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0.

Algemene opmerkingen:



De presentatie starten met 5 quizvragen, die beantwoord worden met handopsteking:
o Wie denkt dat er wereldwijd nooit meer vluchtelingen waren als vandaag?
o Wie denkt dat ons land gemiddeld meer asielzoekers opvangt dan de andere
Europese landen?
o Wie denkt dat ons land nooit eerder zoveel asielaanvragen kende als vandaag?
o Wie denkt dat de meeste asielaanvragen worden goedgekeurd?
o Wie denkt dat wij de stroom asielzoekers niet aankunnen?
Let doorheen de presentatie goed op het onderscheid tussen de begrippen: vluchteling,
asielzoeker, erkende vluchteling, migrant, allochtoon.



1. “Er zijn wereldwijd nooit meer vluchtelingen dan vandaag”
Citaat uit het trendsrapport 2014 van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen:
“One year ago, UNHCR announced that worldwide forced displaced numbers had reached 51,2
million, a level not previously seen in the post-World War II era.(…) Twelve months later, this figure
has grown to a staggering 59,5 million.” (UNHCR, Global Trends, 2014)
Deze stelling zou kunnen kloppen. Het aantal vluchtelingen tijdens WOII is moeilijk te schatten
omdat er toen nauwelijks geregistreerd werd. Voorzichtige ramingen spreken van 12 miljoen
vluchtelingen tijdens WOII.
Let op de begripsverwarring: niet elke vluchteling vraagt asiel aan. Velen wachten in
vluchtelingenkampen op de mogelijkheid tot een terugkeer.
Nu zouden er volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN 59.5 miljoen
vluchtelingen en ontheemden zijn (19.5 miljoen vluchtelingen, 38.2 miljoen ontheemden in eigen
land, 1.8 miljoen asielzoekers).
86% van alle vluchtelingen worden in ontwikkelingslanden opgevangen.
In 2014 kwamen er 12,9 miljoen nieuwe vluchtelingen bij. De Top-6 ontvangende staten zijn: 1.
Turkije (1.59 miljoen) 2. Pakistan (1.51 miljoen) 3. Libanon (1.15 million) 4. Iran (982.000) 5. Ethiopië
(659.500) 6. Jordanië (654.100).
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Er zijn vandaag ongeveer 4 miljoen Syriërs op de vlucht. Zij verblijven voornamelijk in Libanon,
Jordanië en Turkije:

Dit is de spreiding van het aantal vluchtelingen:

Spreiding aantal asielzoekers:
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De actuele vluchtelingencrisis heeft een sinister kantje. Nergens ter wereld laten zo veel
vluchtelingen het leven als de oversteek van de Middellandse Zee. Het aantal doden in de
Middellandse Zee is gedaald sinds de reddingsoperaties van marineschepen.

2. “Ons land vangt onevenredig veel asielzoekers op”
Op mondiaal vlak klopt dit niet: Libanon vangt in verhouding tot zijn totale bevolking het meeste
vluchtelingen op. (cijfers 2014)
Het Europese land dat momenteel (2015) verhoudingsgewijs het meeste asielaanvragen te
verwerken krijgt is Hongarije.
De hoge positie van Zweden tijdens de voorgaande jaren is te wijten aan de open grenzen politiek
van dit land.
Nauru is een klein eilandje in Oceanië, ter grootte van een van de Waddeneilanden, met een
bevolking van 10.000 inwoners.
Opvang aantal vluchtelingen wereldwijd/1000 inwoners (2014):
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België ving in 2015 (jan-okt) in Europees verband een gemiddeld aantal asielzoekers op.
Op Europees vlak zit België nagenoeg op het gemiddelde: cijfers asielzoekers 2015 (jan t/m okt
2015): België vangt een gemiddeld aantal asielzoekers op: 450 asielzoekers per 100.000. Het EU-28
gemiddelde is 420/100.000. De voorbije jaren ving België minder dan EU-gemiddelde op.

