
STUDIENAMIDDAG/LEERDEBAT  
België en de EU naar een 
samenhangend migratiebeleid 





DRIE LEERSESSIES 

• Het EU grenzenbeleid en de effecten op de 
grondrechten van migranten met en zonder wettig 
verblijf - Kadri Soova, advocacy officer  www.PICUM.org 

• Veilige & legale routes voor migranten & 
vluchtelingen - Flor Didden, beleidsmedewerker migratie 
11.11.11. 

• Europa & arbeidsmigratie - Jan Knockaert, 
coördinator FAIRWORK Belgium 

 



Mensen zonder wettig verblijf hebben grondrechten: 
onderweg, in detentie en in terugkeermodus 



 
Migratie: Veilige en legale routes 

 
 

 
 
 #ALLEMAALMENSEN 



 



#ALLEMAALMENSEN 

Aankomsten in Europa 

 

 
 

 



#ALLEMAALMENSEN 

Asielaanvragen in België 



#ALLEMAALMENSEN 

Een goede zaak? 
 

 
 

 



#ALLEMAALMENSEN 



#ALLEMAALMENSEN 

Migratie heeft oorzaken 



Conflict 





#ALLEMAALMENSEN 



Ongelijkheid 



Klimaat 



Politieke spanningen/mensenrechten 



Gender 



#ALLEMAALMENSEN 

Migratiebeleid: toegang 
tot EU 



#ALLEMAALMENSEN 

De buitengrenzen 

 

 
 

 

Sinds 1989 meer dan 1200 km anti-

migratie hekken 

Meer dan 13.000 vluchtelingen 

gestrand in Griekenland  



#ALLEMAALMENSEN 

Het buitenlands beleid: Turkije deal 

 

 
 

 



#ALLEMAALMENSEN 

Het buitenlands beleid: Libië 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XEjh7DuHwvE


#ALLEMAALMENSEN 

Het buitenlands beleid: Niger 



#ALLEMAALMENSEN 

Reddingsngo’s onder vuur 



#ALLEMAALMENSEN 

Het buitenlands beleid: Niger 



#ALLEMAALMENSEN 

Legale routes 



#ALLEMAALMENSEN 

Mensen op de vlucht: 
Hervestiging 

• Selecteren en overbrengen vluchtelingen van land waar 
ze bescherming hebben gezocht naar derde land 

• Erkende vluchtelingen 
• VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR 
• Onderdeel va internationale solidariteit 
• 2018: nood: 1.2 million, slechts 55,692 hervestigd 

 



#ALLEMAALMENSEN 

Terugval hervestiging 

 

 
 

 



#ALLEMAALMENSEN 

België 

 

 
 

 



#ALLEMAALMENSEN 

Humanitaire visa 

 

 
 

 



#ALLEMAALMENSEN 

« We moeten ze opvangen 
in de regio » 



#ALLEMAALMENSEN 



#ALLEMAALMENSEN 

Arbeidsmigratie 

 

 
 

 



#ALLEMAALMENSEN 

• Gezinshereniging 

• Studentenmigratie 

 

 
 

 



#ALLEMAALMENSEN 

Gevolg 

 

 
 

 

• Opvang in de regio is de norm 

• 90% verzoekers bescherming komen via irreguliere kanalen 
mensensmokkel 

• Gevaarlijke routes 

• Oneigenlijk gebruik asielkanaal 

• Grote groep mensen in de informele economie 

• Geen heen en weer migratie 

• Geen samenwerking ikv terugkeer 

 



#ALLEMAALMENSEN 

Werk aan de winkel 



#ALLEMAALMENSEN 



#ALLEMAALMENSEN 



#ALLEMAALMENSEN 

Union Resettlement Framework 



#ALLEMAALMENSEN 



#ALLEMAALMENSEN 

Develop or build on existing national and regional practices for admission and stay of appropriate 
duration based on compassionate, humanitarian or other considerations for migrants compelled to leave 
their countries of origin, due to sudden-onset natural disasters and other precarious situations, such as by 
providing humanitarian visas, private sponsorships, access to education for children, and temporary work 
permits, while adaptation in or return to their country of origin is not possible  
 
Cooperate to identify, develop and strengthen solutions for migrants compelled to leave their countries of 
origin due to slow-onset natural disasters, the adverse effects of climate change, and environmental 
degradation, such as desertification, land degradation, drought and sea level rise, including by devising 
planned relocation and visa options, in cases where adaptation in or return to their country of origin is 
not possible  

OBJECTIVE 5: Enhance availability and flexibility of pathways for regular migration  



#ALLEMAALMENSEN 

9. de groeiende problematiek van de verhuizing en verplaatsing van de bevolking 
onder invloed van klimaatveranderingen te erkennen en een proactieve houding aan 
te nemen in de internationale gesprekken hierover. 



