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In aansluiting op dit rapport werd tevens uitgegeven:
Migratie en Asiel: vluchten kan niet meer? Verslag van een reflectiegroep.
Een aantal opinion leaders geeft er hun visie op het syntheserapport en zet enkele bakens uit voor een toekomstig beleid.



TEN GELEIDE

Migraties zijn van alle tijden. Heel concrete, vaak materiële oorzaken vormen de aanleiding: een 
te sterke bevolkingsgroei, armoede, natuurrampen, oorlog en onderdrukking. Steeds hebben
mensen gezocht naar een plek waar het leven beter en veiliger is.

West-Europa, een continent van rijke verzorgingsstaten, waar de grenzen virtueler worden, 
vormt een aantrekkelijk toevluchtsoord. Jaarlijks pogen naar schatting zo’n half miljoen immi-
granten binnen te geraken in Europa. Veel waarnemers verwachten nog een toename van de
internationale migratiestromen. 

Migratie is een complex fenomeen met economische, sociale, culturele, ethische, juridische en
politieke consequenties. Er is nood aan een breed maatschappelijk debat over elk van deze aspec-
ten. De uitdaging wordt er niet gemakkelijker op na de terroristische aanslagen van 
11 september 2001. De kans bestaat immers dat het denken over veiligheid het migratiedebat
reduceert tot één aspect ervan.

Over migratie werd en wordt  heel wat gepubliceerd en talrijke internationale informatiebronnen
kunnen op het internet worden geraadpleegd. Paradoxaal genoeg vergemakkelijkt dit niet altijd 
de weg naar eenvoudige, voor een ruimer publiek toegankelijke informatie. Daarom lanceerde de
Koning Boudewijnstichting in 1999 een open oproep voor onderzoeksprojecten rond het thema
“migratie- en asielbeleid”. Een groep van internationale deskundigen gaf advies bij de selectie van
de vijftien ingediende onderzoeksscenario’s. De keuze viel op vier universitaire onderzoekscentra
en drie niet-gouvernementele organisaties, die elk vanuit hun specifieke kennis van het terrein
een bijdrage hebben geleverd. Verschillende pennen hebben dan ook rechtstreeks of onrecht-
streeks aan dit rapport meegeschreven. De auteurs van de deelrapporten zijn in alfabetische
volgorde: Ilke Adam, (SMZP); Nadia Ben Mohammed, (GERME – ULB); Luc Henkinbrant, (CIRE);
Bonaventure Kagné, (CEDEM – ULg); Moritz Lennert, (IGEAT - ULB); Marco Martiniello, 
(CEDEM – ULg); Katrijn Pauwels , (OCIV); Andrea Rea, (GERME – ULB) en Johan Wets, 
(HIVA – KULeuven) tevens eindredacteur. 

Dit syntheserapport is de neerslag van hun werk. Wie dieper op de materie wil ingaan, kan de
deelrapporten raadplegen op de website van de Stichting. Vanzelfsprekend wordt hiermee geen
allesomvattend onderzoek over migratie en asiel afgeleverd. Het onderzoeksproject heeft zich
bewust beperkt tot een aantal – vooral in de Belgische context - relevante deelaspecten. De
Stichting hoopt hiermee enkele bakens te helpen uitzetten voor het migratiedebat, dat niet langer
kan worden ontvlucht. 

De Stichting dankt alle onderzoekers, die gedurende ruim een jaar als een echte equipe hebben
samengewerkt. Zonder de bijzondere inzet van Johan Wets, aan wie de moeilijke taak werd
opgedragen om de zes onderzoeken samen te vatten in een toegankelijk syntheserapport, zou 
het parcours niet voltooid zijn geweest. 

Koning Boudewijnstichting
november 2001
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In 1999 startte de Koning Boudewijnstichting een onderzoek met als titel “Het migratie- en asiel-
beleid”. Migratie en asiel zijn twee maatschappelijke fenomenen die reeds jaren hoog op de
politieke agenda staan, en die nauw met elkaar verbonden zijn. Op zich zijn het verschijnselen die
de scheve verdeling in de wereld weerspiegelen. De problematiek is bijzonder gecompliceerd en
bestaat uit verschillende facetten. Een aantal van deze facetten werd uitgekozen om verder belicht
te worden in dit onderzoek. Er werden zeven onderzoeksgroepen weerhouden, die elk op een
ander onderdeel focusten: CEDEM (ULg), CIRE, GERME (ULB), IGEAT (ULB), KULeuven-HIVA, OCIV
en het Steunpunt Mensen zonder Papieren. 

1. Migratieonderzoek
Migratie (in het algemeen) is een intrigerend verschijnsel dat al heel wat onderzoekers heeft bezig-
gehouden, maar dat naarmate de context waarin het zich voordoet, andere vormen aanneemt. De
theorieën die ontwikkeld zijn om de processen van internationale migratie te helpen begrijpen,
gaan uit van een aantal causale mechanismen die vertrekken vanuit uiteenlopende analyseniveaus.
Afhankelijk van wat bestudeerd wordt, de invalshoek en de discipline komt men tot benaderingen
die niet noodzakelijkerwijs tegenstrijdig zijn, maar die naar het beleid toe een verschillende impact
(kunnen) hebben. 

Er bestaat niet zoiets als een grand theory over internationale migratie, een alomvattende enigszins
coherente theorie. Er bestaan tot op heden enkel gefragmenteerde theorieën die voornamelijk
onafhankelijk van elkaar tot ontwikkeling gekomen zijn. De verschillende benaderingen die migratie
bestuderen, zijn immers ontwikkeld om specifieke fenomenen te bestuderen en de gedachte aan
een universele toepasbaarheid is daarbij buiten beschouwing gebleven. Voorlopig lijkt de theorie-
vorming nog het meest gebaat bij een heuristisch1 kader  waarin de verschillende actoren, de pro-
cessen en de analyseniveaus duidelijk gedefinieerd  en in relatie tot elkaar beschreven worden
(Penninx en  Selier, 1992, p 19). De analyse van internationale migratie in een nieuw wereldsysteem
vereist, zo menen Penninx en Selier, een alomvattend analytisch raamwerk waarin verschillende
analyseniveaus moeten verenigd worden. De macrovragen over de omvang, de richting en de oor-
zaken van grootschalige migratiebewegingen moeten samen worden bekeken met de microvragen
over het migratieproces, het voortbestaan ervan en de selectiviteit ervan. 

Vorsers die het thema internationale migratie bestuderen, werken dus niet allemaal op hetzelfde
analyseniveau, ook niet in deze studie. De vraag welke analyse-eenheid dient gebruikt te worden,
blijft bestaan. Is er een voorkeur? Moet de natiestaat als onderzoekseenheid genomen worden, 
een groep van staten, het internationale systeem als een geheel of de individuele burger in de
natiestaat? Het gebruikte analyseniveau zal immers in belangrijke mate mede bepalend zijn voor 
de wijze waarop de oorzaken van grootschalige migratiestromen bekeken worden, de evaluatie van
de ernst van het probleem, het inschatten van de gevolgen van deze stromen zowel als voor het
bepalen van de remedies om met het probleem om te gaan. 

1 Heuristiek: de wetenschap die langs methodische weg tot vondsten of ontdekkingen leert komen
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Met betrekking tot de studie van het fenomeen ‘internationale migratie’ kunnen drie belangrijke
analyseniveaus onderscheiden worden: het individuele, het nationale en het globale niveau of het
analyseniveau van het internationale systeem (Ferris, 1985). De drie verschillende analyseniveaus
richten hun aandacht op verschillende oorzaken (en verschillende types van oorzaken) van vluchte-
lingen- en migratiestromen. Het individueel perspectief ziet de migratiebewegingen als het gevolg
van persoonlijke beslissingen door mensen die hun levensomstandigheden trachten te veranderen.
Vanuit nationaal oogpunt worden de migratiebewegingen gezien als overwegend bepaald door over-
heidspolitiek en nationale kenmerken van zowel de landen van oorsprong als de gastlanden. Het
globaal of het systemisch perspectief tenslotte ziet vluchtelingen- en migratiestromen als bewegin-
gen tussen staten, die het gevolg zijn van veranderingen in het internationale economische en poli-
tieke klimaat. 

Vanzelfsprekend is er een permanente interactie tussen de verschillende factoren op de drie
niveaus. De politiek in het land van oorsprong bepaalt bijvoorbeeld de omstandigheden waarmee
door de individuen rekening gehouden wordt bij hun beslissing al dan niet hun vaderland te
verlaten. Een nationaal gevoerde politiek kan eveneens migratiestromen beïnvloeden of van richting
doen veranderen. De reacties op de internationale migratiestromen zijn de weerspiegeling van een
verzameling nationale belangen en de internationale omgeving waarin zij plaats hebben. Deze drie
analyseniveaus zijn noodzakelijke instrumenten om na te gaan op welke wijze de oorzaken en
gevolgen van internationale migratie- en vluchtelingenstromen tot nog toe bestudeerd werden;
bovendien zijn ze complementair. De verschillende analyseniveaus in de onderscheiden deelonder-
zoeken vullen elkaar op dezelfde manier aan. 

2. De deelonderzoeken
De dynamiek achter internationale migratie is een geleidelijk proces dat veroorzaakt wordt door
een cocktail van factoren waaronder - vergeleken met de geïndustrialiseerde landen - de relatieve
en absolute achterstelling van bepaalde gebieden, de blijvende politieke repressie, grootschalig
geweld en meer en meer ook de aantasting van het leefmilieu. De demografische ontwikkeling blijft
ondanks problemen zoals AIDS zorgen voor een vaak spectaculaire aangroei van de totale en dus
ook van de arbeidsbevolking. Het migratiepotentieel in de arme landen stijgt daarmee. Dit, in
combinatie met betere communicatiestromen en goedkopere transportmiddelen, leidt met een
grote waarschijnlijkheid tot meer migratie.

Alle positieve maatregelen die op lange termijn tot minder migratie kunnen leiden, veroorzaken op
korte termijn een verdere toename van de migratie. Samengevat: het Westen wordt geconfronteerd
met het fenomeen migratie en dit zal de komende decennia zo blijven, zo wordt gesteld in de studie
van de KULeuven - HIVA.

Een deel van deze mondiale migratiestromen hebben Europa als bestemming, en binnen Europa is
België één van de gekozen, vaak favoriete, bestemmingen. Mensen komen als arbeidsmigrant naar
België of ze vragen asiel aan in de hoop  het statuut van vluchteling te verwerven. Nog een kanaal
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is dat van de familiehereniging, maar zoals uit de term reeds kan afgeleid worden, is deze weg
alleen maar toegankelijk voor wie familieleden in het land heeft. Wie in welke aantallen naar België
komt, wordt door de overheid bijgehouden. In het onderzoek van de IGEAT (ULB) wordt echter
geconcludeerd dat er op alle statistieken met betrekking tot migratie ernstige bedenkingen over 
de kwaliteit kunnen gemaakt worden. Naast de vreemdelingen die in de statistieken kunnen
verschijnen, zijn er natuurlijk heel wat die omwille van de aard van hun aanwezigheid daarin niet
terug te vinden zijn: de illegale migranten.

Recentelijk is de problematiek van de illegale migratie voor het voetlicht gebracht en meer en
meer een item geworden. De personen die een dossier hebben ingediend ter regularisatie van 
hun verblijfsstatuut vormen waarschijnlijk maar een fractie van het totale aantal dat op Belgische
bodem verblijft. De gevoerde campagne heeft betrekking op meer dan 50 000 personen (32 000
dossiers). Het is dus belangrijk een beter zicht te krijgen op de situatie van de clandestien aanwezi-
ge migrant. Niet alleen omdat de aanwezigheid van mensen in het grijze segment van de samenle-
ving niet wenselijk is voor de samenleving zelf, maar ook omdat het verblijf in deze clandestiniteit
deze groep migranten net bijzonder kwetsbaar maakt voor mensenrechtenschendingen en exploita-
tie. Uit een gemeenschappelijk onderzoek van de onderzoeksgroepen van CEDEM (ULg), GERME
(ULB) en het Steunpunt Mensen zonder Papieren (waarbij 130 illegale migranten geïnterviewd wer-
den) blijkt o.m. dat een van de redenen voor hun aanwezigheid op Europese bodem, de mogelijk-
heid is om hier te verdienen. 

Op mondiaal vlak, zo stellen vorsers, is de geldstroom van migranten naar hun thuisland de tweede
grootste geldstroom na de petrodollars. Daarmee is het volume aan teruggestuurde middelen
omvangrijker dan de officiële bilaterale ontwikkelingshulp. De door CIRE uitgevoerde studie belicht
het belang van de transfers in het algemeen, en zoomt verder in op de case van de Albanezen in
België. Van overheidswege wordt er meer en meer aandacht besteed aan dit voor officiële ontwik-
kelingshulp nog onontgonnen kanaal van overdrachten. Zowel de naar het thuisland gestuurde
middelen, als het naar het thuisland teruggestuurde menselijke kapitaal zouden moeten bijdragen
tot de ontwikkeling van deze gebieden.

De terugkeer van migranten is het centrale thema in de studie die door OCIV werd uitgevoerd.
Terugkeer is een issue in Europa, voornamelijk de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. 
In het onderzoek van OCIV worden terugkeerprojecten in negen lidstaten van de Europese Unie in
kaart gebracht. De modaliteiten van de projecten variëren naargelang de doelgroep waarvoor zij
bedoeld zijn en derhalve naargelang de mate van vrijwilligheid van de terugkeer. Uitgeprocedeerde
asielzoekers en ontheemden moeten het land binnen een bepaalde periode verlaten en hebben dus
niet dezelfde vrijheidsgraden als andere migranten.

Ondanks de positieve bijdrage die sommige migranten via de transfers van middelen of van know
how kunnen hebben voor de ontwikkeling van hun thuisland, wordt de ongewenste toestroom van
grote groepen migranten door heel wat overheden nog steeds als problematisch omschreven. Om
zich tegen de negatieve aspecten van grootschalige niet controleerbare migratie te wapenen, zijn
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verschillende overheden, waaronder de Belgische, geïnteresseerd in een vroegtijdig waarschu-
wingssysteem (early warning). In de studie van het HIVA (KULeuven) wordt het concept eerst theo-
retisch en technisch benaderd. Daaruit kan besloten worden dat het belangrijkste element om een
vroegtijdig waarschuwingssysteem te laten werken, de politieke wil is om het te laten slagen. Als
deze aanwezig is, kunnen er reeds vruchten geplukt worden met het opzetten van een eerder klein-
schalig, maar net daarom haalbaar initiatief, waarbij vertrokken wordt van beter op elkaar afge-
stemde bestaande structuren.

3. De synthese
De verscheidenheid die bestaat in het migratieonderzoek wordt ook in deze synthese weerspiegeld.
De thema’s worden vanuit verschillende disciplines benaderd en er wordt van verschillende
analyseniveaus vertrokken. Bovendien is het hele project gedefinieerd vanuit de input van de
onderzoeksgroepen en niet vanuit een omvattend kader waarbij de verschillende deelaspecten 
door verschillende groepen onderzocht werden. De hypothesen en de onderzoeksvragen achter de
verschillende deelonderzoeken zijn dus niet expliciet op elkaar afgestemd, ook al liggen zij vaak in
elkaars verlengde.  

Voorliggende synthese is dan ook geen synthese in Hegeliaanse zin, waarbij afzonderlijke, vaak
tegengestelde elementen worden samengevoegd tot een nieuw geheel, maar een synthese in taal-
kundige zin: een samenvatting van de verschillende delen. Daarbij werden de verschillende deelon-
derzoeken wel in de mate van het mogelijke geïntegreerd. 

Deelrapporten
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HOOFDSTUK 1

DE MIGRATIEDYNAMIEK

1. Het mechanisme van de migratiebewegingen
De reden waarom migranten op pad gingen en nog steeds op pad gaan, is doorheen heel de
geschiedenis niet erg veranderd. Een als onvoldoende ervaren levenskwaliteit, zowel op econo-
misch, sociaal, politiek of ecologisch vlak, zet heel wat mensen ertoe aan hun geluk elders 
te beproeven. In 2000 leefden naar schatting circa 150 miljoen migranten in het buitenland. Hiervan
werden er zo’n 50 miljoen gedwongen hun land te verlaten omwille van vervolging, geweld of men-
senrechtenschendingen. In absolute cijfers kan dit een groot aantal zijn. Procentueel betekent dit
dat ongeveer 2,5% van de wereldbevolking migrant is en de resterende 97,5% niet.

Migratiestromen ontstaan meestal niet door een zoektocht naar rijkdom, maar wel als vlucht 
voor de armoede. Deze kan absoluut of relatief zijn. De meeste  migratiebewegingen zijn armoede-
migraties geweest. Deze die het gevolg zijn van gebiedsuitbreidingen, vlucht omwille van politieke
of religieuze redenen en de gedwongen mensenstroom naar overzeese strafkolonies vormen hierop
een uitzondering.

Economische, ecologische, maatschappelijke, politieke en andere factoren beïnvloeden de migratie-
dynamiek en worden op hun beurt beïnvloed door de individuele perceptie en het gedrag van de
(potentiële) migrant. Deze factoren komen slechts zelden geïsoleerd voor. Bovendien is het initiatief
om te vertrekken het gevolg van een individueel rijpingsproces dat van meerdere kanten invloeden
ondergaat. Politieke beslissingen (of precies het uitblijven ervan), de eigen sociale omgeving, het al
dan niet bestaan van banden met een mogelijk land van bestemming, de economische realiteit en
een aantal toevallige elementen zoals de klimatologische omstandigheden bepalen mee het gedrag
en beïnvloeden de beslissingen. Zowel gebeurtenissen in het immigratieland als gebeurtenissen in
het emigratieland werken op die beslissingen in. 

Om de dynamiek achter migratie te begrijpen, is het nodig te kijken naar de aspiraties en
verwachtingen van de individuele migrant: hij of zij is een rationeel menselijk wezen dat pro’s en
contra’s afweegt en een beslissing neemt. Ondanks dit individuele beslissingsproces kunnen er
gemeenschappelijke patronen gevonden worden in de omstandigheden waarin de migranten leven.
Zij bewegen zich voort tussen economische, maatschappelijke en politieke structuren die het leven
bepalen, en die hen als het ware uit hun land jagen – de zgn. duw- of pushfactoren. Daarnaast zijn
er de omstandigheden die ze naar een nieuwe thuishaven lokken – de trek- of pullfactoren. Zo
wordt de migrant enerzijds door de economische en sociale impasse waarin hij leeft als het ware
naar andere oorden verdreven. Anderzijds vormt de (al dan niet werkelijkheidsgetrouwe) visie op de
economische mogelijkheden van de gastlanden een zeker zo belangrijk element bij de beslissing
om te vertrekken, evenals het netwerk waarop de migrant kan terugvallen om het migratieproject
daadwerkelijk uit te voeren. Als duwfactoren zijn vooral te noemen: economische en sociale
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ongelijkheid, de demografische evolutie, de achteruitgang van het milieu, mensenrechten-
schendingen en de spiraal van geweld. 

Er bestaat een veelheid van redenen die bovendien cumulatief werken. Interviews bij migranten
onthullen dat het vrijwel nooit één enkele reden is die hen ertoe aanzetten te vertrekken.

2. Een gewijzigde migratiedynamiek
Een belangrijk element in de manier waarop er in Europa tegen de migratieproblematiek aan
gekeken wordt, is de gewijzigde dynamiek die aan de basis ligt van een groot deel van de migratie-
bewegingen. Tot nog niet zo heel lang geleden werden de migratiestromen naar Europa voorname-
lijk gereguleerd door de economische noden van de landen van bestemming. Meer recent blijkt
echter een aantal andere factoren, die verband houden met demografische, socio-economische en
politiek-religieuze onevenwichten in de landen van oorsprong, van belang te zijn. Armoede, werk-
loosheid, schulden, een excessieve demografische groei, de aantasting van het leefmilieu, oorlog,
geweld en mensenrechtenschendingen - al dan niet samen voorkomend -, leiden ertoe dat steeds
meer mensen hun vaderland verlaten en naar elders trekken, voor een deel naar West-Europa.
Hierdoor zijn de mogelijkheden van de Europese staten om de migraties te sturen in belangrijke
mate afgenomen, zo al niet vrijwel geheel verdwenen. Dit is één van de redenen waarom inter-
nationale migratie plots bekeken wordt als veiligheidsprobleem.

Beleidsmakers zijn tot het inzicht gekomen dat strengere grenscontroles, visareglementeringen
e.d. niet voldoen om een impact te hebben op de internationale migratiedynamiek. Daarom wordt 
er gesteld dat de oorzaken dienen aangepakt te worden, dat ervoor gezorgd moet worden dat de
levenscondities in de landen van oorsprong zo verbeteren dat internationale migratie naar de
geïndustrialiseerde wereld niet meer noodzakelijk is. Er is nood aan een duurzame lokale 
(economische) ontwikkeling in de landen van herkomst.

3. De situatie in de landen van herkomst
Het kader waarin individuele migranten de beslissing nemen om al dan niet hun migratieproject
aan te vatten, wordt gevormd door de levenscondities in de landen van herkomst. Zowel de huidige
situatie als de gepercipieerde toekomstmogelijkheden spelen daarin een rol. De economische en
politieke situatie zijn hierbij belangrijk. Ook elementen zoals de bevolkingsevolutie worden mee
verrekend, niet als onmiddellijke push-factor, maar wel omdat de alsmaar toenemende bevolking
de kans op een voorspoedige economische evolutie hypothekeert. 

