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Inleiding
Christiane Timmerman, Rilke Mahieu,  

François Levrau en Dirk Vanheule

Ondanks de indrukwekkende omvang van intra-Europese migratiestromen kregen deze 
in België tot op heden slechts geringe wetenschappelijke aandacht in vergelijking met 
de migratie van niet-Europeanen, oftewel derdelanders. Dit onevenwicht is in grote mate 
terug te brengen tot de problematisering van de migratie en integratie van derdelanders 
en dan met name deze van Turkse en Marokkaanse oorsprong. Nochtans is het van groot 
belang dat de intra-Europese migratie een centrale plaats krijgt op de hedendaagse 
onderzoeksagenda en dat om minstens drie redenen. Ten eerste: hoewel er ongetwijfeld 
gelijkenissen zijn tussen intra-Europese en andere vormen van migratie, is er een scherpe 
scheidingslijn tussen beide vormen vanuit juridisch en politiek oogpunt. Deze tweedeling 
houdt in dat de intra-Europese migratie of mobiliteit op het Europese beleidsniveau 
wordt gereguleerd in de context van het vrije verkeer van personen, terwijl de migratie 
van derdelanders daarentegen grotendeels onder het nationale asiel- en migratiebeleid 
valt. Ook in termen van de integratie van de nieuwkomers is het onderscheid EU-burger/
derdelander relevant. Afhankelijk van de groep waartoe men behoort worden er immers 
andere verwachtingen en eisen gesteld. Ten tweede: omdat economische beweegredenen 
en contexten migratiepatronen nu eenmaal in grote mate bepalen, kan verwacht worden 
dat de recente Europese recessie niet alleen de bestaande migratiedynamieken hertekent, 
maar ook aanleiding geeft tot nieuwe migratietendensen. Dit brengt ons tot de hypothese 
dat de financiële en economische crises in Europa als katalysatoren werken voor de intra-
Europese migratie en mobiliteit. Ten derde: niet alleen de intra-Europese migratie zelf is 
onderhevig aan verandering, maar ook de beeldvorming van het fenomeen heeft een 
grondige metamorfose gekend. Daar waar men het na de EU12-uitbreiding begin jaren 
negentig vooral had over de hoogopgeleide en mobiele Europese burger die zich louter 
om carrièregebonden redenen in een andere lidstaat vestigde, wordt het debat vandaag 
gedomineerd door beelden van Oost-Europese migranten die bereid zijn hard te werken 
voor te lage lonen, romamigranten die te veel wegen op de lokale welzijnsvoorzieningen, 
verpauperde genaturaliseerde Zuid-Europeanen die in de rijkere Europese landen hun heil 
komen zoeken en hooggeschoolde Oost- en Zuid-Europeanen die in de West-Europese 
landen hun geluk komen beproeven. Kortom, de recente politieke, economische en 
maatschappelijke realiteiten zorgen ervoor dat intra-Europese migratie en mobiliteit met 
argusogen wordt bekeken waardoor een van de kernverwezenlijkingen van de Europese 
integratie, het vrije verkeer van personen, het steeds vaker moet ontgelden. 

In een dergelijke context is wetenschappelijk onderzoek en reflectie over de daad-
werkelijke effecten van intra-Europese migratie noodzakelijk. In de Belgische context 
ontbeert tot op heden gedegen wetenschappelijke ondersteuning voor de vermeende 
(positieve of negatieve) gevolgen van intra-Europese migratie en mobiliteit. Dit boek, 
dat de bijdragen bundelt van het in december 2013 door CeMIS georganiseerde congres 
‘Intra-Europese migratie en mobiliteit: andere tijden, nieuwe wegen?’ beoogt dan ook 
een wetenschappelijke inhaalbeweging in te zetten. De kerndoelstelling daarbij is een 
genuanceerde en diepgaande stand van zaken te bieden over (het onderzoek naar) 
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de intra-Europese migratie en mobiliteit met een bijzondere focus op de Vlaamse en 
Belgische situatie. Wanneer we ons rekenschap geven van het feit dat twee derde van 
de vreemdelingenpopulatie in België onderdaan is van een van de 27 andere lidstaten, 
dan valt een gedegen kennis over de intra-Europese migratie en mobiliteit voor België 
nauwelijks te overschatten. 

Hoewel de focus van dit boek op Vlaanderen en België ligt, vereist de aard van het 
thema dat ook de internationale en meer in het bijzonder de Europese context in acht 
wordt genomen. Wil men immers de intra-Europese migratie vanuit een micro-, meso- 
en macroperspectief bestuderen – de levensomstandigheden, identiteiten, netwerken, 
organisaties van intra-Europese migranten, hun interactie met de ontvangende samen-
levingen alsook de politieke, juridische, institutionele raamwerken en dynamieken – dan 
moet men vanzelfsprekend de Europese en mondiale context in de analyse opnemen. 

Zoals gesteld wil het boek een brede state-of-the-art bieden waarbij de impact 
van de intra-Europese migratie en mobiliteit op diverse domeinen van de samenleving 
wordt toegelicht. De insteek is multi- en interdisciplinair voor zover de bevindingen, 
observaties en analyses vanuit sociologische, economische, juridische, politicologische en 
demografische perspectieven worden gemaakt. Deze brede aanpak heeft de meerwaarde 
dat het de heterogeniteit en complexiteit die de intra-Europese migratie en mobiliteit 
kenmerkt nadrukkelijk kan vastgrijpen en diepgaand kan beschrijven en analyseren. 

In het eerste hoofdstuk toont Ettore Recchi aan dat ondanks haar groeipijnen, het 
vrij verkeer van personen in Europa eigenlijk een vanzelfsprekendheid geworden is. Een 
(langdurig) verblijf in een ander land is een wijdverbreide praktijk. Belangrijk is dat dit 
fenomeen niet onder één noemer te vatten is. Zo gaat het om werknemers, studenten 
en gezinsherenigers, maar ook om senioren die op hun oude dag in een zonnig land 
willen vertoeven. Het vrije verkeer van personen, zo stelt Recchi, is de raison d’être van 
de Europese Unie. Wie aan dit recht tornt, ondermijnt dan ook het volledige Europese 
project. Daarenboven blijkt het vrij verkeer van personen een belangrijke factor te zijn 
voor de ‘Europeanisering van onderuit’. Het vrij verkeer van personen is dus niet alleen 
een recht dat Europa haar burgers toebedeelt, de ervaring van intra-Europese mobiliteit 
fungeert ook als een manier waarop Europa nadrukkelijker als een eenheid wordt ervaren 
door haar burgers. 

Helga de Valk, Suzana Koelet en Rob van der Erf schetsen in hoofdstuk twee de intra-
Europese immigratie- en emigratiestromen vanuit een demografisch perspectief. Hoe zien 
de Europese mobiliteitsstromen er thans uit? Zijn ze over de jaren heen veranderd? Aan 
welke profielen beantwoorden de migranten? Daarnaast onderzoeken ze of intra-Europese 
migratie een weerslag kent op de mate van inter-Europese partnerrelatievorming, een 
fenomeen dat – in navolging van Recchi’s stelling in het eerste hoofdstuk – begrepen kan 
worden als een concrete vorm van ‘Europeanisering van onderuit’.

In het derde hoofdstuk onderzoeken Annika Mortelmans, Sanne van de Pol en Dirk 
Vanheule op welke wijze en in welke mate de rechten van Unieburgers en hun (derdelands) 
familieleden die gebruik maken van het vrije verkeer van personen beschermd worden. 
De auteurs nemen daartoe de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie onder de 
loep en concluderen dat het vrij verkeer van personen in de rechtspraak sterk verankerd 
is, waardoor Europeanen hun burgerschapsrechten, verbonden aan het Europees project, 
gewaarborgd zien.

Intra-Europese mobiliteit van studenten in het hogere onderwijs is het onderwerp 
van het vierde hoofdstuk. In tegenstelling tot sommige andere vormen van intra-

u0027578
Comment on Text
vervang door:Inleiding



Inleiding

13

Europese migratie en mobiliteit wordt de studentenmobiliteit doorgaans in positieve 
bewoordingen geduid. Op basis van analyses van een aantal statistische databanken 
en van het politieke discours geeft Christof Van Mol een overzicht van de belangrijkste 
trends op het gebied van intra-Europese studentenmobiliteit. De auteur laat ook zijn licht 
schijnen over de ambitieuze Europese beleidsdoelstellingen terzake. Hij stelt vast dat die 
zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak niet altijd realistisch zijn.

In hoofdstuk vijf grijpen Joris Wauters, Ward Nouwen en Noel Clycq de aanwezigheid  
van Roma in het Vlaams onthaalonderwijs aan om te reflecteren over bestaande moei-
lijkheden en/of beperkingen in de werking en de doelstellingen van het onthaalonder-
wijs. Op basis van bestaande academische literatuur worden de onderliggende oorzaken 
van de moeizame onderwijsdeelname geduid. Zo blijken de precaire socio-economische  
situatie waarin veel romafamilies leven; de impact van decennialange socio-economische 
uitsluiting en racisme tegenover romagemeenschappen; de structurele verschillen tussen 
de socio-culturele onderwijstradities bij sommige romafamilies en die van de dominante 
groep; en de manier waarop het onderwijsapparaat functioneert elk (en cumulatief ) een 
rol te spelen in de problematische onderwijssituatie van Roma. 

Hoofdstuk zes plaatst het vrije verkeer van personen in een macro-economisch 
perspectief. Concreet zoomen Glenn Rayp en Ilse Ruyssen in op de vraag wat het 
(economisch) effect is van immigratie in het bestemmingsland. Zij stellen vast dat er 
beperkte welvaartseffecten zijn en dat er geen negatieve effecten worden gevonden op 
de lonen en de tewerkstelling van autochtonen. Immigranten, zo geven de auteurs aan, 
hebben globaal een netto positief effect op de overheidsfinanciën.

Christina Vogt, Patrizia Zanoni, Fons Leroy en Francis Holderbeke gaan in hoofdstuk 
zeven nader in op hoogopgeleide intra-Europese arbeidsmigratie. Ze stellen vast dat 
wanneer vraag- en aanbodzijde worden vergeleken, deze vorm van migratie niet aan 
de hoge verwachtingen kan beantwoorden. Het fenomeen van de intra-Europese 
arbeidsmigratie is kwantitatief gezien ook te klein om een duurzame oplossing te bieden 
voor de Europese werkloosheid. Volgens de auteurs is er bovendien onvoldoende 
kwalitatieve matching tussen de profielen van de huidige intra-Europese arbeidsmigranten 
en de noden van de arbeidsmarkten van de lidstaten. 

Joost Haemels en Ive Marx belichten in hoofdstuk acht de andere zijde van het 
arbeidsmarktspectrum, met name laagopgeleide intra-Europese migratie. Er blijkt sprake 
te zijn van een mismatch tussen een lage tewerkstellingsgraad en een groot aantal 
knelpuntvacatures. Ze stellen vast dat geschikte en gekwalificeerde arbeidsmigranten de 
tekorten op de arbeidsmarkt kunnen invullen, maar die migratie moet wel gepaard gaan 
met een gepast integratiebeleid voor zowel de eerste als de volgende generaties. Een 
adequaat systeem van arbeidsmigratie biedt immers weinig soelaas wanneer de reeds 
aanwezige bevolking van buitenlandse origine achterop hinkt.

In het negende en laatste hoofdstuk focussen Liselot Vanduynslager, Montserrat 
González Garbibay, Johan Wets, Peter De Cuyper en Hugo Durieux op de vraag welke 
migratie- en integratietrajecten Zuid-Europese burgers (ook deze van niet-Europese 
herkomst) in Vlaanderen doorlopen. In het bijzonder worden de mogelijke en effectieve 
migratienoden van Spaanse en Portugese nieuwkomers in Vlaanderen geëxploreerd. 
Daarbij wordt nagegaan in welke mate de vooropgestelde categorieën in de doelgroepen 
van het inburgeringsbeleid (volgens nationaliteit, duur en reden van verblijf ) stroken met 
de feitelijke inburgeringstrajecten en reële integratienoden van de verschillende groepen 
nieuwkomers.
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Hoofdstuk 1

Over	mollen	en	bevers:		
Mobiliteit	binnen	de	EU,	denationalisatie	

en	Europese	integratie	van	onderaf 1

Ettore Recchi

Out in the woods or in the city 
it’s all the same to me 
when I’m driving free, the world’s my home 
when I’m mobile, hee hoo, beep beep 
The Who, Going Mobile

Inleiding
Antoon wordt geboren in een welvarende familie in Antwerpen. Als jongeman met 
grafisch talent richt hij op zijn 15de een klein bedrijfje op samen met zijn vriend Jan. Op 
zijn 21ste biedt een vooraanstaand Brits bedrijf hem een stabiele topfunctie aan, maar 
na een jaar houdt hij het daar voor bekeken. Antoon verkiest immers freelance werk en 
vestigt zich in Italië, waar hij steeds verder zuidwaarts van Genua naar Rome en Palermo 
trekt. Op 28-jarige leeftijd keert hij terug naar Antwerpen en gedurende 5 jaar doet hij 
zaken in Brussel. Op zijn 33ste krijgt hij een telefoontje van zijn vorige Britse werkgever, 
die hem een positie aanbiedt aan het hoofd van de grafische afdeling van zijn bedrijf 
waarop Antoon zich definitief in Londen vestigt. Daar huwt hij ook op 39-jarige leeftijd.

