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Inleiding
Sinds 2014 riskeerden bijna 2 miljoen mensen hun leven om Europa te bereiken 

via de Middellandse Zee.1 Meer dan 15.000 mensen kwamen daarbij om het 

leven.2 De internationale mensensmokkel brengt jaarlijks ongeveer 35 miljard 

dollar op.3 Een humanitair en financieel drama waar – buiten de smokkelaars –  

niemand beter van wordt. 

De laatste jaren werd duidelijk dat het eenzijdig optrekken van de grenzen en 

samenwerking met landen buiten de EU om migratie tegen te houden geen 

duurzame oplossing biedt. Internationale migratie is een markt met vraag en 

aanbod. Bij gebrek aan een legaal aanbod van migratiekanalen wordt die leegte 

gevuld door mensensmokkelaars die eigen kanalen aanleggen. Zonder hierop in 

te spelen met legale migratiemogelijkheden kunnen de Europese Unie en haar 

lidstaten de irreguliere migratie onmogelijk op een effectieve manier aanpakken. 

Moeten de grenzen dan helemaal open? Neen. Soevereine staten hebben re-

denen om hun grenzen te controleren en te bepalen wie toegang krijgt tot het 

grondgebied. Dit is belangrijk om te bepalen wie stemrecht geniet, belastingen 

moet betalen, kan genieten van sociale diensten, de sociale zekerheid … Hieruit 

ontstaat de nood aan migratiebeleid dat bepaalt wie het recht heeft om het land 

binnen te komen, er te verblijven en wie uiteindelijk burgerschap kan verwerven. 

Elk land is vrij om (in overeenstemming met de internationale verplichtingen, 

waaronder het VN-Vluchtelingenverdrag) een migratiebeleid vorm te geven 

dat rekening houdt met de arbeidsmarkt, de sociale draagkracht, humanitaire 

overwegingen … Dit beleid bepaalt in welke maten de grenzen open of dicht zijn. 

Ngo’s in België en Europa roepen al vele jaren op voor meer legale toegangs-

wegen die mensensmokkelaars het gras voor de voeten wegmaaien zodat 

minder mensen hun leven moeten riskeren langs gevaarlijke migratieroutes. 

Voor mensen op de vlucht pleiten we voor meer hervestiging4, een soepeler en 

duidelijk beleid rond de toekenning van humanitaire visa5 en complementaire 

toegangswegen zoals studentenvisa en gezinshereniging. Een grote groep 

van de mensen die vandaag Europa bereiken, heeft recht op internationale 

bescherming en een verblijfsrecht. Het is onze internationale plicht om hen 

die te bieden. 
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Dat veel mensen niet in aanmerking komen 

voor deze bescherming valt echter niet te 

ontkennen. Hen compleet uitsluiten van mi-

gratiemogelijkheden klinkt misschien goed 

voor sommigen, maar is onrealistisch en een 

gemiste kans. Zo komen we bij het vraagstuk 

arbeidsmigratie terecht. Ook daar tekent zich 

een markt af met vraag en aanbod. In België 

en Europa neemt de vraag naar arbeidskrachten 

de laatste jaren toe. Vacatures blijven langer dan 

ooit open staan. Ondertussen kampen landen in het 

Zuiden met een grote bevolkingstoename gecom-

bineerd met een gebrekkige ontwikkeling. Afrikaanse 

landen pleiten voor meer arbeidsmigratie om reserves 

van jongeren op zoek naar een job te absorberen.

Globaal en ook in België ontstaat een parallel arbeidscircuit 

bij gebrek aan een legaal kader.6 De irreguliere migratie gaat 

in de bestemmingslanden gepaard met het ontstaan van een 

grote informele economie. Dit heeft een structurele uitbuiting van 

de migrant en heel wat misgelopen inkomsten voor de Belgische 

overheid tot gevolg. Wat een win-winsituatie kan zijn, wordt op die 

manier een ‘lose-lose’-situatie.

Arbeidsmigratie bleef sinds de migratiestop in 1974 een blinde vlek in het 

migratiebeleid. Toch is het hoog tijd dat het debat gevoerd wordt. De nood 

aan een ruimer beleid inzake arbeidsmigratie wordt op EU-niveau steeds meer 

erkend. De Europese Commissie pleit de laatste jaren systematisch voor meer 

legale toegangswegen. Met mondjesmaat wordt die nood ook in België erkend. 

De economische actoren in België pleiten voor een snelle versoepeling. Alleen 

het beleid hinkt nog hopeloos achterop. We mogen tegelijk niet het begeleiden, 

opleiden en toeleiden tot de arbeidsmarkt van reeds aanwezige migranten uit 

het oog verliezen. Ook middelen voor integratie en inburgering zijn belangrijk.

In dit dossier doen wij, Noord-Zuidorganisaties, vakbonden en migrantenorga-

nisaties, een aanzet voor een arbeidsmigratiebeleid dat werkt voor zowel de 

migrant, België als de herkomstlanden.
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1
België heeft 

nood aan 
arbeidsmigratie
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De ‘migratiestop’  
werkt niet

In 1974 voerde België een migratiestop 

in voor buitenlandse arbeidskrachten. 

Sindsdien is er slechts een beperkte ar-

beidsmigratie mogelijk van landen buiten 

de EU. Binnen de EU zelf geldt in princi-

pe het vrij verkeer van werknemers. Het 

basisprincipe is dat werkgevers pas een 

zogenaamde ‘derdelander-arbeidsmi-

grant’ kunnen tewerkstellen indien een 

individueel arbeidsmarktonderzoek uit-

wijst dat er op de Belgische en bij uit-

breiding Europese arbeidsmarkt geen 

geschikte kandidaten te vinden zijn. De 

toelating wordt verleend onder de vorm 

van een arbeidskaart B voor de werk-

nemer en een arbeidsvergunning voor 

de werkgever. 

Op dit basisprincipe bestaan uitzonde-

ringen. Zo kunnen hooggeschoolden met 

een loon van minimum ¤ 40.972 bruto 

per jaar, leidinggevenden met een loon 

van ¤ 68.356 bruto per jaar, wetenschap-

pers en beroepssporters een arbeids-

kaart B bekomen zonder een individueel 

arbeidsmarktonderzoek. Een beperkte 

groep van arbeidskrachten zoals kader-

personeel en postdoctorale onderzoe-

kers zijn in sommige gevallen vrijgesteld. 

De laatste jaren ontwikkelde de Euro-

pese Unie een aantal richtlijnen inzake 

arbeidsmigratie. De belangrijkste is de 

zogenaamde ‘Blue Card’-richtlijn die de 

toegang van hooggekwalificeerde ar-

beidsmigranten faciliteert. Deze wordt in 

België echter zelden gebruikt omdat de 

huidige voorwaarden voor het bekomen 

van een arbeidskaart B nog steeds voor-

deliger zijn. In 2015 werden 19 nieuwe  

blauwe kaarten afgegeven.7 

Het huidige arbeidsmigratiebeleid in België slaagt er niet  
in om de acute noden op de arbeidsmarkt in te vullen.  
Op langere termijn zullen deze noden verder toenemen 
omwille van de demografische uitdagingen die zich aan
dienen. Het gebrek aan een adequaat arbeidsmigratiekanaal 
brengt irreguliere migratie met zich mee, die op haar beurt 
leidt tot structurele uitbuiting van migranten in precaire 
verblijfssituaties. Een grondige hervorming dringt zich op. 
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Daarnaast is er de ‘single permit’-richtlijn 

(Richtlijn 2011/98/EU) die het voor werk-

nemers van buiten de EU mogelijk maakt 

om via één procedure een werk- en ver-

blijfsvergunning te krijgen. De gecombi-

neerde vergunning moet legale migratie 

vergemakkelijken door de procedures te 

vereenvoudigen en een gemeenschap-

pelijk rechtenpakket voor werknemers 

van buiten de EU in te voeren. Het gaat 

dus vooral om een vereenvoudiging, niet 

om een nieuw kanaal voor arbeidsmigra-

tie. De Belgische regering moest deze 

richtlijn op 25 december 2013 omzetten 

in nationale wetgeving, wat in juli 2017 

nog steeds niet was gebeurd. De Euro-

pese Commissie besliste om België voor 

het Europese Hof van Justitie te dagen.8 

Pas in september 2017 keurde de fede-

rale ministerraad eindelijk een ontwerp, 

ingediend door minister van Werk Kris 

Peeters en staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie Theo Francken, goed over 

de samenwerking tussen de federale 

staat en de deelstaten inzake werk- en 

verblijfsvergunningen.9 Op 17 april 2018 

werd dit in het federale parlement 

goedgekeurd.10 

Daarnaast is er de richtlijn over 

seizoensarbeid die de wetgeving 

tussen de verschillende lidstaten 

moet stroomlijnen. Deze richtlijn 

moest België tegen 30 september 

2016 ratificeren maar dat is tot op 

heden niet gebeurd. 

Ten slotte is er de richtlijn die overplaat-

singen van derdelanders binnen eenzelf-

de onderneming regelt, om te zetten 

vóór 29 november 2016 maar nog niet 

gerealiseerd. 

De beperkte mogelijkheden voor legale 

arbeidsmigratie vertalen zich in erg lage 

migratiecijfers naar België. In 2016 ver-

welkomde ons land 4.272 legale arbeids-

migranten, wat ook volgens de regering 

slechts “een schim betekent van het aan-

tal niet ingevulde vacatures”.11 Volgens het 

Verbond van Belgische Ondernemingen  

(VBO) raken gemiddeld iets meer dan 

130.000 vacatures niet ingevuld. Enkel 

in Tsjechië doet het nog slechter.12 Het 

aandeel verblijfsvergunningen dat wordt 

afgeleverd om werkredenen binnen het 

totale aantal ligt in België (10% in 201513) 

veel lager dan in de meeste EU-lidstaten.