3.1 De socio-economische situatie
De explosieve groei van de wereldbevolking is één van de factoren waardoor het aantal personen
dat wenst te migreren aanzienlijk stijgt. De huidige wereldbevolking neemt met een kwart miljoen
eenheden per dag toe, of zo'n negentig à honderd miljoen per jaar. Als die groei aanhoudt, loopt de
wereldbevolking in 2025 op tot een slordige 8,5 miljard. De lage inkomenslanden nemen bijna de
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hele mondiale bevolkingstoename voor hun rekening. Hoewel het groeitempo van regio tot regio en
van land tot land verschilt, is de bevolkingsexplosie zowat overal in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
merkbaar, ondanks de maatregelen die hier en daar getroffen zijn en ondanks negatieve evoluties
zoals de AIDS-problematiek. De voor de komende twintig jaar verwachte toename van het arbeids-
potentieel van de derdewereldlanden is dan ook bijzonder groot. De kans dat de nationale arbeids-
markten het arbeidsoverschot zelf absorberen, is erg klein. Daardoor wordt het voor wie thuis niet
aan de slag kan, des te aantrekkelijker om te migreren.

De meeste migraties zijn armoedemigraties. Door de snelle groei van de straatarme bevolking
neemt wereldwijd de verspreiding van de armoede toe. De groeiende massa armen is voor veel
landen een probleem, omdat een aanzienlijk deel van de vaak toch wel verdienstelijke economische
groei erdoor opgeslokt wordt. Moeten ze allemaal gevoed worden, dan blijft er vrijwel niets over om
de algemene levensstandaard te verbeteren. Erger nog, verworvenheden uit een nog pril verleden,
zoals de gezondheidszorg en de alfabetisering, worden bedreigd, en ondervoeding en werkloosheid
komen veelvuldiger voor. Voedselschaarste op het platteland drijft de bevolking naar de steden.
Maar het stedelijk proletariaat drukt steeds zwaarder op het overheidsbestel. De stad is vaak de
laatste kans op werk en sociale promotie. Omdat die aspiraties slechts zelden gerealiseerd worden,
leiden ze tot wrok, frustratie, criminaliteit, sociale spanningen en politieke en religieuze beroering,
die allemaal wortelen in een uitzichtloze situatie.

Toch zijn het niet de allerarmsten die voor een intercontinentale migratie vertrekken. Er is immers
een minimum aan middelen nodig om een dergelijk avontuur aan te vatten. Bovendien komen de
migranten die omwille van economische redenen migreren niet systematisch uit de werkloosheid.
Velen onder hen waren wel tewerkgesteld, maar onder hun niveau of tegen erg lage lonen. Zowel
een onvoldoende inkomen, als de mogelijkheid om elders meer te verdienen en door te migreren
een toekomstperspectief te hebben, zijn ook de belangrijkste redenen om economische migratie te
overwegen, zoals blijkt uit de studie van CEDEM, GERME en SMZP. Door de sterke familiebanden in
een aantal landen uit het Zuiden komen de transfers van de migranen niet alleen aan de individuele
migrant of zijn / haar gezin ten goede, maar vaak ook aan de ruimere familie of gemeenschap. 

Ook andere redenen kunnen leiden tot economische migratie. Een relatief hoog inkomen in een land
met bijvoorbeeld slechte of onbestaande gezondheidsvoorzieningen, kan eveneens leiden tot migra-
ties, waarbij de hoop op het krijgen van geneeskundige verzorging de belangrijkste drijfveer is.

Zowel bij de beslissing om te migreren als om terug te keren of eventueel te opteren voor een
verblijf in de illegaliteit in de gastlanden, spelen ook een aantal socio-economische argumenten die
betrekking hebben op bijvoorbeeld de sociale status van de migrant. In sommige culturen kan een
man bijvoorbeeld niet huwen als hij niet over voldoende middelen beschikt om zijn (toekomstige)
echtgenote materieel te ondersteunen. Ook vrouwen in samenlevingen waar alleenstaande vrouwen
(gescheiden, weduwe, …) maatschappelijk naar een lagere positie verhuizen, kunnen in migratie
een element van sociale promotie zien. Deze maatschappelijke positie werkt ook andersom. Als 
een gemeenschap geïnvesteerd heeft in het vertrek van een van haar leden, kan deze moeilijk



terugkomen indien niet aan de verwachtingen (geld, opleiding, …) voldaan is. In dergelijke gevallen
worden de nadelen van een illegaal verblijf in het gastland afgewogen tegen de nadelen van de
terugkeer naar het land van herkomst.

3.2 Het leefmilieu
Er lijkt een economische revolutie nodig te zijn om de huidige neerwaartse spiraal te doorbreken.
Maar die is niet zomaar te verwezenlijken. Want niet alleen economische wetmatigheden, maar ook
de context waarin heel het leven zich afspeelt, remmen de vooruitgang af. Groei stuit automatisch
op structurele belemmeringen. Het rapport van de Club van Rome heeft al ettelijke decennia
geleden terecht gesteld dat er grenzen zijn aan de groei. De geaccumuleerde effecten van de bevol-
kingstoename bereiken nu reeds ongeveer hun kritische niveau. Veel landbouwgronden in de derde
wereld kunnen de bevolkingsdruk niet meer aan. Een te intens gebruik ervan leidt tot bodemuitput-
ting, erosie en in laatste instantie woestijnvorming. De groeiende bevolkingsdruk zet een zichzelf
versterkend proces in gang. Als ergens de landbouwgrond te weinig opbrengt, wordt door de toe-
gestroomde vluchtelingen elders de druk op de vruchtbare grond verhoogd, waardoor deze te
intens bewerkt wordt, verarmt, en uiteindelijk niet meer voldoende opbrengt. En zo begint het hele
verhaal opnieuw... Naar schatting tussen de 10 en de 25 miljoen mensen zijn op de dool als gevolg
van natuurrampen zoals droogte, hongersnood, overstromingen of stormen. Daarnaast zijn er nog
eens 850 miljoen mensen die in ecologisch kwetsbare gebieden wonen, waar niet veel nodig is om
een nieuwe stroom van ecologische migranten of vluchtelingen in beweging te brengen.

3.3 De politieke situatie
Politiek wanbeleid en experimenten met politieke regimes, oorlogen, twisten tussen clans, etnische
en religieuze spanningen zijn vaak de oorzaak én het gevolg van een chronische politieke malaise
die het leven in het grootste gedeelte van de wereld verzuurt. Politieke crisissen volgen elkaar in
een vrijwel niet bij te houden tempo op, en zowat elke crisis die met geweld gepaard gaat, doet een
nieuwe stroom vluchtelingen ontstaan. Dit scenario geldt overal, in het Noorden en het Zuiden, het
Oosten en het Westen, en kan heel ver gaan. Denk aan de recente geschiedenis van Liberia, Sierra
Leone, Rwanda of Somalië in Afrika. Of denk aan Bosnië-Herzegovina, Kosovo en recentelijk ook
Macedonië in Europa. De strijd om de macht kan zo ver worden gedreven dat een land naar een
volslagen chaos afglijdt en er van een staat nog amper sprake is. Als alle beleidsorganen wegvallen
en de bevolking overgeleverd is aan het blinde geweld van elkaar bestrijdende milities, is er
hoegenaamd geen uitzicht meer op lotsverbetering.

Personen die omwille van zogeheten politieke redenen vertrekken, kunnen rekenen op meer begrip
in de geïndustrialiseerde wereld dan lotgenoten die omwille van economische redenen hun kans
wagen. Toch is er niet steeds een even duidelijk onderscheid te maken tussen economisch
gemotiveerde en politiek geïnspireerde migratie. In de landen met buitensporige mensenrechten-
schendingen, vervolging en algemeen geweld is er meestal geen sprake van een bloeiende econo-
mie en zijn de toekomstmogelijkheden eerder beperkt. Daarom worden de politieke elementen in
de algemene motivatie van de migranten die naar het Westen trekken ook (over)benadrukt. Maar
ook al wie omwille van zogeheten politieke redenen migreert, is niet altijd onder eenzelfde noemer
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te plaatsen. Zowel vlucht omwille van  individuele vervolging als omwille van een algemeen klimaat
van geweld of het behoren tot een geviseerde minderheidsgroep, wordt als politiek omschreven.
Mensen worden vervolgd voor een veelheid van redenen: omwille van hun politieke activiteit, als
activist van een oppositiepartij, als ontevreden burger of als aanhanger van een omvergegooid
regime. Zij worden vervolgd omdat ze (familiale) banden hebben met personen die het  regime niet
genegen zijn of omdat ze weigeren zich te schikken naar de machthebbers. Mensen vluchten op de
loop voor een veralgemeend geweld zoals oorlog, of geweld dat kan uitgaan van het regime zelf of
van de georganiseerde criminaliteit. Mensen worden vervolgd of gediscrimineerd omdat ze tot
religieuze of etnische minderheden behoren. De draagwijdte van deze problematiek komt goed tot
uiting bij gemengde koppels, die vaak noch door de ene, noch door de andere gemeenschap aan-
vaard worden. Mensen ontvluchten hun land verder nog omwille van andere motieven zoals
desertie uit het leger of hun seksuele geaardheid. Een vervolging omwille van homoseksualiteit
hoort thuis onder de categorie “politiek” omdat ook voor deze categorie, anders dan voor mensen
die grootschalig geweld ontvluchten, er een plaats is in de conventie van Genève. 

4. Migratiebevorderende of -remmende factoren
Bij het afwegen van de argumenten bij de beslissing of men al dan niet zal migreren, zijn niet alleen
de redenen zelf van belang, maar ook een aantal meer praktische aspecten zoals de transport-
faciliteiten, de in- en uitreisregeling, de aanwezigheid van bekenden of familieleden in het land van
bestemming, enzovoort. Deze kunnen bepalen of het geplande migratieproject ook daadwerkelijk
uitgevoerd kan worden.

Migratie vereist mobiliteit. Bij de tendensen die al eeuwen het migratiepotentieel beïnvloeden,
horen de technologische vernieuwingen die de mobiliteit verhogen. De evolutie van de migratie-
bewegingen is in zeer sterke mate verbonden met de ontwikkelingen en de kostprijs van de
transportmiddelen. De verminderde verplaatsingskosten maken vandaag migratie mogelijk voor
een steeds grotere groep, over een steeds grotere afstand. Bij een aantal gemeenschappen is
migratie een fenomeen dat eerder recentelijk zijn intrede gedaan heeft. Bij andere groepen maakt
economische migratie deel uit van soms al erg oude tradities.

Er is geen migratie zonder het imaginaire. Hierin spelen de sterk ontwikkelde massamedia een
belangrijke rol. Enerzijds heeft de - althans tijdelijke - verbetering van de alfabetisering en de
betere verspreiding van de massamedia, voornamelijk dan televisie, de derde wereld een bredere
kijk gegeven op de rest van de wereld. De evolutie van de beeldcultuur draagt haar steentje bij tot
de beeldvorming van de geïndustrialiseerde wereld bij de bevolking van de emigratielanden. Deze
lijkt een wereld van weelde, rijkdom en ongebreidelde mogelijkheden te zijn en dus een oplossing
voor de ontbering thuis. Deze groeiende bewustwording van de verschillende levensomstandig-
heden beïnvloedt miljoenen mensen en kan plaatselijk leiden tot grotere sociale en politieke
spanningen en tot een verhoogde druk om te emigreren.



Historische en culturele banden, een sociaal netwerk en andere structurele factoren oefenen vaak
een niet te verwaarlozen invloed uit op de migratiebewegingen. Een 'sociaal netwerk', bijvoorbeeld,
verklaart niet zozeer waarom een bevolkingsgroep op een bepaald ogenblik naar een bepaald land
trekt, maar wel waarom  een op gang gekomen migratiestroom in stand wordt gehouden. Het
demonstratie-effect laat zich hier gelden. Voorgaande migraties en het bestaan en onderhouden
van banden tussen de migrantengemeenschap en de landen van oorsprong, kan tot een dynamiek
leiden die aanzet tot verdere migratie. Dit geldt zowel voor legale als voor illegale immigranten.
Velen maken deel uit van een sociaal netwerk, dat voor een ware kettingreactie kan zorgen. 
De mogelijkheid om in het immigratieland een eigen gemeenschap met eigen structuren uit te
bouwen, kan een belangrijke supplementaire aantrekkingspool vormen. De nadelen die emigratie
met zich meebrengen zoals het gevoel ontworteld te zijn, kunnen zo geminimaliseerd worden en op
een zo optimaal mogelijke manier gecombineerd worden met de materiële voordelen ervan.

De individuele beslissingen van migranten worden vanzelfsprekend beïnvloed door de toegangs-
modaliteiten van een land. De inreis- en de uitreisregels zijn een regulerend mechanisme voor de
migratiestromen (Weiner 1985 en 1995; Downty,1987). Zelfs bij een grote geneigdheid te migreren,
bepalen de in- en uitreisregels of deze migratiedruk ook daadwerkelijk tot migratie leidt. De visa-
politiek van de landen van bestemming zal misschien niet veel impact hebben op de migratiebeslis-
sing zelf, maar de verplichting om een visum te hebben of net de vrijstelling ervan kunnen bepalen
in welke richting stromen gaan en of er wettelijk of clandestien het land wordt binnengekomen.

Wat misschien minder voor de hand liggend lijkt, is dat migranten eveneens rekening houden met
de regels die gelden met betrekking tot het opnieuw verlaten van het land. Landen die strenge
normen hebben wat betreft het weer vertrekken, zijn merkelijk minder interessant als bestemming
dan landen die gelijkaardige economische mogelijkheden bieden, maar een stuk liberaler zijn op
het gebied van het opnieuw verlaten van het land (Weiner, 1985).

Ook de mogelijkheden van het ogenblik spelen een rol. De beslissing om in een land te blijven, kan
ook genomen worden tijdens een verblijf omwille van professionele redenen, vakantie, enzovoort.
Een confrontatie met de (gepercipieerde) mogelijkheden van het land waarin ze op dat ogenblik
vertoeven, leidt bij een aantal personen tot de beslissing om niet terug naar huis te keren.

Bij een nader onderzoek van vluchtelingen die hun land ontvlucht zijn omwille van redenen die
opgesomd worden in de Conventie van Genève, valt het op dat een deel van hen in de illegaliteit
vertoeft, niet omdat hun asielaanvraag afgewezen is en ze ondergedoken zijn, maar wel omdat ze
voor de clandestiniteit hebben geopteerd vanaf het eerste uur. Hieraan zijn een aantal voordelen
verbonden zoals de anonimiteit en de veiligheid die daarmee gepaard gaan. Bovendien wordt daar-
door niet definitief met het land van oorsprong gebroken. Het verwerven van een vluchtelingstatus
impliceert immers dat de staat waaruit gevlucht wordt, althans gevoelsmatig, in gebreke gesteld
wordt. 
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5. Besluit: een stijgend migratiepotentieel
Een blik op de oorzaken van migratie leert dat er een veelheid van redenen aan de basis van de
migratiestromen ligt, zowel individueel als voor de hele groep migranten. De politieke, economi-
sche, maatschappelijke en ecologische context is de omgeving waarin individuen leven, elk met 
hun eigen aspiraties en verwachtingen. Op basis daarvan wegen zij als rationeel menselijk wezen
de pro’s en contra’s af en nemen de beslissing al dan niet te migreren. Meestal is het niet één wel-
bepaalde reden die de mensen ertoe aanzet naar andere oorden te trekken, maar een cocktail van
factoren.

Er kan geconcludeerd worden dat het aantal migranten en vluchtelingen naar alle waarschijnlijk-
heid zal blijven toenemen. Zelfs bij een gelijkblijvend aandeel van vluchtelingen en migranten ten
opzichte van de totale wereldbevolking zorgt de demografische evolutie voor een toenemend aantal
grensoverschrijdende bewegingen. Indien de oorzaken die in de landen van herkomst leiden tot het
vertrek van miljoenen migranten ongewijzigd blijven, lijkt migratie de komende decennia zeker niet
te zullen afnemen. Maar een verbetering van de levensomstandigheden in de landen van herkomst,
leidt niet noodzakelijk tot een vermindering van de internationale migratiestromen. De relatie tus-
sen economische ontwikkeling en internationale migratie is niet eenduidig. Ze is uiterst complex 
en bevat bovendien enkele paradoxen, zoals de tegenstelling tussen de kortetermijneffecten en 
de langetermijneffecten van economische ontwikkeling op de geneigdheid te migreren: de zoge-
naamde J-curve paradox.

Bron: Philip Martin (1993)
Figuur 1 De tegenstelling tussen de kortetermijneffecten en de langetermijneffecten van 

economische ontwikkeling op de geneigdheid te migreren: de J-curve paradox



Historische ervaringen van enkele Europese landen en Japan, leren dat de drang om te migreren
op korte termijn getemperd werd door o.a. een groter jobaanbod, een vermindering van de loon-
spanning tussen het eigen land en de landen waar naar toe getrokken werd en de toegenomen
financiële middelen van de overheid die een uitbouw van de gezondheidszorg en het onderwijs
mogelijk maakten. Uit enkele recentere historische voorbeelden blijkt dat de geneigdheid om te
migreren ook zou kunnen toenemen door een (te) snelle economische ontwikkeling, die vaak ont-
wrichtend is voor de bestaande sociale en economische orde. Bovendien nemen de kosten van het
internationale transport, mede door de toenemende internationale concurrentie, gestadig af.
Samen met stijgende inkomens creëert dit voor velen een voordien niet bestaande mogelijkheid 
om internationale migratie te overwegen.
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HOOFDSTUK 2

MIGRATIESTROMEN VAN EN NAAR BELGIË

1. Verschillende soorten migratie 
In vroegere eeuwen kenden we reeds migranten. Belgen op zoek naar werk trokken naar het
buitenland, de oceaan over of naar Frankrijk. Belgische vluchtelingen vonden en zochten een
onderkomen, zowel tijdens de eerste als de tweede wereldoorlog. Ook in België kwamen mensen
binnen met een vreemde nationaliteit. Rond de vorige eeuwwisseling zouden er 212 474 vreemde-
lingen in België vertoefd hebben, bijna een kwart van de 897 110 die het NIS in 2000 telt. 

Bron: Paul White (1993)
Figuur 2 Drie golven van internationale migratie naar Europa

De redenen waarom mensen naar België of ruimer naar Europa migreren, kunnen verschillen, 
ook in de tijd. Met betrekking tot de naoorlogse migratie naar Europa wordt er gesproken van drie
migratiegolven. Eerst kwam de golf van de arbeidsmigranten en dan deze van de familiehereniging.
De meer recente migratiegolf wordt omschreven als de postindustriële migraties (White, 1993) 
(Zie figuur 2)
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* de dikte van de pijlen staat niet in verhouding tot het belang van de stromen
Figuur 3 België: soorten immigratie en emigratiestromen

Welke categorieën door deze cijfers vertegenwoordigd worden (arbeidsmigranten, vluchtelingen of
mensen die via de procedure van de familiehereniging het land binnengekomen zijn), is niet altijd
even makkelijk vast te stellen. Het minste wat kan gezegd worden, zo blijkt uit de IGEAT studie, is
dat het verzamelen van statistisch materiaal inzake migratiestromen, te wensen overlaat.
Vreemdelingen worden wel in het vreemdelingenregister ingeschreven, en er is een wachtregister
dat de asielzoekers bijhoudt, maar er kunnen bedenkingen gemaakt worden bij de accuraatheid van
de registratie van de in- en uitstroom. Nog erger is het gesteld met de gegevens met betrekking tot
de visa en uitwijzingen. De kritieken die in dit verband kunnen geformuleerd worden, zijn veelzijdig.
Ze hebben zowel betrekking op de wijze waarop de data verzameld worden, als op welke data
bijgehouden worden, als op de beschikbaarheid van de data. Moeilijk toegankelijke software of
personeel dat onvoldoende gekwalificeerd is om alles uit de gebruikte databanken te halen, spelen
hierbij een rol. Tenslotte kunnen veel vragen worden gesteld over de kwaliteit en de betrouwbaar-

heid van de data.

Veel redenen kunnen hiervoor worden aangehaald. Als thema dat aan heel wat aspecten van 
het maatschappelijke leven raakt, worden de gegevens met betrekking tot migranten door verschil-
lende instanties bijgehouden zowel op federaal, op regionaal als op lokaal niveau. 
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2. De data

2.1 De kwaliteit van de data
Voor een cijfermatig overzicht van de in- en uitstroom van vreemdelingen in België is het nodig 
om over de geëigende data te beschikken. Tot op heden is er niet echt een prioriteit gemaakt van
een systematische verzameling van alle gegevens die betrekking hebben op migratie. Het gevolg 
is dat deze data nog steeds door verschillende instanties verzameld worden, en niet aan elkaar
gekoppeld worden. Bovendien is er in het federale België ook nog sprake van verschillende
bevoegdheidsniveaus, en worden data, afhankelijk van de competentie, op federaal of op deel-
staatniveau verzameld. 

Het NIS verzamelt de gegevens zoals zij in het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister
voorkomen. Vreemdelingenzaken, de visa, de asielaanvragen en de uitwijzingen vallen onder de
bevoegdheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij het afleveren van de visa is het
Ministerie van Buitenlandse Zaken betrokken via de diplomatieke posten. De bevoegdheid met
betrekking tot de arbeidskaarten berust bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, maar de
uitvoering berust bij de gewesten.

De data worden voor en door de verschillende diensten verzameld en worden niet samengebracht.
De gegevensbanken - indien al aanwezig - waarin deze gegevens gefragmenteerd opgeslagen zijn,
zijn ook niet geconcipieerd om gekoppeld te worden. Bovendien kan via controles vastgesteld
worden dat wat opgeslagen wordt, vaak niet voldoende is. Daarnaast zijn de gegevens maar 
beperkt en/of tegen een relatief hoge kostprijs beschikbaar.

2.2 De geregistreerde migraties
Een eerste vaststelling is dat de migratiestop van 1974 niet tot minder migratie geleid heeft. Het
aantal migranten van vreemde nationaliteit is sinds 1962 nooit onder de 35 000 gezakt. Het migra-
tiesaldo (immigratie min emigratie) is, door de eveneens aanzienlijke emigratie, niet zo hoog en in
de jaren tachtig zelfs negatief. Het migratiesaldo verschilt sterk per nationaliteit. Voor de Belgen is
het migratiesaldo negatief: er emigreren meer Belgen dan er terugkeren.

