerd
is of niet in aanmerking komt. Een groot deel van de
mensen zonder wettig verblijf bevindt zich volgens
Samenlevingsopbouw Brussel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tijdens de tijdelijke regularisatiemaatregel van 2009 bijvoorbeeld, dienden alleen al in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20.500 personen
een aanvraag in vanuit een illegaal verblijf. Niet voor
niets spreekt men daarom over deze groep als ´de
twintigste gemeente van Brussel´.
Niets wijst erop dat hun aantal in de toekomst zal
dalen. Sinds augustus 2015 zit ook het aantal asielaanvragen weer in stijgende lijn. Volgens de asielstatistieken van het Commissariaat-Generaal voor
15 Masja Van Meeteren, Irreguliere immigranten in België.
Inbedding, uitsluiting en criminaliteit, 2007.
16 Joris Michielsen, Promoting integration for migrant domestic
workers in Belgium, 2013.

de Vluchtelingen en de Staatlozen schommelt het
beschermingspercentage in het vierde kwartaal van
2015 rond de 60%. De overige 40% wordt dus afgewezen. Hoewel de overheid sinds 2011 een actiever
terugkeerbeleid voert zal ook een deel van deze groep
in België blijven en de groep van mensen zonder wettig verblijf vervoegen.
Bovendien is er een constante instroom van mensen
die naar België komen met als voornaamste motief om
een inkomen uit arbeid te verwerven. Jan Knockaert
van de Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigratie
(OR.CA) zegt daarover het volgende: “We doen al 40
jaar alsof we niet aan arbeidsmigratie doen behalve
voor hoogopgeleiden. Gedurende die 40 jaar is er
voortdurend arbeidsmigratie geweest, zowel van
hoog- als laagopgeleiden. Ze kwamen via andere kanalen en procedures, maar wel degelijk om te werken.
Arbeidsmigratie is er, alleen vindt ze niet op een legale
manier plaats.”17

•

Op het vlak van huisvesting is er geen regelgeving die mensen zonder wettig verblijf een dak boven het hoofd kan garanderen. Er wordt voorzien
in gemeentelijke initiatieven voor daklozenopvang.
Daar kampt men echter met een chronisch capaciteitsgebrek. In een aantal centrumsteden wordt
die capaciteit in de winterperiode weliswaar uitgebreid middels het Federaal Winterplan, maar ook
tijdens die regeling worden er uitsluitingsmaatregelen gehanteerd. Wanneer men een privéwoning
huurt is het huurrecht echter wel volledig van
toepassing op deze overeenkomst.

•

Het meest gefundeerde recht is de toegang tot
gezondheidszorg via de procedure ‘Dringende
Medische Hulp’. Het Federaal Kenniscentrum voor
de Gezondheidszorg publiceerde in december
2015, na een uitgebreide studie over de toegang
tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig
verblijf, een rapport over deze materie.18 Hun voornaamste conclusie was dat procedures om deze
Dringende Medische Hulp te krijgen vele obstakels kennen voor de zorgvrager en in verschillende
gemeenten op een verschillende manier worden
uitgevoerd.

•

Kinderen zonder wettige verblijf hebben, tot hun
achttien jaar, recht op onderwijs en zijn feitelijk
onderworpen aan de leerplicht. Volwassenen
daarentegen zijn uitgesloten van deelname aan
het Nederlandstalig volwassenenonderwijs, zoals
bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs of
Centrum voor Basiseducatie.

•

Indien mensen zonder wettig verblijf de bijstand
van een advocaat nodig hebben om hun verblijfssituatie te verbeteren kunnen zij beroep doen
op tweedelijnsrechtsbijstand, ofwel de aanstelling van een pro-deo advocaat verzoeken. Deze
bijstand beperkt zich echter strikt tot verblijfsprocedures. Wanneer de persoon bijvoorbeeld een
klacht wil indienen tegen een malafide werkgever,
of het slachtoffer is van een geweldmisdrijf kan de
bijstand niet toegewezen worden.

2.1.2 Welke rechten voor mensen zonder
wettig verblijf?
Hoewel mensen zonder wettig verblijf niet legaal in
ons land verblijven beschikken ze wel degelijk over
een aantal rechten. In de praktijk blijken deze echter
niet altijd even gemakkelijk uit te oefenen, en is het
afdwingen ervan geen sinecure.
•

•

Mensen zonder wettig verblijf hebben niet het
recht om te werken. Toch beschikken zij wel
degelijk over een aantal arbeidsrechten als ze
werken in de informele sector. Ze hebben recht
op een minimumloon, veilige arbeidsomstandigheden, maximum aantal arbeidsuren, arbeidsongevallenverzekering, ontslagvergoeding, betaling
van overuren … In de praktijk blijken deze rechten
echter moeilijk af te dwingen. Dit hangt samen
met het informele karakter van de tewerkstelling
waardoor deze lastig te bewijzen is als er een
arbeidsgeschil optreedt. Als werknemers zonder
wettig verblijf worden uitgewezen, zijn juridische
stappen tegen de werkgever quasi onmogelijk.
Doordat de werkgevers geen sociale bijdragen
betalen hebben werknemers geen recht op
sociale uitkeringen zoals een werkloosheidsvergoeding of pensioen.
Mensen zonder wettig verblijf kunnen geen
aanspraak maken op sociale steun van het
OCMW. Voedselhulp wordt niet voorzien door de
overheid.

17 Interview OR.CA, 19/10/2015.

2.1.3 Grondrechten in het gedrang
Om de toegang tot grondrechten van mensen zonder
wettig verblijf en de impact op hun levenssituaties beter te begrijpen, organiseerden we vier focusgroepen
in Sint-Niklaas, Antwerpen en Brussel.
In totaal bevraagden we op deze manier 32 perso18 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Welke
gezondheidszorg voor personen zonder wettig verblijf?, 2015.
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/
KCE__257A_gezondheidszorg_migranten_Synthese.pdf
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nen zonder wettig verblijf. De samenstelling van de
groepen was zeer divers op vlak van gender, leeftijd
en afkomst. In Brussel werd er een aparte focusgroep
georganiseerd met uitsluitend families met kinderen.
De deelnemers kwamen o.a. uit Afghanistan, Marokko,
Algerije, Nepal, de Balkan, en heel wat Sub-Saharaanse landen. De duur van hun verblijf in België varieerde
van één jaar tot 11 jaar.
De namen van de deelnemers werden in het rapport
veranderd om hun anonimiteit te garanderen.
We legden in onze gesprekken de nadruk op drie
grondrechten: werk/inkomen, wonen/huisvesting en
welbevinden/gezondheid. Onze bevindingen plaatsten we naast de HIVA-studie ‘Armoede tussen de
plooien’ van 2012.19 We stelden vast dat de toegang
tot grondrechten vaak in het gedrang komt waardoor
mensen in mensonwaardige omstandigheden verzeilen.