Een studie van de Universiteit Antwerpen 

stelt vast dat het Belgische arbeidsmigra-

tieregime niet gericht is op het oplossen 

van arbeidsmarkttekorten. De Belgische 

GEMIDDELD AANTAL VACATURES DIE 
NIET INGEVULD RAKEN (VOLGENS VBO)

LEGALE ARBEIDSMIGRANTEN IN 2016 

4.272
130.000
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Noden op de arbeids
markt zijn groot

De Europese Unie staat voor een giganti-

sche demografische uitdaging. De Euro-

pese Commissie houdt er rekening mee 

dat de Europese bevolking op beroeps-

leeftijd tegen 2060 met 50 miljoen zal 

afnemen. In 2010 waren er nog 3,5 men-

sen op beroepsleeftijd per persoon ouder 

dan 65. In 2060 valt die ratio terug tot 

1,7/1.17 Alleen al voor verpleegkundig per-

soneel voorspelt de Commissie dat er in 

2020 590.000 meer arbeidskrachten no-

dig zijn dan beschikbaar op de Europese 

arbeidsmarkt. Over heel Europa neemt de 

vraag naar buitenlandse arbeidskrachten 

toe. De Europese Agenda voor Migratie 

van 2015 – die richting geeft aan het mi-

gratiebeleid van de EU en de lidstaten –  

stelt de zaken op scherp: “Zonder migra-

tie zal de bevolking op beroepsleeftijd 

tijdens de volgende tien jaar al terugzak-

ken met 17,5 miljoen. Migratie zal meer 

arbeidsmigratieregeling komt slechts 

beperkt tegemoet aan het wegwerken 

van de knelpunten op de Belgische ar-

beidsmarkt. Volgens de onderzoekers 

is er wel degelijk ruimte om het Belgi-

sche migratiebeleid af te stemmen op 

het aantrekken van arbeidskrachten 

uit niet-EU-landen voor het aanpakken 

van arbeidstekorten.14 Vandaag maakt 

de Vlaamse overheid gebruik van een 

specifieke knelpuntberoepenlijst, maar 

enkel in verband met de tewerkstelling 

van langdurig ingezetenen (mensen die 

al minstens 5 jaar legaal in een ander 

EU land verblijven).15 De lijst wordt niet 

gehanteerd in het kader van arbeidsmi-

gratie van niet-EU’ers. De lijst dateert bo-

vendien nog van 2006. In de beleidsnota 

2014-2019 werd het voornemen opge-

tekend om een dynamische knelpunt-

beroepenlijst te ontwikkelen.16 

AANDEEL AFGELEVERDE EERSTE VERBLIJFSVERGUNNINGEN  
AAN NIET-EU IMMIGRANTEN OM WERKREDENEN (BELGIË, 2013)

Bron: Eurostat (bewerking Departement WSE)
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In Vlaanderen is de situatie niet anders. 

Verschillende sectoren in de Vlaamse 

economie dreigen de volgende jaren 

met ernstige arbeidstekorten geconfron-

teerd te worden. De bouwsector bijvoor-

beeld is de komende jaren op zoek naar 

20.000 arbeidskrachten.20 De vergrijzing 

belooft deze tendens nog te versterken. 

In de zorgsector overtreft het aantal 

pensione ringen vandaag al ruimschoots 

het aantal aanwervingen. De Vlaamse 

overheid houdt er rekening mee dat de 

hele Vlaamse beroepsbevolking vanaf 

2019 begint te krimpen.21 

Een antwoord is nodig. In de eerste plaats 

moeten mensen die moeilijk toegang tot 

de arbeidsmarkt vinden, sterker begeleid 

worden. Zo kent Vlaanderen nog steeds 

een erg lage tewerkstellingsgraad van 

mensen met een migratieachtergrond. 

Er moet onder andere ingezet worden 

op het aanpakken van discriminatie op 

de arbeidsmarkt en in het onderwijs. 

Maar ook een sterk en toegankelijk vor-

mingsaanbod kan soelaas bieden. Op-

leiding, bijscholing en herscholing, en 

dus investeren in het potentieel en de 

competenties van Vlaamse werknemers, 

werkzoekenden en inactieven, is meer 

dan ooit nodig. Het uitputten van de  

eigen arbeidsreserve zal echter niet vol-

staan om de krapte op de arbeidsmarkt 

in te vullen. “Behoudens een nieuwe 

babyboom biedt migratie de enige ma-

nier om onze beroepsbevolking op peil 

te houden of te verbreden”, zo stelt het 

dan ooit belangrijk zijn om het Europese 

welvaartssysteem in stand te houden en 

duurzame economische groei te realise-

ren.” Volgens de Europese Commissie 

moet de EU daarom – ondanks de hoge 

werkloosheid in vele landen – een attrac-

tieve bestemming voor migratie blijven.18 

Ook in België stonden nog nooit zo-

veel vacatures open als vandaag. In het 

tweede kwartaal van 2017 had België met 

3,3% de op één na hoogste ‘job vacancy 

rate’ (procentuele verhouding van het 

aantal ingevulde jobs tegenover het aan-

tal vacatures) van de hele Europese Unie. 

In de beleidsnota Asiel en Migratie bena-

drukt de regering terecht dat hierdoor 

kansen gemist worden. “Onze onderne-

mingen worden afgeremd in hun groei, 

doordat ze onvoldoende bereidwillige en 

geschoolde kandidaten vinden. Voor de 

overheid zelf betekent elke niet ingevulde 

vacature een verlies aan economische 

groei, wat van belang is voor de globale 

schuldgraad, en aan fiscale inkomsten en 

sociale zekerheidsbijdragen.”19 

DE VLAAMSE OVERHEID  
HOUDT ER REKENING MEE  
DAT DE HELE VLAAMSE 
BEROEPSBEVOLKING 
VANAF 2019 BEGINT  
TE KRIMPEN



Ondanks de  
‘migratie stop’ is er  

de voorbije decennia  
wel voortdurend  

arbeidsmigratie geweest, 
alleen gebeurde  
dat niet via een  

geëigend kanaal.
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Vlaamse Departement Werk en Sociale 

Economie.22 Parallel hieraan zijn blijven-

de inspanningen nodig voor mensen die 

vandaag al onvoldoende kansen krijgen 

op de arbeidsmarkt. Alleen zo kunnen 

we de uitdagingen op de arbeidsmarkt 

en sociale zekerheid aanpakken. 

Irreguliere migratie en 
uitbuiting als resultaat

Ondanks de ‘migratiestop’ is er de voor-

bije decennia wel voortdurend arbeids-

migratie geweest, zowel van hoog-, mid-

den- als laagopgeleiden. Jaarlijks kwamen 

vele duizenden mensen naar België om te 

werken, alleen deden ze dat niet via een 

geëigend kanaal. Het gaat onder andere 

om mensen die kwamen via gezinshereni-

ging, studenten die bleven nadat hun ver-

blijfstitel verviel en mensen die via irregu-

liere kanalen naar België kwamen en nooit 

een verblijfstitel verwierven. Het exacte 

aantal mensen zonder wettig verblijf in 

België is onbekend. Volgens het Federaal 

Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 

bevinden zich vandaag tussen 85.000 en 

160.000 mensen zonder wettig verblijf in 

België, of 0,8 tot 1,4% van de bevolking.23 

Hoewel zij niet voldoen aan de adminis-

tratieve voorwaarden om te werken, ver-

gaart een grote groep (volgens sommige 

studies de meerderheid24) van deze men-

sen een inkomen via werk in de informe-

le economie. De informele arbeidsmarkt 

is echter onzichtbaar. Veel mensen zijn 

aan de slag in de horeca, als huishoude-

lijk personeel en in de bouwsector. Indi-

viduele incidenten die af en toe de media 

halen, laten zien hoe wijdverspreid het 

fenomeen is. Zo kwam in februari 2017 

aan het licht dat de renovaties van het 

Brusselse metrostation Kunst-Wet ge-

beurden door werknemers zonder wettig  

verblijf.25 De expertengroep voor de 

strijd tegen mensenhandel van de Raad 

van Europa (GRETA) stelt in haar laatste 

jaarrapport een toename in België vast 

van handel in mensen om hen als goed-

kope arbeidskrachten te werk te stellen. 

De groep waarschuwt voor een moderne 

vorm van slavernij.26 

Grootschalige uitbuiting is de norm 

voor werknemers zonder wettig ver-

blijf. Het rapport ‘Migratiemythes: Fact 

Check’ van de Mi gratiecoalitie brengt 

in kaart hoe de precaire verblijfssituatie 

van mensen zonder wettig verblijf er-

voor zorgt dat ze hun rechten niet kun-

nen afdwingen en meestal diep onder 

DE EXPERTENGROEP  
VOOR DE STRIJD TEGEN 
MENSENHANDEL  
WAARSCHUWT VOOR 
EEN MODERNE VORM 
VAN SLAVERNIJ



de armoedegrens leven.27 Hoewel zij 

niet voldoen aan de voorwaarden om  

te werken, beschikken ze wel degelijk 

over dezelfde arbeidsrechten als andere 

werk nemers. Ze hebben recht op veili-

ge arbeids omstandigheden, maximum 

aantal arbeidsuren, minimumloon … In 

de prak tijk blijken deze rechten echter 

moeilijk af te dwingen onder meer omdat 

ze uitwijzing uit het land riskeren omdat 

ze geen wettige verblijfdocumenten 

hebben. Als werknemers zonder wettig 

verblijf worden uitgewezen, zijn juridi-

sche stappen tegen de werkgever quasi 

onmogelijk. Werknemers zonder papie-

ren beseffen dat ze hun werk kunnen 

verliezen als ze klacht indienen en vrezen 

dat ze het land zullen worden uitgezet. 

Daarom dienen ze meestal pas klacht 

in wanneer de arbeidsrelatie al volledig 

stukgelopen is. FAIRWORK Belgium, de 

organisatie die zich inzet voor werkne-

mers zonder wettig verblijf in België, kent 

gevallen van jarenlange uitbuiting. 