#ALLEMAALMENSEN 

Arbeidsmigratie 



#ALLEMAALMENSEN 

Aanbevelingen 
• Humanitaire visa: duidelijke en transparante criteria + sterkere rol administratie/CGVS 
• Hervestiging:  

• Optrekken en structureel vastleggen 
• Union Resettlement Framework: geen condionaliteiten 

• Klimaatmigratie: 
• Non-refoulement principe bij ernstige rampen 
• Migratie als adaptatie: humanitaire visa, (tijdelijke) werkvisa 

• Arbeidsmigratie: Vlaamse beleid arbeidsmigratie + pilootprojecten – belangen herkomstlanden + 
WN’ers 

• In ontwikkelingslanden: mobiliteit promoten ipv bestrijden 
 
 



Europa en 
Arbeidsmigratie 



FAIRWORK Belgium 

• Operatief sinds 2005 toen OR.C.A. sinds 2018 FAIRWORK Belgium 

• Missie = arbeidsrechten van werknemers met precair of zonder 
verblijfsrecht in de praktijk brengen 

• Activiteiten: 

• Informatie en vorming 

• Persoonlijk advies en begeleiding 

• Beleidswerk 

• Netwerking: de activerende rol van FAIRWORK Belgium 



Arbeidsmigratie wat moet je weten op voorhand: 

• Arbeidsmigratie is migratie van niet EU Burgers naar een lidstaat van 
de EU. 
Geen Detachering. Detachering = bedrijf van één EU-land (vb: Polen) die 

tijdelijk naar ander EU-land (VB: België) komt om daar werken uit te voeren. dit 
met zijn personeel van land van herkomst (Polen). Sociale zekerheid op 
niveau van land van herkomst (Polen) betaald. Maar minimumloon van land 
waar werken worden uitgevoerd (België). 

Discussie Arbeidsmigratiebeleid vergiftigd door discussie sociale dumping 
binnen Detachering.  

• Vlinderakkoord 2011 (zesde staatshervorming).  
• Arbeidsmigratie niet langer een Federale bevoegdheid maar Gewest materie  

• => Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Duitstalige Gemeenschap kunnen elk hun 
eigen arbeidsmigratiebeleid bepalen.  

• MAAR toegang tot het grondgebied blijft Federale bevoegdheid. 

• => 5 Belgische overheden moeten samenwerken.  



Arbeidsmigratie wat moet je weten op voorhand: 
systeem in België tot voor kort 

• Arbeidskaart A 
• Na 4 jaar met een arbeidskaart B 

• Arbeidskaart B  
• Aanvraag door werkgever, enkel voor landen met bilateraal akkoord ,voor job die door 

niemand kan worden ingevuld op Belgische arbeidsmarkt (arbeidsmarktonderzoek ≠ 
knelpuntberoepenlijst), voor 1 werkgever voor 1 functie en 1 jaar geldig. 

• Arbeidskaart C 
• Voor mensen met een tijdelijke verblijf bijvoorbeeld studenten 

• Beroepskaart  
• Voor zelfstandigen 

 



EU Richtlijnen (1) 

• Richtlijn 2009/50/EG van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden 
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met 
het oog op een hooggekwalificeerde baan.(Blauwe kaart) 

• RICHTLIJN  2009/52/EG van  18  juni  2009 tot  vaststelling  van  
minimumnormen  inzake  sancties  en  maatregelen  tegen  
werkgevers  van  illegaal  verblijvende  onderdanen  van  derde  
landen. (Sanctie richtlijn) 

• RICHTLIJN  2011/98/EU van  13  december  2011 betreffende  één  
enkele  aanvraagprocedure  voor  een  gecombineerde  
vergunning  voor  onderdanen  van  derde  landen  om  te  
verblijven  en  te  werken  op  het  grondgebied  van  een  lidstaat,  
alsmede  inzake  een  gemeenschappelijk  pakket  rechten  voor  
werknemers  uit  derde  landen  die  legaal  in  een  lidstaat  
verblijven. (Single permit) 



EU Richtlijnen (2) 

• Richtlijn 2014/36/EU van 26 februari 2014 betreffende de 
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde 
landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider. (Seizoen 
richtlijn) 