Luigi, zoon van een Italiaanse moeder en een Franse vader, ziet het levenslicht in 
Turijn. Hij studeert wiskunde in zijn thuisstad en verwerft een postdoctorale positie in 
Berlijn. Later werkt hij in dienst van de Franse regering als verantwoordelijke voor het 
vastleggen van meetstandaarden waarna hij het professorschap krijgt aangeboden aan 
de Ecole Polytechnique te Parijs.

Sydney, geboren in Dublin, is de dochter van een acterende weduwnaar. Sinds haar 
jeugdjaren schrijft ze gedichten en verhalen. Na de middelbare school trekt ze in als au 
pair bij een rijke familie. Ze ontmoet er Tom, haar toekomstige man. Een paar jaar later 
besluit het koppel om rond te trekken in Europa. Tijdens hun omzwervingen schrijven ze 
een soort reisblog die uiteindelijk resulteert in twee succesvolle reisgidsen over Frankrijk 
en Italië. Bij hun terugkeer vestigen Sydney en Tom zich in Londen, waar Sydney blijft 
werken aan romans, pamfletten en gedichten.

1 Dit artikel is vertaald uit het Engels, met dank aan Pieter Vanderhaegen.



Ettore Recchi

16

Elk van deze individuen klinkt misschien als het toonbeeld van de hedendaagse 
mobiele Europeaan, toch is dit niet het geval. Antoon Van Dyck (1599-1641) leefde in 
het begin van de zeventiende eeuw. Zijn Britse werkgever, koning Charles I, sloeg hem 
tot ridder en stelde hem aan als hofschilder. Giuseppe Luigi Lagrangia (1736-1813) 
staat vooral bekend onder zijn Franse naam Joseph-Louis, Comte de Lagrange, een titel 
die hem door Louis XVI werd toegekend. Lagrange was de bedenker van het metriek 
stelsel, dat in 1795 werd vastgelegd door de Franse revolutionaire regering en later door 
Napoleon werd geëxporteerd naar het gehele Europese continent. Lagrangia krijgt van 
Napoleon zelf een leerstoel aangeboden aan de pas opgerichte Ecole Polytechnique. 
Sydney Owenson (1785-1859) is de officiële naam van de dichteres en schrijfster Lady 
Morgan, die een reputatie opbouwde als icoon van de romantiek en Irishness vanwege 
haar omvangrijk literair oeuvre, waarvan een deel bestaat uit reisboeken die in haar tijd 
bestsellers waren.

Eeuwenlang was internationale mobiliteit relatief uitzonderlijk en sociaal ongelijkmatig 
verdeeld. Lange reizen waren het voorrecht van de rijken (denk aan de Grand Tour2) en 
de vloek van de armen (denk aan de Hollandgänger3). Hoewel recreatief reizen vandaag 
nog steeds niet voor iedereen is weggelegd, kunnen we stellen dat een democratisering 
van internationale mobiliteit heeft plaatsgevonden. Mensen doorkruisen steeds vaker de 
landsgrenzen, weliswaar met uiteenlopende motieven, met verschillend gemak en voor 
een verschillende tijdsduur. Dit is uiteraard niet het geval over de hele wereld, maar het 
vormt wel een bepalende eigenschap van een aanzienlijk deel van de Europese bevolking 
in het begin van de eenentwintigste eeuw. Transnationale mobiliteit geeft vooral vorm 
aan het levenstraject van jonge, hoogopgeleide stedelijke Europeanen. Het vrije verkeer 
van personen binnen de EU maakt internationale mobiliteitsprojecten en hun concrete 
uitvoering makkelijker in Europa dan eender waar in de wereld.

Bovendien ontdoet de Europese integratie de tandem mobiliteit-vrijheid, overigens 
een centraal gegeven in de ontstaansmythe van de Verenigde Staten (Baudrillard 1998), 
van zijn nationalistisch karakter. Terwijl mobiliteit een cruciaal onderdeel is van de 
individuele vrijheid in heel het Westen, werd het in Europa gedenationaliseerd. Sinds het 
ontstaan van nationale staten, en ook nergens anders op de planeet, hebben nationale 
grenzen ooit hun oorspronkelijke functie verloren als begrenzers van de leefruimte van 
mensen. Het is opmerkelijk dat deze ingrijpende sociale veranderingen in een tijdspanne 
van slechts een generatie plaatsvonden – de laatste twee tot drie decennia. Deze 
veranderingen stellen verder ook het concept internationale migratie, dat uiteindelijk 
gebaseerd is op de strenge scheiding tussen nationale samenlevingen, in vraag.

2 Een Grand Tour doorheen Europa werd lange tijd (tot de eerste helft van de 19de eeuw) be-
schouwd als een rite de passage voor jonge welgestelde mannelijke Europeanen, voornamelijk uit 
Groot-Brittanie en Noord-Europa.

3 In de 18de en 19de eeuwse was Nederland een belangrijke bestemming voor Duitse arbeidsmi-
granten, de Hollandgänger.
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1.	 Het	tijdperk	van	migratie	of	het	tijdperk	van	
mobiliteit?

Weinig hedendaagse sociaalwetenschappelijke boeken kunnen de verkoop van 
duizenden exemplaren wereldwijd en vijf edities over een tijdspanne van twintig jaar 
voorleggen. The Age of Migration (2013) van Castles, de Haas en Miller is een dergelijke 
witte raaf. Maar is de hoofdconclusie van dit gezaghebbende werk gegrond? Leven we 
werkelijk in ‘het tijdperk van migratie’? Laten we daartoe de wereldwijde trends in de 
migratiestocks van naderbij bekijken (Figuur 1).
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Figuur 1: Mobiliteit is meer dan migratie: Groei van de wereldbevolking, migrantenstock en 
internationale aankomsten, 1960-2011 (1960 = 100)

Bronnen: Verenigde Naties (2009); www.un.org/en/development/desa/population/publications/policy/inter-
national-migration-policies-2013.shtml (geraadpleegd op 9 juni 2013), UNWTO (2006, bijlage 3). Meest 
recente wereldbevolking en migrantenstock hebben betrekking op 2010, internationale aankomsten tot 2011, 
www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm (geraadpleegd op 9 juni 2013).

Het aantal mensen dat zich in een ander land heeft gevestigd is sinds de jaren 1960 
inderdaad enorm toegenomen. Volgens de Verenigde Naties woonden in 2009, 214 miljoen 
personen in een ander land dan het land waarin ze geboren werden, wat overeenkomt 
met iets meer dan drie procent van de wereldbevolking. In de meer ontwikkelde regio’s 
van de wereld is maar liefst een op tien inwoners een migrant. Aan het einde van de 
jaren 1960 waren er minder dan 70 miljoen internationale migranten, in 40 jaar tijd is 
hun aantal verdrievoudigd. Toch wordt de uitbreiding van de migrantenpopulatie 
enigszins overschat. Op het eerste zicht is deze stijging spectaculair, maar wanneer men 
de toename bekijkt in het licht van de demografische ontwikkeling blijkt ze minder 
opzienbarend. Gedurende ongeveer twee decennia kenden de wereldbevolking en de 
migrantenbevolking een parallelle groei, met name in de jaren 1970 en 1980. Pas sinds 
de vroege jaren 1990, mede als gevolg van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (wat de 
verplaatsing van grenzen met zich meebracht, niet noodzakelijk van mensen), overtrof 
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de toename van migranten de wereldwijde bevolkingsgroei. Beide verbleken echter in 
vergelijking met de groei van de internationale verplaatsingen – van 69 miljoen in 1960 
tot 983 miljoen in 2011. Verhoudingsgewijs komt dit overeen met een stijging van 1400 
procent. Rekening houdend met een mogelijke terugkeer naar het land van herkomst 
en andere verplaatsingen die niet worden opgenomen in de toeristische statistieken, 
schat Koslowski (2011, 55) dat er wereldwijd meer dan twee miljard grensovergangen per 
jaar plaatsvinden. We kunnen daaruit besluiten dat we ons veeleer in het tijdperk van de 
mobiliteit bevinden, dan in het tijdperk van migratie.

De laatste decennia van de twintigste eeuw kenden een revolutie in het reizen. 
Aanvankelijk was het de maanlanding die de belofte belichaamde van een mensheid die 
verder reikt dan haar ogenschijnlijk onoverkomelijke grenzen, met name de atmosfeer 
van de aarde. Uiteindelijk heeft de alomtegenwoordige verspreiding van het internet 
een andere extreme vorm van reizen gepopulariseerd: virtuele mobiliteit in real-time. 
Tussendoor waren we verder nog getuige van culturele verschuivingen, technologische 
groei, economische vooruitgang en politieke veranderingen, gesymboliseerd door de 
val van de Berlijnse Muur in 1989. Deze ontwikkelingen maakten meer toegankelijke en 
wijdverspreide grensoverschrijdende verplaatsingen mogelijk. 

Voor deze multidimensionale revolutie was reizen een kwestie van sociale uitersten; 
het was louter weggelegd voor de bevoorrechten of de behoeftigen, zodat het ofwel 
‘toerisme’ ofwel ‘migratie’ betrof.4 De meeste mensen verhuisden eerder zelden en indien 
ze dat deden, bestond het traject doorgaans uit slechts twee punten – een oorsprong 
en een bestemming. Dat is steeds minder het geval. Van het totale aantal internationale 
verplaatsingen gemeld door de World Tourism Organization van de Verenigde Naties 
(UNWTO) in 2006, had slechts 51 procent als doel ‘vrije tijd, recreatie en vakantie’, terwijl 
27 procent werd gemotiveerd door ‘een bezoek aan vrienden en familieleden, religieuze 
redenen/bedevaarten, en medische behandeling’; 16 procent om ‘zakelijke redenen’ 
was en het doel van de resterende 6 procent niet werd gespecificeerd (Koslowski 
2011, 54). De aanwezigheid van verschillende motieven zijn de norm als het gaat om 
reizen. Voeg daarbij dat de geregistreerde redenen van reizen onbetrouwbaar zijn – 
het is bijvoorbeeld algemeen geweten dat het grootste deel van irreguliere migratie 
verloopt via een toeristenvisum – en het multidimensionale karakter van hedendaagse 
grensoverschrijdende verplaatsingen wordt duidelijk. Slechts een fractie van dergelijke 
individuele reizen blijkt gerelateerd aan migratie. Toerisme kende weliswaar een 
uitbreiding, maar biedt geen verklaring voor meer dan de helft van de huidige twee 
miljard grensovergangen per jaar (Koslowki 2011). Wat is ontstaan, bijna ex nihilo, zijn 
hybride, stapsgewijze en tijdelijke vormen van mobiliteit die inspelen op een breed 
scala van op maat gemaakte individuele motieven en periodes (bijvoorbeeld studie en  
 

4 Dit betekent niet dat de mobiliteit sindsdien volledig is gedemocratiseerd. Massey (1998) stelt 
dat “verschillende sociale groepen verschillende relaties hebben met deze al gedifferentieerde 
mobiliteit: sommige mensen hebben er meer controle over dan anderen, sommige initiëren 
stromen en bewegingen, anderen niet, sommige bevinden zich ook eerder aan het ontvangende 
einde dan anderen, sommige zitten er ook effectief in ‘gevangen’” (1994, 149, zie ook Shamir 
2005). Dit argument wordt gepopulariseerd door Bauman (1998, 92 ev) gebruik makend 
van de beeldspraak van de ‘toerist’ en de ‘zwerver’. Ruimer nog, kunnen we stellen dat niet  
alleen de betrokken bevolking, maar dat ook ruimtelijke trajecten en temporele patronen steeds 
omvangrijker worden en subjectieve beweegredenen van mobiliteit in belang toenemen.