2.1.3.1 Werk en inkomen
Mensen die zonder wettig verblijf in België leven hebben nood aan een inkomen. De overgrote meerderheid
vergaart dat via werk in de informele economie.
Hun kwetsbare situatie leidt tot uitbuiting, slechte
arbeidsomstandigheden, armoede, afhankelijkheid en
een verlies aan potentieel voor zowel België als de
herkomstlanden.

Uitbuiting en slechte arbeidsomstandigheden
Ondanks het feit dat deze werknemers wel degelijk
arbeidsrechten hebben, kunnen ze die – door hun
kwetsbare situatie – moeilijk afdwingen. Hoewel ze
niet bestraft kunnen worden omwille van het werk dat
ze doen, riskeren ze wel een uitwijzing uit het land
omdat ze geen wettige verblijfdocumenten hebben.20
OR.CA, de Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten, kent gevallen van jarenlange uitbuiting.
Werknemers zonder papieren beseffen dat als ze
klacht indienen ze hun werk kunnen verliezen. Ze hangen volledig van dat werk af om te overleven. Daarom
dienen ze pas klacht in wanneer de arbeidsrelatie al
volledig stukgelopen is.21
Mensen die hun arbeidsrechten proberen af te
dwingen via een klacht bij de inspectiediensten
slagen daar bovendien zelden in. OR.CA diende
de voorbije jaren meer dan 100 klachten van werknemers zonder wettig verblijf in bij de bevoegde inspec19 HIVA, Armoede tussen de plooien: aanvullingen en correcties
op EU-SILC voor verborgen groepen armen, 2012.
http://lib.ugent.be/nl/catalog/pug01:4251088
20 Joris Michielsen, Promoting integration for migrant domestic
workers in Belgium, 2013.
21 Interview OR.CA, 19/10/2015.
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tiediensten. In slechts een handvol dossiers was er
een positief resultaat.22 Dat komt mede door de lage
prioriteit die aan schendingen van de arbeidsrechten
bij werknemers zonder wettig verblijf gegeven wordt.
Een omzendbrief uit 2007 van de Minister van Justitie
bepaalt dat dossiers van mensen zonder wettig verblijf
met minder dan vier betrokkenen slachtoffers niet
verplicht vervolgd worden.23 In de praktijk komt het
er op neer dat enkel de zeer zware dossiers opgevolgd worden. Resultaat is dat seriële uitbuiters vaak
onbestraft blijven. Zij kunnen werknemers uitbuiten,
ontslaan en andere in dienst nemen. Werknemers die
worden betrapt, worden hoogstwaarschijnlijk uitgewezen. Werkgevers worden bijna nooit veroordeeld
of gestraft. Sinds de omzendbrief uit 2007 werden
er geen maatregelen genomen om hier iets aan te
veranderen.24
Waar rechten niet-afdwingbaar zijn, vindt uitbuiting plaats. De uitbuiting op de werkvloer neemt
verschillende vormen aan. Het loopt onder andere fout
bij de uitbetaling van lonen.
Zo vertelt Abou, een Kameroener die al vijf jaar
in België woont: “We betaalden veel geld aan duistere figuren om naar hier te komen. Eens je hier bent
duwen ze je in de ‘dirty business’. Dan hebben ze
macht over je en bepalen zij wat jij moet doen. Ook
binnen de eigen gemeenschap wordt er geprofiteerd.
Ze zoeken mensen om voor hen te werken. Je doet
de job en ze betalen je niet. Je hoort enkel: “je krijgt
het volgende keer wel”. Tot op het punt dat ze je meer
dan 1.000 euro schuldig zijn. Dan zeggen ze dat je
maar naar de politie moet gaan, wetende dat ze je
dan oppakken.”

Precaire situatie leidt tot armoede
De onzeker arbeidssituatie van werknemers zonder
wettig verblijf leidt tot grootschalige uitbuiting en
armoede. De ernst van de armoedesituatie binnen
de groep van mensen zonder papieren is groot. Het
HIVA-onderzoek van 2012 geeft aan dat de overgrote
meerderheid (96%) niet alleen onder de armoedegrens
leeft, de meesten mensen zitten er erg diep onder.25
Dit stellen we ook vast bij de focusgroepen die we bij
elkaar brachten. De meerderheid van de mensen die
we bevroegen is aan het werk of heeft de voorbije jaren gewerkt. Ze zijn aan de slag op bouwwerven, in de
horeca, supermarkten, als schoonmaakster, kapster…
Hoewel de lonen sterk verschillen liggen ze gemiddeld
erg laag. Er zijn uitzonderingen van meer dan acht
euro per uur maar de meeste uurlonen bevinden zich
22 OR.CA, Jaarrapport 2014.
23 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van
Justitie en het college van Procureurs-Generaal over het
strafrechtelijk beleid van de auditoraten http://www.om-mp.be/
extern/getfile.php?p_name=3290501.PDF&pid=4017372
24 Interview OR.CA, 19/10/2015.
25 HIVA, ibid..

in een schaal van twee tot zeven euro. Bovendien
hebben mensen zonder wettig verblijf heel weinig
regelmaat in hun werk. Periodes van maanden zonder
werk zijn geen uitzondering.
Mensen zonder wettig verblijf zijn vooral aangewezen
op hun eigen creativiteit om te overleven. Het feit dat
ze niet aan de slag kunnen in de formele economie
brengt heel wat problemen met zich mee. “Al onze
problemen hebben te maken met het feit dat we niet
mogen werken”, zo geven verschillende mensen uit de
focusgroepen aan. Sommigen proberen de uitzichtloze
situatie toch nog te relativeren. “De enige reden dat
we dit leven enigszins kunnen volhouden is omdat
we eigenlijk ons hele leven al in armoede hebben
geleefd. Alleen nooit zo extreem als vandaag”, aldus
Abdulkarim uit Guinee.