• Richtlijn 2014/66/EU van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden 
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het 
kader van een overplaatsing binnen een onderneming. (ICT 
Richtlijn) 

• Richtlijn 2016/801 van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden 
voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op 
onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, 
educatieve projecten of au-pairactiviteiten.(studenten / stagiairs 
richtlijn) 



Blauwe kaart /Blue card 

• Richtlijn 2009/50/EG van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden 
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met 
het oog op een hooggekwalificeerde baan.(Blauwe kaart) 

• Richt zich op zeer hoge profielen  

• Omzetting in België 17 juli 2012: 
• Minimum contract van 1 jaar 

• Minimum brutoloon jaarloon van €53.971,00  

• Diploma hoger onderwijs 

• Eén kaart voor verblijf en tewerkstelling. 

• +18 maanden in België kun je naar ander EU land om daar te werken met een 
nieuwe blauwe kaart je moet daar wel voldoen aan de voorwaarden. 



Single Permit / Gecombineerde vergunning 

• RICHTLIJN  2011/98/EU van  13  december  2011 betreffende  één  
enkele  aanvraagprocedure  voor  een  gecombineerde  
vergunning  voor  onderdanen  van  derde  landen  om  te  
verblijven  en  te  werken  op  het  grondgebied  van  een  lidstaat,  
alsmede  inzake  een  gemeenschappelijk  pakket  rechten  voor  
werknemers  uit  derde  landen  die  legaal  in  een  lidstaat  
verblijven.  

• Eén kaart voor zowel verblijf als werk voor derdelanders 

• Omzetting in België 1 januari 2019 
• Één procedure, één kaart voor zowel verblijf als arbeid 

• Afschaffing arbeidskaart C => nu onmiddellijk op verblijfskaart 

• vervanging arbeidskaart B = gecombineerde vergunning bepaalde duur 

• Vervanging arbeidskaart A = gecombineerde vergunning  onbepaalde duur 

 

 



Nieuw Vlaamse beleid bij omzetting single permit 

• Afschaffen voorkeursbehandeling landen met bilaterale akkoorden 

• Specifieke lijstknelpuntberoepen met eenvoudigere toegang tot Vlaamse 
arbeidsmarkt  

 

 



Seizoen richtlijn 

• Richtlijn 2014/36/EU van 26 februari 2014 betreffende de 
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde 
landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider. (Seizoen 
richtlijn) 

• Arbeid gelinkt met sectoren waar seizoensarbeid bestaat.  

• Omzetting in Vlaanderen 1 januari 2019 
• Land- en tuienbouw en horeca 

• Max 5 maanden per 12 maanden 

• Vlottere behandeling na eerder verblijf als seizoenarbeider 

• Kan gedurende de 5 maanden binnen sector makkelijk veranderen van 
werkgever 



Intra-corporate Transfer /ICT 

• Richtlijn 2014/66/EU van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden 
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het 
kader van een overplaatsing binnen een onderneming. (ICT 
Richtlijn) 

• Heeft niks te maken met de computer technologie. Maar over een 
derdelander die werkt in bv Siemens Duitsland die komt werken 
voor Siemens België 
• Omzetting in Vlaanderen 1 januari 2019 

• Zet voorziene procedure minimaal om naar Vlaamse wetgeving 

• Enkel voor hoogopgeleiden 



Studenten richtlijn 

• Richtlijn 2016/801 van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden 
voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op 
onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, 
educatieve projecten of au-pairactiviteiten.(studenten / stagiairs 
richtlijn) 

• Toegang tot werk en verblijf voor categorieën genoemd in richtlijn 
• Omzetting in Vlaanderen 1 januari 2019 

• Minimale omzetting 

• Niet alles geregeld 

 

 



Sanctierichtlijn 

• RICHTLIJN  2009/52/EG van  18  juni  2009 tot  vaststelling  van  
minimumnormen  inzake  sancties  en  maatregelen  tegen  
werkgevers  van  illegaal  verblijvende  onderdanen  van  derde  
landen. (Sanctie richtlijn) 

• Geen arbeidsmigratierichtlijn maar wel link 
• Arbeidsrechten voor werknemers zonder wettig verblijf ook in informele 

economie 

• Omzetting België 11 februari 2013 

• Recht op zelfde arbeidsrechten 

• Recht op 3 maanden loon + keten verantwoordelijkheid 

• Eerste doel bestraffen werknemers en tegengaan mensen zonder wettig 
veblijf 



Stappen voorwaarts? 