Over mollen en bevers

19

werk, avontuur en gezondheid, bezoek aan vrienden en het leren van talen, etc.). Deze 
gevarieerde verplaatsingen vormen de sociaal-ruimtelijke structuur van een ‘fluïde’ 
samenleving (Bauman 1998).

Migratie, kortom, vertelt slechts een deel van het verhaal van de bevolkingbewegingen 
in het huidige tijdperk. Internationale migratie wordt conventioneel beschouwd als een  
vorm van menselijke mobiliteit die voldoet aan enerzijds een ruimtelijke (het oversteken 
van landsgrenzen) en anderzijds een temporele (gewoonlijk minimaal een jaar 
inwonerschap) conditie. Migratie is slechts een specifiek, politiek gevormd onderdeel 
van alle mogelijke manifestaties van de menselijke mobiliteit. Zoals Favell (2007, 271) 
aangeeft:

“(…) fysieke beweging door de ruimte is een natuurlijk, normaal gegeven van het 
sociaal menselijk leven. Het idee dat menselijke samenlevingen politieke grenzen en 
instellingen moeten bouwen die de ruimtelijke mobiliteit definiëren en beperken door 
regularisatie zodat immobiliteit de norm wordt, is abnormaal, veranderlijk en historisch 
geconstrueerd. Het vrij verkeer van de EU heeft juist de verdienste dat het de politiek 
geconstrueerde aard van internationale migratie aan de kaak stelt. Het onthult de 
staatsgecentreerde herleiding van alle menselijke mobiliteit tot ‘migratie’. EU-burgers 
vormen het levende bewijs van de mogelijkheid dat men landsgrenzen kan oversteken 
zonder migrant te worden en zich zo te voelen.”

2.	 Mobiliteit	binnen	de	EU:	enkel	voor	de	uitverkorenen?
De komst van het vrije verkeer-regime in de EU maakt van het conventionele onderscheid 
tussen ‘nationale onderdaan’ en ‘migrant’ een oversimplificatie. Het traditionele criterium 
om over een migrant te spreken, met name niet in het bezit zijn van een nationaal 
paspoort, leert ons dat migranten eind 2012, 6,4% van de EU-bevolking uitmaken. Deze 
informatie is vanuit sociologisch oogpunt echter erg rudimentair en gooit personen 
met heel verschillende statuten en achtergronden op een hoop. Om een meer treffend 
beeld te kunnen presenteren, moeten we eerst de ‘niet-nationale’ inwoners verdelen in 
‘derdelanders’ (dat wil zeggen, niet-EU-onderdanen) en ‘tweedelanders’ (dat wil zeggen, 
niet-nationale EU-onderdanen in de terminologie van de EG; in dit hoofdstuk verkiezen 
we de term ‘EU-movers’). Een enorme kloof scheidt beide categorieën. Gezien hun 
gemeenschappelijke EU-burgerschap staan EU-movers in termen van juridische rechten 
dichter bij burgers van het gastland dan bij derdelanders. Maar ook de nationale inwoners 
vormen sociologisch gezien een nogal vaag collectief. Vanuit een mobiliteitsperspectief 
moeten we ten minste onderscheid maken tussen een ‘statische’ en een ‘internationaal 
mobiele’ groep, op basis van hun mobiliteitservaringen.
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Nationals Migrants Total
Stayers Mobiles EU Movers Third-country 

citizens

EU 77.9 15.7 2.4 4.0 100.0

Belgium 77.2 13.1 6.6 3.1 100.0

Bulgaria 88.3 11.2 0.1 0.4 100.0

Czech Rep 89.2 6.8 1.3 2.7 100.0

Denmark 67.3 26.7 2.1 3.9 100.0

Germany 81.3 10.0 3.1 5.6 100.0

Estonia 66.7 17.4 0.8 15.1 100.0

Ireland 66.7 24.6 7.0 1.7 100.0

Greece 77.6 14.0 1.4 7.0 100.0

Spain 76.9 11.5 4.4 7.2 100.0

France 77.3 16.9 2.0 3.8 100.0

Italy 85.6 7.4 2.1 5.0 100.0

Cyprus 57.3 26.8 10.4 5.5 100.0

Latvia 67.1 15.5 0.4 17.0 100.0

Lithuania 81.9 17.0 0.1 1.0 100.0

Luxembourg 24.6 32.3 37.1 5.9 100.0

Hungary 88.4 9.6 1.2 0.8 100.0

Malta 78.8 16.6 3.0 1.5 100.0

Netherlands 73.2 22.8 1.9 2.1 100.0

Austria 73.5 16.0 3.9 6.6 100.0

Poland 88.2 11.7 0.0 0.1 100.0

Portugal 81.0 14.7 0.9 3.4 100.0

Romania 89.9 9.7 0.0 0.3 100.0

Tabel 1: Nationale onderdanen versus migranten in EU-statistieken (2010) 
Bronnen: Eurobarometer 73.3 (maart 2010) en Eurostat, online database (geraadpleegd op 21 november 2013).

Met behulp van een Eurobarometer-vraag over periodes doorgebracht in het buitenland, 
kan geschat worden dat in 2010, 15,7% van de EU-onderdanen die in hun thuisland wonen 
gedurende drie of meer opeenvolgende maanden in een ander land hebben gewoond. 
Dat wil zeggen dat één op de zes schijnbare ‘EU-stayers’ niet permanent gebonden zijn 
aan hun nationaal grondgebied – hun reiservaringen gaan veel verder dan kortstondige 
Ryanair-weekendjes. Helaas kunnen we op basis van de Eurobarometer niet weten of 
ze binnen de EU of daarbuiten leven, maar dit is relatief onbelangrijk in deze context. 
Deze mensen zijn geen ‘stayers’, ze zijn ‘mobiele Europeanen’. Als we hierbij de huidige ‘EU 
movers’ optellen – dat wil zeggen, die EU-burgers die zich in een andere EU-lidstaat dan 
hun eigen land hebben gevestigd (2,4%) – en derdelanders (4,0%), dan heeft 22,1% van 
de EU inwoners ervaring met internationale mobiliteit. Dit kan bezwaarlijk gekwalificeerd 
worden als een niche-fenomeen.
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Figuur 2: Trend van intra EG-EU migrantenstocks 1990-2012 (totaal EG/EU en geselecteerde 
landen), in duizendtallen.
Bron: Eurostat online database (geraadpleegd op verschillende tijdstippen sinds 2000).

Cijfers over mobiliteit binnen de EU ontkrachten twee mythen die circuleren in de media 
en bij beleidsmakers.

De eerste hardnekkige mythe is dat West-Europeanen zich weinig zouden 
verplaatsen. In feite is het gebrek aan mobiliteit binnen de EU het neveneffect van 
ontoereikende statistische indicatoren. De bovenstaande Eurobarometer-gegevens 
onthullen mobiliteitscijfers die onopgemerkt bleven door officiële statistieken, die enkel 
stabiele verplaatsingen meten. Zoals reeds besproken, is mobiliteit geen migratie, en 
West-Europeanen – wel met aanzienlijke nationale verschillen: het aantal mobiele Denen 
is bijna vier keer groter dan de mobiele Italianen- blijken kampioenen in sequentiële, 
tijdelijke, circulaire vormen van geografische mobiliteit.

Maar er is meer. De stelling dat er te weinig mobiliteit zou zijn, is ook twijfelachtig 
wanneer men ze enkel op EU-movers toepast. Hoewel het groeicijfer van de EU15-movers 
tussen 1990 en 2011 (17,1%) zeer bescheiden uitvalt in vergelijking met dat van burgers 
van de nieuwe lidstaten tussen 2002 en 2012 (523%), is het verbazingwekkend dat het 
cijfer positief blijkt: volgens de wetmatigheden van de economie zou de convergentie van 
het BBP in de EU voor een daling moeten zorgen van het supranationale mobiliteitscijfer 
in West-Europa in de afgelopen twee decennia. Maar dat gebeurde niet (Recchi 2008) 
(figuur 2).

De tweede mythe die ontkracht dient te worden is van meer recente aard en loopt 
in een andere richting. De mythe luidt dat de Eurocrisis gedurende de late jaren 2000 
tot begin 2010 heeft geleid tot een ongekende migratie binnen de EU uit de zwaarst 
getroffen EU15-lidstaten, zijnde Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje en Italië. Dit 
neuen Gastarbeiter idee is gemeengoed geworden in de Europese populaire pers (zie 
bijvoorbeeld in Der Spiegel 2013). Maar ook gerespecteerde bladen als The Economist 
blijven anekdotisch bewijs opwerpen over Spaanse accountants en pas afgestudeerde 
Italianen die hun toevlucht zoeken in Duitsland. De statistieken stroken echter tot nog 
toe niet met deze krantenkoppen. Het tegenargument dat deze gastarbeiders onder 
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de radar blijven is weinig overtuigend, gezien hun mobiliteit arbeidsgedreven is en de 
ontvangende landen een strenge arbeidswetgeving hanteren.

Vooreerst hebben de sterkste economieën geen massale migratie aangetrokken. 
Proportioneel is de bevolking van niet-nationale EU-burgers tussen 2006 en 2012 minder 
gegroeid in Duitsland dan in België en Ierland (dat enkele ups en downs heeft gekend 
over deze periode, wat blijk geeft van enkele opmerkelijke bevolkingsverplaatsingen op 
korte termijn), veel minder dan in het Verenigd Koninkrijk en Spanje, en slechts 11% meer 
dan Portugal (tabel 2). Het land met de sterkste stijging in deze periode blijkt eigenaardig 
genoeg Italië te zijn, waar het aantal EU-movers groeide met een factor van 2,7 – meestal 
als gevolg van immigratie uit Roemenië. Ten opzichte van 2007 is het aantal niet-nationale 
EU-burgers die in Griekenland wonen, niet meer dan 4 % gedaald.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Belgium 100 103 107 112 116 122 127

Germany 100 109 111 112 113 116 124

UK 100 111 123 132 141 161

Greece 100 100 103 103 97 96

Spain 100 132 159 155 155 155 157

Italy 100 113 173 210 230 248 269

Portugal 100 121 89 98 108 113

Ireland 100 126 133 91 86 95 131

Tabel 2: De stocks van de EU movers in geselecteerde EU-landen: groeicijfer (2006 = 100)
Bron: Eurostat online databank (geraadpleegd op 12 november 2013). Referentiejaar: 2007 voor VK, Grieken-
land en Portugal.
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Figuur 3: EU-movers in Duitsland, 2006-2012: geselecteerde nationaliteiten
Bron: Statistische Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Wiesbaden: 2013. Tabellen 3a en 3b.
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Meer gedetailleerde gegevens over de samenstelling van de EU-mover-bevolking in de 
belangrijkste (en meest bloeiende) nationale economie van de Unie – i.e. Duitsland – 
leert ons dat het aantal Zuid-Europese en Ierse onderdanen daar de laatste jaren stabiel 
is gebleven, ondanks de crisis van 2012 (Figuur 3). Sterk gemediatiseerde stijgingen 
van migratiestromen (in het bijzonder van Grieken) worden dus geneutraliseerd door 
de uitstroom van mensen met diezelfde nationaliteiten. Mensen blijken te komen en te 
gaan, wat kenmerkend is voor het mobiliteitsregime in de EU. Het aantal Polen en vooral 
Roemenen en Bulgaren (beide ongeveer verdrievoudigd in zes jaar) dat zich vestigt in 
Duitsland is echter wel sterk toegenomen.