Spreiding binnen Europa:

In absolute aantallen valt vooral de aantrekkingskracht van Duitsland en Hongarije op. (jan – okt
2015)
Het aandeel van de asielaanvragen in de totale immigratie is tamelijk beperkt. (Het gaat hier om de
asielaanvragen, niet om de erkenningen.) In bijlage vind je meer informatie over de achtergrond van
de immigratie: familiehereniging, arbeidsmigratie, studieredenen, asiel, … Merk ook op dat de
grootste instroom (75%) uit Europese landen komt. Wie een overzicht wil van het aantal allochtonen
in zijn gemeente en hun herkomst (2013): http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130213_094 .
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Migratie kent een in- en uitstroom. Ook Belgen vertrekken en komen terug. Migratiestromen zijn
geen vaststaand gegeven. Ze wisselen van jaar tot jaar van omvang, reden en herkomst.

3 “Ons land kende nooit eerder zoveel asielaanvragen als vandaag”
Klopt niet. Zie 1999-2000: De Kosovo-crisis en de conflicten in Afghanistan en Irak. Ook in de jaren
1991-92 waren er meer aanvragen als gevolg van de oorlog in ex-Joegoslavië. (LET OP: 2015 betreft
januari t.e.m. oktober).
Meer info over de crisis van 2000: http://www.standaard.be/cnt/dmf26012001_023
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4 “De meeste asielzoekers zijn gelukzoekers”
Neen, de meeste asielaanvragen komen uit conflictgebieden. Oorlog en geweld zijn de
belangrijkste pushfactoren, belangrijker dan armoede, ongelijkheid en milieufactoren.
Dat mensen vluchten voor oorlog, merk je ook aan de nationaliteiten van de asielzoekers in België.
De Top-5 zijn allemaal conflictgebieden. Uit Rusland komen vooral Tsjetsjenen. Het idee dat
asielzoekers ‘vooral economische gelukszoekers’ zijn, klopt dus niet.
Top 10 asielaanvragen 1/1/2015 - 30/9/2015 (CGVS, 2015):

Ter info: de Top 10 toekenningen van de vluchtelingenstatus (CGVS,jan–sept 2015):
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5 “De meeste asielaanvragen worden goedgekeurd”
Neen. Amper de helft van de asielaanvragen wordt omgezet in een permanente
verblijfsvergunning. 10% ontvangt een tijdelijk statuut als “subsidiair beschermde”.
Buiten de crisisjaren kreeg amper 15 à 16 % een permanente verblijfsvergunning.

6 “Een asielzoeker krijgt 40 euro per dag van het OCMW”
Klopt niet. Tijdens de procedure heeft een asielzoeker enkel recht op bed-bad en brood, met 7,4
euro zakgeld per week. Dit kan wat aangevuld worden met een kleine vergoeding door klusjes in
het asielcentrum.
Het OCMW kan van de federale overheid een vergoeding krijgen van 40 euro per dag per
vluchteling voor het voorzien in opvang, dit vanwege het tekort aan plaatsen bij de asielcentra van
Fedasil en het Rode Kruis. Met dit bedrag moeten zij voorzien in de opvangkost en de
personeelsomkadering en begeleiding.
De status van subsidiaire bescherming wordt toegekend aan iemand die niet voor de
vluchtelingenstatus in aanmerking komt, maar die een reëel risico loopt als hij naar zijn thuisland zou
terugkeren (bijvoorbeeld doodstraf, foltering of willekeurig geweld bij een gewapend conflict). De
bescherming is niet levenslang maar geldt een jaar. Daarna vernieuwt de gemeente die telkens voor
2 jaar. Indien na vijf jaar de situatie niet genormaliseerd is, kan de subsidiair beschermde een
verblijfsvergunning van onbeperkte duur krijgen.