Mensen worden afhankelijk
Deze kwetsbare situatie maakt mensen zonder wettig
verblijf afhankelijk van anderen. Via hun gemeenschap
vinden ze af en toe werk of krijgen ze geld toegestopt.
Voor een aantal basisbehoeften zoals kledij en voeding
kunnen ze terecht bij sociale organisaties. Toch heeft
deze afhankelijkheid een grote impact op het
welbevinden en het eergevoel van mensen. De
wil om niet langer afhankelijk te zijn en in te staan voor
het eigen inkomen, weerklinkt bij alle geïnterviewden.
Zo verklaart Ibrahim, een Guinees die al sinds 2007
in België woont: “Niets doen zit niet in mijn natuur.
Mijn vader, grootvader, grootmoeder waren allemaal
harde werkers. Ik wil werken. Ik wil niet naar het
OCMW, ik wil geen uitkering. Ik wil zelf werken voor
mijn inkomen en ik wil belastingen betalen. Ik wil van
niemand afhangen. Ik begrijp echt niet waarom ik die
kans niet krijg. Werken is ook deel uitmaken van de
samenleving.”
Roger uit de Democratische Republiek Congo: “Voor
eigen inkomsten kunnen instaan en bijdragen aan de
samenleving is wat ik wil. Iets kunnen betekenen. Bezig zijn en niet de hele dag binnen blijven. Want dan
komen de vier muren op me af. Dan word ik gek.”
Opvallend is dat heel wat mensen zonder wettig verblijf vrijwilligerswerk doen binnen sociale organisaties.
Victor, een Keniaan die acht jaar in België woont, vertelt dat hij vrijwilligerswerk doet zodat hij iets kan betekenen voor anderen. Hij krijgt er een kleine vergoeding
voor, wat mooi meegenomen is. Maar het belangrijkste
is dat het hem een goed gevoel geeft, zegt hij. “Erbij
mogen horen, mogen mee doen, me nuttig voelen.
Menselijkheid voelen.”

Verloren competenties
De deelnemers aan onze focusgroepen geven aan dat
de samenleving enkel te winnen heeft bij een betere

situatie van de mensen in onzeker verblijf. Ze hebben
het gevoel dat hun competenties verloren gaan.
Ilir uit Kosovo woont sinds 2011 met zijn vrouw en
kinderen in België: “We willen werken. We zijn hier
meer dan vijf jaar en hebben een leven opgebouwd.
Maar mogen niets doen. Mijn vrouw is verpleegster
en zit nu 24 uur per dag thuis. We zouden zoveel aan
België kunnen geven. Zelf spreek ik vijf talen en deed
ik er alles aan om Nederlands te leren. Onze competenties worden verspild. We hebben gewoon een
paar ’groene lichtjes’ nodig.”
Kalifa uit Gambië zegt: “We vragen geen papieren om
te stempelen maar om te werken. De overheid zou
beter de economische realiteit in rekening nemen.
Op dit moment worden ‘sans papiers’ op alle vlakken
uitgebuit. De Belgische overheid is de grote verliezer. Enige winnaar is de malafide werkgever. Als we
mogen werken zullen we bovendien sneller terugkeren naar ons land van herkomst. ‘Les gens sont fait
pour bouger.’ We zullen blijven komen bij gebrek aan
lokale perspectieven. Ook al moeten we hier leven
in de ‘precarité’. De regering zou zich beter de vraag
stellen: hoe kunnen we deze mensen integreren zodat ze kunnen werken en bijdragen aan de Belgische
samenleving.”
Volgens de Marokkaanse Rachid was het ‘bij momenten eigenlijk ironisch’. “Toen ik in een restaurant
werkte zijn daar acht stagiairs gepasseerd. Ik heb ze
allemaal opgeleid tot kok. Stel je voor, opgeleid door
een sans papiers.”

Migranten, actoren van ontwikkeling. Maar…
Migranten kunnen bijdragen aan ontwikkeling in herkomstlanden, bijvoorbeeld via de remittances26 die ze
opsturen naar kennissen en familie. Dit kunnen ze enkel wanneer ze de kans krijgen om hun competenties
effectief in te zetten en hun (arbeids-)rechten gegarandeerd zijn. De overgrote meerderheid van de deelnemers aan onze focusgroepen geeft aan geen geld op
te sturen naar het thuisland. Daarvoor bevinden ze zich
zelf in een te moeilijke financiële positie. Velen onder
hen krijgen net geld opgestuurd in de omgekeerde
richting: van hun families in de herkomstlanden. Migranten uit Centraal-Afrika, Noord-Afrika of Azië, allen
zijn ze genoodzaakt om hulp te vragen aan de familie
in het thuisland om de eindjes aan elkaar te knopen.
Dat schept vaak familiale moeilijkheden omdat men
niet kan beantwoorden aan bepaalde verwachtingen.
Zo zegt Roger die sinds 2013 in België woont:
“Wanneer mensen in Congo horen dat een familie
iemand in Europa kent, kloppen ze aan voor steun.
Maar ik kan niet eens tien euro opsturen. Toch zijn de
verwachtingen bij de familie er. De mensen ginds begrijpen dat niet. Het idee van ‘in Europa is er rijkdom’
26 Remittances: overmakingen van geld van migranten aan
individuen in hun thuisland.
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leeft nog steeds. Dit zorgt voor familiale spanningen.
We dragen niet bij aan ons land van oorsprong
en niet aan het ontvangende land.”
Ook Adira moet soms rekenen op steun van haar familie in Algerije. “Mijn zus heeft me verschillende keren
geld opgestuurd om ziekenhuiskosten te betalen. Fijn
is het niet om van iemand te moeten afhangen. Ik
schaam me ervoor.”
OR.CA komt deze ‘gefaalde migratieverhalen’ regelmatig tegen. Coördinator Jan Knockaert: “Het is niet
evident om toe te geven aan de familie in het thuisland dat hun traject mislukt is. Vaak proberen mensen
het weinige dat ze hebben dus toch op te sturen.
Maar voorzien in eigen eten en onderdak is meestal
al moeilijk genoeg. Dan blijft er nog weinig over dat
teruggestuurd kan worden. Veel mensen komen bij
aankomst in Europa tot de conclusie dat hun beeld
over het continent niet klopt en moeten bij familie in
de herkomstlanden aankloppen voor steun.”27
Zo vloeit er geld uit Kameroen, Nepal en andere ontwikkelingslanden, waar mensen zelf amper de eindjes
aan elkaar kunnen knopen, naar families in België. Hier
zien we dus omgekeerde remittances en ontwikkelingspotentieel dat verloren gaat in het Zuiden. Op die
manier is het drama dat zich voltrekt bij de grote groep
mensen in precair verblijf in België ook een ontwikkelingsdrama voor de herkomstlanden. Onze focusgroepen geven aan dat deze omgekeerde remittances
vrij gebruikelijk zijn bij deze groep van mensen. De
werkelijke draagwijdte van het fenomeen is moeilijk te
bepalen. Verder onderzoek is nodig om hier beter zicht
op te krijgen. Alleszins wijst het erop dat de situatie
waarin zowel migranten, bestemmings- en herkomstlanden verliezen (‘tripple-loss’) ook hier optreedt. De
gebrekkige bescherming van de (arbeids-)rechten leidt
tot een situatie waar uiteindelijk iedereen slechter van
wordt.