Gegevens over recente migratiestromen bevestigen dit beeld voor de hele EU. Tabel 3 
laat zien dat emigratie van onderdanen uit West-Europese landen met moeilijkheden zich 
op hetzelfde niveau bevindt als die van de meer welvarende economieën. Wat het meest 
opvalt, is de stijging met 9,3 % van het aantal Duitsers die besloten om hun thuisland te 
verlaten tussen 2006 en 2011 – ongeveer twee keer zoveel als de Spanjaarden (4,8%) en 
meer dan het dubbele van het aandeel van de Italianen (4,5%). De cijfers voor Portugal 
en Griekenland liggen slechts iets hoger (maar de gegevens voor die landen zijn beperkt 
tot de periodes 2007-2011 en 2009-2011). Aanzienlijk sterkere toename van de emigratie 
wordt enkel vastgesteld in Polen (18,6%) en vooral in Ierland (29,9%). Samengevat kunnen 
we stellen dat zelfs in de meest recente jaren, het proportioneel grotere aantal EU-movers 
niet bestaat uit Zuid-Europeanen, maar nog steeds uit Europeanen uit Midden- en Oost-
Europa en burgers van de Baltische staten.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sweden 100 103 106 109 112 115

Germany 100 102 104 106 108 109

UK 100 103 106 108 111 114

Greece 100 104 111

Spain 100 101 102 102 103 105

Italy 100 101 102 103 104 104

Portugal 100 102 103 105 110

Ireland 100 105 110 118 130

Poland 100 101 103 108 112 119

Tabel 3: Emigratiestromen van onderdanen in geselecteerde EU-landen: groei (2006 = 100)
Bron: Eurostat online databank (geraadpleegd op 12 november, 2013). Referentiejaar: 2007 voor Portugal en 
Ierland, 2009 voor Griekenland.

De meeste landen worden vandaag zowel met immigratie als met emigratie geconfron-
teerd. De combinaties van inkomende en uitgaande stromen bepalen het migratieprofiel 
van de verschillende landen. Dat is eveneens het geval voor de EU-lidstaten. Figuur 
4 beschrijft deze twee facetten van migratie, gericht op intra-Europese mobiliteit (de 
mobiliteit van derdelanders daarbij niet in beschouwing genomen). Daarbij zijn de 
nationale gegevens gestandaardiseerd, zodat de impact van de omvang van de bevolking 
van elk land geneutraliseerd wordt. 
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Figuur 4: Emigratie- en immigratiestromen van EU-burgers in EU-lidstaten per 1000 inwoners, 
2011 (geselecteerde landen)
Bron: Eurostat online databank (geraadpleegd 28 november 2013).

In 2011, waren er gemiddeld 3,4 personen per 1000 inwoners die hun land verlieten en 
zich verplaatsten naar een andere lidstaat van de EU. De balans van deze verplaatsingen 
wordt geïllustreerd in het spreidingsdiagram. De vier kwadranten onderscheiden 
verschillende situaties, elk samengevat in een trefwoord:

– ‘Escape’: landen waar de uitstroom hoger ligt en de instroom lager dan het EU-
gemiddelde. Dit is het geval voor Letland, Estland, Polen en Portugal.

– ‘Taste’: landen waar zowel de instroom als de uitstroom hoger ligt dan het EU-
gemiddelde. Dit betekent dat er veel geografische mobiliteit is en waarschijnlijk 
(maar niet noodzakelijk), korte verblijven. In deze brede ‘familie’ van cases zijn er 
twee, Litouwen en Ierland, die extreme hoge uitstroom koppelen aan een zekere 
instroom (voornamelijk terugkeermigranten). Ook Luxemburg (niet afgebeeld) 
valt in deze categorie, maar in de omgekeerde situatie: hoge uitstroom, maar 
ook de grootste instroom (32 personen per 1000) in de Unie. Verrassend genoeg 
past ook Griekenland, in minder extreme mate, binnen deze categorie, omdat de 
instroom relatief hoog ligt, opnieuw door toedoen van terugkeermigratie.

– ‘Settle’: landen waar de instroom boven het gemiddelde ligt en de uitstroom 
eronder. Hier vinden we slechts twee gevallen, Duitsland en Cyprus (niet afgebeeld: 
19 instroom en uitstroom 1 per 1.000 inwoners).

– ‘Ignore’: landen waar zowel de instroom als uitstroom beneden het EU gemid-
delde ligt. Dit zijn landen die relatief verwaarloosd worden door EU-movers. Het 
is enigszins verdacht dat Roemenië en Bulgarije tot deze categorie behoren, mis-
schien vanwege tekortkomingen in de registratie van de uitstroom door de lokale 
overheden.

Hoe moeten we de statistische gegevens in deze sectie interpreteren? Eenvoudig gesteld 
lijkt de recessie het algemeen beeld van de mobiliteit binnen de EU niet ingrijpend te 
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hebben gewijzigd in termen van betrokken nationaliteiten. Misschien heeft de recessie 
een emigratiegolf teweeg gebracht van jonge werklozen5, terwijl het de mobiliteitspro-
jecten van oudere mensen aan banden legt die niet langer woningen in Noord-Europa 
durven te verkopen om te investeren in Spaans of Grieks vastgoed. Bovendien zal de cri-
sis, op flexibelere arbeidsmarkten (zoals Ierland en Litouwen), waarschijnlijk mobiliteits-
projecten op korte termijn bevorderen – zoals tijdelijke werkperiodes in de zendende en 
ontvangende landen (‘come-and-go’-mobiliteit).

Afgezien van de specifieke kenmerken van sommige samenlevingen en sociale 
groepen, heeft zich een diepgewortelde, structurele en hardnekkige opwaartse tendens 
ontwikkeld van grensoverschrijdende bewegingen in Europa sinds de invoering van 
het EU-burgerschap en het Schengen-systeem. Dit leidt tot de hypothese – die zeker 
verder empirisch onderzocht dient te worden – dat de mobiliteit binnen de EU een 
onderliggende sociale verandering vastlegt die bestaat uit de uitbreiding van individuele 
leefwerelden. Als onderdeel van dit proces, reageert fysieke mobiliteit slechts in beperkte 
mate op de economische logica. Net zoals het geval is bij andere migrantenpopulaties 
(bijvoorbeeld, Timmerman et al. 2012), zijn ook bij Europeanen financiële voordelen niet 
de enige reden waarom ze verhuizen. De populatie van de EU-movers is inderdaad sterk 
gedifferentieerd – naast werkende Oost-Europeanen zijn er gepensioneerde Noord-
Europeanen in Zuid-Europa, internationale studenten, creatieve stedelijk georiënteerde 
‘Eurostars’, binationale koppels en grensarbeiders (Recchi en Favell 2009; Recchi 2013). 
Hoewel dit moeilijk te meten valt, is het binationale inwonerschap waarschijnlijk ook aan 
het stijgen – iets wat zonder het vrij verkeer bijna ondenkbaar zou zijn voor personen 
die niet behoren tot de jetset. En twee woningen bezitten kan bezwaarlijk economisch 
interessant worden genoemd.

Het is duidelijk dat de effecten van de economische crisis op mobiliteitskeuzes complex 
zijn. Ze worden immers gefilterd door individuele subjectiviteit en levensplannen en zijn 
zeker niet te vatten in een soort van hydraulisch model waarbij wordt verondersteld dat 
mensen de economisch zwakste gebieden verlaten en zich op korte termijn opnieuw 
vestigen in de sterkste. Beschikbare cijfers tonen aan dat dit gewoonweg niet het geval is.

3.	 Intra-EU	mobiliteit	en	sociale	verandering
In eerder onderzoek, met name de PIONEUR en de MOVEACT onderzoeksprojecten, werd 
de sociale leefwereld en de attitudes van EU-movers onderzocht (zie www.moveact.eu 
en www.obets.ua.es/pioneur/). EU-movers werden daarin beschouwd als een strate-
gische minderheid met een toonaangevende rol in het Europese integratieproces. Uit 
de gegevens verzameld in het kader van deze projecten blijkt dat EU-movers een zeer 
diverse groep zijn met twee onderliggende eigenschappen: ze hebben de neiging meer 
open te staan voor interculturele uitwisselingen dan het grote publiek en hebben een 
bovengemiddeld Europees gevoel (Alaminos en Santacreu 2009; Rother en Nebe 2009).

In het laatste deel van dit hoofdstuk gaan we over tot enkele generaliseringen, in de 
vorm van hypothesen. Algemeen stellen we dat internationale mobiliteit functioneert als 
een drager van sociale verandering in Europa. Enerzijds leiden mobiliteitservaringen tot 

5 Dit wordt duidelijk geïllustreerd in een aparte analyse van de nieuwe Italiaanse emigranten 
(Recchi en Salamonska 2013).
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structurele effecten, bestaande uit de denationalisatie van sociale netwerken. Anderzijds 
genereren ze culturele effecten, bestaande uit een sterkere gehechtheid aan de EU. 

2006 (EB 65.1) 2012 (EUCROSS)
Gender (ref: Women) 1.448 *** .929
Age (ref: 65 or more)
             18-24° 1.663 *** 3.499 ***
             25-34 1.729 *** 2.518 ***
             35-44 1.622 *** 2.159 ***
             45-54 1.533 *** 1.749 ***
             55-64 1.366 *** 1.412 **
Education (ref: ISCED 4-5-6, post-sec)
             Low (ISCED: 0-1-2, up to lower sec) .395 *** .686 ***
             Middle (ISCED: 3, upper sec) .610 *** .719 ***
Occupational status (ref: Non-employed) 1.239 *** 1.168
Self-assessed SES (ref: Difficult to make ends meet)
              We make ends meets 1.103 1.154
             Comfortable on the money we have 1.360 *** 1.206
             Very comfortable on the money we have 1.435 *** 1.173
Nationality (ref: German)
             Danish .527 *** 1.504 *
             British .541 *** .910
             Italian .144 *** 1.135
             Spanish .185 *** .331 ***
             Romanian - .999
             French .465 *** -
             Belgian .577 *** -
             Dutch 1.349 *** -
             Irish .411 *** -
             Greek .298 *** -
             Portoguese .191 *** -
             Finnish .420 *** -
             Swedish .642 *** -
             Austrian .499 *** -
             Czech .318 *** -
             Hungarian .125 *** -
             Polish .292 *** -
             Slovak .423 *** -
Lived in another EU member state (> 3 months) 3.472 *** 1.457 ***

Tabel 4: Voorspellen van netwerkdiversiteit: logistische regressiemodellen (2006 en 2012)
Bronnen: EB65.1 (2006): N=21655, df=30, Nagelkerke R2=.213. EUCROSS survey (2013): N=4699, df=18, 
Nagelkerke R2=.102. 

Nota’s: * p<.05, ** p<.01, *** p<.001. ° 15-24 in EB. Coëfficiënten zijn Odds-Ratio. 

Afhankelijke variabelen: EB65.1: ‘R. gaat regelmatig om met inwoners van andere EU landen’, EUCROSS:  
‘R. heeft buitenlandse vrienden’. 

Een beperking van de PIONEUR en MOVEACT projecten lag in hun vergelijkingen van 
EU-movers met EU-stayers. Echter, in bestaande algemene surveys, zoals ik al eerder 
heb besproken, bevatten ‘stayers’ ook een relevant aantal mobiele individuen – zoals 
voormalige langdurige reizigers of genaturaliseerde migranten. Met deze mensen dient 
ook rekening te worden gehouden wanneer men de algemene samenhang tussen 
internationale mobiliteitservaringen, sociaal gedrag en sociale waarden wil achterhalen. 



Over mollen en bevers

27

In een poging dit probleem aan te pakken, worden hieronder de analyses van twee surveys 
van de algemene EU-bevolking gepresenteerd, die ons daarentegen wel in staat stellen 
een duidelijk gedefinieerd onderscheid te maken tussen ‘stayers’ en ‘mobiele Europeanen’ 
(personen die gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden in een ander land 
hebben gewoond). Deze surveys zijn EB65.3 (2006) en EUCROSS (2012), een survey 
uitgevoerd in 6 landen als onderdeel het project EUCROSS (zie www.eucross.eu). Deze 
onderzoeken bevatten bovendien twee soortgelijke (maar niet identieke) indicatoren 
voor ‘netwerkdiversiteit’ en ‘gehechtheid aan de EU’.

2006 (EB 65.1) 2012 (EUCROSS)
Gender (ref: Woman) 1.304 *** 1.294 ***
Age (ref: 65 or more)
             18-24° 1.305 *** .778 *
             25-34 1.067 .572 ***
             35-44 1.068 .879
             45-54 .901 1.077
             55-64 1.082 1.110
Education (ref: ISCED 4-5-6, post-sec)
             Low (ISCED: 0-1-2, up to lower sec) .360 *** .469 ***
             Middle (ISCED: 3, upper sec) .602 *** .616 ***
Occupational status (ref: Non-employed) 1.097 1.231 **
Self-assessed SES (ref: Difficult to make ends meet)
              We make ends meets 1.126 * 1.097
             Comfortable on the money we have 1.538 *** 1.496 ***
             Very comfortable on the money we have 1.821 *** 2.040 ***
Nationality (ref: German)
             Danish .834 .662 ***
             British .485 *** .264 ***
             Italian 1.110 * 1.482 ***
             Spanish 1.970 *** .952
             Romanian - .967
             French .621 *** -
             Belgian 1.070 -
             Dutch 1.697 *** -
             Irish 2.480 *** -
             Greek .992 *** -
             Portoguese 1.137 *** -
             Finnish .353 *** -
             Swedish .410 *** -
             Austrian .469 *** -
             Czech .605 *** -
             Hungarian .657 *** -
             Polish .947 -
             Slovak 1.003 -
Lived in another EU member state (> 3 months) 1.249 *** 1.186 *

Tabel 5: Voorspellen van gehechtheid aan de EU: logistische regressiemodellen (2006 en 2012)
Bronnen: EB65.1 (2006): N = 20.753, df=30, Nagelkerke R2=.136. EUCROSS enquête (2013): N=5.821, 
df=18, Nagelkerke R2=.130.