Mensen die hun rechten toch proberen 

af te dwingen via een klacht bij de in-

spectiediensten slagen daar bovendien 

zelden in. FAIRWORK Belgium dien-

de de voorbije jaren meer dan 200 

klachten van werknemers zonder 

wettig verblijf in bij de bevoegde 

inspectiediensten. In slechts enkele 

gevallen was er een positief resul-

taat. Dit komt mede door de lage 

prioriteit die aan deze schendingen 

van arbeidsrechten wordt gegeven. 

Dit leidt tot een situatie waar ieder-

een slechter van wordt: de migranten 

zelf, maar uiteindelijk ook België en de 

herkomstlanden. 

1 3

FAIRWORK BELGIUM DIENDE  
DE VOORBIJE JAREN MEER 
DAN 200 KLACHTEN VAN 
WERKNEMERS ZONDER 
WETTIG VERBLIJF IN BIJ 
DE BEVOEGDE INSPECTIE
DIENSTEN. IN SLECHTS 
ENKELE GEVALLEN WAS ER 
EEN POSITIEF RESULTAAT
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De sociale 
partners  
in België 
eensgezind 
voor meer  
economische  
migratie
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Sociale partners pleiten 
voor arbeidsmigratie

Gezien de grote noden op de arbeidsmarkt pleiten de sociale 

partners in België eensgezind voor meer economische 

migratie, naast een veel sterkere inzet op het bestaande 

werknemerspotentieel. Volgens het VBO moeten we 

“snel schakelen als we onze economie willen laten door-

groeien”. Het VBO wil economische immigratie mogelijk  

maken voor zowel hoog- als laagopgeleiden. Bij de  

Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) staat de 

problematiek in de top drie van meest gestelde vragen 

aan het servicecenter. Steeds meer werkgevers gaan  

ten rade bij de organisatie omdat ze niemand vinden 

voor een bepaalde vacature. Vaak gaat het over hoog-

gekwalificeerde knelpuntberoepen. Maar ook uitvoerende 

jobs waar slechts een basisscholing voldoende is, raken 

maar moeilijk ingevuld. Daarom pleit ook Unizo voor  

economische immigratie. “We moeten het debat voeren  

op een moment dat de keuken nog niet in brand staat.  

De schaarste komt eraan want de economie groeit terug en 

de babyboomers gaan met pensioen. De vervangingsbehoefte 

dringt zich op.” Zowel het VBO als Unizo pleiten voor een  

én-én-aanpak: werkzoekenden begeleiden naar knelpunt-

beroepen via herscholing en vormingen én parallel werken aan  

een ruimer beleid voor arbeidsmigratie.28 

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), die de 

Vlaamse werkgevers en werknemers samenbrengt voor advies over 

sociaal-economische thema’s, bracht in december 2017 een duidelijk 

advies uit. De Raad pleit voor een soepeler beleid voor arbeidsmigratie 

van buiten de EU. De SERV acht dit nodig gezien het arbeidsaanbod in 

de hele Europese Economische Ruimte krimpt. De SERV pleit expliciet  

om dit kanaal open te stellen voor alle opleidingsniveaus en vraagt om  

te onderzoeken hoe ook personen zonder wettig verblijf, werkzaam in de 

informele economie, de transitie naar formele tewerkstelling kunnen maken.29 

1 5



1 6   MAKING MIGRATION WORK 

Migratie 
motor van 

ontwikkeling

2

©
 1

1.
11

.1
1 

– 
K

E
O

M
A

 Z
E

C



1 7

Mensen die migreren, slagen erin hun  

inkomen aanzienlijk te verhogen. Om die 

eenvoudige reden is migratie volgens 

de gerenommeerde ongelijkheidsex-

pert Branko Milanovic ook een van de 

belangrijkste instrumenten in de strijd 

tegen ongelijkheid. Sommige ontwik-

kelingseconomen zoals de invloedrijke 

Amerikaanse Michael Clemens gaan nog 

verder. Volgens Clemens biedt arbeids-

migratie in bepaalde omstandigheden 

een veel groter perspectief om armoede 

terug te dringen dan alle andere instru-

menten die voorhanden zijn. Dat kan nog 

veel groter worden wanneer we haar vol-

ledige potentieel toelaten.31 

Triple win

Naast België en de migranten zelf kun-

nen ook de herkomstlanden winnen bij 

een soepeler systeem van arbeidsmigra-

tie. De Internationale Organisatie voor 

Migra tie spreekt in dat opzicht over een 

triple win.30 Het feit dat migratie in de 

herkomstlanden voor ontwikkelingskan-

sen zorgt, wordt steeds meer erkend. De 

2030 Agenda voor Duurzame Ontwikke-

ling (de Duurzame Ontwikkelingsdoelen –  

SDG’s) erkent migratie als ‘positieve 

kracht voor duurzame ontwikkeling’. 

Ook ontwikkelingsinstellingen als de 

Wereldbank nemen deze vaststelling als 

uitgangspunt. 

Ontwikkelingslanden hebben heel wat te winnen bij meer 
legale kanalen voor arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie kan  
een belangrijke motor van ontwikkeling zijn. Dit geldt  
voor migratie van ontwikkelingslanden naar rijke landen  
maar ook voor arbeidsmigratie binnen de eigen regio. 
Heel wat landen zetten er actief op in om ‘overschotten’ 
van jongeren die niet in de eigen arbeidsmarkt aan de slag 
kunnen, te vermijden. De meest zichtbare bijdrage van 
arbeidsmigranten aan ontwikkeling in hun herkomstland 
zijn de remittances (geldtransfers). Een cruciale voor
waarde voor het slagen van dit ontwikkelingsmodel is het 
respecteren van de arbeidsrechten van de migranten. 
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meeste internetbedrijven opgericht door 

teruggekeerde migranten.32 

Demografische  
uitdagingen en  
ongelijkheid vragen 
om arbeidsmigratie
Veel ontwikkelingslanden worden gecon-

fronteerd met een zwakke economische 

vooruitgang gecombineerd met een 

sterke demografische groei. Elk jaar ko-

men vele duizenden jongeren op een 

arbeidsmarkt die niet in staat is om hen 

te absorberen. In West-Afrika vatten elk 

jaar duizenden jongeren die geen werk 

vinden in eigen land de levensgevaarlijke  

reis naar Europa aan. Niet alleen de be-

volkingsgroei is daarvan de oorzaak. 

Drijfveer nummer één blijft de grote eco-

nomische ongelijkheid: mensen trekken 

weg uit plaatsen waar de levensstandaard 

laag is naar plaatsen waar een zekere wel-

vaart en een vraag naar arbeidskrachten 

is.33 Heel wat Aziatische landen slaagden 

er met succes in om de demografische 

‘overschotten weg te werken’ via een mo-

del van arbeidsmigratie. Dit beleid biedt  

diverse voordelen: migranten verdienen 

in het buitenland hogere lonen, sturen 

remittances terug, sparen geld voor 

toekomstige investeringen, doen werk-

ervaring op en leren nieuwe skills bij.34 

Ook in ontwikkelingslanden zelf wordt 

begrepen dat migratie een belangrijk 

instrument voor ontwikkeling kan zijn. 

Zij rekenen op investeringen in hun eco-

nomie door migranten in het buitenland. 

Migranten die later terugkeren naar het 

herkomstland brengen bovendien men-

selijk kapitaal en nieuwe skills mee. Vaak 

zetten ze met het geld dat ze in het bui-

tenland gespaard hebben innovatieve 

ondernemingen met transnationale lin-

ken op. Veel Aziatische landen zetten al 

vele jaren in op arbeidsmigratie als een 

ontwikkelingsmodel. Een van de grootste 

exporteurs van arbeidskrachten zijn de 

Filipijnen. De Filipijnse overheid richtte 

de Overseas Workers Welfare Adminis-

tration (OWWA) op om het welzijn van 

de migranten te overzien. Later werd 

ook het National Reintegration Center 

for Overseas Filipino Workers opgericht 

dat migranten die naar de Filipijnen te-

rugkeren bijstaat om te re-integreren. 

Indiase migranten die in de IT-sector in 

de VS en Europa werkten, leverden een 

belangrijke bijdrage aan de groei van de 

sector in India. Ook in China werden de 

ARBEIDSMIGRATIE BIEDT 
EEN VEEL GROTER  
PERSPECTIEF OM ARMOEDE 
TERUG TE DRINGEN DAN 
ALLE ANDERE INSTRU
MENTEN VOOR HANDEN
MICHAEL CLEMENS
ONTWIKKELINGSECONOOM
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gecontroleerde arbeidsmigratie dat mo-

gelijk maakt dat deze arbeidskrachten 

voor minstens zes jaar in het buitenland 

in formele jobs aan de slag kunnen. De 

Wereldbank benadrukt daarbij de nood 

aan waardig werk met een gegarandeerd 

loon. Volgens de Wereldbank kan het 

aandeel remittances in de Afghaanse 

economie dan binnen 15 jaar verdrievou-

digen. Terugkeermigratie kan de econo-

mie aanzienlijk doen groeien via investe-

ringen, extra skills en ondernemerschap. 

Volgens de Wereldbank is de EU ge-

zien haar demografische uitdagingen de 

meest aangewezen bestemmingsregio 

voor Afghaanse werkers. Het enige ob-

stakel daarvoor is de politieke gevoelig-

heid na de recente influx van asielzoekers. 