7 “Asielzoekers komen profiteren van onze sociale zekerheid”
Klopt niet. Er is geen aantoonbare relatie tussen het type verzorgingsstaat en de toename van de
migratie. Er is geen wetenschappelijke onderbouw voor het aanzuigeffect van de sociale zekerheid.
Veel mensen slaan holderdebolder op de vlucht en willen vooral zo snel mogelijk het gevaar in eigen
land verlaten. Veel mensen weten ook op voorhand niet dat ze in België terecht zullen komen. Ze
weten vaak niet eens waar België ligt of dat België überhaupt bestaat. In veel gevallen wordt gewoon
vertrokken ‘naar Europa’, waar meer veiligheid of welvaart is. Over medisch toerisme valt hetzelfde
te zeggen. Moesten vluchtelingen massaal naar hier komen om zich te laten verzorgen, zouden ze
minstens vóór hun reis al ziek moeten zijn en naar hier komen om gezondheidsredenen. Onder het
cliënteel van Dokters van de Wereld, dat in Antwerpen zieke vluchtelingen verzorgt, was dat het
geval bij niet meer 6% van hun klanten.
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Sommige migranten zijn goed op de hoogte van onze bijstand. Er zijn netwerken van
mensenhandelaars die vluchtelingen perfect inlichten over wat ze kunnen krijgen in België. Met de
aangekondigde regularisatie van mensen zonder papieren in 2009 kregen we extra migranten binnen
die hun kans op verblijf wilden wagen. Mensen met zulke motivaties bestaan, maar het gaat om een
marginale minderheid.
De bijstand in België kan absoluut niet de totale migratie naar België verklaren. De reden daarvoor is
eenvoudig. Speciaal komen voor de bijstand, veronderstelt dat de migrant op voorhand perfect op de
hoogte is van het bijstandssysteem in België en andere landen en vervolgens rationeel een keuze
maakt. Dit strookt echter niet met het onderzoek dat sociale zekerheidsspecialist prof. Vincent Corluy
citeert. In dit onderzoek werden de welvaartsstaten geclusterd volgens type: conservatief, zijnde de
systemen met een combinatie van solidariteit en verzekering, de Angelsaksische met nadruk op
verzekering aangevuld met bijstand voor de armsten, de Scandinavische met genereuze uitkeringen
en de mediterrane met lagere uitkeringen. Mochten migranten goed geïnformeerd zijn, zouden ze op
de eerste plaats kiezen voor de Scandinavische landen. Dit blijkt niet uit deze tabel.
Asiel en migratie vallen dus niet te verklaren vanuit ‘de aanwezigheid van sociale bijstand’. Hoe
dan wel?
Er zijn andere factoren in het geding: de zgn. PUSH- en PULL-factoren.
Onder de pushfactoren valt uiteraard oorlog. In veel landen in de wereld zijn gewapende conflicten,
die mensen op de vlucht jagen (voor de push-factoren zie stelling over “gelukszoekers”)
In de praktijk blijkt de economie en de aanwezigheid van werk in een land een belangrijke pullfactor
voor migranten. Een tweede belangrijke pullfactor blijkt cultureel van aard. Historische banden
tussen landen (bijvoorbeeld tussen België en haar vroegere kolonie Congo) maken dat meer
migranten naar dit land komen. Een derde factor, de aanwezigheid van netwerken van landgenoten,
zou ook meer migranten trekken. Die netwerken dienen er immers voor om op terug te kunnen
vallen, huisvesting en werk te vinden. Denk aan de instroom Marokkaanse en Turkse migranten in
België.
In realiteit wordt de hypothese van het ‘aanzuigeffect’ niet onderbouwd. Het is moeilijk te bewijzen
dat migranten speciaal komen voor ons bijstandssysteem. Zelfs indien we het bijstandssysteem
zouden terugschroeven en er komen nadien minder migranten binnen, is het ook moeilijk te
bewijzen dat dit hierdoor komt.
Beleidsmakers geloven dat uiteraard erg graag: dat ze door een aangepaste politiek de
migratiestromen die op ons af komen, kunnen sturen. In realiteit zijn migratiestromen veel
complexer én veel minder stuurbaar.
Een concreet voorbeeld om dit te illustreren is de wijziging in het opvangbeleid voor asielzoekers in
2000 door minister Vande Lanotte. De verstrenging van de materiële voorwaarden van opvang (geen
geld meer van het OCMW, enkel nog bed, bad en brood + limitering van de opvangcapaciteit). Toen
het aantal asielaanvragen daalde was dit niet het gevolg van deze maatregelen. Maar in 2009 diende
de regering alvast 1.200 asielzoekers op te vangen in hotels: mensen werden met velen tegelijk in
kleine, weinig comfortabele hotelletjes gezet, met een minimale begeleiding en maaltijdcheques van
6 euro per dag om mee rond te komen. Een jaar later, in 2010 waren er 6000 plaatsen tekort.
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Een verstrenging van de regels en het versterken van de grenzen hebben niet het gewenste effect.
Door de eerste maatregel maak je de crisis alleen maar schrijnender, door de tweede maatregel zorg
je ervoor dat vluchtelingen alleen maar grotere risico’s nemen en mensensmokkelaars zich hiervoor
beter laten betalen.