Arbeidsrechten afdwingbaar maken
Volgens Jan Knockaert (OR.CA) leeft de idee dat meer
rechten voor mensen zonder wettig verblijf nadelig
zouden zijn voor andere groepen. Maar dit klopt niet.
“Hoe minder rechten men geeft aan mensen zonder
wettig verblijf hoe kwetsbaarder ze worden voor
uitbuiting. In de eerste plaats creëert men zo een
dramatische humanitaire situatie voor de migrant.
Maar het ondergraaft ook de Belgische arbeidsmarkt.
Er worden geen sociale bijdragen en belastingen
betaald. Dit ondergraaft de sociale zekerheid maar is
ook oneerlijke concurrentie tegen correct werkgevers.”
Al 40 jaar kiest het Belgische beleid ervoor om werknemers in de informele economie zwaar aan te pakken.
Malafide werkgevers blijven grotendeels buiten schot.
Het beschermen van arbeidsrechten van mensen
27 Interview OR.CA, 19/10/2015.
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zonder wettig verblijf is geen beleidsprioriteit. Volgens
OR.CA is dit een verkeerde reflex die weinig oplevert.
Het beleid moet ervoor zorgen dat werknemers hun
arbeidsrechten effectief kunnen afdwingen. Op die
manier heeft de werkgever er geen voordeel meer bij
mensen zonder wettig verblijf clandestien tewerk te
stellen. Door arbeidsrechten te beschermen kunnen
we de sociale zekerheid versterken en de informele
economie geleidelijk terugdringen. “Op dat moment
zal blijken dat we in cafés en restaurants langer moeten
wachten op een proper bord, dat kantoren niet meer
gepoetst worden en dat bouwwerven aanslepen. We
zullen dus legale arbeidsmigratie nodig hebben om
bepaalde gaten op de arbeidsmarkt op te vullen.”28

2.1.3.2 Huisvesting

Er bestaat weinig informatie over de precieze woonomstandigheden waarin mensen zonder wettig verblijf
leven. De weinige onderzoeken geven slechts een
fragmentair beeld en bevatten zelden gedetailleerde
cijfers. Het HIVA-onderzoek werpt een verontrustend
licht op de problematiek. Slechts de helft van de respondenten beschikt over een woning. De woonkwaliteit ligt vaak beneden de minimale normen. Slechts
een vijfde van de respondenten heeft een woning
waarin basisbehoeften zoals douche en verwarming
aanwezig zijn.

Thuisloosheid

Ook uit de focusgroepen blijkt dat de situatie over het
algemeen zeer slecht is. Hoewel slechts een minderheid van de deelnemers dakloos was op het moment
van de bevraging, geeft ongeveer een derde aan
periodes op straat te hebben geslapen. Het overgrote deel beschouwt zich wel als thuisloos. Hiermee
bedoelen zij dat ze tijdelijk opgevangen worden door
familie, vrienden of kennissen, maar niet over een
eigen woonst beschikken. Deze vorm van opvang is
veelal van korte duur. Om die reden is de relatie tussen het persoonlijk welbevinden en huisvesting sterk
verbonden. Het zoeken van onderdak is een dagelijkse
bekommernis die veel tijd en mentale energie kost
zonder te weten of het iets oplevert.

Slechte woonomstandigheden
In woningen waar mensen wel langdurig verblijven,
ontbreken vaak basisvoorzieningen. Kamers zonder
ramen of vensters die niet te sluiten zijn, geen verwarming, één kraan per verdieping in een woning met
tientallen mensen, vochtproblemen …. Deze slechte
omstandigheden zorgen vaak voor gezondheidsproblemen bij de bewoners, aldus de Marokkaanse Khalid. “Vroeger was ik nooit ziek. Nu ben ik de helft van
het jaar verkouden omdat het altijd superkoud is op
onze kamer. We betalen 300 euro per maand, maar
er is niet eens verwarming.”
28 Idem.

Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting is een
schaars goed voor mensen zonder wettig verblijf.
Daarom vallen ze vaak ten prooi aan malafide verhuurders die slechte woningen verhuren aan mensen die
elders niet terecht kunnen. Zij vragen dan wel geen
loonfiches of verhuren net iets goedkoper dan andere
eigenaars, maar bieden ook geen enkele kwaliteit of
zekerheid. Ze misbruiken de zwakke rechtspositie van
de huurder die weinig mogelijkheden heeft om zich te
verweren of klacht in te dienen. Verhuurders spelen
ook vaak met de angst voor de autoriteiten die bij de
huurders zonder wettig verblijf leeft. Ze dreigen geregeld hun verblijfplaats te tippen aan de politie.
In Brussel is er een aantal kraakpanden waar 200
tot 300 personen zonder wettig verblijf tegelijkertijd
wonen. Volgens de Senegalese Aboubacar is dat
ook een belangrijke oorzaak van stress. “Met zoveel
mensen samenleven in een gebouw dat daar eigenlijk
niet voor gemaakt is, zorgt natuurlijk regelmatig voor
problemen onderling. Zo is er altijd wel lawaai op momenten dat je wil slapen. De voorzieningen zijn ook
niet helemaal in orde. In ons gebouw is er op elke
verdieping een kraantje, maar die moeten we met 40
personen delen. Een douche hebben we niet. Ook
verwarming is er nergens. We proberen met elektrische kachels te verwarmen, maar daardoor springen
de zekeringen vaak en dan zit het hele gebouw
zonder stroom.”
Abise uit Ehiopië woonde in een kraakpand samen
met verschillende mensen. “Ik sliep lange tijd in een
kamer zonder deur in een huis met mensen die ik
niet kende. Als vrouw alleen slaap je dan niet op je
gemak. Nu is er een deur die ik kan sluiten. Ik voel
me een pak geruster.”