• Blauwe kaart niet echt stap voorwaarts huidig migratiebeleid 
voordeliger enig voordeel overstap naar ander EU land makkelijk 
(langdurig ingezetene) 

• Single permit duidelijke stappen voorwaarts: 
• Eén kaart en procedure voor verblijf en werk 

• Overheid heeft maximum periode om te antwoorden 4 maanden 

• +/- Zelfde rechten en plichten (was al zo in België) 

• Extra groepen vrijgesteld van extra aanvraag recht op werken. 

• Seizoen richtlijn 
• Nieuwe categorie dus nieuwe mogelijkheid tot arbeidsmigratie. 

• Zeer beperkt in tijd 

• Gedwongen circulaire migratie => langer blijven dan verblijf en dus zonder 
wettig verblijf? 

• Ook voor praktisch en midden geschoolden  

 
 

 

 

 

 

 



Stappen voorwaarts? 

• ICT 
• Nieuwe optie voor hoogopgeleiden, makkelijk voor grote bedrijven  

• Studenten richtlijn 
• Duidelijkheid voor betrokken groepen.  

• Nog afwachten hoe omzetting eruit zal zien. 

• Sanctierichtlijn 
• Duidelijkheid over arbeidsrechten en duidelijke periode van tewerkstelling.  

• Nadeel moeilijk om af te dwingen discussie in België over toepassing. 

 

 

 

 

 



Gemiste kansen? 

• 6 verschillende richtlijnen die telkens een deel van het 
arbeidsmigratiebeleid bepalen => onduidelijk, niet overzichtelijk 

• Nergens arbeidsrechten voorop. Wel aanwezig in elke richtlijn. Maar dus 
ook altijd versnipperd. 

• Omzetting soms problematisch => recht op informatie  omzettingen 
single permit Vlaanderen 

• Specifieke kwetsbaarheid Arbeider uit derde land niet in rekening 
gehouden 

 



Specifieke kwetsbaarheid arbeidsmigranten 

• Afhankelijkheid werknemer van de werkgever voor toegang + recht 
om te verblijven?  

• Informatie in taal die arbeidsmigrant begrijpt? 

• Werkelijke mogelijkheid toegang inburgering? 

• Kennis arbeidsrechten? Uitbouw van netwerk in België? 

• Gevaar voor uitbuitende arbeidsbemiddelingsdiensten. Wie is 
verantwoordelijk voor welke kosten? 

• Is afschermen van arbeidsmarkt met lijst knelpuntberoepen of 
diploma vereisten correcte manier van aanpak? Andere opties zijn 
mogelijk 

• Wat met remittances?  

 

 



Contactgegevens 

 

FAIRWORK Belgium 

Gaucheretstraat 164 

1030 Brussel 

Maandag en woensdag van 9u tot 13u  

Donderdag van 13u tot 16u 

02/274 14 31 

info@fairworkbelgium.be 

 

0800/12 0 19 enkel voor cliënten 

mailto:info@fairworkbelgium.be


Opvolging en evaluatie 

• Versterk beraad en overleg met alle actoren  
voor een samenhangend migratiebeleid 

 

• Wat bleef er hangen? 

 



#iedereenaanboord: debatten en lezingen 

dinsdag 26/02 – Racisme: over wonden en veerkracht – lezing met Naima Charkaoui  

Muntpunt, Brussel – 18:00u – 20:00u (volzet) 

woensdag 27/03 – Naar een zin-vol beleid & bestuur – over de verantwoordelijkheid van de overheid 

naar de levensbeschouwelijke en religieuze diversiteit - De Centrale, Gent, 14:30 – 17:00u  

dinsdag 02/04 – ORBIT Leerdebat – Geen diversiteit zonder diversiteitsplannen 

Congrescentrum De Finale, Antwerpen, 18:00u – 20:00u.  

maandag 29/04 – Leerdebat van ORBIT, De Wakkere Burger en het Minderhedenforum  -   Meer 

burgerparticipatie, meer draagvlak voor de toekomst – over de politieke participatie van mensen met 

een migratiegeschiedenis burgerparticipatie van mensen met een migratiegeschiedenis .  

De Markten, Brussel, 18:00 tot 20:00u 

Info en inschrijvingen langs www.orbitvzw.be 

http://www.orbitvzw.be/
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VARIA 

• Zijn er nog topics of beleidsvoorstellen rond wonen 
die je belangrijk vindt? 

 

• Bv. Noodopvang, leegstandsbeleid, … 


