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Het migratiebeleid van de regering Michel is een rechtsstaat volkomen onwaardig. Het betekent 
voor migranten – mannen, vrouwen en kinderen – een nooit eerder geziene achteruitgang. Zij 
worden uitgebuit, als objecten behandeld en beroofd van hun meest elementaire grondrechten 
(die nochtans voor alle mensen gelden, zoals het recht op lichamelijke integriteit en het recht om 
beschermd te worden tegen onmenselijke en mensonterende behandeling). 
 
Sinds de oorlog in Syrië begon, en vooral vanaf 2015, verzeilde het Europese beleid inzake de 
opvang van vluchtelingen in een crisis.1 Het discours van de federale regering over asielzoekers 
en migranten creëert bewust verdeeldheid en onrust, en sticht verwarring over een aantal 
duidelijk verschillende problemen: mensen die naar Engeland willen, asielzoekers die op een 
antwoord wachten, uitgeprocedeerde asielzoekers, buitenlandse studenten die in België 
verblijven, werknemers van wie de verblijfsvergunning en arbeidskaart recent of al geruime tijd 
vervallen zijn en die dus geen papieren hebben, Europese werknemers die gedetacheerd 
worden, ... Alles wordt op één hoopje gegooid. 
 
Het migratiebeleid van de federale regering heeft echt niet alleen op migrerende werknemers en 
hun gezinnen een invloed. Het zijn heus niet alleen de arbeidsvoorwaarden van migrerende 
werknemers die steeds meer onder druk komen te staan. Sociale dumping is een gigantisch 
probleem. Ook werknemers die administratief in regel zijn, ervaren dit doordat verschillende 
statuten met elkaar moeten concurreren. De beslissing om duizenden mensen – voor het 
merendeel in Brussel2 – in de clandestiniteit te houden, draagt bij tot een verslechtering van de 
arbeidsvoorwaarden van andere werknemers en werkneemsters. Dit beleid houdt een verborgen 
economie in stand die werknemers en werkneemsters zonder erkend statuut uitbuit. Deze 
mensen hebben namelijk geen andere keuze dan zwaar, soms zelfs gevaarlijk en onderbetaald 
werk te aanvaarden. 

 
Het beleid dat op Belgisch en Europees niveau wordt gevoerd, is in diverse opzichten 
onaanvaardbaar: 
 

1. Het xenofobe discours van onder meer de staatssecretaris voor Asiel en Migratie voedt 
de angst voor wat onbekend is of uit het buitenland komt, en draagt ertoe bij dat vele 
zaken op een hoopje worden gegooid. Dit discours is een aanval op de waardigheid van 
arbeidsmigranten en op de internationale rechtsbeginselen inzake asiel en bescherming 
waarop al wie in gevaar verkeert effectief aanspraak moet kunnen maken. Uiteraard 
maakt dit deel uit van de strategie van de N-VA om de kiezers die het van het Vlaams 
Belang afsnoepte, aan zich te binden. Tegelijk leidt dit hele identiteitsdiscours de 
aandacht af van maatschappelijke problemen die cruciaal zijn: een rechtvaardige 
herverdeling van de rijkdom, de exorbitante verrijking van een minderheid, … 
 

2. Terwijl wordt geweigerd om de situatie van werknemers zonder papieren te regulariseren, 
is het rechtse beleid voorstander van een ‘zelf gekozen’ economische migratie. Deze 
aanpak, die op een utilitaristisch competitiviteitsdenken gebaseerd is, moet 
gekwalificeerde buitenlandse werkkrachten aantrekken om aan de behoeften van 
ondernemingen op het vlak van de zogenaamde ‘knelpuntberoepen’ tegemoet te komen. 
Indien werkgevers er niet altijd in slagen om in Brussel kandidaten te vinden voor hun 
vacatures, is dit echter niet altijd toe te schrijven aan een gebrek aan beschikbare 
gekwalificeerde werkkrachten. Al te vaak gaat het om slecht betaalde banen en zwaar 