Bron: NIS
Figuur 4 Migraties van 

officieel geregistreerde 
vreemdelingen tussen 
1962 en 1999



Als er naar de nationaliteiten gekeken wordt, valt het op dat de migratie naar België vooral een
Europese aangelegenheid is. Tussen 1993 en 1998 was het percentage Europeanen (inclusief
Russen, maar zonder Turken) gemiddeld 60%. Meer dan de helft daarvan (36% van het totaal) 
zijn migranten uit de buurlanden. Hoewel de migratiebewegingen van de Europeanen merkelijk
omvangrijker zijn dan deze van de inwoners uit andere continenten, ligt het netto migratiesaldo niet
veel hoger. Zij keren dus ook vaker terug.

Als de migratiecijfers vergeleken worden met de dalende geboortecijfers, wordt vastgesteld dat de
migratiesaldo‘s de dalende geboorteaantallen niet compenseren. 

2.3 Andere migrantengroepen: moeilijk na te gaan
Een aanzienlijk deel van de migranten die het land binnenkomen doet dit via de familiehereniging.
Daarnaast zijn er nog buitenlandse studenten die de vergunning kunnen krijgen om in het land te
blijven. Een blik op de uitgereikte visa kan een deel van deze realiteit verklaren, maar ook dat beeld
blijft partieel. Landen waarvoor geen visum verplicht is, vallen hierbuiten. Omdat België deel
uitmaakt van de Schengenruimte kunnen vreemdelingen ook in België terecht komen met een
visum voor een ander land in deze ruimte. Verder zijn de gegevens die verzameld worden enkel
beschikbaar per diplomatieke post, en niet per nationaliteit.

Wat wel blijkt uit een dergelijke benadering is dat, indien de visa per diplomatieke post bekeken
worden, goed een derde van alle uitgereikte visa afgeleverd worden door twee diplomatieke posten:
Ankara en Casablanca. Het aantal toekenningen kan, vergeleken met het aantal aanvragen, procen-
tueel sterk verschillen van post tot post.

3. Arbeidsmigratie
Als uitloper van de oliecrisis en de daaruit resulterende economische crisis besloot de Belgische
Regering, met het oog op de bescherming van de werkgelegenheid, om net zoals andere West-
Europese landen over te gaan tot een totale immigratiestop. Dit gebeurde bij regeringsbeslissing
van 1 augustus 1974. De vreemdelingen die op die datum in België verbleven of er hadden gewerkt
en sindsdien in het land verbleven, konden mits het volgen van de voorgeschreven procedures een
arbeidskaart en een verblijfsvergunning krijgen. De aangroei van de migrantenpopulatie na 1975
was grotendeels het gevolg van de politiek van gezinshereniging en de geboorten in België.

Toch kunnen vreemdelingen nog aan de slag in België. Zij die in België willen werken hebben, 
met uitzondering van EU-burgers, daarvoor een arbeidskaart nodig. Er bestaan twee types arbeids-
vergunning. 

De B-kaart, is bestemd voor nieuwkomers die hun intrede op de arbeidsmarkt doen (vergunning
met immigratie). De aanvraag van een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B moet gebeuren
door de werkgever die een werknemer van vreemde nationaliteit wil tewerkstellen. Met deze kaart
(die een geldigheidsduur heeft van 12 maanden) mag de betrokken werknemer maar bij één
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werkgever tewerkgesteld worden. De toekenning aan de werkgever van een arbeidsvergunning
heeft automatisch tot gevolg dat de arbeidskaart B aan de betrokken werknemer wordt toegekend.

Het andere type, een A-kaart, is bestemd voor vreemdelingen die reeds in België leven en voor 
het eerst de arbeidsmarkt betreden (vergunning zonder immigratie). De aanvraag van de arbeids-
kaart A moet gebeuren door de buitenlandse werknemer zelf. De arbeidskaart A geldt voor alle 
in loondienst uitgeoefende beroepen en is voor onbepaalde tijd geldig. Niet iedereen kan echter
zo'n kaart aanvragen. Zij is bedoeld voor bijvoorbeeld personen die reeds vier jaar werken met
een arbeidskaart B of personen die reeds vijf jaar wettig en ononderbroken in België verblijven. 
Als de buitenlandse werknemer een arbeidskaart A heeft, moet de werkgever geen arbeidsver-
gunning meer aanvragen.

Twee belangrijke factoren zijn bepalend voor de aanpassing van het aantal vergunningen dat
uitgereikt kan worden: de politieke wil en de economische noodzaak.

Als de uitgereikte arbeidskaarten vergeleken worden met het aantal immigranten blijkt dat slechts
een beperkt deel van de personen die instromen een arbeidskaart krijgt. Voor de EU-burgers kan
daarover geen uitspraak gedaan worden, omdat zij geen arbeidskaart moeten aanvragen. Voor de
nationaliteiten waarvoor een arbeidskaart wel verplicht is, blijkt dat cijfermatig gezien, nooit aan
meer dan 20% van de migranten een arbeidskaart uitgereikt wordt. Dit percentage verhult voor
verschillende groepen, een totaal verschillende realiteit. Sommigen zijn tijdelijke migranten die 
hier zijn in functie van het werk, sommige andere groepen zijn migranten die hier voor een langere
periode zijn, en die willen werken. Een statistische controle van de samenhang van de migratie-
aantallen en het aantal afgeleverde arbeidskaarten toont een positief verband.

Een confrontatie van de migratiecijfers en de werkloosheidscijfers toont, aldus de IGEAT studie, 
een negatief verband. Een statistische analyse van de cijfers tussen 1962 en 1999 leidt tot een cor-
relatiecoëfficiënt van –0.68. Dit impliceert dat wanneer de werkloosheid hoog was de immigratie
laag was en vice versa. Een gelijkaardige oefening waarbij de correlatie tussen het aantal arbeids-
kaarten en de werkloosheid bekeken wordt, leidt tot gelijkaardige resultaten. Daaruit kan echter
niet geconcludeerd worden dat er in perioden met een hogere werkloosheid minder mensen het
land binnenkomen. Het kan evengoed zijn dat er minder mensen officieel het land binnenkomen, 
en dat anderen in het informele circuit terechtkomen.



4. Asiel
Het aantal asielaanvragen nam de afgelopen decennia gestadig toe, en piekte in 1993 met goed 
27 000 aanvragen. Het jaarlijks gemiddelde viel daarna terug tot een 12 000–tal voor de jaren 
1994-1997, wat overeenkomt met circa 5% van de asielzoekers die de Europese Unie als
bestemming gekozen hebben. In 2000 piekte het aantal asielaanvragen een tweede keer met 
een 40 000-tal aanvragen.

De nadruk in het (Europese) migratiebeleid heeft tot nog toe voornamelijk gelegen op de
ontwikkeling van een benadering om verdere immigratie te beperken. Sinds de jaren zeventig zijn
er in België, net zoals in de andere Europese lidstaten,  maatregelen genomen om de arbeids-
migratie een halt toe te roepen. In de jaren tachtig werden in sommige landen maatregelen voor-
gesteld (en soms ook ingevoerd) om de familiehereniging te beperken. Meer recentelijk werd ook
de toegang voor vluchtelingen en asielzoekers minder aantrekkelijk gemaakt. De stijging van het
aantal asielaanvragen wordt dan ook vaak in verband gebracht met het oneigenlijk gebruik van de
asielprocedure door economische migranten, omwille van de afwezigheid van andere immigratie-
kanalen. In dezelfde logica kan evenmin besloten worden dat een strengere asielpolitiek leidt tot
minder asielzoekers. Het is helemaal niet zeker dat de mensen die niet meer in de statistieken
weerspiegeld worden, zich niet in het land bevinden. Mogelijk worden deze stromen eveneens
afgeleid naar een ander mechanisme, de illegaliteit.

Wat opvalt bij het bestuderen van de historiek van de asielaanvragen, is de veranderende samen-
stelling qua nationaliteit. Er is sprake van een verdergaande diversificatie en een europeanisering
van de asielzoekers. Vooral de Balkan-crisis speelt daarin de laatste jaren een belangrijke rol. 
Bijna 30 % van de migranten die tussen 1995 en 1999 een asielaanvraag indienden, kwamen van
het voormalige Joegoslavië. In de top 10 van de asielzoekers per land bevinden zich maar 3 niet
Europese landen: de Democratische Republiek Congo, Armenië en Rwanda. Ondanks het feit dat 
er sprake is van een oneigenlijk gebruik van de asielprocedure valt het op dat goed de helft van 
alle asielaanvragen wel ingediend werd door personen afkomstig uit conflictgebieden.

De asielproblematiek neemt belangrijke proporties aan in het Noorden. Als deze problematiek
echter in een ruimere geografische context wordt geplaatst, ziet men dat de belangrijkste onthaal-
landen voor vluchtelingen die landen zijn die grenzen aan de conflictgebieden.
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* Conceptie: M. Lennert; digitalisering UNESCO via GRID-Genève
Bron: Vreemdelingenzaken
Figuur 5 Aantal asielzoekers per land van herkomst 



Asielzoekers die het land binnenkomen, dienen een asielaanvraag in met de bedoeling erkend te
worden en zo de vluchtelingenstatus te bekomen. Een analyse van de erkenningspercentages is
niet echt verhelderend. Er zijn wijzigingen merkbaar, maar het is moeilijk om na te gaan of deze
het gevolg zijn van een veranderende karakteristieken van de asielaanvragers, dan wel van een
veranderende politiek.

5. Verwijderingen
Elke immigratiepolitiek die bepaalt wie wel en wie niet binnen mag, resulteert ook in een terug-
keer- en uitwijzingsbeleid: uitwijzing van personen aan de grens of een repatriëring van personen
die reeds in het land aanwezig zijn. Tussen 1998 en 2000 is het aantal repatriëringen gestegen van
1 800 naar 2 500. Het aantal uitwijzingen is in dezelfde periode stabiel gebleven: circa 1 800 per
jaar. De wijze waarop vreemdelingen verwijderd worden, heeft te maken met de wijze waarop zij het
land binnenkomen. Personen die geen visum nodig hebben om het land wettelijk binnen te komen,
kunnen op een eenvoudige manier het land binnengaan als toerist en worden in dat geval niet 
bij binnenkomst teruggewezen. Zij kunnen wel gerepatrieerd worden van zodra hun wettelijke
verblijfsperiode verstreken is.

* Conceptie: M. Lennert; digitalisering UNESCO via GRID- Genève
Bron: Vreemdelingenzaken
Figuur 6 Repatriëringen tussen 1988 en 2000 naar nationaliteit
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* Conceptie: M. Lennert; digitalisering UNESCO via GRID- Genève
Bron: Vreemdelingenzaken
Figuur 7 Uitwijzingen tussen 1988 en 2000 naar nationaliteit

6. In het land, maar uit de statistieken: illegale migratie
Steeds meer mensen zoeken een inkomen en een onderkomen in een ander land dan het land
waaruit ze afkomstig zijn. Tegelijk  zijn steeds minder landen bereid deze personen welkom te
heten. Een belangrijk gevolg van deze evolutie is een toenemend aantal clandestiene grensover-
schrijdingen. Het is moeilijk over te gaan tot schattingen van de aantallen illegale migranten.
Gecombineerde acties, zoals een analyse van de aanvragen van de regularisatiecampagne en
gegevens uit andere bronnen, zoals het aantal mensen zonder verblijfsvergunning dat gebruik
gemaakt heeft van gezondheidsvoorzieningen of het aantal clandestien aanwezige migranten dat
een contact met de politie  gehad heeft, zijn misschien wel in staat om grootte-orden aan te geven,
maar schetsen zeker geen accuraat beeld. Een correct beeld schetsen van de aantallen illegale
migranten in een land, is gezien de aard van het verblijf van deze personen bijzonder moeilijk,
zoniet onmogelijk. Een kwalitatieve benadering van de illegale migratie volgt in het volgende
hoofdstuk.



HOOFDSTUK 3

ILLEGALE MIGRATIE

1. Nieuwe migraties 
De rijke geïndustrialiseerde landen breken, net zoals minder rijke transitlanden en een aantal
landen uit het zuiden, hun hoofd over hoe de aanzwellende stroom asielzoekers en vluchtelingen
vanuit de derde wereld en vanuit het voormalige Oostblok in de hand gehouden kan worden. De
toenemende stroom vluchtelingen in de rijke landen is slechts het topje van de ijsberg. Het vluchte-
lingen- en migratieprobleem is in heel de derde wereld gestadig aan het groeien. 

Strenge toelatingsvoorwaarden, in combinatie met de drang in menig derdewereld- of voormalig
Oostblokland andere horizonten op te zoeken, leiden tot een toename van het aantal clandestiene
migranten. Naast legale migratie heeft zowat elk immigratieland immers ook te maken met illegale
immigratie. Elke situatie waar de migratiepolitiek niet afgesteld is op de migratiedruk leidt tot ille-
gale migratiestromen. Noch amnestiewetten, noch een strengere migratiewetgeving zullen werken
indien de potentiële werkgevers en de potentiële immigranten er gemeenschappelijk baat bij heb-
ben ze te omzeilen. Het effect daarvan is dat er een geëxploiteerde en vaak geterroriseerde onder-
laag van illegale migranten ontstaat (Mortimer , 1992). Dit kan leiden tot het ontstaan van een duale
samenleving die de verworvenheden van het verleden op de helling zet (er worden geen sociale
zekerheidsbijdragen betaald, er ontstaat een neerwaartse druk op de lonen, syndicale werking
wordt onmogelijk gemaakt, zo niet gehandicapt, ...). Clandestiene tewerkstelling (en niet alleen
deze van illegale migranten maar ook die van autochtone medeburgers) staat diametraal tegenover
de grondslagen van het sociaal zekerheidssysteem en de fiscale solidariteit.

Hoe groot de omvang van de groep illegale migranten is, is niet geweten. De omvang ervan kan 
wel geraamd worden door te kijken naar de regularisatiecampagne van januari 2000. Deze werd
opgezet met het oog op de legalisering van bepaalde categorieën illegaal verblijvende vreemde-
lingen. Deze campagne duurde slechts drie weken. In die periode werden 32 662 regularisatieaan-
vragen ingediend. Deze dossiers hebben betrekking op 50 600 personen.

2. Wie is er illegaal?

Volgens het woordenboek is
O Illegaal: (de ~ (m.); -en) 0.2. een buitenlander die zonder werk- en verblijfsvergunning in een 

land verblijft.

Hoewel taalkundig correct, is het begrip illegaal wel erg stigmatiserend. Daarom wordt er met
alternatieve termen gewerkt zoals  vreemdeling zonder wettig verblijf, mensen zonder papieren,
personen met illegaal verblijf enzovoort. Zowat elk geïndustrialiseerd land heeft een aantal
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buitenlanders op zijn grondgebied die niet beschikken over de vereiste papieren om er te mogen
verblijven. Sommige overschrijden clandestien, zonder papieren, over de grenzen, anderen komen
het land op een wettige wijze binnen, maar verlaten het niet op het ogenblik dat de toegelaten ter-
mijn verstreken is en nog anderen hebben asiel aangevraagd en verlaten het land niet wanneer hun
het statuut van 'vluchteling' geweigerd wordt. Zij vallen allen onder dezelfde noemer, illegaal, al
valt er wel een onderscheid te maken. 

Het spreekt voor zich dat een Angolees die sinds de jaren tachtig  in Europa aanwezig is en de
Poolse, die nog een maand langer blijft om nog enkele weken via het (relatief) goed betaalde zwart-
werk bij te verdienen, niet helemaal met elkaar te vergelijken zijn. Bovendien is de illegaliteit niet
een statisch, maar een dynamisch proces. Een wettelijk en een illegaal verblijf kunnen elkaar
afwisselen. Sommige personen  zijn legaal in het land en nadien wegens een verlopen verblijfs-
vergunning illegaal. Als ze zich weer in regel weten te stellen, kunnen ze weer legaal aanwezig zijn
om mogelijk later weer in de illegaliteit terecht te komen enzovoort.

Voor de Belgische wet is het duidelijk: een vreemdeling is wettelijk in het land aanwezig vanaf het
ogenblik dat hij of zij in het bezit is van ofwel krachtens internationale verdragen, de wet of een
koninklijk besluit vereiste documenten, ofwel een geldig paspoort, al dan niet voorzien van visum,
of vervangende documenten die geldig zijn voor België. Iedereen die niet in het bezit is van de
vereiste documenten is illegaal aanwezig in België. Een verdere onderverdeling van illegaal verblij-
vende vreemdelingen is een hachelijke onderneming. Afhankelijk of je teruggaat op de juridische
basis en gaat kijken in welke statuten ze ooit wettelijk verbleven hebben, of op een sociologische
basis, en gaat kijken bij welke stroom ze horen, kunnen er tientallen verschillende categorieën
bedacht worden. Grosso modo kunnen volgende types illegale migranten onderscheiden worden:
gedoogden, uitgeprocedeerden en andere illegale migranten met een verlopen verblijfsvergunning
en zij die reeds vanaf hun aankomst illegaal aanwezig zijn.



Figuur 8 Hoe wordt een vreemdeling illegaal ?
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2.1 Illegale migranten met verlopen verblijfsvergunning 
Een fenomeen dat meer en meer opgang maakt, is dat van de illegale migranten met een verlopen
verblijfsvergunning. Soms staat het verblijf rechtstreeks in verband met de reden waarvoor het
visum werd aangevraagd, maar wordt er langer gebleven. Soms is de functionaliteit van het visum
enkel om op een wettelijke manier het land binnen te kunnen komen. Deze personen komen dan
bijvoorbeeld als toerist het land binnen en zoeken op de zwarte markt naar een job. Wanneer zij
enkele weken of maanden blijven, nadat de hun toegezegde termijn verstreken is, zijn zij illegaal
aanwezig. Zo worden toeristenvisa aangevraagd omwille van strategische redenen, bijvoorbeeld
omdat een visum om te kunnen studeren geweigerd werd. Maar ook wie met een studentenvisum
komt, blijft soms in het land nadat de verblijftermijn verstreken is. De visa kunnen aangevraagd
worden via Belgische ambassades of consulaten. Ook personen die een visum gekregen hebben
van een ander land in de Schengenruimte kunnen vrij naar België komen (zolang het visum geldig
is). Er wordt ook aan visa-shopping gedaan. Het visum wordt aangevraagd via het land waarvan men
verwacht dat dit het eenvoudigste gaat, om dan verder te reizen naar de gewenste bestemming.
Daarnaast zijn er nog heel wat landen waarvan de ingezetene enkel een geldig paspoort nodig
hebben om in een aantal Europese landen binnen te mogen. Zij zijn niet afhankelijk van de
uitreiking van een visum, en kunnen zich eveneens (voor een beperkte duur) vrij voortbewegen in 
de Schengenruimte.

De jongste jaren wordt meer dan 90 % van de asielaanvragen definitief afgewezen. Vanaf dat ogen-
blik zijn de asielaanvragers 'uitgeprocedeerd' en wordt er verwacht dat zij het land verlaten. Indien
zij niet vrijwillig vertrekken, kunnen zij uitgewezen worden. Het aantal dat de facto uitgewezen
wordt, is echter erg klein. Indien bijvoorbeeld België aan het huidige tempo de uitgeprocedeerden
over de grens zou zetten, zou het nog decennia duren vooraleer alle betrokkenen uit het land 
gezet zijn, zonder daarbij rekening te houden met alle volgende nieuwe afwijzingen. Toch wensen
sommigen het niet zover te laten komen en duiken zij onder. Zij zijn vanaf dat ogenblik 'illegaal' in
het land aanwezig.

Indien uitgeprocedeerde asielzoekers afgewezen worden en deze beslissing aanvechten voor de
Raad van State, moeten zij toch het land verlaten. Juridisch gezien behoort deze stap niet meer 
tot de asielprocedure. Dit beroep schort het bevel om het grondgebied te verlaten dan ook niet op. 
Als men toch in het land blijft in afwachting van een antwoord verblijft men dus illegaal in het 
land, ook al beschouwen veel uitgeprocedeerden deze wachttijd als deel uitmakend van de asiel-
procedure.

2.2 Illegaal aanwezig van bij aankomst
Een restcategorie in deze summiere classificatie van illegale migranten zijn diegenen die nooit
legaal aanwezig geweest zijn. Voor deze subcategorie wordt vaak de term clandestiene migranten
gebruikt. Dit zijn diegenen die 's nachts over de grenzen trekken, in afgeladen volle bootjes
trachten de kust te bereiken, in omgebouwde citernewagens grenscontroles passeren - kortom,
mensen die vanaf het eerste moment dat zij een voet in het gastland gezet hebben in de
clandestiniteit terecht komen.



Sommige clandestiene migranten ondernemen pogingen om hun verblijf te regulariseren, anderen
helemaal niet. De mensen die tot op heden geen stappen hebben ondernomen om papieren te ver-
krijgen kunnen ruwweg onderverdeeld worden in twee groepen. Naast een eerste groep die een con-
crete strategie voor ogen heeft om in de toekomst uit de illegaliteit te stappen, zijn er diegenen die
geen plan hebben om hun verblijf te regulariseren. In de eerste groep worden personen aangetroffen
die hopen hun verblijf te regulariseren via bijvoorbeeld een huwelijk. Daarnaast zijn er nog de men-
sen die in de nabije toekomst denken terug te keren naar hun land van herkomst of die zich neerge-
legd hebben bij een illegaal verblijf, ervan uitgaande dat er geen uitweg uit de illegaliteit bestaat. 

2.3 Tussen wettelijkheid en onwettelijkheid: de gedoogden
Gedogen betekent dulden of in deze context “de andere kant uitkijken als dat het beste lijkt”. Heel
wat vreemdelingen die in een land aanwezig zijn, voldoen aan geen enkel wettelijk statuut. Ze heb-
ben of een verlopen verblijfsvergunning of hebben er nooit een gehad. Zij zijn naar de letter van de
wet illegaal aanwezig. Dit betekent echter niet steeds dat zij ondergronds of in het maquis leven. In
heel wat Europese landen leven reeds jaren inwijkelingen, bijvoorbeeld uit de voormalige kolonies,
van wie men weet dat ze in het land aanwezig zijn en die niet uit het land gezet worden, maar die
evenmin gelegaliseerd worden. Zij worden gedoogd en leven in een grijze zone tussen de legaliteit
en de illegaliteit.