Opmerkingen: coëfficiënten zijn odds-ratio. *P <.05,**p< .01,***p<.001.° 15-24 in EB.

Afhankelijke variabelen: EB65.1: ‘de EU een goede zaak vs. de EU is goed noch slecht + de EU is een slechte 
zaak’, EUCROSS: ‘Ik zou het jammer vinden als de EU wordt afgeschaft vs. Ik zou het niet jammer vinden noch 
opgelucht zijn + ik zou opgelucht zijn’.
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Zoals gesteld in de hypothese rond de structurele effecten van een mobiliteitservaring, is 
de ervaring van mobiliteit binnen de EU een zeer sterke voorspeller van netwerkdiversiteit 
– met andere woorden, relaties die zich niet beperken tot eigen ‘landgenoten‘ (tabel 4).  
Zoals te verwachten, hebben jongere, meer opgeleide, tewerkgestelde en meer wel-
varende respondenten ook een hogere kans dat er buitenlanders voorkomen in hun  
sociale netwerken. Ze hebben het menselijk, cultureel en economisch kapitaal om 
zich ‘variëteit’ te kunnen veroorloven in hun sociaal kapitaal. Het moet ook gezegd dat  
de mogelijk heden tot contact met niet-onderdanen verschillen van samenleving tot  
samenleving. Echter, los hiervan blijkt ‘mobiel zijn’ het sterkste antecedent te zijn  
voor netwerkdiversiteit. Mobiliteit genereert mogelijkheden tot interculturele relaties, 
neutraliseert wellicht ook vooroordelen en vormt een eerste stap op weg naar samen-
werking, het vormen van relaties en persoonlijke banden, dynamieken die sociale 
psychologen onderzoeken sinds de tijd van Gordon Allport (1954).

Bovendien blijkt dat mobiliteit binnen de EU een positieve evaluatie van de EU zelf 
(tabel 5) in de hand werkt. Deze bevinding strookt volledig met eerdere analyses (Recchi en 
Kuhn 2013; Recchi 2013: 193 e.v.). Een dergelijke empirische verband is ofwel het resultaat 
van een rationele afweging van de voordelen van EU-integratie die duidelijker naar voren 
komen bij het uitoefenen van de rechten van vrij verkeer, ofwel van een emotionele 
projectie van een gemeenschapsgevoel dat voortvloeit uit het leven in verschillende 
landen, of van beide. Zoals in de voorgaande logistische regressiemodellen getoond, zijn 
de effecten van mobiliteit echter zwakker in de meest recente survey. Dit kan betekenen 
dat er een tijdseffect is (mobiele Europeanen veranderen in eurosceptici door de crisis), 
een landeneffect (EU-movers uit de zes landen in de 2012 survey zijn gemiddeld minder 
positief over de EU) of een indicatoreffect (gehechtheid aan de EU wordt minder goed 
gemeten door de ‘EU-afschaffingsvraag’ in EUCROSS dan in de evaluatievraag in EB65.1). 
In welke mate elk van deze interpretaties juist is, is het onderwerp van speculatie.

Besluit
Europa is een continent waar in de afgelopen eeuw miljoenen mensen zijn gestorven ter 
verdediging of uitbreiding van de landsgrenzen. De verwezenlijking van een ruimte met 
vrij verkeer in dit continent, nu verspreid over 28 verschillende soevereine staten, mag 
nooit worden onderschat. Het vrije verkeer is geen business as usual. Er bestaan maar 
weinig dergelijke gerealiseerde utopieën en het mobiliteitsregime van de EU zou kunnen 
dienen als model voor een grenzeloze en gepacificeerde Kantiaanse wereld.

Tot voor kort was het interne vrije verkeer inderdaad het meest gewaardeerde 
product van de Europese integratie. Wanneer bij de publieke opinie wordt gepeild naar 
de betekenis van ‘Europa’ komt vrij verkeer steevast naar voor als antwoord. Vrij verkeer 
was altijd de belichaming van de EU in de hoofden van de Europeanen. En zelfs voor critici 
is het een van de minder omstreden gevolgen van de Europese integratie. In 2013 hebben 
echter verschillende nationale regeringen hun bezorgdheid geuit – hoogstwaarschijnlijk 
om electorale redenen – over de levensvatbaarheid van het systeem en het vermeend 
misbruik door intra-EU migranten bij het aanwenden van sociale en nationale voordelen. 
De beweringen werden echter niet empirisch onderbouwd en schenen veeleer een 
opgelaten proefballonnetje, of een signaal voor het binnenlandse publiek in landen 
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met opkomende anti-EU-bewegingen. In dezelfde geest sprak de Britse premier David 
Cameron de bereidheid van zijn regering uit om de regels op het gebied van vrij verkeer 
in de EU te herzien (Daily Telegraph 2013). Dergelijke aanvallen op de EU-regeling voor 
vrij verkeer komen neer op het in vraag stellen van de bestaansreden van het gehele 
Europese project. Dit project is eventueel bestand tegen een diepgaande hervorming van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid, een verlaging van de EU-begroting, of zelfs de 
afschaffing van de Euro. Maar de Unie zou elke betekenis verliezen als het vrije verkeer 
van personen aan banden wordt gelegd.

Misschien vormt de enorme uitbreiding van het aantal mobiele Europeanen de 
beste buffer tegen dit scenario. Zoals eerder aangetoond, doet het kleine aandeel 
geregistreerde EU-movers geen recht aan het vermogen tot mobiliteit van de Europeanen 
– en niet alleen voor korte toeristische periodes. Europeanen die buiten hun eigen land 
hebben gewoond, genietend van de door de EU voorziene vrijheid van internationale 
verplaatsing, dragen in hun dagelijks leven de fakkel van een pluriforme samenleving die 
openstaat voor diversiteit en kiezen voor het onderschrijven van de Europese politieke 
infrastructuur, de Europese Unie. Zoals Antoon Van Dijk, Luigi Lagrange en Lady Morgan 
destijds vermoedelijk bijdroegen aan de verspreiding van kennis, het verbreden van 
gevoeligheden, de overdracht van vaardigheden en het samenbrengen van menselijk 
vernuft, zo hebben de honderdduizenden EU-movers het potentieel dit vandaag te 
realiseren.

Met een beetje fantasie bootsen de praktijken en houdingen van mobiele Europeanen 
de activiteiten na van twee dieren die, met aanhoudende en vreedzame bedrijvigheid, 
hun ecosysteem definitief veranderen: mollen en bevers. Mollen zijn zeer resistente 
zoogdieren die in het donker en met weinig zuurstof ondergronds kunnen overleven. 
Zeer tegen de zin van de boeren, graven mollen hopen onder hun gewassen. Gazons 
lijken goed onderhouden, maar worden in feite ondermijnd door tunnels van de mollen. 
De activiteit van de mollen heeft als neveneffect dat het de groei stimuleert van een 
grotere verscheidenheid aan planten en onkruid, welke de boeren liever kwijt dan rijk is. 
In de metafoor zijn de mollen mobiele Europeanen en gazons de natiestaten. Zelfs als ze 
stil en pretentieloos te werk gaan, ondermijnt hun mobiliteit de gevestigde indeling van 
bewoners in ‘onderdanen versus buitenlanders’. 

Mobiele Europeanen lijken ook op een andere, misschien mooiere, diersoort: de bever. 
Het is algemeen bekend dat bevers dammen en bruggen bouwen die dwars door kreken 
lopen en waterlopen soms stoppen, doen afwijken of met elkaar verbinden. Dit realiseren 
Europeanen in de samenleving: ze houden vooroordelen tegen, koppelen meningen, 
bevorderen hybride gebruiken en vergroten het bewustzijn van compatibele culturele 
diversiteit onder de gemeenschappelijke noemer ‘Europa’.

Maar de metafoor stopt hier niet. Mollen en bevers lijken misschien mooie, cartooneske 
personages, maar in het echte leven worden ze opgejaagd en gedood door de mens, 
hetzij als ongedierte (de mol) of als prooi (de bever). Zullen hun menselijke tegenhangers 
op dit continent ook een bedreigde soort worden?
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Hoofdstuk 2

Intra-Europese	migratie:		
een	demografische	achtergrond		

bij	migratiepatronen	en		
inter-Europese	partnerschappen		

in	vergelijkend	perspectief
Helga A.G. de Valk, Suzana Koelet en Rob Van der Erf

Inleiding
Het vrije verkeer van personen, zoals gerealiseerd binnen de Europese Unie, maakt het 
steeds makkelijker voor EU-burgers om zich te bewegen over de nationale grenzen van 
de Europese natiestaten. Ondanks de toegenomen mogelijkheden voor mobiliteit zou 
volgens de Eurobarometer van 2008 slechts vier procent van de Europese bevolking 
(EU27) in de loop van zijn of haar leven wel eens naar een ander Europees land verhuizen 
(Bonin et al. 2008 p.4). Gegevens uit de Europese Arbeidskrachten surveys geven aan dat 
elk jaar minder dan een half procent van de Europeanen op arbeidsleeftijd naar een ander 
Europees land migreren (Boeri et al. 2002; Bonin et al. 2008). Het aantal Europeanen dat 
in een ander Europees land woont, neemt niettemin elk jaar toe en zo ook het relatieve 
aandeel Europese migranten tegenover niet-Europese migranten (Vasileva 2010). Tussen 
2001 en 2010 groeide het aandeel buitenlanders in de bevolking van de EU27 landen 
van 4,5% tot 6,5%; het aandeel van de Europeanen hierin nam toe van 34% tot 38% 
(Eurostat databank). In diverse EU-lidstaten zien we recent dat Europeanen een steeds 
groter aandeel hebben in de immigratie. Echter, de Europese migratie die er plaatsvindt, 
lijkt zeker niet willekeurig te verlopen en verandert ook doorheen de tijd. Er zijn duidelijke 
patronen terug te vinden in de landen van herkomst van migranten evenals de patronen 
van vestiging in Europa. Wanneer we kijken naar de Europese migrantenpopulaties blijkt 
er overigens sprake van een grote diversiteit. 

Dit hoofdstuk start vanuit de vragen welke kenmerken hedendaagse Europese 
migratiestromen (zowel immi- als emigratie) vertonen en hoe zij zich over het afgelopen 
decennium hebben ontwikkeld. Anders gezegd, welke mobiliteitspatronen vinden 
we heden ten dage in Europa en hoe zijn deze veranderd over de afgelopen tien jaar? 
We maken gebruik van de reeds bestaande literatuur op dit terrein, maar analyseren 
tevens nieuw empirisch materiaal van onder andere Eurostat. We bestuderen daarbij de 
patronen van de Europese mobiliteitsstromen om meer inzicht te krijgen in de plaatsen 
van waaruit EU-onderdanen vertrekken en zich vestigen. We starten hierbij vanuit een 
breed Europees vergelijkend perspectief en besteden ook aandacht aan de databronnen 
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en de beperkingen daarbij. Vervolgens schetsen we de demografische karakteristieken 
van de betrokken immi- en emigranten (stroom data) alsook van de verblijvende Europese 
migrantenpopulaties (stand data) in een aantal Europese landen. Opnieuw zullen we daar 
een internationale vergelijking maken maar we richten ons ook specifiek op de Belgische 
context. België is reeds lang gekenmerkt door Europese migratie, onder andere als gevolg 
van het feit dat Brussel als hoofdstad van Europa fungeert. In het laatste luik van dit 
hoofdstuk richten we ons op een specifiek aspect van de Europese mobiliteit, namelijk 
gemengde partnerrelaties tussen Belgen en andere Europeanen. We kijken meer bepaald 
naar de kenmerken van Belgen die met een andere EU-onderdaan huwen. 