Volgens de Wereldbank bestaat er echter 

meer steun in Europese landen voor goed 

omkaderde arbeidsmigratie dan voor “het 

afwijzen van Afghaanse asielzoekers die 

in vele gevallen als economische migran-

ten beschouwd worden”.35 

Een soepeler beleid inzake arbeidsmi-

gratie biedt een groot potentieel voor 

veel ontwikkelingslanden. Zo berekende 

de Wereldbank dat de voorziene econo-

mische groei in Afghanistan tijdens de 

komende tien jaar slechts de helft van 

de jaarlijkse 400.000 nieuwe arbeids-

krachten kan absorberen. Dat betekent 

een jaarlijkse migratiedruk van onge-

veer 200.000 migranten per jaar. Zon-

der een systeem van arbeidsmigratie 

leidt deze situatie hoogst tot een grote 

irreguliere migratie met beperkte werk-

gelegenheidskansen en slechte lonen in 

buurlanden zoals Iran en Pakistan. De 

Wereldbank pleit voor een schema voor 

MIGRANTEN VERDIENEN IN 
HET BUITENLAND HOGERE 
LONEN, STUREN REMITTAN
CES TERUG, SPAREN GELD 
VOOR TOEKOMSTIGE  
INVESTERINGEN, DOEN 
WERKERVARING OP EN 
LEREN NIEUWE SKILLS BIJ
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Arbeidsmigratie draagt 
bij aan ontwikkeling:  
remittances

De meest zichtbare bijdrage van arbeids-

migranten aan ontwikkeling zijn de remit-

tances of geldtransfers naar kennissen en 

familie in de herkomstlanden. In 2019 zul-

len migranten naar schatting 471 miljard 

dollar naar ontwikkelingslanden sturen36, 

dit is meer dan drie keer de wereldwijde 

officiële ontwikkelingshulp. Remittances 

kunnen de structurele ontwikkelingshulp 

niet vervangen. Het gaat om private mid-

delen en slechts een beperkt gedeelte 

gaat naar de meest kwetsbare personen 

en de minst ontwikkelde landen. Toch 

heeft de internationale gemeenschap 

steeds meer oog voor hun impact op 

ontwikkeling. 

Remittances vormen een onmisbare  

inkomstenbron voor naar schatting  

750 miljoen mensen. Ze worden gebruikt 

om financiële tegenslagen op te vangen 

en moeilijke periodes te overbruggen. 

In veel landen doen remittances dienst 

als een vorm van sociale bescherming 

bij gebrek aan goed werkende over-

heidssystemen. Ze worden geïnvesteerd 

in het welzijn van de familie, het onder-

wijs van kinderen en gezondheidszorg 

en in sommige gevallen de opstart van 

REMITTANCE FLOWS TO DEVELOPING COUNTRIES ARE LARGER THAN OFFICIAL DEVELOPMENT 
ASSISTANCE AND MORE STABLE THAN PRIVATE CAPITAL FLOWS, 1990-2019

Sources: World Bank staff estimates; World Development Indicators. See appendix A for data and forecast methods.
Note: FDI = foreign direct investment; ODA = official development assistance
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ondernemingen. Ook wanneer het geld 

enkel gebruikt wordt voor de aankoop 

van consumptiegoederen kan dit positief 

zijn om de lokale vraag te stimuleren. Een 

toegenomen consumptie betekent vaak 

een boost voor de lokale economie. 

Op macroniveau betekenen remittan-

ces een cruciale inkomstenbron in de 

betalingsbalans van vele landen. Vooral 

in kleine landen met een grote diaspora 

is dat het geval. In Nepal zijn de remit-

tances goed voor 30% van het BBP. In 

Liberia, Gambia en Haïti gaat het om een 

kwart van het BBP. Remittances zijn een 

vrij stabiele inkomstenbron want ook in 

tijden van politieke en economische crisis 

blijven migranten geld naar hun families 

opsturen. Remittances zijn zelfs anti-

cyclisch, wat wil zeggen dat ze relatief 

stabiel blijven bij economische shocks. 

Verschillende studies tonen het belang 

van remittances aan in conflict- (vb. in 

Syrië en Afghanistan) en post-conflict-

situaties (Liberia en El Salvador) en na 

natuurrampen (vb. tsunami Sri Lanka, 

aardbeving Nepal). In Sierra Leone was 

de groeiende instroom van remittances 

een belangrijke hulp om het hoofd te 

bieden aan de Ebolacrisis. Remittances 

zijn vaak de eerste vorm van hulp die 

de getroffen regio bereikt. In fragiele 

contexten betekenen remittances een 

levenslijn voor families die leven onder 

moeilijke omstandigheden. 

Algemeen concluderen de meeste stu-

dies dat remittances een positieve im-

pact hebben op de strijd tegen armoe-

de. Onderzoek in 71 ontwikkelingslanden 

geeft aan dat een stijging van 10% van 

remittances naar een land leidt tot een 

daling van 3,5% van het aantal mensen 

dat moet leven met minder dan 1 dollar 

per dag. In de Filipijnen hebben gezinnen 

die remittances ontvangen twee tot drie 

keer grotere kans om uit de armoede te 

geraken. Gelijkaardige positieve impacts 

werden vastgesteld in Indonesië en Viet-

nam. Onderzoek van 11.11.11 in samenwer-

king met HIVA in 2017 bracht de obsta-

kels op de Belgische remittancesmarkt 

zoals de hoge transferkosten in kaart en 

doet aanbevelingen om de ontwikkeling-

simpact van remittances te vergroten.37 

Brain drain  
of brain gain?

De migratie van hoogopgeleide men-

sen kan leiden tot hersenvlucht of brain 

drain. Dat kan leiden tot tekorten aan 

onder meer gekwalificeerd personeel in 

gezondheidszorg of onderwijs en aan 

REMITTANCES VORMEN  
EEN ONMISBARE  
INKOMSTENBRON VOOR 
NAAR SCHATTING  
750 MILJOEN MENSEN
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onderzoekers kunnen we de term brain 

drain beter begraven.39 

In een aantal landen vraagt de uittocht 

van gezondheidspersoneel toch de no-

dige aandacht, omdat het een al ernstig 

tekort nog vergroot. Daarom keurde de 

Wereldgezondheidsorganisatie in 2010 

unaniem de WHO Global Code of Prac-

tice on the International Recruitment of 

Health Personnel goed.40 Deze code is 

jammer genoeg niet bindend, waardoor 

de implementatie traag vordert, en ze 

voorziet ook niet in een financiële ver-

goeding voor de opleidingskosten. Ont-

wikkelingslanden verliezen niet alleen ge-

zondheidswerkers, maar ook al schaarse 

publieke middelen.

Een baan in het buitenland kan echter 

ook voor een brain gain zorgen, want 

migranten sturen niet alleen geld terug 

naar hun herkomstlanden. Ze vervul-

len vaak de rol van tussenpersoon in 

hun sociale netwerken en zorgen voor 

een overdracht van nieuwe technische, 

technologische, economische of cultu-

rele kennis en competenties. Migranten 

en degenen die hun kennis ontvangen in 

de herkomstlanden verwerven een gro-

tere rol in besluitvorming. Zo dragen ze 

bij aan gunstige sociale en economische 

veranderingen. Verschillende West-Afri-

kaanse landen zetten ministeries op om 

de diaspora actief te betrekken in hun 

ontwikkelingsbeleid.41 Ook donorlanden 

kunnen daarin een rol spelen. Zo zette 

ingenieurs in de herkomstlanden. Even-

goed zijn er echter studies die conclude-

ren dat de emigratie van hooggekwalifi-

ceerd personeel uiteindelijk resulteert in 

hersenwinst of brain gain. Opleidingen 

die men aanziet als de poort naar het 

buitenland worden immers populair, er 

groeien nieuwe gespecialiseerde oplei-

dingen en op termijn ontstaat een over-

schot aan opgeleiden in deze materie.38 

Daarnaast worden ook de oorzaken van 

brain drain in vraag gesteld. Onderzoek 

van het ontwikkelingsinstituut Center for 

Global Development in verschillende Afri-

kaanse landen geeft aan dat het vertrek 

van gezondheidswerkers meestal niet de 

oorzaak is van de gezondheidscrisis in 

rurale gebieden. De meeste opgeleide 

dokters die migreren werken ofwel in 

gespecialiseerde medische centra in de 

grote steden of waren nooit in de ge-

zondheidssector actief. De emigratie van 

medisch personeel is veeleer een symp-

toom van de crisis in de gezondheidssec-

tor en het gebrek aan carrièremogelijk-

heden dan de oorzaak ervan. Volgens de 

MET EEN GOED MIGRA
TIEBELEID KUNNEN 
GEKWALIFICEERDE  
MENSEN PERSOONLIJK 
GROEIEN EN TOCH BIJ
DRAGEN AAN HUN LAND



DE EMIGRATIE 
VAN MEDISCH 
PERSONEEL IS 
VEELEER EEN 
SYMPTOOM 
VAN DE CRISIS 
IN DE GEZOND
HEIDSSECTOR  
EN HET GEBREK  
AAN CARRIÈRE 
MOGELIJK 
HEDEN DAN  
DE OORZAAK 
ERVAN 

het Duitse ontwikkelingsagent-

schap GIZ verschillende projec-

ten op om Ghanese migranten te 

ondersteunen in hun inspanningen 

voor het herkomstland.42 Met een 

goed migratiebeleid kunnen gekwa-

lificeerde mensen persoonlijk groeien 

en toch bijdragen aan hun land.

Respect voor arbeids  
en sociale rechten: een 
cruciale voorwaarde

Arbeidsmigranten kunnen hun ontwikkelingsrol pas 

volop spelen wanneer hun rechten volledig gegaran-

deerd zijn en ze hun talenten ten volle kunnen benutten 

in waardige jobs. De arbeidsomstandigheden van de mi-

granten alsook de sociale bescherming die zij al dan niet 

genieten doen helaas heel wat vragen rijzen. Migranten zijn 

kwetsbaar voor misbruik zoals onderbetaling, late of zelfs 

geen betaling en een gebrek aan compensatie bij ziekte 

of ongeval. Vrouwen zijn extra kwetsbaar. Van de 150 mil-

joen arbeidsmigranten wereldwijd zijn er 44% vrouwen.43 

Ze komen vaker terecht in ongereguleerde sectoren zoals 

huishoudelijk werk waar de arbeidsnormen erg zwak zijn. 