8 “Wij kunnen de stroom asielzoekers niet aan”
Klopt niet. De uitkeringen voor vluchtelingen wegen niet onoverkomelijk zwaar door op het
budget.
In het geval van de kinderbijslag gaat het om 1/1000ste van het budget. Toen de federale regering
een indexsprong uitvoerde in de gezinsbijslagen hapte ze meteen 200 miljoen uit het budget. Het is
dus niet nodig om asielzoekers het recht op kinderbijslagen te ontzeggen. Integendeel. Uit het
oogpunt van een voorspoedige integratie en de bestrijding van kinderarmoede is het juist nodig om
substantieel te investeren in kinderen.
De vraag of ons land de asielstroom aankan hangt af van het gevoerde integratie- en
arbeidsmarktbeleid. Van op het ogenblik dat een migrant aan het werk is, is hij niet meer ‘ten
laste’ van de gemeenschap maar wordt hij zelf producent van sociale bescherming van anderen.
De asielzoeker behoort tot een groep die qua demografische kenmerken normaal gezien gemakkelijk
aan het werk kan: jong en mannelijk. De meeste asielaanvragen in België worden in grote
meerderheid ingediend door jonge mannen. Tussen 1990 en 2012, werden de aanvragen
voornamelijk ingediend door personen jonger dan 35 jaar en het aandeel vrouwen was relatief
stabiel, te weten rond de 30-40%.
Hoeveel asielzoekers aan het werk moeten om van een economische winst te kunnen spreken is een
moeilijke vraag. Even redeneren:
De werkzaamheidsgraad van de Belgische beroepsbevolking bedraagt nu ongeveer 62 procent. Dat
betekent op het eerste gezicht dat we minstens zes op de tien vluchtelingen op beroepsleeftijd aan
het werk moeten krijgen, willen we het economisch draagvlak constant houden. Maar die statistiek
houdt geen rekening met het leeftijdsprofiel van de vluchtelingen tegenover dat van de Belgische
bevolking.
Het zijn vooral jonge mensen die naar België migreren: meer dan driekwart van de migranten is
jonger dan 40 jaar, tegenover minder dan de helft voor de Belgische bevolking. Bij de migranten
zitten dus weinig gepensioneerden, terwijl net die categorie relatief duur is voor de Belgische
overheid, door pensioenen en gezondheidszorg.
De werkzaamheidsgraad van de totale Belgische bevolking, dus kinderen en 65-plussers erbij geteld,
is vandaag 40 procent: één actieve onderhoudt 2,5 personen (onder wie zichzelf). Willen we
diezelfde verhouding bij de immigrantenpopulatie - één actieve migrant voor 2,5 migranten - dan
moet 40% van de migranten op beroepsleeftijd aan het werk zijn.
Een onderzoek over het arbeidsmarkttraject van 100.000 asielzoekers in België tussen 2002 en 2010
wijst het volgende uit:
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Op het moment waarop ze als vluchteling werden erkend, was 19% actief (als werknemer of
werkzoekende); vier jaar later bedroeg dit percentage 55%. Langzaamaan verbetert de
arbeidsmarktintegratie. Het aandeel van de onderzoeksgroep dat werk heeft – berekend per jaar van
aankomst – evolueert voor de cohorte van 2002 van 0,63% (na één jaar) naar 37,36% in 2010.