Gezinsleven in het gedrang
Gezinnen moeten soms gescheiden leven, omdat er
plaatsgebrek is in de woningen die ze betrekken. Dit
weegt zwaar door op het gezinsleven. Zo moet de
Nepalese Sunita zich voortdurend met haar zoontje
verplaatsen. “Soms kunnen we bij kennissen logeren,
maar dan willen ze niet dat mijn man ook mee komt,
omdat hun appartement te klein is. We zien elkaar
vaak een aantal dagen niet.”
Ook voor de kinderen zorgt dit voor moeilijke situaties.
Naima uit Marokko: “De eigenaar van het gebouw
kwam een tijdje geleden langs met politie. Een
angstaanjagende ervaring voor de kinderen. Als er nu
iemand op de deur klopt, hebben de kinderen schrik
omdat ze denken dat de politie ons komt zoeken.”
Het voortdurend verhuizen schept ook moeilijkheden
op vlak van onderwijs. Als de ouders hun kinderen op
dezelfde school willen laten, wordt hun traject voor het
brengen en halen van hun kind soms een stuk langer

of ingewikkelder. Dat geldt vooral voor families die in
het Brussels gewest verblijven. Hiervoor maken ze
vaak veel kosten voor openbaar vervoer, waardoor zij
op andere zaken zoals voeding en kleding nog meer
moeten besparen.

Winteropvang
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doen veel
mensen in de winterperiode beroep op de zogenaamde winteropvang. Dit is een uitgebreide vorm
van daklozenopvang die wordt georganiseerd in het
kader van het federaal winterplan met steun van de
POD Maatschappelijke Integratie. Daarnaast voorziet
ook het gewestelijk winterplan in middelen vanuit de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Deze
bijkomende opvang is erg belangrijk om mensen die
effectief dakloos zijn van de straat te krijgen. Voor
velen blijkt dit echter een noodoplossing in de koudste
periode. “Eigenlijk slaap ik liever in een verlaten
gebouw zonder voorzieningen dan in de daklozenopvang” zo zegt een van de deelnemers aan onze
focusgroepen. “Je ligt op een kamer met zes anderen
die soms dronken zijn of zware mentale problemen
hebben. Ik doe geen oog dicht. ´s Ochtends vroeg
moeten we daar alweer buiten, terwijl we nog nergens anders terecht kunnen.” Dergelijke bevindingen
komen ook naar voren in een evaluatie van de winteropvang door het Brussels Platform Armoede.29

Opvang voorwaardelijk aan terugkeer
Het koninklijk besluit van 24 juni 2004 bepaalt dat families zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen
recht hebben op materiële steun in de vorm van opvang in een federaal opvangcentrum als aangetoond is
dat het kind behoeftig is.30 De modaliteiten voor deze
opvang werden doorheen de jaren meermaals aangepast. De meest recente vorm bestond uit opvang in
het Open Terugkeer Centrum (OTC) van Holsbeek.
Hier werden families met kinderen gedurende 30
dagen - de duur van een Bevel om het Grondgebied
te Verlaten (BGV) - opgevangen om hen in staat te
stellen een vrijwillige terugkeer voor te bereiden.
Op 23 april 2015 oordeelde de Raad Van State
echter dat de duur van de opvang niet beperkt mag
worden tot de duur van een BGV. De Raad van State
beval de vernietiging van punt 5.2 van de overeenkomst tussen DVZ en Fedasil omdat de bepaling dat
families slechts 30 dagen in deze opvang mogen
verblijven een ongeoorloofde toevoeging aan de
29 Brussels Platform Armoede, Gebruikersevaluatie Brussels
winteropvang 2013-2014, 2014. http://www.samenlevingsopbouwbrussel.be/files/documentrepository/File/DocumentenBijNieuws/Gebruikersevaluatie%20Brusselse%20winteropvang%202013-2014.pdf
30 Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de
modaliteiten voor het verlenen van materiële hulp aan een
minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het
Rijk verblijft, 2004. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/
change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004062430&table_
name=wet
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bestaande wetgeving was. De staatssecretaris voor
Asiel en Migratie besliste om het OTC te sluiten en de
families over te brengen naar de terugkeerwoningen in
Tielt en Zulte.
Door de terugkeer als voorwaarde te stellen voor deze
opvang deden veel families met kinderen geen beroep
meer op deze materiële steun. Het arrest van de Raad
Van State bevestigde dat de grootschalige thuisloosheid van deze families vermeden had kunnen worden.

2.1.3.2 Welbevinden en gezondheid

Het HIVA-onderzoek geeft aan dat 37% van de
mensen zonder wettig verblijf de eigen gezondheid
als slecht tot zeer slecht beoordeelt. 27% is langdurig
ziek of gehandicapt. Psychische aandoeningen zijn
veelvoorkomend: slaaptekort, eenzaamheid, angst en
verslaving.
Pigment, een Brusselse armoedevereniging, voerde in
2014 en 2015 een veldonderzoek uit over de mentale impact van extreme maatschappelijke uitsluiting
bij migranten zonder wettig verblijf. Alexis Andries
van Pigment vzw: “Aan de rand van de maatschappij
staan is geen lachertje: overleven is de enige realiteit.
De kans dat je eraan ten onder gaat, gestaag maar
zeker, is groot. Dat je verwordt tot wat mensen op
voorhand van je denken, een sukkelaar, een profiteur,
een overbodig of ongewenst iemand. Je begint te
denken dat het waar is wat ze zeggen, want zelf weet
je niets meer, ben je niemand meer, zie je nergens
nog een uitweg. Uitsluiting is blindelings geweld,
een soort van dagelijks terrorisme zeg maar. Wat dat
doet met een mens is niet te overschatten, een groter
onrecht is nauwelijks te benoemen.”

Geestelijke gezondheidsproblemen
Volgens Ronnie Tack van Samenlevingsopbouw Brussel kampen mensen zonder wettig verblijf vaak met
geestelijke gezondheidsproblemen. “De mensen komen vaak heel sterk over, als echte vechters om een
beter bestaan op te bouwen. Maar zodra je wat dieper te graaft in de persoon komt er enorm veel stress
en onzekerheid naar boven. Die gevoelens ontstaan
door de maatschappelijke uitsluiting op alle levensdomeinen. Vooral het voortdurende gevoel ongewenst
te zijn legt een zware druk op het leven. Ze willen
een actieve plaats zoeken in de maatschappij, al was
het maar uit reactie tegen de negatieve beeldvorming
over hen. Maar ze botsen telkens weer op muren.”
Dit stellen we ook vast in de focusgroepen die we
organiseerden. Problemen met stress zijn er bij zo
goed als alle deelnemers. Dit komt voor een deel door
de onzekerheid over de richting waarin hun leven zal
uitgaan, maar ook door de voortdurende strijd om
te overleven. Een Algerijnse man zegt hierover: “We
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hadden zware problemen die ons ertoe dwongen
ons land te ontvluchten, maar ondertussen zijn onze
dagelijkse problemen hier honderd keer groter. Het
enige verschil is dat deze problemen ons leven niet
direct in gevaar brengen.”
De angst om opgepakt te worden is constant aanwezig. Mensen proberen drukke plaatsen of evenementen
waar veel politie aanwezig is te vermijden. “We voelen
ons altijd opgejaagd, ook al doen we niets verkeerd.
Er hoeft maar iets te gebeuren en ons leven hier is
gedaan. Mijn schrik om teruggestuurd te worden naar
mijn land en wat er dan met mij kan gebeuren, maakt
dat ik zoveel mogelijk binnenblijf om geen overbodig
risico te lopen”, aldus Amdou uit Senegal.