Sommige vreemdelingen van wie de overheid en de goedgemeente menen dat ze moeten
vertrekken, kunnen dit niet omdat er geen enkel land is dat hen wenst op te vangen, of omdat de
situatie in hun land van herkomst zo onveilig is door etnische twisten, oorlog of burgeroorlog dat zij
om humanitaire redenen niet uit het land worden gezet. Ook kunnen er tegenstrijdige rechtsregels
zijn die een uitzetting verhinderen. Hun aanwezigheid wordt gedoogd. Een voorbeeld hiervan zijn de
asielaanvragers wier aanvraag afgewezen werd omdat zij niet voldoen aan de voorwaarden die door
de Conventie van Genève gesteld worden, maar die evenmin teruggestuurd worden naar hun land
van herkomst omwille van de boven aangehaalde redenen. Zij hebben de hele procedure doorlopen,
zijn uitgeprocedeerd en worden gedoogd.

Wat het beleid betreft kan er een onderscheid gemaakt worden tussen een gedoogbeleid “van
bovenaf”, dat het gevolg is van politieke beslissingen, en een beleid dat voortvloeit uit de informele
uitvoeringspraktijk. 

Het 'gedoogbeleid' van beleidsmakers kan in officiële en officieuze vorm voorkomen. Het officiële
gedoogbeleid is het beleid zoals het in officiële regelgeving is vastgelegd, zoals de regularisatie-
campagne van januari 2000. De mensen zonder papieren die een regularisatie aanvroegen in het
kader van deze campagne zullen volgens de regularisatiewet niet verwijderd worden zolang hun
aanvraag niet is behandeld (artikel 10). De aanvragers kunnen nu, hoewel ze nog geen verblijfs-
vergunning hebben, zonder zorgen over straat lopen. 

Mensen kunnen ook individueel geregulariseerd worden volgens artikel 9.3 van de vreemdelingen-
wet. Personen die een dergelijke aanvraag hebben lopen, lijken 'officieus' gedoogd te worden. 
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Er staat in officiële regelgeving nergens vermeld dat deze mensen in België mogen blijven in
afwachting van een beslissing, maar de algemene praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken is
van deze mensen te gedogen zolang zij geen beslissing ontvangen hebben.

In informele gedoogpraktijken (door agenten bijvoorbeeld) kan men per definitie niet van één-
vormigheid spreken. Het hangt veeleer af van de betrokken uitvoeringsagent hoe deze de situatie
beoordeelt en de instructies van zijn oversten opvolgt. 

Ook de mensen die een beslissing van de Raad van State afwachten, leven in deze schemerzone.
Uitgeprocedeerde asielzoekers in procedure bij de Raad van State2 hebben, hoewel zij illegaal in
België verblijven, recht op OCMW-steun3. Dit leidt tot de dubbelzinnige situatie dat men enerzijds
hier niet mag zijn hoewel men wacht op een beslissing van de Raad van State, en anderzijds toch
gekend is en steun ontvangt van een overheidsinstantie.

3.De dynamiek van de illegale migratie

3.1 De vraag naar illegale arbeid
Familiehereniging, arbeidsmigratie en een groot gedeelte van de vluchtelingen vormen de
wettelijke kant van migratie. Er is echter een belangrijke schaduwzijde aan migratie waar zowel 
het Oude als het Nieuwe Continent mee af te rekenen hebben: de illegaliteit. De clandestiene
migranten vormen een belangrijke groep, niet alleen omwille van hun respectabel aantal, maar
eveneens omwille van de verhoogde gevoeligheid die hun aanwezigheid meebrengt, vooral wanneer
de werkloosheid onder de lokale bevolking eerder groot is. Zowat elke geïndustrialiseerde natie
herbergt groepen illegale migranten. Vooral in kleinere, minder georganiseerde, marginale en
minder gecontroleerde bedrijven kunnen illegale migranten aangetroffen worden. Zij bevinden zich
in een weinig benijdenswaardige toestand van rechteloosheid, onzekerheid, uitbuiting en een gemis
aan bescherming. 

Hun aantallen hebben de neiging te stijgen, althans op korte en middellange termijn. Meer en meer
migratie heet illegaal te zijn, omdat de immigratielanden ervoor gekozen hebben de migratie te
controleren door strengere migratiewetten, zodat het moeilijker wordt om op een legale manier 
het land binnen te geraken (Salt , 1993, p.18). Daarbij komt nog een intensifiëring van de regionale
en globale economische, demografische, politieke en sociale ongelijkheden, waardoor de 
(internationale) migratiedruk nu sterker wordt. Hoewel de strenge migratiepolitiek ervoor zorgt dat
de migratiedruk niet onmiddellijk vertaald wordt in migratiestromen, leiden stijgende economische
en andere onevenwichten onvermijdelijk tot grotere aantallen migranten. Als de officiële migratie-
kanalen meer en meer afgesloten worden, kan men ervan uitgaan dat verdere immigratie in de
clandestiniteit gebeurt (Collinson, 1993, p. 14). Uit ervaring is geweten dat het aantal illegale
migranten toeneemt als de wettelijke instroommogelijkheden verminderen. 

2 Tegen een weigeringsbeslissing van de Commissaris Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in de 
ontvankelijkheidsfase of van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen in de gegrondheidsfase

3 Volgens arrest van het Arbitragehof (arr 43/98); dit geldt echter pas vanaf 1998



3.2 Arbeidsmarktevenwichten en illegale migratie
De dynamiek die tot clandestiene migratie leidt, is erg complex en heel wat wijst erop dat de
illegale migratiestromen op zichzelf voor een bepaalde vraag zorgen, die op haar beurt weer aanzet
tot verdere migratie (Collinson, 1993, p. 15). Dit bevestigt het argument dat illegale migratie de
arbeidsmarkt uit evenwicht brengt, omdat werkgevers in bepaalde sectoren toenemend gebruik
maken van goedkope en flexibele arbeidskrachten die niet te vinden zijn op de lokale arbeidsmarkt.
Dit wil niet onmiddellijk zeggen dat de economie van het ontvangende land daardoor ontredderd
wordt. Veel bedrijven die van de goedkope clandestiene werkkrachten gebruik maken - vooral deze
in bepaalde arbeidsintensieve sectoren -  zouden bij afwezigheid ervan niet eens bestaan. In deze
optiek nemen de illegale migranten toch geen banen af van de lokale bevolking. Maar zij dragen
wel bij tot toestanden die de algemene werkomstandigheden ondermijnen, en op langere termijn
verhinderen zij aanpassingen aan de arbeidsmarkt (Meissner, 1993). De lage lonen kunnen op korte
termijn voor verhoogde winsten zorgen, maar op langere termijn vormen zij een rem op de verdere
ontwikkeling, door het uitblijven van de introductie van technologische vernieuwingen die de zuur-
stof zijn voor de verdere groei van de nationale economie. Een Rapport van de Raad van Europa
besluit hieruit dat “de tewerkstelling van clandestiene migranten resulteert in economische
verstoringen die de nationale economie in zijn geheel bedreigen” (Pathas, 1993). Daar tegenover
staat dat de Verenigde Staten en sommige West-Europese landen in bepaalde periodes de ogen
sloten voor illegale migratie, wat voor Collinson (1993, p. 14) een indicatie is van het impliciet
erkennen van de economische voordelen die een staat heeft bij clandestiene immigratie, althans 
in een periode van economische voorspoed.  Clandestiene migratie is mogelijk door relatief trans-
parante grenzen en een zwakke interne controle, maar is evenzeer nauw verbonden met de groei
van de informele economie en het gewicht dat eraan gegeven wordt. Dit laatste betekent dat in veel
gevallen de overheden eerder weigerachtig waren om stappen te ondernemen tegen deze complexe
informele en formele systemen waar clandestiene migratie en tewerkstelling elkaar vinden; vaak in
een situatie van uitbuiting (White, 1993).

3.3 De aantallen
Het tellen van vluchtelingen en arbeidsmigranten is geen eenvoudige opgave. Het aantal clandes-
tiene migranten op wereldschaal valt, gezien de aard zelf van het fenomeen, nog moeilijker te
ramen. Schattingen vanuit een aantal verschillende richtingen suggereren een cijfer van ten minste
30 miljoen (Stalker, 1994; Purcell, 1991). Het land met het grootste aantal illegale migranten is de
Verenigde Staten, maar over de cijfers wordt reeds jaren gespeculeerd. Een aantal bruikbare schat-
tingen houdt het op 1,9 tot 4,5 miljoen, maar andere bronnen gaan tot 10 miljoen (Stalker, 1994;
Hauchler, 1993). Voor Europa bestaan er evenmin betrouwbare cijfers. Het aantal clandestiene
migranten wordt hier op 3 miljoen geschat, maar de schattingen verschillen sterk naargelang de
bron die ze produceert. Meer dan de helft van de clandestiene migranten zou in één van de nieuwe
immigratielanden van Zuid-Europa ondergedoken zitten, voornamelijk in Italië en Spanje. Waar de
illegale migrantenpopulatie in de VS vrijwel integraal bestaat uit Latijns-Amerikanen, is de
Europese clandestiene migrantenbevolking eerder verscheiden:  mensen afkomstig uit Noord-
Afrika, Subsahara-Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns Amerika. Van Italië, Spanje en
Duitsland wordt beweerd dat zij (in het begin van de jaren negentig) elk 500.000 illegale migranten
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binnen de grenzen zouden hebben. Voor Frankrijk wordt dit cijfer op 200.000 geraamd. In Frankrijk,
Italië en Spanje zouden vooral Noord-Afrikanen zonder de nodige verblijfspapieren vertoeven.
Duitsland zou vooral bezocht worden door Oost-Europeanen die niet aan de formele vereisten vol-
doen om in het land te mogen vertoeven (Stalker, 1994, p. 146).

4. De illegale binnenkomst 
België is, net zoals veel andere Europese mogendheden, een geliefkoosde bestemming. Lang niet
alle illegaal in het land aanwezige personen zijn naar België getrokken met het doel daar te blijven.
Zo zijn er heel wat migranten die België als transitland zien, maar die genoodzaakt worden hun reis
hier te onderbreken, bijvoorbeeld omdat ze opgepakt worden. Zij die illegaal de oversteek naar
Groot-Brittannië ondernemen en die voor ze in hun opzet geslaagd zijn opgepakt worden, zijn hier-
van een voorbeeld.

Eenmaal een migrant in de clandestiniteit is verdwenen, impliceert dit niet dat deze persoon onder-
gedoken blijft. Vaak vinden de personen die opgepakt werden en teruggestuurd worden naar hun
landen van herkomst de weg terug naar België. Maar de terugreis kan ook op eigen initiatief
gebeuren . De hoop een betere situatie op het thuisfront aan te treffen, leidt dan tot de beslissing
om terug huiswaarts te keren, en de teleurstelling aldaar tot de beslissing om opnieuw naar België
te trekken.

België is bereikbaar over land, via de lucht en overzee. Via deze drie transportmogelijkheden kan
illegaal het land binnengekomen worden. Wie via de lucht België poogt te bereiken, moet in het
bezit zijn van reisdocumenten om te kunnen vertrekken. Zij komen het land binnen (of proberen 
het land binnen te komen) op basis van vervalste of geleende paspoorten of vervalste visa. De
migranten die over land of over zee komen zijn niet noodzakelijkerwijs in het bezit van papieren.

Uit het onderzoek van CEDEM-GERME-SMZP blijkt dat personen die zelf instaan voor hun reis vaak
de boot nemen of over land reizen. Het nemen van een boot, of het al dan niet gebruik maken van
eigen transportmiddelen, zoals een auto, heeft vanzelfsprekend te maken met de geografische
nabijheid van de bestemming van waaruit vertrokken wordt. Iemand die werkt in bijvoorbeeld de
haven van Ceuta (een Spaanse enclave op de Noordafrikaanse kust), heeft minder hulp nodig om
aan de andere kant van de Middellandse Zee te geraken dan bijvoorbeeld een Filippino.

Daarom doen de meeste mensen beroep op derden, op bemiddelaars, waarvoor al dan niet betaald
wordt. Familie en vrienden, maar ook bekenden van politieke partijen, zakenmensen, handelaars,
priesters en mensensmokkelaars staan de migranten bij, zowel bij de voorbereiding als de uitvoe-
ring van hun reis. Het betreft hier niet een volledig georganiseerde oversteek van plaats van her-
komst tot de plaats van bestemming, zoals bij de migratienetwerken gebeurt, maar gerichte (al dan
niet duur betaalde) hulp voor bepaalde stappen in de reis. Paspoorten spelen hierbij een belangrijke
rol. Vaak wordt er gereisd met “geleende” paspoorten die soms moeten teruggezonden worden om
opnieuw gebruikt te kunnen worden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van vervalste documenten.
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Een derde manier om het traject naar Europa af te leggen is door beroep te doen op een netwerk.
Het verschil tussen de diensten van een bemiddelaar of een passeur en een netwerk, is dat een
netwerk een organisatie van een groep individuen veronderstelt, wiens activiteit bestaat uit het
frauduleus over de grenzen brengen van personen. Dit kan impliceren dat de hele reis begeleid
wordt door dezelfde personen, maar ook dat er gesteund wordt op verschillende tussenpersonen
die zich op verschillende plaatsen op het traject van de migranten bevinden. 

In het onderzoek van CEDEM-GERME-SMZP, wordt geconcludeerd dat wat subsahara Afrika
betreft, de migranten ofwel zichzelf uit de slag trekken, ofwel gebruik maken van bemiddelaars,
maar niet van de georganiseerde migratie. Indien dit onderzoek al met het fenomeen geconfron-
teerd werd, was dit vooral te situeren in het Oosten, met vaak Rusland als draaischijf.

5. De financiering van de reis
Reizen kost. Voor de gegadigden zijn het vaak erg grote sommen die verworven worden door ver-
koop van persoonlijke bezittingen, soms door verkoop of gebruik van spaargelden en/of bezittingen
van de hele familie. Sommigen zijn zo gelukkig een financier te vinden in de vorm van bijvoorbeeld
een politieke partij of de kerk, al dan niet tegen terugbetaling. Er wordt ook geleend om de reizen
te kunnen betalen en er worden ook “contracten” aangegaan met de trafikanten die de migranten
verplichten een deel van hun loon af te staan tot de schulden gedelgd zijn.

Wat er moet opgehoest worden om de reis te kunnen financieren, kan sterk uiteenlopen en blijkt
mee afhankelijk van de financiële draagkracht van de migranten. Bij de onderzoekspopulatie van
het CEDEM-GERME-SMZP project liep de kostprijs van een trip vanuit het voormalige Joegoslavië
uiteen van omgerekend 27 000 tot 124 000 BEF,  tot ruim 350 000 BEF.

6. Verblijfsstrategieën
Kenmerkend voor de illegaal aanwezige migranten is net het ontbreken van een wettelijke verblijf-
titel. Daarom streven veel sans papiers ernaar om een verblijfstatus te verwerven. Een merendeel
van de ondervraagde mensen zonder papieren hebben bij hun aankomst en/of na de intrekking van
hun verblijfsstatuut en/of na een periode van illegaal verblijf op allerlei manieren geprobeerd om
een verblijfsstatuut te bekomen. In deze groep gebeuren heel wat inspanningen om in het land te
mogen blijven (door een verblijfsvergunning te bekomen) en om in het land te kunnen blijven (en
niet uitgewezen te worden). Anderen hebben tot op heden nooit geprobeerd om wettig in België te
kunnen verblijven. 

Er zijn heel veel verschillende manieren waarop (illegale) migranten, eens zij in België zijn,
proberen een verblijfsstatus te bekomen. Zij doen dit zowel langs formele juridische procedures als
door middel van contacten met juridische hulpverleners (advocaten, NGO’s,…) en officiële instan-
ties. De keuze van de wijze waarop men zijn verblijf tracht te regulariseren, lijkt samen te gaan met
de herkomst van de betrokkene en met het feit of er in België een (grote) gemeenschap van 
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hetzelfde herkomstland gevestigd is. Diegenen die afkomstig zijn van een land in oorlog vragen
eerder asiel aan, en diegenen die afkomstig zijn van een land, waarvan er een grote gemeenschap
in België is vertegenwoordigd, hebben meer kans binnen de eigen gemeenschap een partner te
ontmoeten die Belg is geworden of een verblijfsstatuut heeft en waarmee zij kunnen huwen.
Huwelijken lijken veelal (maar niet altijd) binnen de eigen gemeenschap te worden gesloten, of het
is in die eigen gemeenschap dat men op zoek gaat naar een huwelijkspartner4.

Daarnaast speelt de kennis van de verblijfswetgeving in ruime zin een rol bij de keuze van de
procedure. Zo lijken de meeste (illegale) migranten, naarmate ze reeds langer in België verblijven,
meer zicht te krijgen op de eventuele mogelijkheden om hun verblijf te regulariseren. Illegale
migranten die ooit een legaal statuut gehad hebben zoals uitgeprocedeerde asielzoekers, zijn veelal
beter op de hoogte van bestaande procedures en vinden gemakkelijker de weg  naar advocaten en
gespecialiseerde diensten die hen uitleg kunnen verschaffen over de bestaande verblijfsprocedures. 

Naast een diversiteit in de verschillende soorten aangewende procedures zijn er ook enorme
verschillen met betrekking tot de intensiteit van de pogingen om een verblijfsstatuut te bekomen.
Een deel van de respondenten heeft nooit een poging ondernomen om zijn verblijf te regulariseren
terwijl anderen in een jarenlange strijd om documenten verwikkeld waren. Het onderscheid tussen
diegenen die nooit of één enkele poging hebben ondernomen om een verblijfsstatuut te bekomen
en diegenen die in een procedurestrijd verwikkeld waren lijkt veelal samen te vallen met het onder-
scheid of men ooit of nooit legaal in België heeft verbleven.

6.1 Verblijfsstrategieën
Net toegekomen migranten of mensen die enige tijd legaal in België hebben verbleven, richten zich
vooral op de verblijfsprocedures in strikte zin (de regularisatiecampagne van 2000, regularisatie
volgens artikel 9.3 van de Vreemdelingenwet, ontheemdenstatuut, nationaliteitsverwerving, …) . 

Onder regularisatie wordt de toekenning van een verblijfsstatus aan vreemdelingen die illegaal in
België verblijven, verstaan. In principe moet een aanvraag voor een machtiging tot verblijf in België
door de vreemdeling worden gedaan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het buiten-
land. Enkel in buitengewone omstandigheden kan de machtiging in België zelf worden aangevraagd
en afgegeven (artikel 9.3 van de Vreemdelingenwet). Een regularisatie volgens dit artikel kan zowel
tijdelijk als definitief zijn. Er wordt in de wet niet gepreciseerd wat men moet verstaan onder
buitengewone omstandigheden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen slaan op mensen zonder wettig verblijf
zoals kandidaat-vluchtelingen die een onredelijk lange tijd op een beslissing over hun aanvraag
gewacht hebben; mensen die geen gevolg kunnen geven aan een bevel om het grondgebied te ver-
laten om redenen onafhankelijk van hun wil; ernstig zieken; slachtoffers van de mensenhandel;
(niet gehuwde) samenwonenden met een Belg of vreemdeling die legaal in België verblijft; ont-
heemde Bosniërs en personen die niet verwijderd kunnen worden omwille van humanitaire redenen.

De regularisatiecampagne van januari 2000 was, in tegenstelling tot de in de vorige paragraaf
besproken regularisatie volgens artikel 9.3 van de vreemdelingenwet, geen permanente

4 Tussen een illegale migrant en een legale verblijver (al dan niet Belg).



regularisatiemaatregel. De aanvragen konden enkel van 10 tot 30 januari 2000 ingediend worden
door vreemdelingen die op dat moment aan de criteria voldeden. Daarna was er geen regularisatie
meer mogelijk op basis van deze wet. 

In het algemeen lijkt het dat het al of niet indienen van een regularisatie-aanvraag afhing van de
duur van het verblijf in België en het type informatieverstrekkers waarmee de betrokkene al dan
niet in contact kwam. Hierbij niet uit het oog verliezend dat het wantrouwen in het algemeen groter
was bij mensen die nooit legaal in België hebben verbleven. De overheid is voor hen namelijk altijd
de "uitzetter" geweest. Om deze mensen te overtuigen dat de overheid bij een regularisatie nu plots
'toekenner van verblijfsvergunningen' wordt, is er tijd en stimulerende informatie nodig. Diegenen
die ooit legaal in België hebben verbleven, kennen ook een ander gezicht van de overheid dan dat
van 'uitzetter' en vinden in het algemeen beter de weg naar advocaten en andere juridische hulp-
verleners. 

De meerderheid van de mensen die ooit legaal in België verbleven dienden dan ook een aanvraag 
in om geregulariseerd te worden,  tegenover slechts de helft van de respondenten die nooit legaal
in België verbleven. Hoewel de wet vier criteria vermeldt op basis waarvan men geregulariseerd
kan worden, werd dit niet zo opgevat door de betrokkenen5. De meerderheid dacht dat de duur dat
men in België verblijft het criterium was. Het aantal jaren dat de respondenten vereist dachten om
geregulariseerd te kunnen worden, varieerde tussen drie en zeven jaar.  Een meerderheid van de
mensen die langer dan 5 jaar in België verblijft heeft een aanvraag ingediend tegenover een min-
derheid van de mensen die minder dan 5 jaar in België verbleven.

Heel wat illegale migranten hebben geen aanvraag tot regularisatie ingediend omwille van een
wantrouwen tegenover de overheid en de vrees naar aanleiding van een negatieve beslissing
uitgezet te worden. Andere redenen voor het niet indienen van een regularisatieaanvraag waren 
het gebrek aan informatie, omdat ze een andere strategie volgden, omdat ze wilden terugkeren
naar hun land van herkomst of omdat ze onvoldoende bewijzen hadden.