Dat ligt in lijn met de cijfers die Jan Denys (arbeidsmarktdeskundige bij de uitzendgroep Randstad),
naar voren schuift: na tien jaar is ongeveer de helft van de vluchtelingen aan het werk. Dus zelfs met
de huidige trend van matige werkzaamheidsgraad van vluchtelingen moeten we ons - althans op
middellange termijn - weinig zorgen maken over de betaalbaarheid van het systeem. De uitdaging
is het beter te doen dan die matige werkzaamheidsgraad.
Maar: haast nergens in Europa vinden allochtonen (is dus ruimer dan de asielzoekers) moeilijker
werk dan in ons land. Van de mensen die in België wonen maar buiten de Europese Unie zijn
geboren, was in het tweede kwartaal van 2015 slechts 48 procent aan de slag. Ter vergelijking: van
alle 20- tot 64-jarigen werkt net geen 67 procent. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Europees
statistisch bureau Eurostat. Er is voor ons land een belangrijke uitdaging weggelegd voor wat de
integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt betreft.

9 “Asielzoekers zijn gekwetste mensen”
De stelling moet in deze zin genuanceerd worden: asielzoekers zijn gewone mensen met ongewone
ervaringen en een grote onzekerheid over hun toekomst en de verwanten die ze achter lieten.
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Wat achtergrondinformatie bij migratie in het algemeen
Wel opletten met de interpretatie: dit zijn momentopnames. Migratiestromen uit de verschillende
landen verlopen in pieken en dalen. De laatste jaren valt een piek in de Marokkaanse immigratie op
als gevolg van gezinshereniging, wat zich ook in 2000 voordeed. In 2001 was er ook een piek van de
Chinese immigratie. In 2008 was er een piek van Congolese migranten. In 2008 en 2010 was er een
grote instroom van Indiërs.

Europese immigratie: Fransen, Nederlanders, Roemenen, Polen en Bulgaren zijn de laatste jaren
sterk groeiende groepen.
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De migratiestock: dit zijn de migranten die op een bepaald tijdstip in een land aanwezig zijn:
In België valt de oververtegenwoordiging van Europeanen op, en meer bepaald van EU-onderdanen,
in de vreemde populatie. Alleen in Luxemburg en Ierland zijn EU-onderdanen even sterk
vertegenwoordigd in de vreemde populatie. Volgens Eurostat gegevens bestond de vreemde
populatie in België op 1 januari 2012 voor 63,6% uit onderdanen van de EU-27. In alle EU-27-landen
samen heeft slechts 39,4% van de vreemde populatie de nationaliteit van een EU-lidstaat.
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De motieven: het onderzoeken van motieven van afgifte van de eerste verblijfstitels is een moeilijke
en complexe oefening. Gezinshereniging is een belangrijke reden.

Motief naar nationaliteit: bij Turken en Marokkanen is veel gezinshereniging te merken. Chinezen en
Kameroeners komen studeren. (Hooggeschoolde) Indiërs komen werken.
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Migranten komen vooral in de steden terecht:

Terugkeer: Er is geen effectief onderzoek verricht naar de impact van het beleid op het vrijwillig of
zelfstandig vertrek van migranten, waardoor we enkel hypotheses hebben. In de realiteit gaat het
allicht om een combinatie van verschillende factoren.
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“Nieuwe” Belgen: Marokkaanse, Turkse en Italiaanse nationaliteiten zijn de voornaamste
nationaliteiten van herkomst van de nieuwe Belgen. In 2012 waren ze goed voor respectievelijk 20%,
8% en 7% van alle in 2012 geregistreerde nationaliteitswijzigingen, of meer dan een derde van alle
verkrijgingen uit dat jaar. Deze drie nationaliteiten samen waren begin van de jaren 1990 nog goed
voor bijna de helft van de nationaliteitswijzigingen. Samen met de daling van het aantal nieuwe
Belgen van Marokkaanse, Italiaans en Turkse afkomst, stellen we een diversifiëring vast in de
groepen van herkomst van de nieuwe Belgen. Zo duiken sinds kort onder de nieuwe Belgen een
aantal nationaliteiten op die voordien veel minder vertegenwoordigd waren in België. Dit is met
name het geval voor de Congolezen, Russen, Guineeërs en Roemenen.

Enkele bronnen:
http://unhcr.org/556725e69.html
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http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
http://www.myria.be/files/Myriatics1__NL.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Statistieken/Pages/default.aspx
http://fedasil.be/nl
http://www.diversiteit.be/cijfers
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