Een gebrekkige toegang tot sociale bescherming en ge-

zondheids- en moederschapszorgen maakt hun situatie 

alleen maar erger. Problemen als deze belemmeren ook het 

potentieel van migranten voor hun thuisland.44 Ze vragen 

specifieke aandacht van beleidsmakers in herkomst- en be-

stemmingslanden. Vaak zijn multinationale ondernemingen 

betrokken in de tewerkstelling van arbeidsmigranten. Zij 

moeten waardige werkomstandigheden bieden volgens na-

tionale en internationale normen, zoals basisnormen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de VN-richtsnoeren 

2 3

©
 F

L
IC

K
R

 –
 I
L
O



24   MAKING MIGRATION WORK 

2  MIGRATIE MOTOR VAN ONTWIKKELING

inzake het bedrijfsleven en mensenrech-

ten en de OESO-richtlijnen voor multi-

nationale ondernemingen. Helaas is dat 

vaak niet het geval (zie Cases Zuid-Afrika 

en Qatar). Europese overheden hebben 

de verantwoordelijkheid om van hun 

ondernemingen te eisen dat ze bij hun 

activiteiten de mensenrechten respec-

teren. Een actieve betrokkenheid van de 

overheid is nodig om van arbeidsmigratie 

een succes te maken. 

 

Ook op internationaal niveau gebeurt 

belangrijk werk. De IAO conventie 189 

betreffende waardig werk voor huisper-

soneel zorgde in veel landen voor een 

betere bescherming van huishoudperso-

neel, een vaak onzichtbare en kwetsbare 

groep werknemers. De conventie waar-

borgt onder meer het recht op een mi-

nimumloon, zich te veringen in een vak-

bond en toegang tot sociale zekerheid. 

Het belang van deze conventie is groot 

voor arbeidsmigranten. 11,5 miljoen van 

de in totaal 67,1 miljoen huishoudwerkers 

zijn arbeidsmigranten en 8,5 miljoen van 

hen zijn vrouwen. Sinds de goedkeuring 

van de conventie is er in verschillende 

landen betere wetgeving tot stand ge-

komen, maar de implementatie blijft op 

veel plaatsen nog een grote uitdaging.45

VAN DE 150 MILJOEN 
ARBEIDSMIGRANTEN  
WERELDWIJD ZIJN 
ER 44% VROUWEN
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In 2011 telde Human Rights Watch 

ongeveer 1,5 miljoen migranten in 

Zuid-Afrika. Ongeveer 75% van deze 

migranten komt van het Afrikaanse 

continent. De meeste migranten zijn 

geboren in Lesotho, Zimbabwe en 

Mozambique. De voornaamste redenen 

om naar Zuid-Afrika te migreren zijn on-

voldoende arbeidsplaatsen en politieke 

onrust in het land van herkomst.

Arbeidsmigranten  
in onzeker verblijf

Zuid-Afrika is sinds de apartheidsperiode een 

bestemmingsland dat veel arbeidsmigratie 

kent. De overheid hanteert echter een strikt mi-

gratiebeleid. De procedures voor een arbeidskaart 

of erkenning zijn moeilijk en verlopen langzaam. 

In combinatie met de hoge kostprijs duwt dit een 

aanzienlijke groep migranten in een onzeker verblijf. 

Zonder papieren of met een onzekere status worden zij 

aangetrokken tot precaire jobs waar er weinig vereisten 

zijn naar opleiding en talenkennis. De graad van tewerk-

stelling is hoger bij migranten dan bij de lokale 

bevolking. Toch vind je hen dispropor-

tioneel meer terug in de 

informele 

CASE 1: FOS Socialistische Solidariteit  
Arbeidsmigratie op de 
ZuidAfrikaanse wijn 
en fruitplantages

2 5



sector of tijdelijke arbeid zoals dag- of stukwerk. Ze hebben ook amper toegang  

tot sociale voordelen. 

Misbruik en geweld in de landbouwsector

Dat zie je ook in de landbouwsector. Op de wijn- en fruitplantages, een sector die 

sterk gericht is op export, hebben alle arbeiders het moeilijk. Ze maken lange dagen 

van 12 uur of meer, werken in een onveilige en ongezonde werkomgeving, kennen 

een grote werkonzekerheid en worden vaak het slachtoffer van misbruik en geweld. 

De landarbeiders zijn de meest gemarginaliseerde arbeiders van het land en verdie-

nen nog steeds de laagste lonen op de arbeidsmarkt, ondanks de recente invoering 

van een nationaal minimumloon onder druk van vakbonden. Het is illustratief  

dat in de huidige debatten over een nationaal minimumloon landarbeiders uitge-

sloten worden. 

Geen toegang tot sociale rechten

Daarnaast wordt het de arbeiders erg moeilijk gemaakt zich te organiseren in een 

vakbond en collectief te onderhandelen. De verregaande flexibilisering van de af-

gelopen jaren voerde bovendien de druk verder op: steeds minder mensen worden 

tewerkgesteld en vaste jobs worden vervangen door tijdelijke. De landarbeiders in 

deze tijdelijke, precaire jobs hebben bovendien geen toegang tot sociale bescher-

mingsschema’s, zoals betaald ziekte- en moederschapsverlof.Van de ongeveer 

800.000 landarbeiders zijn 7% arbeidsmigranten. Dit aantal ligt allicht hoger, omdat 

mensen zonder papieren hier 

niet zijn meegerekend. Door hun 

onzekere situatie worden zij nog 

meer uitgebuit dan hun ‘inlandse’ 

collega’s; ze krijgen vaker tijdelijke 

of geen contracten, lagere lonen, 

werken in een gwaza-systeem  

(uitbetaling per stuk), worden 

fysiek of seksueel misbruikt.  

De schendingen 

VROUWELIJKE ARBEIDS
MIGRANTEN ONDERVINDEN 
STRUCTUREEL GEWELD EN  
DISCRIMINATIE GEBASEERD  
OP GENDER EN NATIONALITEIT 
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van mensenrechten zijn legio. De landarbeiders worden daarnaast bedreigd met 

arrestatie of uitzetting. Zich wenden tot een vakbond, de politie of een klachten-

systeem is quasi onmogelijk, onder andere door de angst om ontdekt te worden  

als persoon zonder verblijfsrecht. Vrouwen krijgen het nog harder te verduren en 

worden in sommige gevallen het slachtoffer van seksuele uitbuiting in ruil voor 

tewerkstelling. Ze ondervinden structureel geweld en discriminatie gebaseerd op 

gender en nationaliteit. Door de grote economische ongelijkheid en het gebrek  

aan formele jobs krijgt Zuid-Afrika daarnaast te kampen met golven van xenofobie.  

Dit gaat gepaard met extreme uitbarstingen van geweld tegen migranten en dis-

criminatie op grote schaal. 

Wetgeving naleven

Nochtans kent Zuid-Afrika een progressieve arbeidswetgeving. Ze wordt echter te 

weinig afgedwongen en afgeschermd voor migranten, waardoor de situatie voor ar-

beidsmigranten onzeker en moeilijk blijft. Zuid-Afrika heeft nood aan een arbeids- en 

migratiebeleid dat migranten beschermt, gelijke rechten toekent en toegang geeft tot 

basisdiensten. FOS-partners CSAAWU (vakbond van landarbeiders in de West-Kaap) 

en Women on Farms Project komen op voor de rechten van álle landarbeiders, of ze 

nu vrouw, man, Zuid-Afrikaan of migrant zijn. Omdat arbeidsmigranten nog kwets-

baarder zijn dan hun Zuid-Afrikaanse collega’s, heeft CSAAWU een specifiek project 

opgezet dat arbeidsmigranten verenigt, ondersteunt en verdedigt.
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Een mensonwaardig leven voor migrantenarbeiders

In volle voorbereiding van het WK-voetbal van 2022 bouwt Qatar een aantal grote 

voetbalstadions. Het land stelt hiervoor een leger werkkrachten tewerk: een kleine 

twee miljoen migrantenarbeiders zwoegen in mensonwaardige, ongezonde en on-

veilige omstandigheden. Sinds de start van de bouw lieten al 1.200 arbeiders het 

leven, op of naast de bouwplaatsen. 

Sinds 2014 werken de partners van Wereldsolidariteit en ACV-BIE (Bouw, Industrie 

en Energie) in India en Nepal nauw samen rond de problematiek in Qatar. Niet gek 

als je weet dat er ongeveer 400.000 Nepalese en 500.000 Indiase arbeiders aan het 

werk zijn. Ze doen dit samen met het Internationale Vakverbond (IVV) en de Interna-

tionale Federatie van Bouw en Houtwerkers (BWI). In 2014 startte het IVV een klach-

tenprocedure bij de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) om deze wantoestanden 

aan te klagen. Dankzij deze internationale druk zette Qatar een aantal belangrijke 

stappen voorwaarts op het vlak van wetgeving.

De afschaffing van het kafalasysteem, conflictenbemiddeling,  
geschreven contracten, minimumlonen en rechten voor huispersoneel

Recent werd een nieuwe wet op de regulering van migrantenarbeid aangenomen. 

Het grote probleem in de vorige wetgeving was het fameuze kafala-systeem: migran-

ten kwamen terecht in een systeem van moderne slavernij, ze werden bijna eigendom 

van hun werkgever. Ze hadden niet het recht om van werkgever te veranderen of om 

het land te verlaten, tenzij de werkgever akkoord ging. Als die van slechte wil was, 

kon de werknemer/ster geen kant op. De nieuwe wet stelt de voorwaarden vast  

voor de aankomst, het verblijf en het vertrek van migranten. Iedere werknemer kan 

voortaan van werkgever veranderen of het land verlaten. Er is ondertussen ook  

nieuwe wetgeving over bemiddeling in geval van arbeidsconflicten, of het nu gaat 

over migranten die van werkgever willen veranderen of het land willen verlaten.