Andere wettelijke mogelijkheden om in het land te kunnen blijven zijn o.a. een asielaanvraag, een
aanvraag voor een ontheemdenstatuut, de naturalisatie, een erkenning als niet begeleide minder-
jarige en een verlenging van een toeristenvisum. 

Naast verblijfsprocedures in de strikte zin proberen illegale migranten ook via een omweg een
verblijfsvergunning te bekomen, namelijk op basis van een bekomen statuut van echtgeno(o)t(e),
door adoptie, als student, als au pair, als werknemer, enzovoort. Mensen die al enige tijd illegaal 
in België hebben verbleven, proberen veelal via deze omweg hun verblijf te regulariseren. 

6.2 Begeleidende acties
Ook het zich via contacten met juridische hulpverleners laten informeren over de verschillende
mogelijkheden om een legaal verblijf in België te bekomen en het zich laten bijstaan in procedures
die daartoe kunnen leiden, maakt deel uit van een verblijfsstrategie. De informele strategieën, zoals

375 Lange asielprocedure, onmogelijke terugkeer, ernstige ziekte, sociale bindingen en humanitaire redenen.
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contacten met juridische hulpverleners, officiële instanties en politici dienen vooral ter begeleiding
van een reeds aangevatte formele juridische procedure. Het zijn veelal mensen die ooit legaal 
in België hebben verbleven die ook deze weg volgen, met de hoop een verblijfsvergunning te
bekomen. Dit lobbywerk via deze weg wordt o.a. aangewend om bijvoorbeeld een dossier te her-
openen. Met een willig beroep (de heropening van een dossier) wordt gevraagd dat een administra-
tieve instantie die een beslissing nam, de vraag toch opnieuw zou onderzoeken en overwegen of ze
haar beslissing wil herzien. Aangezien een verzoek tot heropening niet in de wet is geregeld, is de
betrokken instantie ook niet verplicht om te reageren en kan lobbywerk erg nuttig zijn. 

6.3 Het aanhoudings- en uitwijzingsbeleid
Omdat mensen zonder papieren niet de vereiste toestemming hebben om in België te 'mogen' blij-
ven, lopen zij op elk moment het risico om uitgewezen te worden. Zij worden dus geconfronteerd met
verschillende hindernissen (een identiteitscontrole, een bevel om het grondgebied te verlaten, deten-
tie door de politie en/of in een gesloten centrum, uitwijzing) die een einde kunnen betekenen van
hun verblijf in België. Om - hoewel de toelating hen ontbreekt - toch in België te 'kunnen' blijven,
gaan illegale migranten strategieën ontwikkelen om contact met de ordediensten (en de gevolgen
daarvan) te vermijden en om niet uitgewezen te worden bij een controle. Hoewel illegale migranten
niet aan de wettelijke normen voldoen om in België te verblijven wordt hun aanwezigheid toch vaak
gedoogd, en dit veelal omwille van de beperkingen van de uitvoeringscapaciteit van de overheid,
tegenstellingen tussen verschillende rechtsregels en humanitaire overwegingen (zie hoger).

Het ontvangen van een bevel om het grondgebied te verlaten of een contact met de ordediensten
vormen een hindernis voor illegale migranten om hun verblijf in België te kunnen voortzetten
aangezien dat in principe kan leiden tot een uitwijzing. "In principe’, vermits blijkt dat illegale
migranten vaak gedoogd worden en die gedoogpraktijken zowel van bovenuit (door de beleids-
makers) als van onderuit (door de uitvoeringsagenten) ontwikkeld worden. Dit gedogen toont aan
dat het beleid met betrekking tot illegale migranten moeilijk te handhaven is. 

Het door de overheid opgegeven doel van dit aanhoudings- en uitwijzingsbeleid is de afschrikking
van de aanwezige illegale migranten en eventueel ongewenste kandidaat-migranten in het buiten-
land6. De media van hun kant trekken de aandacht op dit beleid, door regelmatig over uitwijzingen
te berichten. De gedoogpraktijken missen waarschijnlijk evenmin hun werking, zonder daarvoor te
moeten beschreven worden door de media. Illegale migranten spelen erop in en ontwikkelen hun
eigen strategieën om niet in aanraking te komen met de ordediensten en niet uitgewezen te
worden. Alleszins maken deze gedoogpraktijken het verblijf van veel illegale migranten in de
westerse democratieën mogelijk. Ze worden fysisch niet uitgesloten, maar een toegangsticket tot
de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat wordt hen wel ontzegd. 

Beleidsmakers, net als de uitvoerders ervan, zijn ervan op de hoogte dat illegale migranten vaak
terug naar België komen vlak na een uitwijzing. Ook legt de overheid zich neer bij het feit dat
bepaalde mensen ‘onuitzetbaar’ lijken te zijn, wordt hun aanwezigheid achteraf vaak gedoogd, 
maar gaat men daarom niet over tot regularisatie. 

6 Ministerie van Binnenlandse zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Jaarrapport 1995-96, Brussel 1998, p. 195.



6.4 Besluit: een duale samenleving
Deze niet fysieke uitsluiting van illegale migranten, maar de facto uitsluiting uit de arbeidsmarkt 
en de sociale voorzieningen, kan bijdragen tot een duale samenleving waar 'rechthebbenden' en
'rechtlozen' tegenover mekaar komen te staan. Regularisatie kan een instrument zijn om deze
dualisering tegen te gaan. Het komt de beleidsmakers toe om - geïnspireerd door de mensen-
rechtenverdragen die België ondertekende -, de koers van de grondrechten voort te willen varen7.
Een steeds grotere uitsluiting blijkt eerder te leiden tot een langere ondersteuning door familie,
vrienden en welzijnsorganisaties. De systeemuitsluiting zorgt er dan ook voor dat het mensen
zonder papieren zijn die hét hedendaagse (en toekomstige) publiek vormen van deze organisaties 
in de Belgische steden. 

7. Overlevingsstrategieën
In een vreemd land aankomen, vereist het bestaan van een minimum opvangstructuur. Voor de
migranten betreft het hier familieleden, vrienden of landgenoten die ras, cultuur of godsdienst
delen en die ter plekke worden ontmoet. Het is opvallend dat de meeste illegale migranten in staat
zijn om ondanks hun illegale status, wel een onderdak te vinden, al zij het dat dit kwalitatief vaak te
wensen overlaat. Toch zijn weinigen in staat om zelfstandig te wonen. Meestal wordt hiervoor
gesteund op derden.

Omdat de meeste illegale migranten geen uitkering krijgen (sommige mensen uit de regularisatie-
campagne en sommige uitgeprocedeerde asielzoekers vormen hierop een uitzondering), wordt het
inkomen van de clandestienen meestal verkregen door (illegaal) werk. Het is vooral in de arbeids-
intensieve sectoren zoals in de horeca, de bouw, de landbouw en in de schoonmaaksector dat de
illegale migranten tewerk geteld zijn, vaak in erg precaire situaties. Hoger opgeleide migranten
kunnen vaak wel een betere baan vinden, maar hun loon blijft er laag en dat heeft dan weer te
maken met het feit dat ze niet sociaal beschermd zijn. En dat is net het gevolg van hun illegale
aanwezigheid. Illegaal aanwezige vreemdelingen die een zelfstandige activiteit uitbouwen zijn min-
der kwetsbaar voor exploitatie.

Op het ogenblik van de binnenkomst in het (vreemde) land zijn de contacten met anderen erg be-
perkt en staan de migranten er, ondanks de hulp, vaak erg “alleen” voor. Na verloop van tijd wordt er
door de meeste migranten wel een klein netwerk uitgebouwd van personen tot wie men zich kan
richten in het geval er zich problemen voordoen. Voor het merendeel wordt dit netwerk van beken-
den uitgebouwd in de eigen (etnische) gemeenschap. De contacten betreffen niet alleen deze met
vrienden en bekenden, maar hebben ook plaats naar aanleiding van erediensten of andere gemeen-
schapsactiviteiten. Deze groepen vormen vaak een vangnet omdat zij in geval van nood enige vorm
van solidariteit opbrengen en collectes doen om sommige noden te lenigen. Het is vaak met de steun
van deze gemeenschappen dat de dagelijkse problemen van het leven aangepakt worden; problemen
zoals het vinden van werk, een inkomen, een partner of medische verzorging. Opvallend bij deze
hulp is dat bij de Afrikaanse gemeenschappen dit niet automatisch leidt tot een schuldsituatie van de
geassisteerde, wat wel meer het geval lijkt bij de Oost-Europese en Aziatische gemeenschappen.

397 Enkele recente beleidslijnen in België werden ingegeven door de overtuiging dat ieder mens basisrechten heeft,
onafhankelijk van zijn verblijfsstatuut. Het betreft het recht op onderwijs, gezondheidszorg en op een familieleven.
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De illegale status maakt het voor volwassenen moeilijk, zo niet onmogelijk om onderwijs te volgen.
Uit de ervaringen van de geïnterviewde groep bleek ook dat het volgen van onderwijs rechtstreeks
gelieerd wordt met een legale status. Zo lijken bijvoorbeeld asielzoekers cursussen die ze volgen te
stoppen, zo gauw ze uitgeprocedeerd zijn. Informeel onderwijs zoals taalcursussen en dergelijke
worden wel gevolgd. Voor kinderen is de situatie anders. De wetgever heeft ervoor gezorgd dat zij,
ook als ze illegaal in het land vertoeven, toch onderwijs kunnen volgen. Sommige scholen gaan in
de ondersteuning van dergelijke kinderen vaak veel verder dan alleen maar het verschaffen van
onderricht en ondersteunen de familie op verschillende manieren. Voor veel illegale migranten is
net het onderricht dat hun kinderen hier kunnen krijgen één van de drijfveren, om ondanks de
illegale status, toch in het land te blijven.

Het niet hebben van papieren betekent meestal ook dat de betrokken personen geen ziektever-
zekering hebben, ook niet privé. Als er nood is aan verzorging wordt er door beter geïnformeerde
migranten beroep gedaan op de procedure van dringende medische hulp. Het lijkt echter maar een
minderheid die weet dat dit een mogelijkheid is. Andere systemen die toegepast worden om de
noodzakelijke verzorging te krijgen, zijn onder andere: papieren lenen, ervoor zorgen dat de
rekening onmiddellijk betaald wordt, onderhandelen met de behandelende geneesheer, enzovoort. 

Naast de fysieke gezondheid is er ook de psychische gezondheid. Deze lijkt sterk aangetast te
worden door de onzekere situatie van het illegale verblijf.

8.Waarom (illegale) migratie?

8.1 Waarom komen?
De doelstellingen die mensen proberen te realiseren door te migreren, vloeien rechtstreeks voort
uit de reeds besproken oorzaken. Mensen proberen geweld en vervolging te ontvluchten en zoeken
heil in een “democratisch” of “vrij” land of ze willen aan hun toekomst bouwen door in het Westen
te studeren of door er te werken en te sparen. De doelstellingen van legale migranten en illegale
migranten kunnen op het ogenblik van het vertrek dezelfde zijn; de verwezenlijking ervan wordt
voor de illegale migranten bemoeilijkt door hun illegale status.

Projecten zijn er om gewijzigd te worden. Elk initieel migratieproject wordt steeds aangepast; als
het niet de doelstelling is die wijzigt, dan wordt de duur wel aangepast. Initiële migratieprojecten
lijken eerder tot het domein van de verbeelding dan tot de realiteit te behoren. De doelstelling die
men zich stelt bij vertrek in het herkomstland wordt zelden overboord gegooid, ook al lijkt de
realisatie ervan vaak moeilijk of onmogelijk door het illegaal verblijfsstatuut. Vaak worden er
nieuwe doelstellingen aan de initiële toegevoegd. Dit is vooral het geval voor vluchtelingen wiens
initiële doel bij vertrek gericht is op het zoeken van een veilig onderkomen in het gastland. De duur
van het initiële migratieproject wijzigt dan veelal in de richting van een verlenging. 

Eens ter plaatse lijken de initiële doelstellingen zich vaak te preciseren. De duur waarin men deze
hoopte te verwezenlijken, vervaagt vaak na een tijdje in het gastland te hebben verbleven. 



De illegale status lijkt een grote hindernis voor de realisatie van de vooropgezette doelstellingen,
van de migratie- of levensprojecten. Dankzij de uitgebreide zwarte arbeidsmarkt lijken voor een deel
van de illegaal aanwezige vreemdelingen ook economische projecten verwezenlijkbaar, ondanks de
illegale status. Voor de verwezenlijking van projecten, gericht op sociale promotie, lijkt de illegale
status echter een te grote hinderpaal. Vooral voor uitgeprocedeerde asielzoekers, die naast het
zoeken van bescherming nieuwe projecten ontwikkelen eens zij in België verblijven, is de vaak
onverwachte illegaliteit en de gevolgen die daaruit voortvloeien een barrière die hun projecten bijna
altijd dwarsboomt. 

8.2 Waarom blijven?
Verschillende factoren zorgen ervoor dat illegale migranten in België blijven, ondanks het feit dat 
ze dat niet mogen. Voor diegenen die hun migratie- of levensproject weten te realiseren ondanks
hun illegaal verblijf, lijkt hun wil om in België te blijven deels een verklaring te vinden in die
verwezenlijking. Daarnaast leidt een meerderheid van hen echter een zeer marginaal bestaan en
kunnen zij hun migratieproject of toekomstperspectieven niet realiseren. En toch blijven ze … 
Een geheel van socio-economische en socio-politieke factoren, zowel met betrekking tot het gast-
land (hoop, sterke banden in België, vertrouwdheid met of de voorkeur voor de levenswijze in het
gastland, de angst om niet meer te kunnen terugkeren, betere medische verzorging) als met het
land van herkomst (slechte economische en/of politieke situatie, sociale controle bij terugkeer), 
kan daar een verklaring aan geven. Het zijn de factoren met betrekking tot het land van herkomst
die veelal aan de oorsprong van de motivatie van illegale migranten liggen om in België te blijven.
Terugkeren zonder iets betekent voor veel migranten een geweldig gezichtsverlies, waardoor men
er veel voor over heeft om een terugkeer uit te stellen. Het zijn niet enkel migranten met een
economisch project die zich schamen om zonder iets terug te komen, maar ook studenten en 
soms ook vluchtelingen.

Een niet onbelangrijk gegeven is het feit dat, naast de welvaart, ook de (internationale) mobiliteit
waarover westerlingen beschikken een gegeerd goed is. Het is één van de vele factoren die kan
meespelen in de motivatie van mensen zonder papieren om in België te blijven, tot men verblijfs-
documenten bekomt. Net zoals bij de factoren die aan de oorzaak liggen van het migratieproces,
gaat het niet om één enkel aspect, maar om een interactie en de onderlinge verwevenheid van
verschillende factoren die de motivatie in België te blijven, verklaren. In sommige gevallen lijken -
buiten de absolute vastberadenheid om hier te blijven en nooit meer terug te keren - weinig
(rationele) factoren te vinden zijn die deze vastberadenheid verklaren. 

Het overheidsbeleid ter bestrijding van de illegale migratie houdt echter weinig rekening met de
complexiteit van de blijf- of terugkeermotivatie en is vooral gericht op factoren met betrekking 
tot het gastland. Aangezien men beseft dat de fysische grenzen van Europa niet eenvoudig te
bewaken zijn, is het beleid ter bestrijding van illegale migranten langzaam aan verplaatst naar de
bewaking van de loketten van de welvaartsstaat en de reguliere arbeidsmarkt. Burgers (1999)
spreekt hier van een systeem-uitsluiting tegenover de fysieke uitsluiting die de controle van de
grenzen beoogt. 
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In België is de taak die het OCMW in de wetgeving kreeg toebedeeld vanaf 1984 systematisch inge-
perkt voor illegale migranten8. Voor 1984 was er geen enkele beperking en gold artikel 1 van de
OCMW-wet voor iedereen die op het grondgebied verbleef, Belgen en vreemdelingen, ongeacht hun
statuut. Het recht op gezondheidszorg is niet algemeen gewaarborgd voor mensen zonder papieren
(want enkel voor 'dringende medische hulp' en pas na het vervullen van heel wat formaliteiten).
Aangezien mensen zonder papieren uitgesloten zijn van de reguliere arbeidsmarkt kunnen zij ook
geen aanspraak maken op het sociale zekerheidsstelsel dat verbonden is met het hebben van werk.
Bovendien werd informele arbeid door illegale migranten sinds 1993 als een zwaardere inbreuk
beschouwd dan zwart werk door legale verblijvers of Belgen. Daarnaast heeft het uitwijzingsbeleid
- naast een doel op zich - ook als objectief "om aan de illegale migranten duidelijk te maken dat ze
niet in België mogen blijven". Het wordt gebruikt "om de mensen aan te zetten vrijwillig België te
verlaten en te vermijden dat ze België binnenkomen en er op een onwettige wijze verblijven”9.

Het feit van geen toegang te hebben tot de arbeidsmarkt en niet te kunnen genieten van sociale
voorzieningen is talrijke migranten niet vreemd. Vaak zijn zij afkomstig uit landen waar zij evenmin
toegang hadden tot een formele arbeidsmarkt en sociale voorzieningen (hoewel deze ontzegging
daar meestal niet principieel is). Mede door redenen als deze heeft het steeds strakker wordend
beleid weinig impact op deze doelgroep, en lijkt het geen aanzet te vormen om toch terug te keren.

9. Besluit
Wat opvalt bij de analyse van een groep personen die buiten het systeem vallen en dus illegaal in
het land verblijven, is de grote verscheidenheid: de verscheidenheid van de hedendaagse migraties,
de verscheidenheid van de migratieprojecten en de verscheidenheid van de krachten die tot de
migratiestromen leiden. Illegaal in het land verblijvende migranten zetten allerlei strategieën op
om in het land te kunnen blijven en om te overleven. De optie om terug te keren wordt vaak niet
opengelaten, ook al leven zij in erg precaire situaties. De onzekere situatie hier wordt afgewogen
tegenover de levensomstandigheden in het land van herkomst, die vaak even hachelijk, zoniet
hachelijker zijn. De negatieve aspecten van een verblijf in het land van herkomst worden vergeleken
met de positieve factoren van een verblijf in België, waaruit geconcludeerd wordt dat een verblijf
hier, ook in de illegaliteit, vaak betere toekomstgaranties biedt.

Er kan besloten worden dat elke democratie steeds met een residu illegale migranten zal blijven
zitten. Niet alleen omdat de democratische regimes mensen blijven aantrekken vanuit minder
democratische landen, maar eerder omdat het net het democratische karakter is dat het mogelijk
maakt dat mensen zonder al te veel gevaar voor, bijvoorbeeld, hun fysieke integriteit toch kunnen
proberen om een bestaan op te bouwen in de illegaliteit. Er worden illegale migranten immers ook
een aantal basisrechten gegarandeerd. Bovendien zijn er de ongewenste effecten van maatregelen
die erop gericht zijn het aantal illegale migranten te verminderen. Een regularisatiecampagne 
heeft tot doel een aantal clandestien in het land verblijvende personen een legale verblijftitel te
bezorgen, maar heeft ook een aanzuigeffect op ander illegale migranten. Dit kan tot een duale
samenleving leiden waarbij de illegale migranten, ook al verblijven zij in het land, uitgesloten

8 Art 1 OCMW-wet: “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de 
mogelijk te stellen en leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”.

9 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Jaarrapport 1995-1996, Franstalige versie, Brussel, 
1998, p 195.



worden door het systeem. Naast de fysieke scheidingslijn tussen samenleving en buitenwereld 
(de grenzen) bestaat er ook een institutionele scheidinglijn die de verdeling tussen samenleving en
buitenwereld ook binnen de grenzen repliceert.
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HOOFDSTUK 4

TRANSFERS

1. Wat zijn transfers?
Men weet dat er miljarden dollars gestuurd worden van de rijke naar de armere landen. Men weet
dat miljoenen mensen in dit proces betrokken zijn, zowel als afzender als begunstigde. Het ver-
schijnsel van de transfers, van de geldoverdrachten naar de thuisblijvers, is ongeveer even oud als
de (tijdelijke) arbeidsmigratie.

Transfers zijn de geldstromen die door migranten naar het thuisfront gestuurd worden, zowel langs
formele kanalen (banken, financiële instellingen e.d., als via informele kanalen (bemiddelaars, ken-
nissen, …). Daarnaast zijn er nog de transfers die makkelijker in te schatten zijn, namelijk deze die
door “organisaties” gezonden worden. Het betreft hier o.a. lonen die rechtstreeks gestort worden,
uitkeringen zoals een ziekte-uitkering, pensioenen enzovoort). Naast de financiële stromen zijn er
ook stromen van goederen, die in de gastlanden aangekocht worden en die verscheept worden naar
de landen van herkomst. Dit gaat van occasionele geschenken tot stromen van goederen die de
vorm aannemen van echte commerciële distributienetwerken. In laatste instantie kunnen nog de
financiële stromen onderscheiden worden die het gevolg zijn van wisselkoerstransacties tussen
migranten en hun landgenoten, vooral in landen met een strenge wisselkoerscontrole.

2. Het belang van arbeidsmigratie: de transfers
Meer en meer groeit het bewustzijn dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen migratie en
ontwikkeling. Enerzijds leidt een gebrek aan (een duurzame) ontwikkeling tot migratie en ander-
zijds kunnen migranten bijdragen tot de ontwikkeling van de landen van herkomst. In een kosten-
batenanalyse van migratiestromen voor de landen van vertrek, duiken de transfers op als baten,
naast de daling van de werkloosheid en de sociale spanning, en de kennisoverdracht door
terugkerende migranten. Hersenvlucht (brain drain), de ontvolking van rurale gebieden en de
ontwrichting van de leeftijdsstructuur van de bevolking duiken op aan de kostenzijde. Ondanks de
stijgende interesse voor de transfers is er relatief weinig over geweten. Dit is in belangrijke mate
omdat het fenomeen, ondanks de omvang ervan, aan de basis terug te brengen is tot acties die in
de privé-sfeer vallen: vaak kleine geldoverdrachten naar de thuisbasis. Deze overdrachten worden
veelal niet weerspiegeld in de statistieken: niet in deze van het gastland, noch in deze van het land
van bestemming. Met de toenemende illegale migratie wordt het inschatten van de omvang van de
overdrachten nog moeilijker, omdat deze transfers helemaal in een sfeer en via kanalen gebeuren
waar de overheid geen vat op heeft.