Via deze verschillende analytische stappen proberen we een integraal beeld te krijgen 
van de intra-Europese mobiliteitspatronen, hoe deze zich hebben ontwikkeld en hoe 
deze zich vertalen in relaties tussen EU-onderdanen. Door deze verschillende dimensies 
over een periode van tien jaar te bekijken komen we tot een completer beeld op basis 
waarvan we trachten ook verwachtingen naar de toekomst te schetsen.

1.	 Achtergrond	van	Europese	mobiliteit
Vanaf vrijwel de start van het Europese integratieproces stond uitwisseling tussen 
landen in Europa centraal. In eerste instantie ging het nog voornamelijk om handel 
en het faciliteren daarvan tussen landen, maar al snel stonden bredere uitwisseling en 
mobiliteit als belangrijke doelen voorop. De drijfveer achter deze ontwikkeling was de 
gedachte dat mobiliteit een positief effect zou hebben op de vorming van een Europese 
identiteit en identificatie met de Europese instituten (Rumfort 2007; Lijphart 1964). 
Waar in eerste instantie het idee bestond om mobiliteit van werknemers te bevorderen, 
werd dit gaandeweg steeds meer uitgebreid naar het bevorderen van mobiliteit in het 
algemeen, ongeacht de beroepsactiviteiten van de betrokkenen. Ook de bijbehorende 
regelgeving is in de loop der jaren in deze zin aangepast. Het is eenvoudiger geworden 
om te reizen binnen Europa, onder andere door de invoering van de Schengenzone en 
het afschaffen van grenscontroles tussen landen in deze zone. Maar ook de ontwikkeling 
van ICT, de uitbreiding van vervoersverbindingen evenals het tot stand komen van 
goedkope vervoersmogelijkheden in en tussen de Europese lidstaten maken het 
alsmaar eenvoudiger om contacten en banden over de grenzen heen te onderhouden 
(Baldoni 2003). De uitbreiding van de EU in verschillende fases (zie het hoofdstuk van 
Recchi in dit boek) betekent bovendien dat de mobiliteitsopties zich uitstrekken over 
steeds grotere gebieden en meer personen. Het samenvallen van deze institutionele en 
maatschappelijke evoluties heeft ervoor gezorgd dat er heden ten dage meer opties zijn 
voor transnationale banden en relaties in Europa dan ooit tevoren. 

De intra-Europese mobiliteit uit zich ook in de samenstelling van de Belgische 
bevolking. In België woonden op 1 januari 2013 ongeveer 1.1 miljoen personen met 
een buitenlandse nationaliteit. Dit komt overeen met 11% van de bevolking. Het 
grootste deel van de buitenlandse bevolking in België heeft de nationaliteit van een 
EU27-lidstaat (68%). De Europeanen (EU27) maken aldus 7% van de totale bevolking uit, 
wat overeenkomt met ongeveer 805.000 personen. De vijf belangrijkste buitenlandse 
nationaliteitsgroepen van in België verblijvende vreemdelingen in 2013 zijn de Italianen, 
de Fransen, de Nederlanders, de Marokkanen en de Polen (CGKR 2013). De grootteorde 
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van deze groepen wordt onder andere beïnvloed door de naturalisatiegraad, die hoger 
is bij niet-westerse migranten dan bij Europese en vooral EU15 migranten. Aangezien 
de meeste EU-onderdanen zich sinds 1993 vrij kunnen verplaatsen binnen de EU zijn de 
voordelen van naturalisatie voor hen veel geringer. Hoewel voor de nieuwe landen die na 
2004 toetraden tot de EU tot 1 mei 2009 een overgangsregeling van kracht was dewelke 
het vrije verkeer van personen alsook werken in België beperkte, zijn deze beperkingen 
inmiddels van de baan en er geldt nu vrij verkeer voor alle EU27-onderdanen (voor meer 
achtergrondinformatie bij de ontwikkeling van Europese mobiliteit en de bijbehorende 
wetgeving, zie Vanduynslager et al. in dit boek).

Het is in deze context van toenemende mobiliteitsmogelijkheden dat we in dit hoofd-
stuk kijken naar mobiliteitspatronen evenals hun reflectie in partnerrelaties. Onder de 
jonge en hoger opgeleide Europeanen hebben uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus 
succesvol mobiliteit gepromoot (zie Van Mol & Beyen in dit boek). Volgens een aantal 
onderzoekers zou er een specifieke hoogopgeleide en hoog-mobiele groep Europeanen 
zijn ontstaan: de zogenaamde ‘free movers’ oftewel ‘Eurostars’ (Favell 2003, 2008). Deze 
geprivilegieerde burgers zouden de mogelijkheden voor mobiliteit ten volle benutten 
voor de ontwikkeling van hun persoonlijk en professioneel leven. Tegelijkertijd zijn niet 
alle Europese migranten als ‘free movers’ te kwalificeren, zo liet eerder onderzoek al zien 
(Lindenfeld & Varro 2008; Koelet, de Valk & Willaert 2011). 

Als we kijken naar gemengde partnerrelaties over de grenzen heen kunnen we 
verwachten dat Europese migranten verschillen van andere transnationale relaties 
(Gaspar 2008, 2009; Braun & Recchi 2008). Waar de liefde en relaties vaak een trigger 
zijn voor migratie (naast meer economische en sociale redenen), is het aangaan van 
binationale relaties tussen EU- burgers eenvoudiger juist vanwege het vrije verkeer en 
mogelijkheden van vestiging zonder restrictieve wetgeving die verblijf bemoeilijkt zoals 
vaak het geval is voor migranten van buiten de EU (bijvoorbeeld Gilmartin en Migge 
2013; Santacreu et al. 2009; Verwiebe 2011). Europese binationale koppels kunnen als het 
bewijs van daadwerkelijke Europese culturele en sociale integratie beschouwd worden 
aangezien ze verschillende Europese culturen samenbrengen op een vaak dagelijkse 
basis (van Wissen en Heering 2014). 

2.	 Data	over	Europese	migratie	en	mobiliteit
Hoewel migratie de belangrijkste ‘driver’ is van bevolkingsveranderingen in vrijwel alle EU 
lidstaten (Eurostat 2012), zijn er nog steeds veel problemen met migratiedata. Deze data 
die een zicht kunnen geven op de bewegingen van burgers zijn ook in de EU nog steeds 
vaak niet compleet omdat ze gebaseerd zijn op de rapportage door de persoon zelf. Data 
over immi- en emigratie zijn daarnaast niet altijd volledig beschikbaar en worden vaak 
ook niet consistent gemeten tussen landen evenals over de tijd. Dit maakt dat de kwaliteit 
van migratiegegevens vaak beperkt is (Nowok et al. 2006; Poulain et al. 2006; Kupiszewska 
en Nowok 2008; Abel 2010).

Wel zijn er recent verschillende initiatieven geweest om te komen tot meer 
vergelijkbare definities en statistieken in de EU evenals projecten om ontbrekende data 
beter te schatten (Raymer, de Beer en Van der Erf 2011). Inmiddels zien we dat de meeste 
EU-27-landen jaarlijkse statistieken over internationale migratiestromen naar het land 
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van laatste verblijf (immigratie) en het land van nieuw verblijf (emigratie) produceren. 
Tegelijkertijd is de graad van detail en het informatieniveau nog niet voor alle landen 
gelijk. Zo houden sommige landen alleen immigratie van vreemdelingen bij (bijvoorbeeld 
Frankrijk, Portugal), wat duidelijk tot een onderschatting van de totale mobiliteit leidt, 
zeker als we willen weten wie er in Europa mobiel is. Sommige landen meten wel 
immigratie maar houden geen emigratiedata bij (bijvoorbeeld Frankrijk). Naast deze 
verschillen in mate waarin de data de daadwerkelijke migratie dekken is er daarnaast ook 
nog een probleem van definitie (voor een volledig overzicht van migratiedatabronnen en 
de problemen daarmee zie Raymer et al. 2011). Ondanks het vrij verkeer van personen in 
de EU, moeten EU-burgers die langer dan drie maanden in een ander land dan hetgene 
waarvan zij de nationaliteit bezitten zich melden voor een verblijfsvergunning. EU-
burgers zijn hiervan niet altijd op de hoogte wat leidt tot een onderrapportering van 
mobiliteit: er vindt weliswaar migratie plaats maar deze wordt niet gemeld en is daardoor 
statistisch onzichtbaar.

We maken in dit hoofdstuk gebruik van data die binnen twee eerdere onderzoeks-
projecten, beide gericht op de verbetering en het creëren van geharmoniseerde en 
consistente migratiedata, zijn gegenereerd (Raymer et al. 2011; meer informatie over 
het MIMOSA en IMEM project op nidi.nl). De data zijn gebaseerd op de gedetailleerde 
Eurostat-statistieken zoals die voor de onderzoekers binnen dit project ter beschikking 
stonden. De eerder geanalyseerde data van de periode 2002-2007 werd in dit hoofdstuk 
uitgebreid met deze van de periode 2008-2011 (de meest recente data beschikbaar ten 
tijde van de analyse voor dit hoofdstuk). We onderscheiden voor de analyses hier drie 
periodes die relevant zijn in het kader van migratie in de EU en de uitbreiding met nieuwe 
lidstaten te weten: 2000-2003, 2004-2007, 2008-2011. Helaas zijn in deze databank geen 
gegevens van België voorhanden. Voor het bespreken van de Belgische situatie maken we 
gebruik van datamateriaal zoals samengebracht in een aantal rapporten van het Centrum 
van Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR). Deze stoelen op administratieve 
gegevens van de registreerde migratiestromen en verblijvende migranten in België en 
zijn in die zin het meest verglijkbaar met de Eurostat-gegevens die we presenteren.

3.	 Patronen	van	mobiliteit
Figuur 1 geeft de top tien van belangrijkste intra-Europese migratie voor de drie 
onderscheiden periodes: 2008-2011 (1a), 2004-2007 (1b), 2000-2003 (1c). Wat meteen 
duidelijk wordt uit deze vergelijking is dat de omvang van de bewegingen (in absolute 
aantallen) tussen de EU-lidstaten duidelijk is toegenomen over het bestudeerde 
decennium (vergelijk figuren 1a en 1c). Verder zien we dat de Poolse migratiestroom 
binnen de EU in absolute termen veruit het belangrijkst is in alle drie de te onderscheiden 
periodes. Vooral de bewegingen tussen Polen en Duitsland springen in het oog: het 
gaat hier om de grootste aantallen van intra-Europese migraties. Overigens betreft 
het niet enkel emigraties uit Polen naar Duitsland maar zien we een vrijwel even grote 
tegenmigratiebeweging tussen beide landen. Tevens is in de twee recente periodes de 
migratie van Polen naar het Verenigd Koninkrijk zichtbaar. Waar het in de 2004-2007, na 
de toetreding van Polen tot de EU nog met name immigratie naar het Verenigd Koninkrijk 
betrof, zien we in de meest recente jaren juist ook dat Polen weer vertrekken uit het 
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Verenigd Koninkrijk. Dit duidt op meer kortdurende circulaire migratie hier dan het geval 
is voor Duitsland. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de buurlanden Polen en Duitsland 
al veel langer met elkaar verbonden zijn waardoor migraties tussen beiden veel minder 
sterk gelinkt zijn aan de EU-uitbreiding. 

Daarnaast springen de migratiebewegingen vanuit en naar Roemenië duidelijk 
in het oog in alle periodes. De omvang van deze migratie, die tussen 2000 en 2003 al 
zichtbaar was, neemt in omvang duidelijk toe in het bestudeerde decennium: ongeveer 
39 000 personen vertrokken tussen 2000 en 2003 naar zowel Italië als Spanje terwijl deze 
aantallen in de periode daarna groeiden naar ongeveer 110 000. Verder zien we in de 
meest recente jaren dat deze omvang voor migratie naar Italië gehandhaafd blijft terwijl 
deze naar Spanje vrijwel gehalveerd is. 