CASE 2: Wereldsolidariteit 
Rechten van arbeidsmigranten in Qatar, 
sociale organisaties boeken vooruitgang 
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Voor arbeidscontracten komt er een centraal register bij de over-

heid. Dat moet ervoor zorgen dat migranten nu geschreven con-

tracten krijgen die de werkgever niet zomaar ongedaan kan maken 

of totaal kan wijzigen. Bovendien zal er een minimumloon vastgesteld 

worden dat als basis geldt voor alle arbeiders/sters in het land. Afwijkin-

gen op basis van herkomst zijn voortaan niet meer mogelijk. Ten slotte 

kwam er ook een nieuwe wet die de arbeidsrechten van huispersoneel in 

Qatar regelt. Ook zij krijgen nu contracten. Hun maximaal aantal werkuren 

per dag wordt beperkt tot 10 uur, met het recht op 

minstens één rustdag per week en 3 weken vakantie 

per jaar. Een kleine revolutie in de golfstaat.

Veel woorden, nu nog de daden

De wetten zijn dus al aangepast in de goede richting. Maar op het terrein 

worden ze nog lang niet overal toegepast. De betrokken vakbonden en 

sociale bewegingen blijven dus waakzaam en zetten sterk in op preventie 

en informatie. Ze informeren de migrantenarbeiders vóór hun vertrek en 

ze zetten in Qatar zelf centra op waar migranten terechtkunnen voor 

informatie en bescherming. Ze zorgen ook voor opvang bij terugkeer. 

Ook positief is dat de IAO en de Qatarese overheid nu een samen-

werkingsovereenkomst afsloten voor de periode 2018-2020. Die 

samenwerking moet ervoor zorgen dat de nieuwe wetgeving 

geen dode letter blijft. In het kader van de samenwerking komt 

er een IAO-kantoor in Qatar dat specifiek zal toezien op de 

uitvoering van al die wetswijzigingen en de overheid zal 

bijstaan bij het versterken van hun arbeidsinspectie op de 

bouwwerven. 

De internationale druk heeft dus effectief geloond.  

Het blijft echter afwachten of dit ook als voorbeeld 

zal dienen voor andere landen in de regio, zoals 

Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, 

waar kafala en dus moderne slavernij nog steeds 

gangbaar is.

SINDS DE START VAN  
DE BOUW LIETEN  
AL 1.200 ARBEIDERS 
HET LEVEN 
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Regionale mobiliteit, motor  
van ontwikkeling in de Sahel 

Arbeidsmigratie is niet enkel een 

Zuid-Noordverhaal. Ook mobiliteit 

binnen een regio kan een motor van 

ontwikkeling zijn. Dat wordt ook in 

ontwikkelingslanden sinds lang be-

grepen. De Rwandese president Paul 

Kagame kondigde bij zijn aanstelling 

als voorzitter van de Afrikaanse Unie 

inspanningen aan om visumvrij verkeer 

binnen Afrika mogelijk te maken in 

2018.46 Migratie tussen Afrikaanse lan-

den heeft altijd al een belangrijke rol 

gespeeld als inkomensstrategie voor 

vele Afrikanen. Het Europees beleid 

kan deze regionale mobiliteit onder-

steunen. In de praktijk gebeurt helaas 

vaak het omgekeerde.

HET EUROPESE 
BELEID MOET  
REGIONALE MOBI
LITEIT IN AFRIKA 
ONDERSTEUNEN. 
HELAAS GEBEURT 
HET OMGEKEERDE
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Onderzoeksinstituten zoals het  

Nederlandse Clingendael en de  

European Council on Foreign Rela-

tions (ECFR) waarschuwen voor de 

risico’s van dit beleid en pleiten voor 

een ommezwaai in de Europese aan-

pak. Eerder dan migratie te bestrij-

den, is er nood aan een geïntegreerd 

beleid dat de transnationale mobili-

teit en handel in de regio beter orga-

niseert: regionale legale migratiemo-

gelijkheden creëren en versterken, 

bestaande informele arbeid norme-

ren gecombineerd met investeringen 

in de landbouw en industrie. Dit plan 

zou een vorm van circulaire migratie 

creëren die het risico op gevaarlijke 

reizen en uitbuiting in de informele 

economie vermindert. Zowel de mi-

grant zelf als de ontvangende landen 

kunnen daarbij winnen. De EU kan  

de landen in de regio ondersteunen 

om dit beleid uit te werken. Zo kan 

de EU de Marokkaanse overheid  

bijstaan in haar inspanningen om 

Afri kaanse migranten te regulari-

seren en inspanningen leveren om 

migranten in Algerije en Libië beter 

te beschermen. Ook het versterken 

van de sociale bescherming van 

migranten en de exporteerbaarheid 

van sociale rechten (zoals pen- 

sioenen) is noodzakelijk. 

De Europese Unie voerde de laatste 

jaren de druk op om de Afrikaanse 

migratie naar Europa tegen te gaan 

en investeerde miljoenen in projecten 

van grensbewaking in de Sahel-regio. 

In de berichtgeving lijkt het alsof alle 

migranten in de Noord-Afrikaanse 

regio op weg zijn naar Europa. De 

realiteit is echter een pak complexer. 

Slechts tussen de 20 en de 35% van de 

migranten in de regio geven aan naar 

Europa te willen.47 Misbruik en men-

senrechtenschendingen in landen als 

Libië dwingen echter veel migranten 

om naar Europa verder te reizen. 

Gemeenschappen in de Sahara, de 

Sahel en West-Afrika zijn al eeuwen 

afhankelijk van seizoenmigratie naar 

andere landen in de regio. Tijdens 

moeilijke seizoenen in de landbouw 

gaan duizenden mensen op zoek naar 

werk in buurlanden om later terug te 

keren. Migratie is voor hen een be-

langrijke adaptatiestrategie om de 

gevolgen van klimaatverandering en 

economische schokken op te vangen. 

In de volgende jaren zal het belang 

daarvan alleen maar toenemen. De 

repressieve aanpak van de Europese 

Unie dreigt echter ook deze belangrij-

ke overlevingsstrategie ondergronds 

en in de handen van de smokkelaars  

te duwen. Want bevolkingsgroepen  

die al eeuwenlang migreren botsen  

op de muren in de woestijn.48 
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Geen migratiebeleid zonder tweerichtings   verkeer

Het openen van legale kanalen naar Europa is noodzakelijk om met de herkomst-

landen tot een echte samenwerking inzake migratie te komen. Het European Centre 

for Development Policy Management stelt vast dat er een gebrek aan vertrouwen 

bestaat tussen de Afrikaanse landen en de EU omdat de EU slechts mondjesmaat 

tegemoetkomt aan Afrikaanse vragen naar meer legale migratiemogelijkheden.49 

Volgens Gerald Knaus, die gezien wordt als de architect van het vluchtelingen-

akkoord tussen de EU en Turkije, kunnen enkel akkoorden inzake grootschalige 

legale migratie leiden tot echte partnerschappen inzake migratie én medewerking 

inzake terugkeer.50 

Dat beseft ook de Europese Commissie in het Partnership Framework with third 

countries under the European Agenda on Migration: “Credible action inside the  

EU – to show that legal pathways exist – is critically important to achieve our  

external goals. The EU needs to put in place pathways for people to come to the  

EU legally – whether to seek international protection, or to seek work, education, 

research or investment opportunities.”51 In de Valletta Action Agenda verbindt de  

EU zich tot het promoten van reguliere migratiekanalen en mobiliteit tussen de EU 

en Afrikaanse landen.52 Helaas vertaalt dit pleidooi voor legale toegangswegen zich 

nog te weinig in concrete beleidsmaat-

regelen van de EU en haar lidstaten. Hoe-

wel dit een van de grote prioriteiten is in 

de Europese Agenda voor Migratie gaat 

er binnen het EU Emergency Trust Fund 

die deze agenda moet implementeren 

slechts 3% van de fondsen naar projecten 

rond legale toegangswegen.53 

Er is bovendien een zekere openheid in 

het migratiebeleid nodig om te komen tot meer circulaire migratie. Het vrij verkeer 

van personen binnen de EU zorgt bijvoorbeeld voor veel circulaire mobiliteit tussen 

de verschillende lidstaten. Een gesloten beleid zorgt ervoor dat veel mensen, eens ze 

een land binnen geraken, kiezen voor een permanent verblijf. Zo zorgde het invoeren 

van strenge visumvereisten in Spanje in 1991 ervoor dat veel Marokkaanse migranten 

die voordien heen en weer migreerden zich permanent vestigden en ook hun families  

lieten overkomen.54

HET PLEIDOOI VOOR  
LEGALE TOEGANGS WEGEN 
VERTAALT ZICH NAUWELIJKS  
IN CONCRETE BELEIDS
MAATREGELEN VAN DE 
EU EN DE LIDSTATEN

3 2   MAKING MIGRATION WORK 

2  MIGRATIE MOTOR VAN ONTWIKKELING



3 3

©
 B

E
L
G

A
IM

A
G

E
 –

 M
A

R
W

A
N

 N
A

A
M

A
N

I

Migratie is een belang- 
rijke adaptatiestrategie  

om de gevolgen van  
klimaat ver ande ring en  

economische schokken  
op te vangen
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Naar een 
migratiebeleid 
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wereldwijde akkoord over migratie. In 

het draft-akkoord wordt doelstelling 5 

volledig gewijd aan het creëren van le-

gale toegangswegen. Het akkoord wil 

“arbeidsmigratie faciliteren voor alle op-

leidingsniveaus rekening houdend met 

de ontwikkelingskansen die migratie 

biedt en de demografisch verschillende 

realiteiten in verschillende regio’s.” 

Op Europees niveau moedigt de Euro-

pese Commissie de lidstaten aan om een 

soepeler beleid inzake arbeidsmigratie te 

voeren. De EU Agenda on Migration be-

nadrukt het belang van arbeidsmigratie 

en stelt dat het Europese migratiebeleid 

de ontwikkeling van de herkomstlanden 

moet ondersteunen.55 

Window of 
opportunity

Op verschillende politieke niveaus tekent 

zich een window of opportunity af om 

werk te maken van een soepeler beleid 

inzake arbeidsmigratie. 