Emigratie en de hiermee gepaard gaande geldstroom naar het moederland is een belangrijk
element in de economie van de ontwikkelingslanden. De transfers van de geëmigreerde arbeiders
verhogen de koopkracht van de thuisblijvers. Daarom wordt er ook op ingespeeld door de markt.
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Reclamepanelen die adverteren voor banken en organisaties die potentiële cliënten (migranten)
ertoe aanzetten om geld naar het buitenland te sturen, maken deel uit van het stedelijke landschap
en kunnen aangetroffen worden in call centra, cafés, lokale winkels en in metrostations in
Europese steden, ook in Brussel. De door individuele migranten naar het buitenland doorgestuurde
bedragen zijn vaak eerder bescheiden - enkele duizenden franken of honderden dollars -, maar het
cumulatieve effect ervan is bijzonder sterk. Stanton-Russel en Teitelbaum (1992) schatten in 1990
deze geldstroom op 71,1 miljard USD. Daarmee zitten zij op dezelfde hoogte als het IMF, dat op
wereldschaal de transfers van migranten voor 1995 op meer dan 69 miljard USD schat. Het totaal-
bedrag van de transfers, wanneer de erg belangrijke en niet gemeten informele stroom erbij geteld
wordt, zou nog meer bedragen. Hiermee zou de stroom van de financiële transfers enkel de handel
in olie laten voorgaan als belangrijkste financiële stroom, en ruim de officiële ontwikkelingshulp
overtreffen die ‘maar’ 51 miljard zou vertegenwoordigen (Collinson, 1993, p. 3f.; Stanton-Russel en
Teitelbaum, 1992).

Een belangrijk gegeven in de hele discussie is dat het accuraat schatten van de transfers 
(al wagen een aantal instellingen zoals de wereldbank en het IMF zich daaraan) erg moeilijk is,
zoniet onmogelijk. Om te beginnen is er een grote diversiteit in het type transfer, zowel wat betreft
wie er zendt als wat er gezonden wordt. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de transfers
verzonden via het informele circuit.

3. De bepalende factoren van de transfers
De karakteristieken die bepalend zijn voor de transfers zijn talrijk en kunnen individueel
verschillen. Zo kan de drijfveer om middelen naar het land van herkomst te sturen altruïstisch zijn,
maar net zo goed egoïstisch. Een gemeenschappelijk kenmerk dat kan gevonden worden is dat de
meeste transfers het gevolg zijn van het spaargedrag van de migranten en het resultaat van de
individuele plannen die zij voor ogen hebben.

Hoe omvangrijk de sommen zijn die huiswaarts gezonden worden, hangt af van een aantal
eigenschappen zoals de demografische kenmerken van de migrant, het sociaal-economisch statuut
van de migrant in het gastland, de economische situatie - zowel in het land van herkomst als in het
gastland -, de doelstellingen van het migratieproject, de duur van het verblijf in het buitenland, en
de politieke maatregelen die genomen worden, in het land van oorsprong zowel als in het gastland. 

Uit een aantal studies komt het geslacht als bepalende factor naar voor. Vrouwen zouden betere
spaarders zijn dan hun mannelijke lotgenoten. Maar als bijvoorbeeld ook de leeftijd ingebracht
wordt, blijkt weer dat oudere mannen meer geld naar huis kunnen sturen dan oudere vrouwen.

Het sociaal-economisch statut van de migrant in het gastland, en meer bepaald het niveau van het
inkomen dat hij verwerft, zij het uit loon, vervangingsuitkering of sociale uitkeringen, is bepalend
voor wat er naar het land van herkomst kan gezonden worden. Nog factoren zijn het aantal familie-
leden dat thuis geholpen dient te worden en de band met deze familieleden.
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De economische situatie (stabiliteit, inflatie, investeringsklimaat, fiscaliteit, ...) en de politieke toe-
stand (maatregelen ter bevordering van de transfers, ...), zowel in de landen van herkomst als de
landen van bestemming, zijn eveneens bepalende elementen bij de beslissing of er al dan niet geld
overgemaakt wordt en indien al, hoeveel.

4. De gebruikte kanalen
De huiswaarts gestuurde middelen worden langs een veelheid van kanalen gestuurd, zowel langs
formele als langs informele weg. De transacties gebeuren via financiële instellingen, in geldover-
drachten gespecialiseerde organisaties, via de post, vrienden of familieleden die terugreizen of via
bemiddelaars. Bovendien bereikt een deel van de naar de landen van oorsprong gezonden middelen
hun bestemming in de vorm van goederen. Men spreek hier zelfs van een heuse commerce à la

valise. Een voorbeeld hiervan is de import van auto’s.

Welk van de kanalen er gekozen wordt, hangt af van verschillende factoren zoals het al dan niet
bestaan van een netwerk, de zekerheid, de doeltreffendheid, de snelheid, het vertrouwen, e.d.,
maar ook van andere factoren zoals het opleidingsniveau of het inkomensniveau van de afzender.

De formele kanalen die gebruikt worden voor de transfers kunnen banken zijn (waarin men niet
steeds evenveel vertrouwen heeft), maar ook bepaalde organisaties die soms een bijzonder
uitgebreid netwerk van loketten hebben. Sommige van degelijke organisaties gaan zo ver de
migranten te helpen tijdens hun installatieperiode in het gastland. Toch bestaan er ook klachten
tegen instituten als deze, of wensen mensen die illegaal verblijven niet via een officiële weg geld
over te maken. Daarom wordt  een groot deel van de transfers ook via het informele circuit over-
gebracht. Schattingen voor de Aziatische markt, over het aandeel van de informele overdrachten 
in de totaliteit van alle transfers, hebben het over 13 tot 50% (Puri en Ritzema, 1999).

5. Het gebruik van de transfers 
Wat ook het land is waar de middelen naartoe gezonden worden, wat ook de karakteristieken van
de geldstroom zijn, de gebruikte kanalen, de doelstellingen, enzovoort,... uit vrijwel alle studies
blijkt dat de transfers veel meer gebruikt worden voor persoonlijke consumptie dan wel voor
productieve investeringen. Vooral in gronden en immobiliën wordt er geïnvesteerd. 

Bij terugkerende migranten ziet men wel meer dat er in handel geïnvesteerd wordt. Men kan in
deze context zelf spreken van de geboorte van een echte ondernemersklasse.

6. De ontwikkelingseffecten van transfers

6.1 Negatieve effecten
Er wordt heel wat discussie gevoerd over de impact van de transfers op de economie. Het belang
van deze geldstroom voor de economie van de ontvangende staten blijft ambigu: de afhankelijkheid



van transfers werkt zelfversterkend, de continuïteit van deze geldstoom is onzeker. De ontwikkeling
kan verstoord worden door toenemende inkomensverschillen (monetaire verstoring, plattelands-
vlucht). De ongelijkheden worden versterkt en de transfers kunnen eventueel ook leiden tot (lokale)
inflatie. Daardoor wordt in de streek waar de migranten vandaan komen de lokale bevolking zonder
een familielid in het buitenland als het ware uit de markt geprijsd. Verder worden nog de beperkte
effecten op investeringen en kapitaalvorming genoemd als negatieve gevolgen van de transfers,
evenals de beperkte effecten op productieve tewerkstelling, de statische groei die afhankelijk is 
van het buitenland en de afhankelijkheid van het buitenland in het algemeen. Een verhoogde con-
sumptiemogelijkheid impliceert niet automatisch een verhoogde kapitaalaccumulatie. De transfers
lijken dus niet automatisch de ontwikkeling ten goede te komen. M.a.w. zij hebben niet steeds een
vermenigvuldigingseffect op het BNP. De vraag is dan ook of deze privé kapitaalstroom gestuurd
kan worden in de richting van productieve investeringen, en zo ja hoe?

6.2 Positieve effecten naar de landen van oorsprong: een overzicht
Het effect van de transfers mag dan eerder ambigu zijn, toch vormen de transfers een kritische
factor in het overleven van de economie van vele staten. Emigratie is voor hen dus een noodzaak.
Vooral voor landen zoals de Kaapverdische eilanden en een aantal eilandenrijken in de Stille
Zuidzee en het Caribische gebied is het belang van de transfers meer dan duidelijk. In enkele van
deze eilandenrijken vertegenwoordigen de door de migranten naar huis gestuurde middelen meer
dan een kwart van het nationaal product. Voor sommige arbeid exporterende landen zoals
Joegoslavië, Griekenland, Turkije, Italië, Portugal, Marokko, Pakistan, India en Egypte kwamen de
transfers overeen met een derde of meer van hun exportopbrengsten. De Turkse gastarbeiders
brachten in 1988 zo'n 2 miljard Amerikaanse dollar binnen onder de vorm van spaargelden; de
Marokkanen 1,2 miljard. Dit vertegenwoordigde voor Turkije een equivalent van 21 % van de totale
gerealiseerde export; de Marokkaanse migranten brachten transfers binnen die overeenkwamen
met 43 % van alles wat hun land uitvoerde. Voor de Jemenieten huiswaarts gestuurd werden als
gevolg van de positie die hun regering innam voor en tijdens de Golfoorlog, stuurden zij zelfs een
equivalent van 150 % van de exportinkomsten naar huis. 

Bron: Böhning e.a. (1992)
Figuur 9 Waarde van de transfers als % van de exportopbrengsten
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Niettegenstaande de belangrijke rol die de transfers spelen in deze landen als bron van buitenland-
se deviezen, is er veelal geen effectieve politiek ontwikkeld met betrekking tot de investering ervan
(Müller, 1998). Niet-productieve persoonlijke uitgaven blijven dominant, vergeleken met productieve
investeringen (Collinson, 1993). Hoewel de impact ervan niet altijd even duidelijk is, blijkt onder
andere uit ervaringen in het buitenland dat een input vanuit de migrantengemeenschap ook een
positieve bijdrage kan leveren voor de lokale ontwikkeling in de streken van herkomst. Een structu-
rele aanwending van de naar het thuisland gezonden middelen, die leidt tot investeringen in plaats
van verhoogde consumptie, en een accuraat beeld van de mogelijkheden in het gastland, kunnen
bijdragen tot een meer duurzame ontwikkeling van de streek van herkomst.

De transfers van de geëmigreerde arbeiders verhogen de koopkracht van de thuisblijvers. Het wel-
zijnseffect van de transfers verschijnt dan ook duidelijk op de zijde van de baten,  evenals de indi-
recte stimulering van productiesectoren (door de opkomst van de kleinhandel).  Het algemene mul-
tiplicatoreffect van de transfers komt tot uiting in de uitgaven van de begunstigden in de lokale eco-
nomie, de directe effecten op investeringen in de productiesectoren (een deel van de consumptie
gaat naar de opleiding van de kinderen, de bouw van een huis –  wat de bouwsector stimuleert, …),
de macro-economische effecten (de plaats en het gewicht  van de transfers in de betalingsbalans),
de herverdelingseffecten en de toch maar beperkte afhankelijkheid.

Tabel Positieve en negatieve effecten van transfers: samenvattende tabel

Negatief

- Weinig investeringen en kapitaalvorming

- ...

- Weinig effect op productieve tewerkstelling

- Inflatie

- Statische groei (afhankelijk van het 
buitenland)

- Afhankelijkheid

- Verstoring van de ontwikkeling

- Monetaire verstoring

- ...

- Plattelandsvlucht

- Versteking van de ongelijkheden

Positief

- Afhankelijk van definitie: Scholing, bouw van
individuele woningen, enz. kunnen ook als 
investering bekeken worden

- Belangrijk welzijnseffect

- Indirect effect op productieve tewerkstelling 
door bv. bouwactiviteit, kleinhandel, …

- ...

- Multiplicatoreffect. Secundaire effecten van 
transfers zorgen voor groei

- Slechts een beperkt afhankelijkheidsrisico

- Bijdrage tot ontwikkeling

- ...

- Versneller van lokale economie door o.a. 
regionale concentratie en inbreng 
migrantenassociaties

- Multiplicatoreffect, vooral in rurale gebieden
waar de lokale economie ondersteund wordt

- Herverdelingseffect; mobilisatie van sociaal 
kapitaal



7. Transfers naar het land van oorsprong: Albanië als case
De gevalstudie van de Albanese migranten in België, die door CIRE werd uitgevoerd, bevestigt in
belangrijke mate de bevindingen uit de internationale literatuur. CIRE bevroeg 100 Albanezen uit de
Brusselse regio, waarvan twee op drie verklaarden geld naar Albanië te zenden. Voor het toezenden
van deze middelen laat men het officiële bancaire systeem vrijwel volledig links liggen. De midde-
len worden overgemaakt via informele kanalen of organisaties zoals Western Union. CIRE berekent
dat door de bevraagde groep op jaarbasis gemiddeld per persoon 78 671 BEF naar Albanië gezon-
den wordt.

Wat de aanwending van de middelen betreft, werd vastgesteld dat deze in eerste instantie bedoeld
zijn voor de ondersteuning van het dagelijkse levensonderhoud, en niet zozeer voor bijvoorbeeld de
bouw van particuliere woningen. Ook de ontwikkeling van commerciële activiteiten is eerder margi-
naal, omwille van de grote onzekerheid in Albanië, de grote politieke instabiliteit en vooral omdat de
eerste prioriteit het onderhoud van de familie is.
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HOOFDSTUK 5

TERUGKEERPROJECTEN

1. Inleiding 
Een beleid dat streng bepaalt wie wel en wie niet in het land mag verblijven, wordt geconfronteerd
met de terugkeer van vreemdelingen, zij het vrij of gedwongen. Terugkeer van vreemdelingen is op
dit ogenblik overal in Europa aan de orde. In de verschillende lidstaten van de Europese Unie (EU)
worden terugkeerinitiatieven opgezet en wel voor drie categorieën vreemdelingen: uitgeproce-
deerde asielzoekers, ontheemden en (andere) migranten. Sommige initiatieven zijn korte termijn-
projecten of programma’s voor een specifieke doelgroep, andere zijn permanente diensten voor 
een brede groep personen, ongeacht hun nationaliteit of hun verblijfssituatie.

Het Overlegcentrum voor Integratie van Vluchtelingen (OCIV) heeft in negen landen van de EU
terugkeerprojecten onderzocht. Projecten werden nader bekeken in België, Denemarken,
Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In deze
landen is terugkeer, naast opvang en integratie, een thema waar zowel overheden als niet-
gouvernementele organisaties (NGO’s) al sinds enkele jaren actief mee bezig zijn. 

2. Terugkeer versus reïntegratie
De Europese en nationale overheden streven ernaar om migratiestromen te beheersen. Het beleid
tracht dit in eerste instantie te realiseren door de immigratie te beperken. De grenzen worden
zoveel mogelijk afgesloten voor ongewenste migranten (al worden er in sommige landen wel quota
opgesteld voor hooggekwalificeerde migranten). In tweede instantie wordt de remigratie opgevoerd
via terugkeerprojecten of gedwongen uitwijzingen.

Het streven naar een maximale remigratie vormt ontegensprekelijk het uitgangspunt van bepaalde
programma’s en projecten. Een voorbeeld daarvan zijn de terugkeerprogramma’s van de
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), zoals zij bestaan in België, Duitsland, Nederland,
Finland en het Verenigd Koninkrijk. Deze projecten richten zich op de terugkeer van (voornamelijk)
uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij zorgen voor hulp bij terugkeer. De doelgroepen zelf zijn weinig
betrokken bij de projectontwerpen.

Andere projecten vertrekken vanuit het streven en het verlangen van migranten zelf om terug te
keren en zich te reïntegreren. Dit omdat ze overtuigd zijn van specifieke toekomstkansen in de
herkomstregio. De doelstelling van dit type projecten is hulp bij reïntegratie. Voorbeelden daarvan
zijn de projecten ter ondersteuning van de kleine onderneming door het Overlegcentrum voor

Integratie van Vluchtelingen (OCIV) en Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (CIRÉ) in
België, het Franse Programme Développement Local Migration, de stichting Internationalization of

Entrepreneurship in Nederland, het Zweedse opleidingsproject Solartech en het Somaliland Returning
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Home Project van de Montfort University in het Verenigd Koninkrijk. In deze projecten zijn de doel-
groepen belangrijke actoren.

3. Vrijwilligheid
Een belangrijk verschil tussen de doelgroepen wordt zichtbaar wanneer er gefocust wordt op de
vrijheidsgraden die de remigranten hebben bij de beslissing terug te keren en al dan niet deel te
nemen aan een project. Projecten voor uitgeprocedeerde asielzoekers baseren zich eerder op een
zogenaamde passieve vrijwilligheid; projecten voor migranten op een actieve vrijwilligheid. Volgens
o.a. de Danish Refugee Council, een koepelorganisatie van het Deense niet- gouvernementele
vluchtelingenwerk, kan de remigratie van uitgeprocedeerde asielzoekers bezwaarlijk als vrijwillig
worden beschouwd, aangezien deze categorie vreemdelingen slechts kan kiezen tussen terugkeer
of een illegaal verblijf.

De beslissing van migranten terug te keren en zich te engageren in reïntegratieprojecten houdt 
een uitgesproken en (noodzakelijk) volgehouden positieve keuze in. De terugkeer wordt grondig en
procesmatig voorbereid tot op het ogenblik van het vertrek en eens terug ter plekke opgevolgd en
verder ondersteund.

4. Go-and-see-visits en vrij verkeer
Vooral voor ontheemden is het belangrijk te weten wat hen te wachten staat, eens zij terug voet op
eigen bodem gezet hebben. Go-and-see-visits blijken essentieel om die informatie te vergaren die
nodig is om de beslissing om al dan niet terug te keren, te kunnen nemen. Go-and-see-visits laten
de ontheemden, migranten of hun vertegenwoordigers toe naar het herkomstland te reizen en er
tijdelijk te verblijven om er de mogelijkheden van terugkeer en reïntegratie te exploreren. Ter
plekke wordt nauwkeurige en actuele informatie verzameld over de onthaalmodaliteiten en de
situatie in verband met huisvesting, inkomen, onderwijs, veiligheid, tewerkstelling, gezondheids-
voorzieningen, infrastructuur, media, enzovoort. Voor kandidaat-ondernemers is een go-and-see-

visit bovendien de gelegenheid om een haalbaarheidsstudie te maken. Er kunnen contacten worden
gelegd met (lokale) overheden, onderwijsinstellingen, NGO’s, bedrijven… en familieleden en
vrienden kunnen opgezocht worden.

Go-and-see-visits lijken eveneens een interessant instrument om de keuze tussen integratie
enerzijds of reïntegratie anderzijds op een meer gebalanceerde wijze tegen elkaar te kunnen
afwegen. Zo kan dit gebeuren op een ervaringsgerichte manier. Ook medewerkers van vrijwillige
terugkeerprojecten zouden aan dergelijke bezoeken kunnen deelnemen, teneinde het aanbod van
de projecten te verfijnen en beter af te stemmen op de doelgroepen.

De organisatoren van go-and-see-visits moeten rekening houden met de praktische haalbaarheid
van het initiatief voor kandidaat-terugkeerders. Is een degelijk bezoek financieel haalbaar en/of kan
de deelnemer een subsidie krijgen? Is een degelijk bezoek administratief mogelijk en kan hij of zij
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een visum krijgen? Een begin van reïntegratie betekent verder dat de bezoeken voldoende lang
moeten kunnen duren, en niet beperkt blijven tot slechts enkele dagen. Tenslotte moet worden
gegarandeerd dat een go-and-see-visit voor de deelnemers geen implicaties heeft met betrekking
tot de vrijwilligheid van de terugkeer: ze mogen na het bezoek naar het gastland terugkeren en
worden erna niet tot terugkeer gedwongen. 

In het verlengde van de go-and-see-visits voor kandidaat-terugkeerders, pleit OCIV voor een vrij
verkeer voor personen die zijn teruggekeerd naar hun land van oorsprong. Een vrij verkeer tussen
het terugkeerland en het voormalige gastland komt immers tegemoet aan de specifieke situatie
van remigranten, die bijvoorbeeld verwanten hebben in beide landen. Bovendien worden ook de
socio-economische belangen erdoor gediend door overdracht en uitwisseling van methoden en
technieken. Vrij verkeer is zeker van belang voor personen die een bedrijf in de vorm van een joint

venture (willen) opzetten.

5. Integratie en reïntegratie van migranten
In de initiatieven voor migranten mogen integratie en reïntegratie niet worden ontkoppeld. Zowel
integratie als reïntegratie impliceren namelijk realistische toekomstperspectieven en kansen op
een menswaardig bestaan. Zowel integratie als reïntegratie zijn volwaardige perspectieven.

In principe staan voor migranten, anders dan voor uitgeprocedeerde en illegale migranten die 
moeten terugkeren, twee opties open: integratie of reïntegratie. Om de beslissing voor één van
beide keuzes te vergemakkelijken, is het belangrijk om beide alternatieven gelijk te ondersteunen
via specifieke diensten, activiteiten, projecten, enzovoort, gericht op de migranten. De beslissing is
immers het resultaat van een proces, wat wil zeggen dat er aanvankelijk een veelheid van factoren
een invloed uitoefenen. Zo kan een inkomen gegenereerd worden in het gastland, maar er kan ook
geld verdiend worden in het land van herkomst. Vooraleer effectief gekozen wordt voor integratie
dan wel voor reïntegratie, is er reeds een lange weg in het gastland afgelegd. Volgens het AOF, een
Deense organisatie voor volwasseneneducatie, is het om te komen tot een succesvolle integratie of
reïntegratie noodzakelijk dat migranten voldoende rechten kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld het
recht om in het gastland te kunnen werken.

Dat de koppeling van integratie en reïntegratie nuttig is, blijkt verder uit de ervaring dat personen
die zich goed integreren in het gastland, zich ook succesvol weten te reïntegreren in het land van
herkomst.