Dringende Medische Hulp
Mensen zonder wettig verblijf hebben recht op
Dringende Medische Hulp (DMH). Het Federaal
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde
in december 2015 een uitgebreide studie over deze
materie.31 Hun voornaamste conclusie was dat procedures om DMH te verkrijgen moeilijk zijn en
niet coherent worden uitgevoerd. Dit komt onder
meer omdat het OCMW in de gemeente waar de
persoon verblijft, bevoegd is voor de afhandeling van
de procedure. De 589 bevoegde OCMW´s passen
de procedure op een erg verschillende manier toe.
Daarnaast is de procedure vrij omslachtig door de
verschillende stappen die een aanvrager moet doorlopen en de periode die er overheen gaat alvorens
de consultatie bij een zorgverstrekker wordt vergoed.
Het Kenniscentrum stelt een hervorming voor die de
aanvragen tot Dringende Medische Hulp vergemakkelijkt en verduidelijkt.
In juni 2015 ontstond ophef toen bleek dat in Antwerpen een adviserende OCMW-arts optrad als
‘medische filter’ om misbruik van de DMH-procedure
te voorkomen. De OCMW-arts trok het oordeel van
collega-artsen regelmatig in twijfel, zodat mensen zonder papieren niet steeds de zorg kregen die ze nodig
hadden. Maandelijks werden op die manier een tiental
aanvragen verworpen. Ook al voldeden personen aan
de noodzakelijke voorwaarden (zonder wettig verblijf
in België, niet in staat de medische kosten zelf te bekostigen en een attest van de arts dat oordeelt dat de
zorgen nodig zijn), toch kregen zij geen zorgen.32
Sinds 2012 is de hulpverlening voor mensen zonder
wettig verblijf bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kosteloos. Deze tegemoetkoming is
een belangrijke stap vooruit in de erkenning van de
31 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Welke
gezondheidszorg voor personen zonder wettig verblijf?, 2015
32 De Standaard, ‘Antwerpen installeert medische filter voor
sans-papiers’, 19/06/2015. http://www.standaard.be/cnt/
dmf20150618_01738363

problematiek bij deze doelgroep. De betrokken centra
kampen echter al geruime tijd met een chronisch
capaciteitsgebrek waardoor er uiteindelijk maar erg
weinig personen effectief begeleid worden door psychologen.
In april 2015 pleegde Oumar Dansoko, een asielzoeker uit Guinee, zelfmoord in de gebouwen van Fedasil.
De man verbleef al zeven jaar in België. Hij leed aan
angststoornissen maar pogingen om hem in contact
te brengen met een psycholoog mislukten keer op
keer. Zijn wanhoopsdaad was volgens Dokters van de
Wereld te wijten aan een combinatie van de weigering
van zijn asielaanvraag, een gebrek aan psychologische bijstand en zijn verslechterde sociale situatie.
Dokters van De Wereld noemde het ‘onverantwoord
dat mensen als Dansoko zo lang op hulp moeten
wachten’ en pleitte voor een betere toegang tot de
gezondheidszorg voor mensen zonder papieren en
asielzoekers. “Onze ervaring is dat mensen bij aankomst in België meestal gezond en mentaal sterk zijn.
Maar na gemiddeld drieënhalf jaar kloppen ze aan
bij de gezondheidsdiensten”. Niet verwonderlijk als je
naar hun leefomstandigheden kijkt. Het veelgehoorde argument dat strenge procedures voor medische
zorgen van mensen zonder papieren noodzakelijk zijn
klopt niet volgens Dokters van de Wereld. ‘Het huidige budget voor Dringende Medische Zorgen
bedraagt slechts 40 miljoen euro. Op een totaal
Riziv-budget van 22 miljard euro is dat 0.18%.’33

2.2 Begunstigden van
internationale bescherming
Het inperken van sociale rechten om de sociale
zekerheid in stand te houden beperkt zich niet enkel
tot mensen zonder wettig verblijf. Sinds de zomer
van 2015 zitten de asielaanvragen in België in de lift
en zien we een zorgwekkende tendens om ook
erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden de toegang tot een aantal sociale rechten
te ontzeggen. Veel voorstellen beperken zich tot
‘ballonnetjes’ die werden opgelaten en werden nog
niet omgezet in effectieve beleidsmaatregelen. Ze
tonen echter aan dat het debat verscherpt en dat de
toegang tot sociale rechten steeds meer in gevaar
komt. We bespreken hier enkele van deze voorstellen.
Zo was er het wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Sarah
Smeyers om de kinderbijslag enkel volledig toe te
kennen aan wie minstens vier van de laatste tien jaar
in België heeft gewoond. De redenering daarachter:
‘Kinderbijslag maakt van België een aantrekkings33 http://www.demorgen.be/dmselect/bureaucratie-kost-mensenlevens-bc2acc47/