Op het internationale niveau erkent de 

2030 Agenda voor Duurzame Ontwik-

keling (de SDG’s) migratie als ‘positieve 

kracht voor duurzame ontwikkeling’. Alle 

VN-lidstaten engageerden zich in deze 

agenda tot doelstelling 10.7: ‘het facilite-

ren van legale en veilige migratieroutes’ 

en 8.8: ‘het beschermen en bevorderen 

van veilige en gezonde werkomstan-

digheden voor alle werknemers, met 

inbegrip van arbeidsmigranten, in het 

bijzonder vrouwelijke migranten’. Daar-

naast lopen in het kader van de Global 

Compact for Safe, Orderly and Regular 

Migration internationale onderhande-

lingen die op 11 december 2018 moe-

ten leiden tot het eerste omvattende 

Op verschillende niveaus tekent zich een politiek momentum 
aan om werk te maken van een beter beleid inzake arbeids
migratie. In de praktijk en de onderzoeksliteratuur bestaan 
heel wat inspirerende praktijken en voorstellen. We bespreken  
er enkele en stellen enkele kernprincipes voor die deel moeten  
uitmaken van een toekomstig arbeidsmigratiebeleid. 

HET GLOBAL COMPACT  
FOR MIGRATION WIL 
ARBEIDSMIGRATIE  
FACILITEREN VOOR ALLE 
OPLEIDINGSNIVEAUS 
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In eigen land pleitte minister van Ont-

wikkelingssamenwerking Alexander De 

Croo voor meer economische migratie. 

Volgens de minister wordt iedereen beter 

van arbeidsmigratie.56 

De federale Adviesraad voor Beleidsco-

herentie ten gunste van Ontwikkeling 

roept de Belgische overheid in een ad-

vies over Migratie en ontwikkeling op 

om werk te maken van een beleid van 

arbeidsmigratie voor zowel voor laag-, 

midden- als hooggeschoolden. De ad-

viesraad pleit voor een systeem met een 

sterk ontwikkelingsperspectief dat mo-

gelijk maakt dat migranten vlot contact 

kunnen houden met het herkomstland en 

verwijst daarbij naar het Zweedse beleid 

(zie onder) als goed voorbeeld.58 In zijn 

laatste beleidsnota schreef ook staats-

secretaris Francken dat “het stimuleren 

van geschoolde arbeidsmigratie, op maat 

van onze ondernemingen, grote prioriteit 

verdient”. 

Sinds het in voege treden van de zesde 

staatshervorming zijn de regio’s bevoegd 

voor het arbeidsmigratiebeleid. Vlaande-

ren kan dus een eigen arbeidsmigratiebe-

leid in lijn met de Europese regelgeving 

uittekenen. Dit biedt een kans om werk 

te maken van een beleid dat werkt voor 

zowel ons land als de migranten en de 

landen in het Zuiden. 

Hier bespreken we inspirerende voor-

stellen uit de praktijk in het buitenland 

en innovatieve voorstellen uit de onder-

zoekswereld. Ten slotte stellen we enkele 

kernprincipes voor die deel moeten uit-

maken van een toekomstig arbeidsmi-

gratiebeleid. 

“MIGRATION HOLDS  
ONE OF THE GREATEST  
POTENTIALS FOR THE 
FUTURE DEVELOP
MENT OF MANKIND”57

ALEXANDER DE CROO 
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Van alle OESO-lidstaten heeft Zweden 

sinds een aantal jaren een van de meest 

open systemen van arbeidsmigratie. In 

2008 werd een nieuwe wetgeving inge-

voerd die het gemakkelijker moest ma-

ken voor Zweedse werkgevers om men-

sen van buiten de EU aan te werven. De 

belangrijkste wijziging is dat Zweedse 

werkgevers zelf kunnen beslissen om ie-

mand uit een derde land aan te nemen 

zonder arbeidsmarktonderzoek en tus-

senkomst van een overheidsagentschap 

bij bijvoorbeeld het samenstellen van een 

knelpuntenlijst.59 De tewerkstelling valt 

onder de arbeidsvoorwaarden die gelden 

volgens de collectieve arbeidsovereen-

komsten in Zweden. Na vier jaar werken 

in Zweden krijgen arbeidsmigranten de 

mogelijkheid om een permanent verblijf 

in Zweden te verkrijgen. Arbeidsmigran-

ten kunnen ook hun gezinsleden naar 

Zweden meenemen. Ook zij hebben het 

recht om te werken. Dit nieuwe vraag-

gedreven model zorgde effectief voor 

een toename van arbeidsmigratie zonder 

dat de positie van lokale werknemers in 

het gedrang kwam.60 Het aantal arbeids-

migranten is sinds de invoering relatief 

Het Zweedse vraaggedreven model1



In de hervorming van het arbeidsmigra-

tiebeleid werd het ‘versterken van de 

ontwikkelingsimpact in de herkomstlan-

den’ via circulaire migratie als expliciete 

doelstelling opgenomen. Circulaire mi-

gratie wordt daarbij niet gezien als het 

opzetten van tijdelijke, specifieke pro-

gramma’s, maar als een structureel beleid 

dat een vlotte heen-en-weer-mobiliteit 

tussen Zweden en de herkomstlanden 

mogelijk maakt.64 De Zweedse overheid 

heeft goed begrepen dat een opener 

migratiebeleid automatisch voor meer 

circulaire migratie zorgt.

Volgens de OESO is het Zweedse sys-

teem een model waar andere landen 

van kunnen leren.65 FAIRWORK Belgium,  

dat zich inzet voor de rechten van werk-

nemers zonder wettig verblijf in België, 

werkte een concreet voorstel uit geba-

seerd op de uitgangspunten van het 

Zweedse model, aangepast aan de Bel-

gische context.66 

Het Zweedse voorbeeld biedt dus veel 

voordelen, zowel voor de betrokken 

migranten als voor de werkgevers. Het 

volledig verlaten van enige toets aan de 

lokale arbeidsmarkt (bijv. aan de hand 

van een lijst met knelpuntberoepen) is 

echter verregaand. Zweden blijft boven-

dien net als België slecht scoren op vlak 

van werkloosheidscijfers bij in het land 

aanwezige migranten.67 

stabiel gebleven rond de 15.000 men-

sen per jaar. In 2016 ging het om 12.985 

mensen.61 

Het Zweedse voorbeeld geeft aan dat 

ook de sectoren met vooral laagge-

schoolde arbeid, waar voordien een grote 

informele economie bestond, profiteren 

van meer legale arbeidsmigratie. In 2014 

werden onder het systeem werkvergun-

ningen verschaft aan 12.094 mensen van 

buiten de EU. Ongeveer 4.312 daarvan 

waren laaggeschoolden zoals arbeids-

krachten in de landbouw, schoonma-

kers, koks, obers en huishoudwerkers.62 

Studies tonen aan dat arbeidsmigratie 

een positieve impact heeft op een groot 

aantal sectoren. Jaarlijks dragen arbeids-

migranten bijna 1 miljard euro bij aan de 

Zweedse economie. De belangrijke orga-

nisatie van bedrijven Stockholm Cham-

ber of Commerce pleit er dan ook voor 

om het systeem van arbeidsmigratie te 

beschermen en verder te ontwikkelen.63 

JAARLIJKS DRAGEN 
ARBEIDSMIGRANTEN BIJNA 
1 MILJARD EURO BIJ AAN 
DE ZWEEDSE ECONOMIE

3  NAAR EEN MIGRATIEBELEID DAT WERKT
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2
Het Amerikaanse onderzoekscentrum Center for 

Global Development (CGD) werkte een eigen 

model uit dat arbeidsmobiliteit tussen rijke 

en ontwikkelingslanden moet faciliteren. 

Een ‘Global skills partnership’ is een bi-

lateraal akkoord tussen twee landen 

over arbeidsmigratie binnen een 

specifieke arbeidssector. Uitgangs-

punt is dat een werkgever al dan 

niet samen met de overheid in het 

ontvangende land investeert in de 

opleiding van toekomstige ar-

beidskrachten (bijv. opleiding ver-

pleegkunde) in het herkomstland. 

In ruil daarvoor kan de werkgever 

rekenen op de arbeid van een aan-

tal werknemers gedurende een al 

dan niet afgebakende periode. 

Dit levert twee voordelen op. De markt-

waarde van de arbeid die gepresteerd 

wordt in het ontvangende land is een 

veel voud van dezelfde arbeid in het her-

komstland. Ten tweede zijn de kosten om 

iemand op te leiden in het herkomstland vele 

malen lager. Het herkomstland profiteert van 

een meer kwaliteitsvolle opleiding en grotere 

toegang naar opleidingen die bij voorts ongewij-

zigd beleid onbetaalbaar zijn voor veel van haar 

burgers.68 Het CGD-voorstel werd door VN-secre-

taris-generaal Antonio Guterres naar voor geschoven 

als een beloftevol idee in het kader van de onderhande-

lingen van het Global Compact on Migration.69 

‘A Global Skills Partnership’
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In Duitsland loopt sinds 2013 het Triple 

Win-programma. Dit is een project dat 

verplegers uit Tunesië, de Filipijnen en 

Bosnië-Herzegovina – drie landen met 

een surplus en grote werkloosheid 

bij verplegingspersoneel – aan de 

slag helpt gaan in Duitse zieken-

huizen die nu al sterk getroffen 

worden door een gebrek aan ar-

beidskrachten. De laatste jaren 

werden zo 1.000 verplegers naar 

Duitsland gehaald. 

Het project wordt uitgevoerd 

door het Duitse Ontwikkelings-

agentschap (GIZ) en het Duitse 

Agentschap voor Tewerkstelling. 