6. Geïntegreerde projecten van reïntegratie
Een aantal reïntegratieprojecten is uitgesproken veelomvattend van aard. Zowel (kandidaat-)terug-
keerders als landgenoten in de herkomstlanden zijn erbij betrokken. Deze projecten hebben als
doel bij te dragen tot de ontwikkeling en de heropbouw van de regio van herkomst. Een sprekend
voorbeeld daarvan is de reconstructie van een rusthuis in Bosnië. De doelstelling van het project is
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de zorg voor een kwetsbare groep binnen de Bosnische samenleving: de ouderen, zowel
remigranten als blijvers (personen die niet zijn gevlucht). Secundaire doelstellingen zijn onder
meer opleiding en tewerkstelling van terugkeerders én blijvers, dialoog en wederzijds begrip tussen
terugkeerders en blijvers en internationale uitwisseling van ervaring en knowhow.

Omvattende of geïntegreerde reïntegratieprojecten beogen de reïntegratie van (groepen) individuele

remigranten in een context van duurzame heropbouw of ontwikkeling van de collectiviteit in de
landen van herkomst. Migranten zijn aldus actoren in de ontwikkeling en kunnen een brugfunctie
hebben tussen de gastlanden en de landen van herkomst. Ontwikkelingsrelevante reïntegratie-
projecten zoals bijvoorbeeld de projecten ter ondersteuning van de kleine onderneming, hebben
een reële impact op de familiale en lokale gemeenschap.

7. Vrijwillige terugkeer als alternatief voor gedwongen uitwijzing?
In veel gevallen zijn vrijwillige terugkeerprojecten (aanvankelijk) bedoeld als alternatief voor
gedwongen uitwijzingen. Het is evenwel een misvatting dat uitgeprocedeerde asielzoekers, voor wie
de meeste terugkeerprojecten zijn opgezet, vrij zouden kunnen kiezen om al dan niet terug te
keren. De enige keuzes die ze hebben is deze tussen terugkeren of een illegaal verblijf, of tussen
een gedwongen uitwijzing of gehoorzame terugkeer. Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen geen
positieve keuze maken tussen evenwaardige alternatieven voor een zinvolle toekomst. Dit is zeker
een van de verklaringsgronden voor het mislukken van een aantal terugkeerprojecten, die ten
onrechte worden voorgesteld als projecten voor personen die willen terugkeren.

OCIV pleit er voor dat projecten die de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers ondersteunen,
het discours van de vrijwilligheid zouden verlaten. Dit hypothekeert namelijk de projecten die
organisaties, die zich inzetten voor een grotere keuzevrijheid van migranten, wensen te ontwik-
kelen. Vrijwillige terugkeer bestaat, maar is het resultaat van een positieve keuze voor een
specifieke toekomst in het land van herkomst. De gehoorzame terugkeer van uitgeprocedeerde
asielzoekers is terugkeer zonder meer. De geboden  begeleiding kan wel een ondersteuning
betekenen.
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HOOFDSTUK 6

VROEGTIJDIGE WAARSCHUWING

1. Inleiding 
Het doel van vroegtijdige waarschuwing is tijdig op de hoogte te zijn van ontwikkelingen of
gebeurtenissen die als ongewenst beschouwd worden om hierop te kunnen anticiperen.

Landen die systematisch geweld met  voortdurende uitbuiting combineren, zijn de voornaamste
producenten van vluchtelingen. Dit zijn echter niet de enige landen van waaruit mensen weg-
trekken. Een aanzienlijk deel van de mensheid is in beweging en dit om de meest uiteenlopende
redenen: armoede, oorlogen, burgeroorlogen, geweldplegingen, vervolging, droogte, hongersnood,
epidemieën, enz...  Op zich vormt dat geen probleem voor de landen waar naartoe getrokken wordt.
Het wordt pas een probleem voor deze landen als grote aantallen vluchtelingen of migranten zich
‘onverwacht’ op een relatief korte termijn in een onthaalland aandienen. - wat onverwacht dan ook
mag zijn. Voor het geweld in Bosnië, Kosovo en Macedonië werd reeds gewaarschuwd onmiddellijk
na het uiteenvallen van het voormalige Joegoslavië, jaren voor het uitbreken van het geweld.

Als deze migratie- en vluchtelingenstromen veroorzaakt worden door natuurrampen zoals tropi-
sche stormen, orkanen, cyclonen, overstromingen, droogte e.d.,  zijn wetenschappers in staat dit in
zekere mate te voorspellen, aan de hand van een aantal geselecteerde indicatoren. Het objectief
daarbij is het verlies aan levens, van materiële schade en van economische en maatschappelijke
schade die veroorzaakt werd door natuurrampen (voornamelijk in de ontwikkelingslanden), in de
mate van het mogelijke in te dijken door geconcentreerde internationale acties. In deze context
heeft het ontwikkelen van een vroegtijdig waarschuwingsysteem, van een early warningsysteem

(EWS) zoals het in het vakjargon heet, de laatste decennia een bijzondere aandacht gekregen. 
De reden waarom dit gebeurt is eenvoudig: indien situaties die op een ramp kunnen uitlopen
voldoende vroeg ontdekt worden, kunnen er acties ondernomen worden om aan probleemsituaties
te verhelpen of om de gevolgen ervan in de mate van het mogelijke te milderen. Monitoring van
geologische en meteorologische patronen en analyse daarvan moet informatie verschaffen op basis
waarvan vroegtijdige waarschuwing de wereld kan ingestuurd worden.

De systematiek waarnaar gezocht wordt in het voorspellen van natuurrampen, kan voor een deel
gevolgd worden in het voorspellen van door de mens zelf veroorzaakte rampen, van antropogene

rampen. Ook door sociale wetenschappers wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van gelijkaardige
vroegtijdige waarschuwingssystemen die deze antropogene (politieke en sociale) rampen, die vaak
tot meer doden  en meer kosten leiden dan natuurrampen, in zekere mate te kunnen voorspellen.
Dergelijke rampen leiden meestal tot grote migratie- en vluchtelingenstromen. Dit zijn geen
willekeurige verschijnselen, maar fenomenen die voortvloeien uit te onderscheiden politieke en
sociale problemen. Alhoewel de stromen onregelmatig zijn, zijn de gebeurtenissen waardoor zij tot
stand komen het resultaat van steeds terugkerende tendensen. Vluchtelingenstromen en andere
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migratiestromen worden veroorzaakt door aanwijsbare sociale factoren en kunnen dus als
gestructureerde gebeurtenissen beschouwd worden, die het resultaat zijn van veelomvattende
historische processen (Zolberg e.a., 1992).

2. Vroegtijdige waarschuwing: de theorie
Internationale migratie blijft hoog op de politieke agenda staan. Een goed beleid steunt mee op een
goede voorbereiding. Het is net met betrekking tot deze voorbereiding dat het ontwikkelen van een
early warningcapaciteit ook in de Belgische context aanbevelenswaardig lijkt. Een eerste vraag die
hier echter dient beantwoord te worden, is de finaliteit van de vroegtijdige waarschuwing. Ruwweg
kunnen er, met betrekking tot migratie- en vluchtelingenstromen, drie types vroegtijdige waar-
schuwing onderscheiden worden, die niet los staan van elkaar. Zij hebben betrekking op hetzelfde
gebeuren, maar situeren zich in verschillende stadia van het proces en kunnen onderscheiden
worden door de finaliteit en het ogenblik van de waarschuwing. 

Figuur 10 Verschillende stadia van early warning

- waarschuwing om te voorkomen dat de basiscondities die leiden tot migratie- en vluchtelingen-
stromen zo evolueren dat de stromen op gang komen (A);

- waarschuwing om zo snel en zo efficiënt mogelijk te kunnen reageren op de onmiddellijke 
humanitaire nood van de vluchtelingen (B);

- waarschuwing voor de migratiestromen zelf om zodoende de landen van bestemming in de mate 
van het mogelijke te vrijwaren van een mogelijke ontwrichting door een toeloop van een te groot 
aantal nieuwkomers (C).
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Een werkzaam systeem, dat beleidsmakers die informatie verschaft die nodig is om adequate
beslissingen te kunnen nemen, is geen fysieke eenheid zoals een computer die ten gepaste tijde
waarschuwt voor op hand zijnde menselijke rampen. Een vroegtijdig waarschuwingssysteem of
early warningsysteem (EWS) is een proces, waarin de data gefilterd en geïnterpreteerd worden, en

omgezet worden in signalen die beleidsmakers waarschuwen voor het mogelijk op til zijn van een

menselijke ramp.

Een EWS m.b.t. humanitaire aangelegenheden kan, wat de werking betreft, opgedeeld worden in
verschillende, samenhangende maar functioneel gescheiden fasen. 

Figuur 11 De werking van een EWS

De inputfase is de fase waarin gegevens uit allerhande verschillende bronnen samengebracht
worden. Deze worden uitgewisseld en verspreid. In een volgende fase gebeurt de verwerking van 
de data. De data worden geanalyseerd, al dan niet gebruik makend van daarvoor ontwikkelde
computermodellen, gecoördineerd en gesynthetiseerd. De verwerkte gegevens vormen de output,
de eigenlijke early warningsignalen. Deze wordt verspreid in de vorm van voor het beleid bruikbare
indicatoren.

3. Vroegtijdige waarschuwing: de praktijk
De vroegtijdige waarschuwing van vluchtelingenstromen staat voorlopig nog steeds in de kinder-
schoenen, maar de toekomst is hoopvol. Early Warningmodellen worden conceptueel verder op
punt gezet door onderzoekers uit de academische wereld, uit internationale gouvernementele en
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niet- gouvernementele organisaties. Maar vooral door de technologische (r)evolutie wordt er voor-
uitgang geboekt. Deze maakt een veel snellere behandeling van data en een betere communicatie
mogelijk. Internet biedt heel wat mogelijkheden om informatie te verspreiden. Er zijn reeds enkele
nog rudimentaire netwerken actief. 

Zuiver technisch blijkt early warning van vluchtelingenstromen een haalbare kaart te worden. Of
het operationeel een succes wordt en of dreigende rampen die tot massale vluchtelingenstromen
kunnen leiden ook afgewend zullen worden, zal afhangen van voornamelijk de politieke wil om de
basisoorzaken te lijf te gaan. Een functionerend early warningmechanisme zonder politieke wil,
leidt enkel tot massale vluchtelingenstromen die lang op voorhand gesignaleerd werden, zoals
geïllustreerd kan worden door de crises in de Kivu (Zaïre/Congo), Bosnië, Kosovo en Macedonië
waarvoor deskundigen lang, soms jaren op voorhand waarschuwden.

4. Besluit: wat is haalbaar?
Op zoek naar operationele vroegtijdige waarschuwingssystemen die o.m. betrekking (kunnen) heb-
ben op migratie- en vluchtelingenstromen, komt men ofwel uit bij de gewone inlichtingendiensten,
bij informele netwerken die informatie verspreiden, of bij eerder bescheiden initiatieven zoals het
Zwitserse FAST-project.

Indien een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor vluchtelingen en migranten in België zou
ontwikkeld worden, dient eerst nagegaan te worden wat reeds voorhanden is. Een aantal instanties
zijn gewoon om met de materie om te gaan en hebben vaak een specifieke, bruikbare kennis, zelfs
indien een globaal overzicht ontbreekt. In Belgische context bestaan er structuren, instellingen en
plannen die allemaal bruikbaar zijn voor de uitwerking van een EWS, indien samenwerking moge-
lijk zou blijken: de asielinstanties en hun recentelijk eengemaakte documentatiedienst (Cedoca),
het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, dat eveneens een monitoring-
functie gekregen heeft, de Belgische Inlichtingendiensten, verschillende niet-gouvernementele en
intergouvernementele organisaties, de diensten binnen de verschillende voor migranten, asiel-
zoekers of vreemdelingen bevoegde administraties (zowel op federaal als op deelstaatniveau),
enzovoort. 

Omdat de problematiek niet alleen de individuele landen van de Europese Unie betreft, maar de
hele Unie, lijkt het aangewezen om de nu reeds bestaande samenwerking en informatie-uitwisseling

te systematiseren en te verbeteren. Indien dit kan gerealiseerd worden, kan er ook gedacht worden
aan een taakverdeling en een specialisatie. Tenslotte lijkt het ook nuttig de genomen initiatieven
niet te veel te beperken tot de politionele sfeer, al is dat de poort waarlangs de migratiediscussie
op de Europese agenda is geraakt.

Tot  slot dient om ongewenste migratie te voorkomen, niet alleen de situatie in de zendende landen
opgevolgd te worden, maar ook deze in de landen van bestemming. Een systematische monitoring

van die aspecten in de samenleving die mogelijk geëxploiteerd zouden kunnen worden door de
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georganiseerde misdaad (omwille van het lucratieve karakter van de mensenhandel en –smokkel),
kan niet verhelpen dat een mensenstroom op gang komt, maar kan wel een hindernis opgooien die
de ontplooiing van ongewenste activiteiten in de mate van het mogelijke onder controle houdt.

Samengevat: de stand van de technologische ontwikkeling laat toe technisch operationele early
waringsystemen te ontwikkelen. De kans op slagen wordt verhoogd indien er (op Europees niveau)
samengewerkt kan worden. En zonder de politieke wil om op de signalen te reageren is de ontwik-
keling van een EWS eerder zinloos.
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HOOFDSTUK 7

SAMENVATTING, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

1. Samenvatting
De dynamiek achter internationale migratie is een geleidelijk proces dat veroorzaakt wordt door
een cocktail van factoren waaronder  - vergeleken met de geïndustrialiseerde landen -  de absolute
en relatieve armoede van bepaalde gebieden, de blijvende politieke repressie, grootschalig geweld
en meer en meer ook de aantasting van het leefmilieu. De demografische ontwikkeling blijft
ondanks problemen zoals AIDS zorgen voor een vaak spectaculaire aangroei van de totale en dus
ook van de arbeidsbevolking. Het migratiepotentieel in de arme landen stijgt daarmee. Dit, in com-
binatie met het bestaan van uitgebreide netwerken, betere communicatiestromen en goedkopere
transportmiddelen, leidt met een grote waarschijnlijkheid tot meer migratie. Deze dynamiek lijkt
bestendigd te worden, ook als er aan de oorzaken gewerkt wordt. Alle positieve maatregelen die op
lange termijn tot minder migratie zouden kunnen leiden, zoals meer inspanningen op het gebied
van ontwikkeling, lijken op korte termijn tot een verdere toename van de migratie te leiden.
Samengevat: het Westen wordt geconfronteerd met het fenomeen migratie en dit zal de komende
decennia zo blijven.

Een deel van deze mondiale migratiestromen heeft Europa als bestemming, en binnen Europa is
België één van de gekozen, vaak favoriete  bestemmingen. Mensen komen als arbeidsmigrant naar
België of ze vragen asiel aan in de hoop het statuut van vluchteling te verwerven. Anderen komen
met een toeristenvisum, als student of met een (andere) tijdelijke verblijfsvergunning. Nog een
kanaal is dat van de familiehereniging. Een grondige analyse van de verschillende migratiestromen
wordt bemoeilijkt door een aantal struikelstenen, waaronder de betrouwbaarheid en de kwaliteit
van de data. Migratie is een multidimensioneel fenomeen en verschillende overheden verzamelen
partieel specifieke data die betrekking hebben op hun bevoegdheden. Afstemming of coördinatie
laat vaak te wensen over.

Met betrekking tot de interpretatie van de gegevens kan er vastgesteld worden dat de migratiestop
van 1974 niet echt tot minder migratie geleid heeft. Het aantal migranten van vreemde nationaliteit
is sinds 1962 nooit onder de 35 000 gezakt. Dit zijn de personen die geregistreerd werden, maar
men beschikt niet voor iedereen over dezelfde data. Men heeft bijvoorbeeld data in verband met
visa, maar heel wat landen zijn vrijgesteld van een visumverplichting; men beschikt over gegevens
over de uitgereikte arbeidskaarten, maar bijvoorbeeld de Europese migranten vanuit de EU moeten
geen arbeidskaart hebben. Asielzoekers die een aanvraag gedaan hebben, worden allemaal
geregistreerd. Zolang ze een lopende procedure hebben, zijn ze duidelijk in beeld. Als deze
afgelopen is, is het vaak koffiedik kijken om te weten of ze het land verlaten hebben, dan wel in de
illegaliteit terecht gekomen zijn.
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De problematiek van de illegale migratie heeft recentelijk heel wat aandacht gekregen, onder meer
door de regularisatiecampagne van januari 2000. De personen die een dossier hebben ingediend
om zich in regel te stellen, vormen waarschijnlijk maar een fractie van het totale aantal dat op
Belgische bodem verblijft. Het is dus belangrijk een beter zicht te krijgen op de situatie van de
clandestien aanwezige migrant. Niet alleen omdat de aanwezigheid van mensen in het grijze
segment van de samenleving niet wenselijk is voor de samenleving zelf, maar ook omdat het
verblijf in de clandestiniteit deze groep migranten net bijzonder kwetsbaar maakt voor mensen-
rechtenschendingen en exploitatie. 

Uit een nadere analyse van een groep personen die illegaal in het land verblijft, blijkt hoe ver-
scheiden deze groep is. Sommigen zijn ooit legaal geweest, anderen niet. Sommigen doen pogingen
om zich in regel te stellen, anderen niet. Er is een grote verscheidenheid in de oorzaken waarom
men op pad ging, er is een verscheidenheid in de migratieprojecten die de bewuste migranten op
stapel hebben staan en er is een verscheidenheid in de krachten die tot de migratiestromen leiden.
Illegaal in het land verblijvende migranten zetten allerlei strategieën op om in het land te kunnen
blijven en om te overleven. De optie om terug te keren wordt vaak niet opengelaten, ook al leven
illegale migranten in erg precaire situaties. Bij een afweging van de onzekere situatie hier met de
levenscondities in het land van herkomst, slaat de weegschaal vaak door in het voordeel van een
verblijf in België, ook al is dit illegaal. Een illegaal verblijf in België biedt vaak betere toekomst-
garanties dan een legaal verblijf in het land van herkomst.

Een belangrijke reden voor de migratie naar de geïndustrialiseerde wereld is de mogelijkheid om
hier een behoorlijk(er) inkomen te verwerven, waarvan niet alleen de migrant zelf beter wordt,
maar ook de familieleden thuis. Voor hen zijn de terug naar huis gezonden gelden meestal erg
belangrijk. Dit geldt zowel op micro-niveau voor de families, als op macro-niveau voor de staat. Op
mondiaal vlak, zo stellen vorsers, is deze geldstroom van migranten naar hun thuisland de tweede
grootste geldstroom na de petrodollars. Daarmee is het teruggestuurde volume omvangrijker dan
de officiële bilaterale ontwikkelingshulp. Van overheidswege is er meer en meer aandacht voor dit,
wat betreft de officiële ontwikkelingshulp, vrijwel onontgonnen gebied. Zowel de naar het thuisland
gestuurde middelen, als het naar het thuisland teruggestuurde menselijke kapitaal zouden moeten
bijdragen tot de ontwikkeling van deze gebieden. Toch is de impact van de transfers op de economi-
sche ontwikkeling eerder omstreden. Ondanks het belang ervan, zowel voor de begunstigde als
voor de betalingsbalans, zijn er bijna evenveel argumenten pro als contra transfers. 

Het beleid heeft zich ook over de terugkeer van migranten gebogen. Centraal daarbij staan de
uitgeprocedeerde asielzoekers. Met terugkeerprojecten kunnen twee doelen gediend worden. Ten
eerste kunnen personen die niet gewenst zijn, omdat zij bijvoorbeeld geen wettelijke verblijfstitel
hebben, via deze projecten teruggezonden worden. Daarnaast kunnen de projecten ook vanuit ont-
wikkelingsperspectief bekeken worden, indien er een overdracht van kennis en middelen mee
gemoeid is. In het eerste geval is de terugkeer, en in het tweede geval de reïntegratie de doelstel-
ling. Terugkeerprojecten vertrekken vanuit het streven van overheden om het aantal migranten te
drukken. Reïntegratieprojecten worden geïnspireerd vanuit het verlangen van migranten om met
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bepaalde toekomstperspectieven terug te keren naar de herkomstregio. In de projectontwerpen
met het oog op terugkeer zijn de doelgroepen minder betrokken dan in de ontwerpen met het oog
op reïntegratie. Een analyse van terugkeerprojecten in een aantal lidstaten van de Europese Unie
leert dat de modaliteiten van de projecten variëren volgens de doelgroepen en derhalve volgens de
mate van vrijwilligheid van de terugkeer. De situatie verschilt voor uitgeprocedeerde asielzoekers
en ontheemden, die het land binnen een bepaalde periode moeten verlaten, en migranten, die een
grotere vrijheidsgraad hebben. Vooral voor de ontheemden is het belangrijk zich eerst terug een
beeld te vormen van de mogelijkheden ‘thuis’. Daarom zijn de zogenoemde go-and-see-visits

belangrijk. 

Ondanks de positieve bijdrage die sommige migranten kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun
thuisland –via de transfers van middelen of van kennis - wordt de ongewenste toestroom van grote
groepen migranten door heel wat staten nog steeds als problematisch ervaren. Om zich tegen de
negatieve aspecten van grootschalige, niet controleerbare migratie te wapenen, zijn verschillende
overheden, waaronder de Belgische, geïnteresseerd in een vroegtijdig waarschuwingssysteem
(early warning). 