pool. Hierdoor komt de sociale bescherming onder
druk te staan’.34 In de realiteit bedraagt het kinderbijslagbudget voor nieuwkomers slechts 6 miljoen
euro op een totaalbedrag van 6 miljard, of 0,1%.
Van een aanslag op de sociale zekerheid is dus geen
sprake. Een inperking van de kinderbijslag zou de
kinderarmoede ongetwijfeld vergroten. Frederic Vanhauwaert, coördinator van het Netwerk tegen Armoede: “Kinderbijslag is een onvoorwaardelijk recht voor
elk kind en het meest performante onderdeel van de
sociale zekerheid net door zijn onvoorwaardelijkheid
en laagdrempelige toekenning. Het inperken van de
kinderbijslag zal nog meer kwetsbare gezinnen in de
armoede duwen. Voor hen is die toelage broodnodig
om aan het eind van de maand de eindjes aan elkaar
te knopen.” De kinderbijslag is een van de weinige
zaken waar vluchtelingen en subsidiair beschermden
automatisch recht op hebben. Andere rechten binnen
de sociale zekerheid, zoals de werkloosheidsuitkering
of het pensioen, zijn afgeschermd voor mensen die
ertoe bijdragen.
Toch pleitte N-VA-voorzitter Bart De Wever voor een
apart sociaal statuut voor erkende vluchtelingen
waarbij ze slechts over een beperkt aantal rechten
zouden beschikken. “Eens iemand erkend is als
vluchteling, krijgt hij een leefloon, kan hij een sociale
woning aanvragen, krijgt hij kindergeld. Dat is moeilijk
uit te leggen aan mensen die daar al hun hele leven
aan bijdragen.” Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen is de potentiële meerwaarde van een bijkomend
statuut compleet zoek. Als mensen erkend zijn als
vluchteling hebben ze enkel recht op bijstand en niet
op de uitkeringen uit de sociale zekerheid zoals de
werkloosheidsuitkering of de pensioenen. Die sociale
zekerheid is vandaag al afgeschermd voor mensen die
ertoe bijdragen. Het feit dat vluchtelingen een sociale
woning kunnen aanvragen betekent niet dat ze ook
voorrang krijgen. Bovendien is het juridisch zo goed
als onmogelijk om het sociaal statuut van erkende
vluchtelingen te veranderen. Dit statuut is geregeld in
de Conventie van Genève en omgezet in Europese
regelgeving. Het bevat rechten én plichten. Een apart
statuut is dus overbodig, vinden de vluchtelingenorganisaties. Wat wel nodig moet gebeuren, is het wegwerken van praktische obstakels voor de integratie
van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.
Dat kan bijvoorbeeld door taallessen, diplomagelijkschakeling en begeleiding naar werk.

34 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende
de toegang tot en het verblijf op het grondgebied naar
Deens model, 7/10/2015. https://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/1349/54K1349001.pdf.
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3. CONCLUSIES

Rechten van migranten inperken om de samenleving en de sociale zekerheid recht te houden, is
een mythe. Migranten kunnen pas echt bijdragen wanneer ze daar de kans toe krijgen. Voor een
grotere bijdrage aan de samenleving moet men net meer inzetten op bescherming van de rechten
van migranten.
Veronderstellingen van migratie als een economische kost gelden in veel Europese landen als
aanleiding voor een restrictief beleid ten aanzien van nieuwkomers. In de realiteit blijken ze meestal
niet te kloppen. Hoewel de situatie verschilt per land is de bijdrage van migratie aan ontvangende
Europese economieën volgens de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) over het algemeen positief. De OESO stelt een positieve impact van migratie vast op de arbeidsmarkt, de publieke financiën en de economische groei. Onderzoek in België
wijst eveneens op een positieve impact. Hoewel migranten zich vaak in een slechte socio-economische positie bevinden en de werkloosheidscijfers in deze groep hoog zijn is de algemene
nettobijdrage toch nog positief. Net als in de meeste andere landen brengt migratie meer op aan
België dan het kost. Onderzoek wijst op een positieve impact schommelend tussen de 0,50 en
0,75% van het BBP.
Toch kan er nog heel wat gebeuren om tot betere resultaten te komen. Migratie kan haar volle potentieel pas realiseren wanneer migranten kansen krijgen, goed geïntegreerd zijn en hun
competenties effectief kunnen inzetten. Wanneer de rechten van migranten niet gegarandeerd zijn
(zoals bij onderbetaling of een gebrek aan compensatie bij ziekte) treden sociale en economische
verliezen op. In de eerste plaats is de migrant daar zelf slachtoffer van maar uiteindelijk verliest de
hele samenleving. Dit is de grote uitdaging van het migratievraagstuk in bestemmingslanden.
We toonden in dit hoofdstuk aan dat de mythe wel degelijk ingebakken zit in het Belgische beleid.
Het migratiebeleid stoelt voor een groot deel op de idee dat rechten van migranten moeten
worden ingeperkt om de samenleving en sociale zekerheid niet onder druk te zetten. Dit zien we
duidelijk in het beleid naar mensen zonder wettig verblijf. Hoewel ze wel degelijk over een
aantal sociale rechten beschikken zijn ze moeilijk of onmogelijk af te dwingen. De sociale grondrechten zoals ingeschreven in de Grondwet komen voortdurend in het gedrang.
Dat wordt duidelijk als we de arbeidsrechten van mensen zonder wettig verblijf onder de loep nemen. De meerderheid van de deelnemers aan onze focusgroepen werkt regelmatig in de informele
economie. Grootschalige uitbuiting is hier de norm. De precaire arbeidssituatie zorgt ervoor dat
mensen zonder papieren diep onder de armoedegrens leven. Hoewel er uitzonderingen zijn van
meer dan acht euro per uur, bevinden de meeste lonen zich in een schaal van twee tot zeven euro
per uur. Lonen worden vaak niet uitbetaald. Mensen die hun arbeidsrechten proberen af te dwingen via een klacht bij de inspectiediensten slagen daar bovendien zelden in. De Organisatie voor
Clandestiene Arbeidsmigranten (OR.CA) diende de voorbije jaren meer dan 100 klachten in bij de
bevoegde inspectiediensten. In slechts een handvol dossiers was er een positief resultaat.
Ook het recht op gezondheid komt steeds vaker in het gedrang. De procedures om Dringende
Medische Hulp te verkrijgen kennen vele obstakels voor de zorgvrager en worden in
verschillende gemeenten op verschillende manieren toegepast. In Antwerpen werd een
adviserende OCMW-arts aangesteld om op te treden als ‘medische filter’ om misbruik van de
procedure te voorkomen. Deze trok het oordeel van collega-artsen regelmatig in twijfel, waardoor
tientallen mensen niet de zorg kregen die ze nodig hadden. Het argument dat strenge procedures
voor medische zorgen van mensen zonder papieren noodzakelijk zijn om de kosten in te perken
houdt moeilijk stand. Het budget voor Dringende Medische Hulp bedraagt slechts 40 miljoen euro
of 0.18% van het totale Riziv-budget van 22 miljard.
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Daarnaast is er een zorgwekkende tendens om ook de toegang tot sociale rechten van erkende
vluchtelingen in te perken. Zo was er het wetsvoorstel om de kinderbijslag van vluchtelingen pas
volledig toe te kennen na vier jaar. Een maatregel die nog meer kwetsbare gezinnen in de armoede
duwt. In de realiteit bedraagt het kinderbijslagbudget voor nieuwkomers slechts 6 miljoen euro
op een totaalbedrag van 6 miljard, of o,1%, in ons land. Daarnaast waren er voorstellen voor een
apart sociaal statuut voor erkende vluchtelingen waarbij ze slechts over een beperkt aantal rechten
beschikken.
Het gevolg ervan is dat we de situatie enkel erger maken voor de migrant en de samenleving.
Nieuwkomers worden kwetsbaar, afhankelijk en uiteindelijk ongewild. Het restrictieve beleid wil
de draagkracht van onze samenleving en de sociale zekerheid in stand houden maar doet net het
omgekeerde. Het beleid creëert een ‘onderklasse’ die weinig kan bijdragen aan de samenleving.
Dit zorgt op zijn beurt voor een afkalving van het maatschappelijk draagvlak voor nieuwkomers en
nefaste gevolgen waar we allemaal (uiteindelijk ook de herkomstlanden) slechter van worden.
Migranten kunnen daarnaast ook bijdragen aan ontwikkeling in herkomstlanden, bijvoorbeeld via
de remittances die ze opsturen naar kennissen en familie. Dit kunnen ze enkel wanneer ze de kans
krijgen om hun competenties effectief in te zetten en hun (arbeids-)rechten gegarandeerd zijn. De
mensen die we interviewden in Ooze focusgroepen spreken over remittances in de omgekeerde
richting. Migranten uit Centraal-Afrika, Noord-Afrika of Azië, allen zijn ze genoodzaakt om hulp te
vragen aan de familie in het thuisland om de eindjes aan elkaar te knopen. Zo is het drama dat
zich voltrekt bij de grote groep mensen in precair verblijf ook een ontwikkelingsdrama voor de
herkomstlanden. De gebrekkige bescherming van de (arbeids-)rechten leidt tot een situatie waarbij
zowel migranten, bestemmings- en herkomstlanden verliezen.
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1.