Naast deze migratiebewegingen tussen Oost-Europa en diverse andere EU lidstaten 
zien we dat verder vooral migratie plaatsvindt tussen enerzijds het Verenigd Koninkrijk 
en anderzijds Frankrijk en Spanje. Opnieuw gaat het hier om zowel emigratie uit het 
Verenigd Koninkrijk alsook om immigratie naar dit land. De omvang van deze stromen 
is tussen 2000 en 2011 vrijwel gelijk gebleven, met een lichte groei in de laatste jaren. 
Deze migratiebewegingen tussen de oudere EU-lidstaten lijken enerzijds te duiden op 
pensioenmigratie naar het zuiden van Europa maar kunnen eveneens wijzen op een 
grotere arbeidsmobiliteit tussen deze landen. Om deze migraties verder te kunnen duiden 
dienen we te kijken naar de kenmerken van de migranten (zie volgende paragraaf ). 
Overigens is het natuurlijk van belang te realiseren dat de analyses tot nu toe louter 
gebaseerd zijn op de absolute aantallen migranten die zich verplaatsen tussen landen, 
waarbij de EU-lidstaten met een grotere bevolkingsomvang eerder een belangrijke 
positie innemen. Het is daarnaast relevant te weten welk relatief belang deze bewegingen 
hebben binnen het totaal aantal immi- en emigraties van de betreffende landen. 
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Figuur 1a: Top tien intra-Europese migratiebewegingen in absolute aantallen 2008-2011 
Bron: Eurostat, eigen bewerking auteurs.
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Figuur 1b: Top tien intra-Europese migratiebewegingen in absolute aantallen 2004-2007 
Bron: Eurostat, eigen bewerking auteurs.
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Figuur 1c: Top tien intra-Europese migratiebewegingen in absolute aantallen 2000-2003 
Bron: Eurostat, eigen bewerking auteurs.

Het feit dat we de migratiebewegingen tussen EU-lidstaten in absolute aantallen zien 
toenemen in het laatste decennium roept de vraag op hoe belangrijk Europese mobiliteit 
nu eigenlijk is binnen de totale immi- en emigratie van de verschillende EU-landen. 
Figuur 2 geeft het relatieve aandeel van de EU-migratie voor een selectie van Europese 
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landen weer. Niet alle EU-landen kunnen worden opgenomen in deze figuur simpelweg 
omdat er niet overal de betreffende informatie voor handen is (zo meet Frankrijk enkel 
immigratie en geen emigratie). Zoals duidelijk wordt uit de figuur is Europese migratie 
van substantieel belang in het merendeel van de landen. We vinden op basis van de 
beschikbare gegevens echter een driedeling in landen naargelang het relatieve belang 
van EU-mobiliteit in hun migratieprofiel. Ten eerste: Noordwest-Europa waar Europese 
mobiliteit ten minste de helft van de totale migraties reflecteert (bijv. Denemarken, 
Nederland, Duitsland en ook België; laatste niet in figuur). Voor deze landen is Europese 
mobiliteit dus van groot belang voor zowel hun immi- en emigratie. In deze landen die tot 
de kern van de EU behoren, lijken er dus veel verplaatsingen (zowel immi- als emigratie) 
plaats te vinden. Dit komt mogelijk ook vanwege hun vele grenzen met andere Europese 
lidstaten (Ravenstein (1889) noemde in zijn werk al de lengte van de grenzen belangrijk 
voor de omvang van migratie). Vanzelfsprekend spelen hier echter ook een veelheid aan 
andere factoren een rol zoals arbeidsmogelijkheden, huisvestingskosten, maar ook het 
feit dat deze landen tot de grondleggers van de Europese eenwording kunnen worden 
gerekend en daarmee al een langere geschiedenis van aanpassing hebben.

Een tweede groep van landen wordt getypeerd door eveneens een relatief groot 
belang van Europese mobiliteit maar dan vooral wat betreft emigratie. Dit zijn met name 
een aantal nieuwe lidstaten van Europa (Polen, Letland, Litouwen en in mindere mate 
ook Roemenië). Uit deze landen wordt er wel naar andere EU lidstaten geëmigreerd maar 
omdat deze landen de buitengrens van Europa vormen, betreft de immigratie naar deze 
landen voornamelijk derdelanders van buiten de EU. Voor Europese migranten van elders 
uit de EU zijn deze landen een minder interessante bestemming vanwege de beperkte 
economische mogelijkheden en lage lonen.

Ten derde is er een groep landen waar Europese migratie weliswaar meer dan 
een derde van de totale bewegingen omvat maar waar niet-Europese mobiliteit nog 
steeds van groot belang is. In deze laatste groep vinden we bijvoorbeeld landen als het 
Verenigd Koninkrijk en Spanje. Migratie van buiten de EU naar deze landen domineert 
ook in de periode 2008-2011. Dit is enerzijds de weerslag van de voortgaande migratie 
uit voormalige koloniën van deze landen en de historische links tussen de verschillende 
werelddelen welke onder andere hun weerslag vindt in eenzelfde taal. Daarnaast blijft 
voor Spanje Marokkaanse migratie van belang en trekt het Verenigd Koninkrijk zowel 
asielzoekers als studenten uit het Afrikaanse continent aan. Deze vormen van migratie 
zijn voor deze twee landen daarmee veel belangrijker in de totale migratie dan het geval 
is voor andere Europese landen.

Hoewel gegevens voor België niet voorhanden zijn in de Eurostat data, laten gegevens 
van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR 2013) duidelijk 
zien dat het merendeel van de nieuwe immigranten van vreemde origine naar België 
(dus degenen die nieuw toekomen in het land en niet de Belgische nationaliteit hebben) 
afkomstig is uit de EU-27. Het ging in 2011 om 78,473 personen ofwel 57% van de totale 
immigraties van vreemdelingen. Hoewel dit aandeel van Europese migranten in de 
totale instroom van immigranten naar België al sinds 1990 relatief stabiel is, zien we wel 
een verschuiving van herkomstlanden. Ook in 2011 komt het grootste percentage van 
de Europese immigranten (35%) nog steeds uit de oude EU-15 lidstaten (en met name 
Nederland en Frankrijk), maar daarnaast is het relatief belang van de nieuwe lidstaten 
gegroeid van 10% naar 22% in de periode tussen 2004 en 2011. Deze groei valt vrijwel 
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volledig toe te schrijven aan hogere immigratie vanuit de nieuwe EU-lidstaten en met 
name Polen, Roemenië en Bulgarije (CGKR 2013). Waar migranten van de oude EU 
lidstaten relatief vaak in de grensstreken gevonden worden, zijn de immigranten van de 
nieuwe EU lidstaten juist vaker in de grote steden te vinden. 
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Figuur 2: Percentage intra-Europese migratie binnen het totaal aantal emigraties (wit) en immigraties 
(grijs), voor geselecteerde Europese landen 2008-2011 
Bron: Eurostat eigen bewerking auteurs.

4.	Welke	Europeanen	zijn	mobiel?
Uit het voorgaande deel kunnen we besluiten dat intra-Europese mobiliteit belangrijk is, 
maar tegelijk lijkt ze niet in alle landen hetzelfde belang te hebben. Wie zijn het nu die 
binnen Europa migreren? Eerdere studies hebben aangetoond dat slechts een klein deel 
van de bevolking mobiel is (Bonin et al. 2008). Vaak wordt gesuggereerd dat het vooral 
hoger opgeleiden zijn die genieten van het vrije verkeer in de EU (Recchi 2008; Favell 
2008). Maar welke demografische kenmerken hebben diegenen die mobiel zijn in Europa? 
Figuur 3 geeft een bevolkingspiramide weer voor de migranten van Polen naar Duitsland 
(a) en van Duitsland naar Polen (b) voor 2008. De opbouw van de migrantenpopulatie 
naar geslacht en vijfjaars-leeftijdsgroepen voor dit jaar is indicatief voor de vijf daaraan 
voorafgaande jaren. De mobiliteit tussen beide landen wordt duidelijk gedomineerd 
door mannen. Daarnaast zijn het vooral mannen tussen de 20 en 50 jaar die tussen beide 
landen migreren. Dit suggereert een sterke mannelijke arbeidsmigratie die zo het lijkt 
vooral Polen betreft die naar Duitsland komen om te werken (fig. 3a) maar ook weer 
terugkeren (fig. 3b).
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Figuur 3: Bevolkingspiramide naar leeftijd en geslacht voor migranten van Polen naar Duitsland 
(links, a) en van Duitsland naar Polen (rechts, b) 
Bron: Eurostat, eigen bewerking auteurs.

Vergelijken we deze Poolse migratie naar Duitsland (fig. 3a) met die naar Nederland (fig. 
4) dan zien we een heel ander beeld. Poolse migranten die naar Nederland komen zijn 
meestal jong; de hoofdmoot is tussen de 20 en 35 jaar. Verder zien we vooral ook dat er 
evenveel mannen als vrouwen naar Nederland komen, in tegensteling tot Duitsland. Het 
kleine aandeel kinderen in de populatie zijn vooral kinderen die in Nederland werden 
geboren. Hoe deze migratiebewegingen samenhangen met andere levenslooptransities 
is cruciaal om meer inzicht te krijgen in de manieren waarop intra-Europese mobiliteit 
doorheen het leven plaatsvindt. Nieuw onderzoek onder Poolse migranten gebaseerd op 
gegevens uit de bevolkingsregisters in Nederland, laat zien dat het krijgen van kinderen 
evenals de partnerkeuze belangrijke determinanten vormen voor het zich vestigen 
op meer permanente basis. Waar in het algemeen circulaire en retourmigratie hoog is, 
blijkt dit vooral het geval voor degenen die single zijn en die nog geen kinderen hebben 
(Kleinepier en de Valk 2015).

Ook voor België laat onderzoek van Wets en Pauwels (2012) zien dat het merendeel 
van de aanwezige Poolse migranten late twintigers en dertigers zijn. Hoewel het aantal 
kinderen onder deze migrantengroep nog beperkt is, blijkt wel dat geboortes onder de 
Poolse herkomstgroep van belang zijn in het totaal aantal geboorten in Vlaanderen: zij 
nemen de vijfde plaats in van kinderen geboren met een vreemde nationaliteit. Waar we 
voor Nederland zagen dat het krijgen van kinderen mogelijk een belangrijke factor is 
om te blijven wordt dit voor België ook bevestigd in het onderzoek van Piqueray (2012). 
Poolse ouders die eenmaal kinderen op school hebben in België lijken hun toekomst 
meer daar te zien omwille van het feit dat ze de schoolloopbaan van hun kinderen niet 
willen onderbreken vanwege de mogelijk negatieve effecten op de onderwijsuitkomsten. 
Tegelijkertijd tonen gegevens van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 
(RKW) ook dat een aanzienlijk deel van de kinderen in Polen verblijft. Verder blijkt ook 
dat de demografische samenstelling van de Bulgaarse en Roemeense herkomstgroepen 
vergelijkbaar is met die van de Poolse (Wets en Pauwels, 2012). De vestigingspatronen 
van deze groepen in België verschilt echter wel: waar de Poolse en Roemeense groep zich 
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voornamelijk in het Brussels Hoofdstedelijk en Vlaamse Gewest vestigen, zijn de Bulgaren 
eerder in Oost Vlaanderen en het Vlaams Gewest gevestigd.
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Figuur 4: Bevolkingspiramide naar leeftijd en geslacht van migranten van Polen naar Nederland, 
2009
Bron: Eurostat, eigen bewerking auteurs.

Overigens is het relevant te realiseren dat de migratiegeschiedenis van Polen naar België 
veel verder terug gaat in de geschiedenis en feitelijk al start met arbeidsmigratie in het 
interbellum (CGKR 2006). In dit opzicht valt de komst van Poolse migranten niet enkel te 
herleiden tot de uitbreiding van de Europese Unie. De Poolse migratie naar België werd 
bovendien al lange tijd gekenmerkt door een hoge mate van pendelmigratie en circulaire 
migratie. Het migratieproject is niet zozeer gericht op permanente vestiging, maar het 
doel is in eerste instantie het verwerven extra inkomen, zo blijkt uit eerder studies (CGKR 
2006). Of dit ook voor de huidige migranten geldt, is echter niet duidelijk.

Hoe levensloop en migratie samenhangen, kunnen we verder ook duidelijk zien als 
we twee migratiestromen naar Spanje met elkaar vergelijken: de Roemeense en de Britse 
(respectievelijk figuur 5a en 5b). De Roemeense migratie naar Spanje wordt duidelijk 
bepaald door jongeren (de leeftijdsgroep 20-24 is oververtegenwoordigd). Zowel mannen 
als vrouwen komen waarschijnlijk voor werk (en deels voor studie) naar Spanje. Kijken 
we vervolgens naar de Britse migratie naar Spanje, dan zien we dat er bij deze groep 
helemaal geen sprake meer is van een piramide maar eerder een urnvormige opbouw 
van de migranten. Een deel van de migranten bevindt zich in de middelste levensfase 30-
40 jaar en een groot deel eerder in de latere levensfase (vanaf 55 jaar). Dit geeft duidelijk 
aan dat de Britse migratie enerzijds free movers zijn die komen voor werkgerelateerde 
redenen maar daarnaast ook pensioenmigratie betreft (zie ook King 2006).
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Figuur 5: Bevolkingspiramide naar leeftijd en geslacht van migranten van Roemenië naar Spanje 
(links, a) en van het Verenigd Koninkrijk naar Spanje (rechts, b) 2008-2011 
Bron: Eurostat, eigen bewerking auteurs.