Vanuit verschillende hoeken worden inspanningen geleverd om early warningsystemen verder te
ontwikkelen. Deze systemen kunnen een veelheid van doelstellingen dienen: waarschuwen om te
voorkomen dat situaties zo verzieken, dat ze leiden tot grootschalige migratie- of vluchtelingen-
stromen; waarschuwen dat er grote stromen op gang gekomen zijn, zodat zo snel mogelijk pas-
sende acties kunnen ondernomen worden om de humanitaire nood te helpen lenigen; waarschuwen
dat migratiestromen in de richting van het eigen land komen, zodat maatregelen genomen kunnen
worden om er mee om te gaan of om dit te voorkomen. De technologische evolutie zorgt ervoor dat
de technische realisatie van vroegtijdige waarschuwingssystemen beter en beter haalbaar wordt.
Het belangrijkste element om een vroegtijdig waarschuwingssysteem succesvol te maken, blijft
echter de politieke wil om het te laten slagen. Als deze aanwezig is, kunnen er reeds vruchten
geplukt worden met het opzetten van een eerder kleinschalig, maar net daarom haalbaar initiatief,
vertrekkende van beter op elkaar afgestemde bestaande structuren. Als de politieke wil afwezig is,
zo hebben de situaties in het Grote Merengebied, Bosnië, Kosovo en Macedonië geleerd, leiden de
inspanningen die getroost worden om te komen tot een werkzaam early warningsysteem, alleen
maar tot grootschalige migratiestromen die lang op voorhand werden aangekondigd en blijft de
meerwaarde van een dergelijk systeem eerder beperkt.

2. Conclusie en aanbevelingen

2.1 Conclusie
Een analyse van de partiële conclusies van de verschillende deelonderzoeken brengt steeds
hetzelfde aan het licht: er is duidelijk nog ruimte om het huidige migratiebeleid te verbeteren. In 
de onderzoeken is het beleid zelf niet onder de loep genomen. Toch kan er op basis van de bevin-
dingen uit de deelonderzoeken geconcludeerd worden dat er nood is aan een nieuw, geïntegreerd

migratiebeleid. Nieuw, omdat het verder moet gaan dan een beleid dat vorm gekregen heeft in de
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twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog en sindsdien alleen maar op ad hoc basis is aangepast.
Geïntegreerd omdat migratie als multi-dimensioneel fenomeen ook raakt aan aspecten van de
samenleving die qua politieke verantwoordelijkheid verspreid zijn over verschillende ministeries,
diensten en departementen, zowel op federaal als op deelstaatniveau. Een afstemming dringt zich
dus op. Veel van de aanbevelingen hebben dan ook rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op
aspecten die passen in wat een nieuwe geïntegreerde migratiepolitiek zou kunnen genoemd worden.

2.2 Aanbevelingen
Migratie staat hoog op de politieke agenda en zal daar blijven staan. Het tot hiertoe gevoerde beleid
is niet geschikt om de problematiek op een constructieve wijze aan te pakken, omdat het voor-
namelijk vanuit binnenlandse noden geformuleerd wordt, zonder rekening te houden met de dyna-
miek die aanleiding geeft tot de grootschalige migratiestromen. Het beleid dient zich aan de huidige
realiteit aan te passen en van de kennis van de situatie gebruik te maken om een beleid uit te
tekenen dat gericht is op de toekomst. De huidige wettelijke, administratieve en procedurele
middelen die de overheid ter beschikking heeft, voldoen niet meer om het hoofd te bieden aan de
gewijzigde internationale situatie. 

De asielpolitiek, de migratiestop, arbeidsmigratie, familiehereniging, illegale migratie enzovoort,
staan niet los van elkaar. Het migratieprobleem heeft veel facetten: instroom, integratie, arbeids-
markt, ontwikkeling, terugwijzing, enzovoort. Daarom dient het ontwikkeld te worden op een wijze
dat er rekening gehouden wordt met deze verschillende facetten zodat er een geïntegreerd

migratiebeleid ontstaat. Dit beleid heeft nood aan transparante, begrijpelijke regels, zowel wat de
werking betreft, als wat het besluitvormingsproces betreft en moet kunnen steunen op deskundig
opgeleid personeel.

Hoewel veel mensen op de vlucht zijn omwille van lijfsbehoud - veroveringen en persoonlijke acties
van avonturiers buiten beschouwing gelaten -, komt de meeste migratie neer op economische
migratie. Het spel van vraag en aanbod stuurt de migratiestromen en dit in een gemondialiseerde
samenleving. Een deel van de illegale migratie kan verklaard worden door de wens en bereidheid
van heel wat ondernemers om mensen illegaal tewerk te stellen. Vraag en aanbod vinden elkaar,
ondanks de wetgeving die dit probeert te regelen. Een beleid dat o.m. de illegale migratie probeert
te voorkomen of onder controle te houden, strekt zich ook uit tot problemen zoals zwartwerk. Hoe
belangrijk ook het aanbod moge zijn, ook de vraag naar illegale migranten speelt een belangrijke
rol in de dynamiek.

Een geïntegreerd migratiebeleid kan het best vorm gegeven worden in samenspraak met de 
andere landen van de EU (én met de migratiezendende landen), omdat er belangrijke internationale
implicaties zijn. Bijvoorbeeld: een deel van het internationale recht waarop gesteund wordt, 
is ontwikkeld in een welbepaalde periode van de geschiedenis voor een welbepaalde geografische
regio, en is - ondanks de verworvenheden en enkele aanpassingen - voor een deel voorbijgestreefd.
Er dringen zich nieuwe initiatieven op. De eerste stappen kunnen echter reeds bescheidener zijn. 
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Een Europees migratiebeleid zou bijvoorbeeld werk kunnen maken van de ratificatie van de
Internationale Conventie van 18 december 1990 (VN) inzake de bescherming van arbeidsmigranten
en hun familieleden 10 en dit tot een prioriteit maken. Op deze wijze kan België, samen met andere
lidstaten van de Europese Unie, een kader geven aan specifieke sociale maatregelen ten aanzien
van personen die niet-legaal op het grondgebied verblijven. 

Omdat migratie een fenomeen is waarmee de overheden de komende jaren rekening zullen moeten
houden, moet er een maatschappelijk debat gehouden worden, en moet de samenleving voorbereid
worden op een zich wijzigende situatie. Er moet een discussie over het nieuwe migratiebeleid opge-
start worden. Niet de beperkingen uit het verleden (migratiestop) moeten daarvan het uitgangspunt
zijn, maar de wereldwijde evolutie. Dit moet leiden tot zowel een filosofisch-ideologische discussie
die het beleid mee richting zal moeten geven, als tot meer praktische stappen.

Een eerste voorbeeld daarvan kan het aanpassen van de curricula in de universiteiten zijn. In het
kader van hun opleiding nemen stagiairs-advocaten de verdediging op zich van een aantal pro deo
cliënten. In de grootsteden heeft een vrij hoog percentage van deze zaken betrekking op het vreem-
delingenrecht. Hierdoor komen vele stagiair-advocaten met deze materie in aanraking, zonder op
dit punt een gedegen vorming the hebben gekregen, omdat de Belgische universiteiten deze
materie slechts in beperkte mate in hun curriculum hebben opgenomen.

Het maatschappelijk debat dient gevoerd te worden in alle geledingen van de (civiele) samenleving.
Concrete maatregelen worden uitgevoerd door de overheid, al dan niet in samenspraak of partner-
ship met humanitaire organisaties. Voor dit type organisaties is een belangrijke (complementaire)
rol weggelegd, zeker waar internationale mensenrechten botsen met de nationale wetgeving.
Erkenning en subsidiëring van dergelijke initiatieven kan bijdragen tot een beter uitgebalanceerd
beleid.

Het is eigen aan een democratie geconfronteerd te worden met een residu illegaal aanwezige per-
sonen op haar grondgebied. Het nadeel daarvan is tweevoudig: het is nadelig voor de samenleving
omdat er zo een grijze of zwarte zone gecreëerd wordt, en het is nadelig voor de betrokken perso-
nen omdat zij in extreme mate bloot staan aan uitbuiting. Regularisatie maakt daarom deel uit van
een migratiebeleid. Dit kan gaan via regularisatiecampagnes – met alle voor- en nadelen van dien -
maar ook via het meer frequent toepassen van de instrumenten die reeds voorhanden zijn zoals
artikel 9.3 van de vreemdelingenwet. (Waarbij het in principe mogelijk is om ook op individuele
basis een regularisatieaanvraag in te dienen).

Een migratiebeleid dat bepaalt wie wel en wie niet binnenmag, impliceert eveneens een terugkeer-
beleid. De terugkeer kan vrij of gedwongen zijn. Op basis daarvan kan een onderscheid gemaakt
worden tussen terugkeer- en reïntegratieprojecten. Beide dienen ondersteund en begeleid te
worden. 

10 De International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families, werd aangenomen door de resolutie van de Algemene Vergadering 45/158 op 18 december 1990. 
Op 4 december 2000 hebben de Verenigde Naties 18 december officieel uitgeroepen tot de Internationale Dag 
van de Migrant.
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Bij de reïntegratieprojecten is het belangrijk de (kandidaat-)terugkeerders bij de ontwikkeling 
van de projecten te betrekken, evenals landgenoten in de herkomstlanden om op die manier zo
optimaal mogelijk bij te dragen tot de ontwikkeling en de (her)opbouw van de regio van herkomst. 
Wat ontheemden betreft die wensen terug te keren, is het belangrijk om hun de mogelijkheid te
bieden om de situatie op het thuisfront te gaan verkennen. In dit kader moeten (voldoende lange)
go-and-see-visits mogelijk gemaakt worden. Deze bezoeken mogen geen implicaties hebben met
betrekking tot de vrijwilligheid van terugkeer. 

Vrij verkeer tussen het voormalige land van verblijf en het terugkeerland komt tegemoet aan de
specifieke situatie van teruggekeerde migranten. Het kunnen heen en weer reizen kan handel e.d.
ten goede komen. De inspanningen van migranten, migrantengemeenschappen en hun transfers,
zowel van financiële middelen als van uitrustingsgoederen, naar de landen van herkomst lijken een
belangrijke rol te kunnen spelen in de verdere ontwikkeling. Ook dit dient mee ingepast te worden
in het migratiebeleid én in het ontwikkelingsbeleid. In eerste instantie dient uit een verdere studie
van de materie en van de ervaringen in het buitenland geleerd te worden op welke wijze het beleid
hierin een rol kan spelen. Verder kunnen de landen van herkomst aangespoord worden om
gespecialiseerde structuren op te zetten, die de transfers kunnen aantrekken, versterken en
kanaliseren. Er kunnen samenwerkingsverbanden opgezet worden met de landen van herkomst 
om spaargelden te kanaliseren in de richting van productieve en arbeidverschaffende investeringen.
Er kunnen fiscale maatregelen worden genomen zoals een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van
taksen voor goederen die geïmporteerd worden in de landen van herkomst, voor gebruik in tewerk-
stellingscreërende projecten.

Om een geïntegreerd migratiebeleid te kunnen voeren, is het noodzakelijk over aangepaste
gegevens te beschikken. Op dit punt kan nog heel wat verbeterd worden. De data die in de verschil-
lede departementen en/of instanties verzameld worden, kunnen beter op elkaar afgestemd worden
zodat koppeling en/of vergelijking mogelijk wordt. Verder moeten de gegevens zodanig verzameld
worden, dat het verkregen beeld zo volledig mogelijk is, waarbij ook de coherentie over de jaren
heen bewaakt moet worden. Om een zo volledig mogelijk beeld te vormen moet eerst de vraag
beantwoord worden wat men wil observeren om op de beleidsvragen in te kunnen gaan. Op basis
van een uitgestippeld migratiebeleid moeten de administraties de mogelijkheid gegeven worden de
bestaande lacunes aan te vullen en zich verder te professionaliseren op het gebied van dataver-
zameling, databehandeling en databeheer. De gegevensverzameling met betrekking tot bijvoorbeeld
visa en arbeidsmigratie kan verbeterd worden. Ook met betrekking tot moeilijk registreerbare
gegevens, zoals de illegale migratie, kunnen stappen ondernomen worden om een beter zicht te
krijgen. Omdat een systematische registratie hier niet mogelijk is, zal dit de vorm moeten aan-
nemen van een (grootschalig) onderzoek.

De verzamelde data zijn een instrument ter ondersteuning van het beleid. Een onderdeel daarvan
kan het anticiperen op de toekomst zijn, via een systematische verwerking en analyse van deze en
andere data, bij wijze van vroegtijdig waarschuwing (early warning). De ontwikkeling van een early
warningcapaciteit is zinnig en nuttig, zowel wat betreft de interne politiek (het trachten anticiperen
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op potentiële migratiestromen richting België), als wat betreft de inspanningen die geleverd worden
op humanitair gebied (het trachten lenigen van de noden in de landen van herkomst). Bij de uitbouw
van een operationeel systeem, lijkt de meest realistische benadering deze die vertrekt van de reeds
bestaande initiatieven door ze op elkaar af te stemmen. Er kan best begonnen worden met het
opzetten van een structuur waarin alle diensten die op een systematische manier informatie
verzamelen, elkaar vinden. In tweede instantie zouden deze activiteiten intern gecoördineerd 
moeten worden en zou extern dezelfde beweging moeten gebeuren op Europees niveau. 
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GLOSSARIUM

Dit glossarium is bedoeld als terminologische ondersteuning bij de lectuur van dit rapport. Het is
niet eenvoudig om een omschrijving te geven waarin iedereen zich terugvindt. Er is getracht een
zo algemeen mogelijke definitie te geven van de terminologie, wat niet automatisch impliceert dat
iedereen het met de omschrijving of het gebruik van de term eens is. Niet alleen werkt een poging
om te differentiëren stigmatiserend, er zijn ook gevoeligheden die kunnen verschillen naargelang
de taal waarin de term gebruikt wordt. Zo is het concept allochtoon fel omstreden in het Franstalig
landsgedeelte, waar het overigens weinig wordt gehanteerd. In Vlaanderen is de term daaren-
tegen ingeburgerd en wordt frequent gebruikt in officiële documenten, onderzoeksrapporten en
door de media. 

O Allochtoon: persoon die bij de geboorte niet over de Belgische nationaliteit beschikt. Dit in 
tegenstelling tot de term “autochtoon”, voor wie de Belgische nationaliteit heeft van bij de
geboorte. In het Vlaams Minderhedendecreet van 28/04/1998 worden allochtonen beschreven als
personen die zich legaal in België bevinden, ongeacht of zij de Belgische nationaliteit hebben, 
en waarvan minstens één van de ouders of grootouders is geboren buiten België en die zich
bevinden in een achterstandspositie vanwege hun etnische afkomst of hun zwakke sociaal-econo-
mische situatie.

O Arbeidsmigrant of gastarbeider: een arbeidsmigrant is een uit het buitenland afkomstige 
arbeidskracht. In heel wat landen waar de economie bloeit, wordt in periodes van hoogconjunc-
tuur, wanneer aan de vraag naar arbeid niet voldaan kan worden, een beroep gedaan op arbeids-
reservoirs buiten de nationale grenzen. Via plaatselijke recrutering of bilaterale akkoorden wor-
den arbeiders uit landen met een arbeidssurplus aangetrokken door de economische groeicentra.
Tot voor kort werd om deze personen aan te duiden nog de term gastarbeider gebruikt. De term
werd in Duitsland bewust gelanceerd om met de benaming van de buitenlandse werknemers 
niet al te veel herinneringen aan het vorige regime op te roepen, dat ook een hele schare vreem-
de arbeidskrachten had tewerk gesteld. Arbeidsmigrant is net als gastarbeider een vlag 
die de lading vrij goed dekt en de EU gebruikt bij voorkeur deze term.

O Asielzoeker: elke persoon die hier een asielaanvraag heeft ingediend en waarvan het dossier 
nog in behandeling is. Ook de personen die de asielzoeker vergezellen worden als dusdanig
beschouwd. Asielzoekers worden geregistreerd in een wachtregister en worden niet beschouwd
als deel uitmakend van de werkelijke bevolking van België.

O Clandestiene immigrant: elke persoon die op illegale wijze het land is binnengekomen en 
die – tenminste officieel – niet bestaat voor de overheid. 

O Documentloze: elke persoon die niet in het bezit is van een officieel en geldig identiteitsbewijs, 
dat hem toelaat in het land te verblijven waar hij zich bevindt (bewijs verblijfsstatuut).
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O Denizens: concept dat geïntroduceerd werd door Tomas Hammar om de vreemdelingen aan te 
duiden die over een bepaald juridisch statuut beschikken, waardoor het moeilijk wordt om hen uit
te wijzen. Ze worden echter niet als volwaardige burgers beschouwd, omdat ze noch de nationali-
teit, noch de politieke rechten hebben van het land waar ze verblijven.

O Illegale migrant: wie zonder verblijfsvergunning in een land vertoeft, is een illegale migrant. 
Zij worden ook mensen zonder papieren, ‘sans-papiers’ of documentlozen genoemd. Zowat elk land
herbergt een aantal buitenlanders die niet beschikken over de vereiste papieren om er te mogen
verblijven. Sommigen overschrijden clandestien, zonder papieren, de grenzen, anderen komen
het land op een wettige wijze binnen, maar verlaten het niet als de toegelaten termijn verstreken
is. Er kunnen heel wat verschillende types van illegale migranten onderscheiden worden
waaronder: uitgeprocedeerde asielzoekers, illegale migranten met een afgelopen verblijfsvergun-

ning en zij die reeds vanaf hun aankomst illegaal aanwezig zijn (= clandestienen). Daarnaast leeft
nog een aantal vreemdelingen in een 'schemerzone'. Zij voldoen niet aan de wettelijke normen
om in het land te verblijven, maar worden - gewoonlijk uit humanitaire redenen - niet uit het land
gezet: zij worden 'gedoogd'.

O Immigrant: allochtoon van wie de eerste verblijfplaats of de verblijfplaats van de moeder op 
het ogenblik van de geboorte in het buitenland gelegen is, en die dus noodzakelijkerwijs
geïmmigreerd heeft.

O Ontheemden: Voor de VN zijn ontheemden personen die door toedoen van rampen of humanitaire
crises elders in hun land een heenkomen zoeken. In Belgische context wordt het woord ontheem-
de gebruikt om die personen aan te duiden die onder een collectieve dreiging leven van politieke,
economische of milieugebeurtenissen en die omwille van die redenen een tijdelijke bescherming
behoeven.

O Vluchteling: er ontstaat verwarring door het verschil in het dagelijks en in het juridisch taal-
gebruik van wie vluchteling is. In het doordeweekse taalgebruik en volgens het woordenboek is
een vluchteling 'iemand die vlucht of gevlucht is voor lijfsgevaar of geweld'. De omschrijving in
het juridisch of administratief vakjargon is heel wat preciezer. Volgens de Geneefse vluchtelingen-
conventie is een vluchteling elke persoon die uit angst voor vervolging wegens zijn ras, zijn gods-
dienst, zijn nationaliteit, de sociale groep waartoe hij behoort of zijn politieke overtuiging, naar het
buitenland getrokken is om aan deze vervolging te ontkomen. Voor het woordenboek speelt het
geen rol of iemand door politieke of religieuze vervolging bedreigd wordt, dan wel door hongers-
nood, natuurrampen of oorlogsgeweld. Voor de wet staat 'vervolging' centraal en zijn armoede,
lijfsgevaar en geweld op zich geen aanvaardbare redenen om asiel te krijgen. De zogenaamde
'ecologische' of 'economische' vluchtelingen kunnen dus niet als vluchteling erkend worden.
Een vluchteling is dus elke persoon die deel uitmaakt van de werkelijke bevolking van België, die
ingeschreven is in het vreemdelingenregister als vluchteling volgens de Conventie van Genève
(1951). Een asielzoeker waarvan de aanvraag goedgekeurd wordt, wordt vluchteling en verhuist
van het wachtregister naar het vreemdelingenregister en maakt vanaf dan deel uit van de gehele
bevolking van België.



O Vreemdeling: iedereen die niet het bewijs levert dat hij de Belgische nationaliteit bezit, is een 
vreemdeling.

Onderstaande flowchart geeft op een eenvoudige wijze weer hoe de verschillende types migranten
zich verhouden tot elkaar en tot het beleid. De grafiek is niet volledig maar geeft wel de belangrijk-
ste verschillen tussen een aantal types vreemdelingen grafisch weer.

Figuur 12 Type migrant naar reden van vertrek en 'statuut' in het gastland
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De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Als geschenk bij
de 25ste verjaardag van Zijn troonsbestijging in 1976, verkoos Koning Boudewijn de oprichting van
een Stichting die ten dienste zou staan van de bevolking. Artikel 3 van de statuten omschrijft haar
opdracht als volgt: '... het nemen van initiatieven ter verbetering van de levensomstandigheden van
de bevolking, met inachtneming van factoren van economische, maatschappelijke, wetenschappe-
lijke en culturele aard.' Met andere woorden: de Koning Boudewijnstichting wil maatschappelijke
problemen en uitdagingen aanpakken door solidariteit en vrijgevigheid te stimuleren, en door op te
treden als katalysator van duurzame veranderingen. 

Om de generositeit te promoten, biedt de Stichting particulieren, verenigingen en bedrijven de
mogelijkheid om fondsen op te richten die vernieuwende projecten en acties ondersteunen. Met de
formule van 'Transnational Giving Europe' en de King Baudouin Foundation U.S., moedigt de Koning
Boudewijnstichting de vrijgevigheid aan over de landsgrenzen heen. Naast de giften van talloze
schenkers (op PCR 000-0000004-04) die een constante aanmoediging betekenen, is ook de dotatie
van de Nationale Loterij essentieel voor de impact van de Stichting. 

Drie thema's staan centraal in haar projecten en campagnes: het bevorderen van welvaart en
welzijn, het meewerken aan de dynamiek van het maatschappelijk samenleven, en het stimuleren
van de persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling. Concreet betekent dit dat de Stichting initiatieven
ontwikkelt rond armoede en sociale uitsluiting, arbeid en tewerkstelling, duurzame ontwikkeling in
socio-economische sectoren, justitie en lokaal bestuur, de ontwikkeling van de burgersamenleving,
media, vorming, en cultuur en sport. 

De Koning Boudewijnstichting vervult een forumfunctie door deskundigen en burgers rond de tafel
te brengen. Verder stimuleert ze het denken op langere termijn en sensibiliseert de bevolking rond
thema's die haar na aan het hart liggen. 

Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
1000 Brussel
Tel.: +32-2-511 18 40
Fax: +32-2-511 52 21
E-mail: info@kbs-frb.be
www.kbs-frb.be
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