Investeer in onderzoek dat de levenssituatie van mensen zonder wettig verblijf beter in
kaart brengt. Gebruik de resultaten bij het uittekenen van het beleid voor deze doelgroep.

2.

Het welbevinden van mensen zonder wettig verblijf wordt in grote mate bepaald door de toegang tot informatie over hun toekomstperspectieven en sociale grondrechten. Er moet door
de gemeenschappen geïnvesteerd worden in informatievoorziening op maat, die rekening
houdt met de socio-economische context van de doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld door de
oprichting van expertiseknooppunten in elke regio waar mensen terechtkunnen voor correcte
en volledige informatie en begeleiding via toekomstoriëntering.

3.

De toegang tot sociale grondrechten mag niet gekoppeld zijn aan het administratief statuut van een persoon maar moet dienen om gelijkheid en waardigheid te garanderen.

4.

Zorg ervoor dat arbeidsrechten voor werknemers zonder wettig verblijf op een veilige
manier afdwingbaar zijn.
• Organiseer het overleg over arbeidsrechten tussen alle betrokken diensten en actoren in
een taskforce.
• Garandeer de kosteloze rechtsbijstand voor gedupeerde werknemers zonder wettig verblijf.
• Sta werknemers toe om bewijsstukken te verzamelen en in te dienen voorafgaand aan een
uitwijzing.

5.

Ratificeer de Internationale VN-Conventie ter Bescherming van de Rechten van alle
arbeidsmigranten en hun families.

6.

Versterk de capaciteit van daklozenopvang in de centrumsteden en Brussel zodat die in
verhouding staat tot de noden. Voorzie ook opvang buiten de winterperiode, om te beginnen
voor vrouwen, zieken en personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

7.

Ratificeer de Europese Slachtofferrichtlijn (Richtlijn 2012/29/EU) tot vaststelling
van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van
slachtoffers van strafbare feiten. Zij waakt erover om ook de rechten van migranten
zonder wettig verblijf die slachtoffer zijn van een strafbaar feit, te waarborgen. Deze richtlijn
primeert boven de toepassing van de vreemdelingenwet. Migranten zonder wettig verblijf die
zich melden bij de bevoegde diensten om zich als slachtoffer te melden worden niet gedetineerd, noch wordt er een poging tot uitwijzing ondernomen vooraleer de klachtenprocedure is
afgerond. Slachtoffers worden ook in staat gesteld om kosteloze juridische rechtsbijstand te
verzoeken.

8.

Vereenvoudig de procedure voor Dringende Medische Hulp en werk de bestaande
obstakels weg. OCMW´s die de procedure niet correct toepassen moeten gesanctioneerd
worden door de POD Maatschappelijke Integratie.

9.

Versterk de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg door bijkomende middelen vrij te
maken op gemeenschapsniveau zodat mensen zonder wettig verblijf vlotter toegang vinden tot
gespecialiseerde psycho-sociale hulpverlening.
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10. Zorg voor kleinschalige opvanginitiatieven voor behoeftige families met kinderen, met
eerbied voor alle aspecten van een zelfstandig gezinsleven (eigen keuken, gescheiden slaapkamers …). Deze initiatieven worden beheerd door welzijnsorganisaties. De begeleiding gebeurt door deskundige en onafhankelijke oriënteringswerkers. De duur van de opvang wordt
bepaald door een periodieke beoordeling waarbij het belang van het kind voorop staat. Een
onafhankelijke commissie van welzijnswerkers, kinderpsychiaters, artsen, consulenten voor
toekomstoriëntering, wetenschappelijke experten over landen van herkomst ... is verantwoordelijk voor de beoordeling.
11. Veranker permanente en heldere criteria voor regularisatie in de Vreemdelingenwet. Regularisatieaanvragen die buiten deze welbepaalde omstandigheden vallen worden steeds beoordeeld door de Commissie voor Advies indien zij ontvankelijk worden verklaard door de Dienst
Vreemdelingenzaken. Zelfs het beste migratiebeleid heeft een regularisatiesysteem nodig. De
realiteit is altijd complexer dan de theorie en er moet altijd ruimte zijn om prangende situaties
op te lossen. De regels strikt opvolgen zonder oog voor de realiteit, leidt tot onmenselijke
situaties.
12. Versterk het draagvlak voor migratie. In de Belgische samenleving is immigratie en
emigratie een constante realiteit. Migranten spelen een belangrijke rol op sociaal, economisch
en cultureel vlak. Maak accurate feiten en cijfers over migratie en haar bijdrage aan onze samenleving openbaar. Sensibiliseer de bevolking over de positieve bijdragen van migranten en
ondersteun organisaties die daarop inzetten.

Migratiemythes: Fact Check - Mythe 3

21

22

Migratiemythes: Fact Check - Mythe 3