                                                
1 Terwijl de 6 meest geïndustrialiseerde landen slechts 10% van het totaal aantal vluchtelingen in de wereld opnemen, 
willen we hier hulde brengen aan de initiatieven van mensen en verenigingen die zich solidair tonen en van het 
Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen, evenals aan de initiatieven van gemeentelijke en regionale overheden 
die elk op hun grondgebied instaan voor de opvang van migranten daar waar de federale overheid tekortschiet.  
2 “[...] mensen zonder wettige verblijfsvergunning zijn waarschijnlijk oververtegenwoordigd in het Brussels Gewest, 
gezien het grootstedelijk karakter en de internationale rol van Brussel.” Observatorium voor Gezondheid en Welzijn 
van Brussel-Hoofdstad (2017). Welzijnsbarometer 2017. Brussel: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 
pag. 7, URL: http://www.ccc-ggc.brussels/nl/observatbru/publications/2017-welzijnsbarometer, pagina geraadpleegd 
op 14 mei 2018.  

http://www.ccc-ggc.brussels/nl/observatbru/publications/2017-welzijnsbarometer


werk, of komen de werkgevers hun verplichtingen niet na op het vlak van opleiding en 
niet-discriminatie. 

 
3. Het huidige beleid om de grenzen te sluiten – waar met name de Europese rechterzijde 

voorstander van is – is volstrekt ondoeltreffend. Het houdt de migratie niet tegen maar 
leidt migranten naar de illegaliteit en zorgt voor mensonwaardige razzia’s. Muren bouwen 
kost veel geld en heeft desastreuze gevolgen op menselijk vlak, maar ook op economisch 
en sociaal vlak. En dat terwijl de vergrijzende Europese Unie nood heeft aan migranten. 
Volgens de Europese Commissie zijn er tegen 2050 vijftien miljoen migrerende 
werknemers nodig om de demografische achteruitgang te compenseren en het Europees 
economisch en sociaal model in stand te houden!  

 
 
De logica waarop rechts blijft hameren, moet dus worden omgekeerd. 
 
=> Migranten zijn een rijkdom en geen gevaar. De OESO berekende dat een migrerende 
werknemer jaarlijks gemiddeld 3.500 euro aan belastinginkomsten oplevert. De sociale meerkost 
van de opvang van migranten voor de gemeenschap wordt dus ruimschoots gecompenseerd 
door de sociale bijdragen en belastingen die migranten betalen. 
 
=> De sociale dumping is niet het gevolg van de migratie (en nog minder de ‘fout’ van de 
migrerende werknemers): sociale dumping is het resultaat van de deregulering van de 
arbeidsmarkt en het feit dat minder middelen worden geïnvesteerd in arbeidsinspectie. Niet de 
aanwezigheid van migranten brengt ons sociaal model in gevaar, maar wel de rechtse regering 
die dit model ontmantelt. En het is de uitbuiting van de werknemers (en van de werknemers 
zonder papieren) door werkgevers zonder scrupules die tot sociale dumping leidt … 
 
Daarom klaagt ABVV Brussel het beleid van de federale regering aan die weigert om ieders recht 
op waardig leven en op bescherming tegen onmenselijke en mensonterende behandeling te 
erkennen. Het recht op asiel moet altijd en overal worden verdedigd als een universeel 
basisrecht. 
 
We veroordelen de racistische ideologie die de waarde van mannen en vrouwen afmeet aan hun 
herkomst. Wij staan niet toe dat deze ideologie hier wortel schiet en gebanaliseerd wordt!  
 
ABVV Brussel blijft de rechten van alle werknemers en werkneemsters verdedigen en blijft strijd 
voeren tegen racisme, onder meer via campagnes om de publieke opinie te sensibiliseren. 
 
Het huidige federale beleid zet niet alleen de waardigheid bij het grofvuil, maar kost 
bovendien handenvol geld. Dit geld moet geïnvesteerd worden in de bescherming van 
ieders rechten: in een performante arbeidsinspectie, een waardige en welwillende opvang 
en een écht gelijkekansenbeleid. Dergelijke alternatieven zouden onze economie een 
boost geven met respect voor ieders rechten. 
 
 