GIZ bereidt de verplegers in het her-

komstland voor op hun nieuwe start 

met taalcursussen en informatie over 

het werkleven in Duitsland. Het agent-

schap helpt ook met het indienen van de 

visumaanvraag en andere formaliteiten. In 

Duitsland zelf wordt samengewerkt met de 

Duitse ziekenhuisfederatie en de ngo Caritas.70 

3 ‘Triple Win project’: 
verplegers naar Duitsland
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4 Arbeidsmigratie  
als klimaatadaptatie

Circulaire (arbeids)migratie kan een ant-

woord bieden aan regio’s die getroffen 

worden door klimaatverandering. Zeker 

in het geval van landdegradatie en ver-

woestijning kan circulaire en seizoens-

gebonden migratie een belangrijke stra-

tegie zijn om weggevallen inkomsten  

uit de landbouw op te vangen. 

Een interessant voorbeeld in dit ver-

band is het Temporary Circular Labour 

Migration-project dat in 2001 opgestart 

werd door de Spaanse landbouwer vak-

bond Union de Pagesos om tekorten in 

de Catalaanse fruitsector op te vangen. 

Het project richtte zich daarvoor tot ge-

meenschappen die kwetsbaar zijn voor 

de effecten van klimaatverandering in 

Colombia, Marokko en Roemenië. Daar-

bij werd extra aandacht geschonken 

aan de positieve ontwikkelingsimpact 

van de migratie. Zowel voor als na hun 

aankomst in Spanje werden de migran-

ten intensief begeleid en geïnformeerd 

over hun rechten. Via specifieke trainin-

gen werden de migranten bovendien 

nieuwe skills aangeleerd zodat ze bij hun 

terugkeer hun inkomen konden diversi-

fiëren om minder kwetsbaar te zijn voor 

klimaatverandering. Op die manier is er 

minder nood aan een permanente mi-

gratie. De arbeidsmigranten werden ook 

begeleid in een duurzame investering 

van hun remittances. Tijdens hun verblijf 

in Spanje konden hun landbouwgron-

den in het herkomstland zich herstellen. 

Jaarlijks namen zo’n 1.500 mensen deel. 

Het project werd ondersteund door de 

Internationale Organisatie voor Migratie 

en de Europese Commissie. De Europese 

Commissie ziet in het Temporary Circular 

Labour Migration-project een best prac-

tice voor andere landen.71 

CIRCULAIRE (ARBEIDS)
MIGRATIE KAN EEN  
ANTWOORD BIEDEN  
AAN REGIO’S DIE  
GETROFFEN WORDEN  
OOR KLIMAAT 
VERANDERINGEN
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• Met een tijdelijk verblijfsrecht van 

vier jaar (in plaats van huidige 

geldigheidstermijn van één jaar) 

dat nadien verlengbaar is en na een 

bepaalde periode van tewerkstelling  

(bijv. acht jaar) uitmondt in een 

permanent verblijfsrecht. Het tijdelijk 

verblijfsrecht vervalt als de tewerk-

stelling wordt beëindigd en als na 

zes maanden job-searchtijd geen 

nieuw werk gevonden is.

• Met de mogelijkheid om binnen de 

geldigheid van zijn verblijfsvergun-

ning van werkgever te veranderen.

• Met de mogelijkheid om binnen 

een afgebakende periode (bijv. zes 

maanden) na de afloop van zijn/haar 

tewerkstelling een nieuwe werkgever 

in België te zoeken.

• Met de mogelijkheid om bij een  

verblijf langer dan zes maanden  

ook de gezinsleden mee te nemen. 

Aanbevelingen
KRACHTLIJNEN VOOR EEN MIGRATIEBELEID 
DAT WERKT VOOR NOORD EN ZUID

1.  ZET STAPPEN NAAR  
EEN SOEPELE ARBEIDS
MIGRATIE IN BELGIË

– Maak werk van een ambitieuze wet-

geving in de gewesten die arbeids-

migratie mogelijk maakt.

• Voor zowel hoog-, midden- als 

laagopgeleide derdelanders.

• Met vrijstelling van een individueel 

arbeidsmarktonderzoek in geval 

van knelpuntberoepen. De overheid 

maakt daarom werk van een dyna-

mische en specifieke knelpuntenlijst 

in overleg met de sociale partners.

• Onder dezelfde arbeidsvoorwaarden 

met onder meer gelijke verloning 

zoals die is vastgelegd in de betref-

fende sector (cao) en een gelijke 

toegang tot sociale zekerheid en 

pensioen.
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Ook zij krijgen het recht om werk  

te zoeken.

• Met vormingen en informatievoor-

ziening voor vertrek en/of bij 

aankomst die onder meer focussen 

op de Belgische arbeidsmarkt, de 

sociale dialoog en de arbeids-, so-

ciale zekerheids- en belastingrechten 

en -plichten van de arbeidsmigrant. 

– Onderzoek de mogelijkheid voor  

werknemers zonder wettig verblijf  

die actief zijn in de informele eco-

nomie om in te stappen in het  

nieuwe systeem in lijn met duidelijke 

bepalingen opgenomen in een regle-

mentair kader. Daarvoor kan inspiratie 

gezocht worden bij de bestaande 

regelgeving in Frankrijk, Spanje en 

Portugal.

– Zorg ervoor dat het beleid inzake 

studentenmigratie een geïntegreerd 

geheel vormt met het Vlaamse beleid 

inzake arbeidsmigratie. Studenten die 

na het behalen van hun diploma de 

Vlaamse arbeidsmarkt willen betreden 

moeten daar de kans toe krijgen. 

• Volgens de nieuwe Europese Richt-

lijn 2016/801 zullen pas afgestu-

deerde studenten, zodra de richtlijn 

wordt omgezet, negen maanden 

hebben om werk te vinden in hun 

sector. Dit moet minstens verlengd 

worden tot een jaar.
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2.  START PILOOTPROJECTEN  
IN SAMEN WERKING MET  
DE BELGISCHE ONTWIKKE 
LINGS SAMENWERKING  
DIE CIRCULAIRE ARBEIDS
MIGRATIE MOGELIJK MAKEN 
VOOR SPECIFIEKE BEROEPS
CATEGORIEËN. 

– Hiervoor kan financiering gezocht  

worden via het EU Emergency Trust 

Fund for Africa.

– Onderzoek de mogelijkheid om 

daarbinnen expliciet doelgroepen en 

regio’s op te nemen die kwetsbaar  

zijn voor klimaatverandering.

– Garandeer daarin gelijke arbeids-

voorwaarden en een goed toezicht  

om misbruik uit te sluiten.

3.  BESCHERM ARBEIDS  
EN SOCIALE RECHTEN,  
HIER EN IN HET ZUIDEN

– Ratificeer en implementeer de inter-

nationale verdragen ter bescherming 

van arbeidsmigranten: 

• VN-Conventie ter Bescherming  

van de Rechten van alle arbeids-

migranten en hun families; 

• IAO-Conventie 143 betreffende 

misbruiken bij arbeidsmigraties en 

de bevordering van gelijkheid van 

kansen en van behandeling van  

migrerende arbeiders; 

• IAO Recommendation 204 betref-

fende de transitie van de informele 

naar de formele economie.

– Maak de nodige middelen vrij voor 

voldoende controles om mogelijke 

misbruiken op de Belgische arbeids-

markt te voorkomen.

– Zorg ervoor dat de arbeidsrechten van 

mensen zonder wettig verblijf op een 

veilige manier afdwingbaar zijn. Ver-

sterk sociale inspectiediensten en zorg 

ervoor dat zij in vertrouwen kunnen 

werken zodat slachtoffers niet moe-

ten vrezen om uitgewezen te worden 

wanneer zij een klacht indienen. Dat 

betekent dat het werk van de sociale 

inspectie gescheiden gebeurt van de 

inspectie van het verblijfsrecht. 

– Waak erover dat de Dienst Vreemde-

lingenzaken de rechten van migranten 

– onder meer de uitbetaling van lonen 



voor gepresteerde arbeid – faciliteert. 

Deze doelstelling moet prioriteit 

krijgen in geval van een eventuele 

uitwijzing. 

– Garandeer gelijke toegang voor 

migranten tot sociale bescherming. 

Zorg ervoor dat sociale rechten zoals 

pensioenen exporteerbaar zijn.

– Houd rekening met de extra kwetsbare 

positie van vrouwelijke arbeidsmigran-

ten en neem gepaste maatregelen om 

misbruik en uitbuiting van vrouwelijke 

migranten te voorkomen. 

– Pas de WHO-gedragscode bij de 

internationale aanwerving van gezond-

heidspersoneel toe en voorzie in een 

financiële vergoeding voor de landen 

waar de gezondheidswerkers vandaan 

komen, als het gaat om lage- of mid-

deninkomenslanden.

– Zorg voor gegarandeerde due diligence 

door Belgische bedrijven wereldwijd 

aan de hand van een wet die verder-

gaat dan bovenstaande ESG-verplich-

tingen. Haal daarvoor de mosterd bij 

Frankrijk, die een verregaande wet 

stemde in 2017, gebaseerd op de UN 

Guiding Principles on Business and 

Human Rights. 

– Pleit voor en neem een proactieve 

houding in discussies rond een  

bindend VN-verdrag voor bedrijven  

en mensenrechten. 
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4.  ONDERSTEUN REGIONALE  
MOBILITEIT IN HET ZUIDEN

– Ondersteun ontwikkelingslanden in 

het uitwerken van een beleid rond 

regionale migratie. Versterk regio-

nale circulaire migratie en faciliteer 

inspanningen van lokale overheden 

om migratieroutes veiliger te maken, 

visumvoorwaarden weg te werken,  

de verblijfssituaties van migranten  

te regulariseren en migranten beter  

te beschermen. 

– Help zendende en ontvangende ont-

wikkelingslanden bij het uitbouwen  

van sterke sociale beschermings-

systemen, waar ook migranten in 

opgenomen worden.

– Ondersteun of onderneem geen be-

leidsmaatregelen die mobiliteit in het 

Zuiden belemmeren (cf. Niger Trust 

Fund). Eerder dan te pleiten voor 

strengere visumvoorwaarden moet er 

ingezet worden op het versterken van 

visumvrije zones zoals de ECOWAS.
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