Verder kunnen we ook een beeld krijgen van de Europese migrant door te kijken naar 
de Europese migranten die in een bepaald land woonachtig zijn (zogenaamde ‘stock’ of 
‘stand’ data). In totaal woonden er in 2012 ruim 32 miljoen vreemdelingen in de EU-27. Dit 
komt neer op ruim zes procent van de totale bevolking die wonen in een land waarvan zij 
niet de nationaliteit hebben. Overigens is ruim negen procent van de EU-27 bevolking niet 
geboren in het land waar ze op dit moment wonen. Voor ons doel hier is het echter van 
belang een onderscheid te maken naar EU en niet-EU onderdanen in de totale bevolking. 
Kijken we dus naar samenstelling van de bevolking op basis van burgerschap in een 
selectie van EU 27 landen (figuur 6) dan blijkt ten eerste dat tussen de 3 en 10 procent 
van de bevolking in deze landen niet de nationaliteit heeft van het land waar men woont 
(dit is de reden waarom de balken nergens optellen tot 100 procent in figuur 6). Ten 
tweede zien we dat in België verhoudingsgewijs het kleinste aandeel van de bevolking als 
Belgisch burger geboren is (83 procent van de totale bevolking) en in Finland het grootste 
deel van de bevolking als Fins staatsburger (97 procent van de bevolking). Verder wordt 
uit figuur 6 duidelijk dat maar een beperkt aantal EU-onderdanen staatsburger wordt 
van het land waar men woont (lichtgrijze balken) en meer vreemdelingen van buiten 
de EU de nationaliteit van het land van vestiging aannemen (witte balken). Voor België 
zien we bijvoorbeeld dat ongeveer twee procent van de Belgische staatsburgers in 2012 
voorheen een andere EU-nationaliteit had en zo’n vijf procent een niet-EU-nationaliteit. 

Terwijl we in figuur 6 enkel voor de staatburgers een onderscheid maken naargelang 
hun geboorteland, richt figuur 7 zich net op dat deel van de bevolking dat geen 
staatsburger is in de betreffende landen. We vinden dat ongeveer in de helft van de 
gevallen (op een paar uitzonderingen na) het burgers betreft uit een ander EU-land. Uit 
welke EU-lidstaat deze personen afkomstig zijn, kunnen we uit deze gegevens echter niet 
afleiden. 
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Figuur 6: Het aandeel staatsburgers in de totale bevolking (%), naar land van geboorte, geselecteerde 
EU 27 landen, 2012

Bron: Eurostat, eigen bewerking auteurs.
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Figuur 7: Het aandeel niet-staatsburgers in de totale bevolking (%), naar land van geboorte, 
geselecteerde EU 27 landen 2012
Bron: Eurostat, eigen bewerking auteurs.

Wanneer we echter de informatie voor België specifiek bekijken (Tabel 1) dan zien we 
dat we hier vooral te maken hebben met burgers uit andere EU 15 landen: 59 procent 
van degenen met een buitenlandse nationaliteit komt daar vandaan. Zoals eerder in dit 
hoofdstuk al beschreven zijn het vooral de buurlanden (Nederland en Frankrijk) die het 
grootste aandeel hierin vormen. Een andere 9 procent heeft de nationaliteit van een van 
de EU 27 landen. Hoewel de top vijf van herkomstlanden van nieuwe migranten dit beeld 
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nog steeds bevestigt, zien we vooral in 2011 wel een duidelijke toename van het aandeel 
Poolse en vooral Roemeense migranten in de totale immigratie naar België in dat jaar 
(CGKR 2013). Deze laatste gegevens zijn echter ‘flow’ gegevens. In hoeverre deze evolutie 
ook terug te vinden zal zijn in de samenstelling van de migrantenpopulatie in België 
(stock data) zal met het openbaar worden van de nieuwe bevolkingsgegevens later dit 
jaar duidelijk worden.

N %

Belgen 9.839.239 90

Vreemdelingen 1.057.666 10

    Waarvan: EU 15 619.792 59

    EU27 (excl. EU 15) 98.363 9

    Andere Europese landen 84.613 8

    Afrika 157.592 15

    Azië 66.633 6

    Amerika 29.615 3

    Oceanië 1.058 0,1

Tabel 1: Samenstelling van de Belgische bevolking naar nationaliteit (in absolute aantallen en 
percentages), 2010
Bron: Koelet & de Valk 2014; eigen berekening gebaseerd op CGKR 2012, p. 28. 

5.	 Europese	partnerrelaties:	wie	huwt	met	wie	in	
België?

Gemengde huwelijken zijn al veelvuldig bestudeerd en worden vaak gezien als indicator 
voor het vervagen van groepsgrenzen. Het onderzoek naar binationale gemengde 
huwelijkssluiting was tot nu toe echter vooral gericht op huwelijken van migranten 
van niet-westerse origine. Europese binationale huwelijken zijn vrijwel volledig 
onderbelicht gebleven in de bestaande studies. Dit is verbazingwekkend gezien de 
reeds lang bestaande banden tussen diverse regio’s (onder andere in grensstreken) in 
Europa. Bovendien domineren in veel EU-lidstaten Europeanen in de migratiepopulatie 
(op enkele uitzonderingen zoals Spanje en het Verenigd Koninkrijk na, cf. supra). Dit is 
zeker ook het geval voor België; met Brussel als hoofdstad en ‘hart’ van de EU huisvest 
dit land een grote groep Europese migranten. Velen hiervan zijn relatief jong en dus 
vaak in de huwbare leeftijd. De verdergaande Europese eenwording waarmee ook de 
mobiliteitsopties binnen Europa toenamen, zou haar bijdrage kunnen hebben in het 
ontstaan van Europese binationale koppels.

Aangezien vaak wordt verondersteld dat in gemengde relaties grenzen tussen 
herkomstgroepen vervagen (zie bijvoorbeeld Gordon, 1964; Park & Burgess 1969; Qian & 
Lichter 2007; Kalmijn 1998), zouden Europees binationaal gehuwden kunnen bijdragen 
aan de Europese identiteitsvorming. In een recent gestart onderzoek naar Europese 
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binationale huwelijken (EUMARR gefinancierd binnen het ESF-ECRP programma 2009) 
werken vier Europese landen (Nederland, België, Spanje en Zwitserland; de Valk & Diez 
Medrano 2014) samen om meer zicht te krijgen op frequentie en kenmerken van Europese 
binationale huwelijken. Hiervoor wordt een beroep gedaan op bevolkingsstatistieken 
uit registerdata, census en huwelijksstatistieken. Het tweede deel van de studie omvat 
een survey waarbij wordt ingegaan op de samenhang tussen Europese huwelijken en de 
levensstijl van partners evenals de ontwikkeling van een Europese identiteit binnen deze 
huwelijken. 

In een eerder onderzoek werd het aantal nieuwe binationale huwelijken dat 
gedurende 2000-2009 gesloten werd in België al bestudeerd (zie Koelet, de Valk & Willaert 
2011). Het gaat hier om huwelijken waarbij beide partners een verschillende nationaliteit 
hebben op het moment van huwelijk. Dit betekent niet noodzakelijk dat zij ook in een 
verschillend land geboren of opgegroeid zijn. Voor 2009 zien we dat ongeveer 43 000 
huwelijken werden gesloten (tabel 2). In 18% van deze huwelijken hadden de partners 
niet dezelfde nationaliteit en in ongeveer een derde daarvan gaat het om binationale 
huwelijken tussen EU onderdanen. Binationale Europese huwelijken komen in België dus 
maar beperkt voor. Het onderzoek liet ook zien dat dit patroon stabiel bleef doorheen het 
afgelopen decennium. Dit beeld is overigens behoorlijk vergelijkbaar met wat gevonden 
wordt voor Nederland (Van Wissen & Heering 2014). Tegelijkertijd vinden we voor de mate 
waarin binationaal gehuwd wordt een aanzienlijke variëteit tussen herkomstgroepen. 
De groep gemengd gehuwden is zeer divers; we vonden zes groepen die op diverse 
kenmerken van elkaar verschillen. In bijna de helft van de gevallen zijn de beide partners 
overigens in België geboren of opgegroeid. De onderzoeksresultaten laten zien dat voor 
het aangaan van een relatie er blijkbaar meer intensief contact tussen groepen nodig is 
en dat vrij verkeer binnen de EU niet noodzakelijk leidt tot een grotere mate van sociale 
integratie tussen groepen (Koelet, de Valk & Willaert 2012). Vanzelfsprekend realiseren 
we ons dat huwelijken tegenwoordig maar een deel van alle partnerrelaties betreft in 
landen als Nederland en België. Aanvullende analyses van de censusdata (2001) laten 
zien dat ongeveer 20 procent van alle Europese binationale koppels woonachtig in België 
ongehuwd samenwoont met hun partner. Tegelijkertijd zijn deze aantallen zo klein dat het 
aandeel Europese binationale koppels in het totaal aantal koppels in 2001 met slechts één 
procent toeneemt wanneer we ook de ongehuwd samenwonenden meetellen (Koelet & 
de Valk 2014). Wel kunnen we voor de toekomst verwachten dat deze relatievorm ook 
voor de Europese koppels belangrijker wordt en dus meegenomen moet worden in de 
analyse naar gemengde relatievorming. 

N %

Totaal aantal huwelijken 43.121 100

Binationale huwelijken 7.936 18,4

  Waarvan Europese binationale huwelijken (EU27) 2.868 36,1

  Waarvan Europese binationale huwelijken (EU12) 2.459 31,0

Tabel 2: Binationale huwelijken in het totale aantal huwelijken gesloten in België in 2009
Bron: Huwelijksregister 2009 – ADSEI, eigen bewerking verschenen in Koelet, de Valk & Willaert 2011.
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Vergelijken we nu Europese binationale met andere niet-Europese binationale huwelijken 
dan kan een beter beeld gekregen worden van de mogelijk specifieke situatie van Europese 
relaties. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de partnerkeuzes van Europese 
migranten en niet-Europese migranten in België op basis van de censusgegevens van 
2001. We bestuderen alle koppels die maximaal vijf jaar voor de census getrouwd zijn. We 
beperken de analyse tot de EU 15 aangezien in 2001 alleen voor de EU 15 het vrij verkeer 
van onderdanen van toepassing was. Er wordt een onderscheid gemaakt naar diegenen 
die binnen (endogaam) en diegenen die buiten (exogaam) de eigen herkomstgroep 
huwen. Zoals de laatste kolom van de tabel laat zien, huwt ongeveer 28 procent van de 
Europese migranten met iemand van dezelfde herkomst. Het merendeel huwt dus met 
iemand van een andere herkomstgroep en exogame huwelijken met een Belg komen 
daarbij het meest voor: 56 procent van de huwelijken gesloten in de periode 1996-2000 
is met een Belg en nog eens 17 procent huwt met een partner van een andere herkomst 
(EU of niet-EU). Buiten de groep huwen is dus eerder de norm dan de uitzondering 
onder de in België verblijvende Europese migranten. Deze bevindingen zijn wat dat 
betreft tegengesteld aan wat vaak in de literatuur wordt verondersteld als het gaat om 
relatievorming waar endogamie doorgaans domineert en waar met name een preferentie 
voor een partner met dezelfde kenmerken als de eigen herkomst zou prevaleren (Kalmijn 
1998). De Europese migranten in onze studie lijken op dit punt dan ook niet op de groep 
niet-Europese migranten waar endogamie veel belangrijker is (43 procent van alle 
huwelijken van niet-Europeanen, zie kolom 3 tabel 3). Ook onder de groep niet-Europese 
migranten zien we relatief veel gemengde huwelijken. Dit is echter een overschatting 
van de feitelijke gemengde huwelijkssluiting omdat de naturalisatiegraad onder de niet-
Europese migranten veel hoger ligt en een deel van degenen die huwt met een Belg 
feitelijk huwt met een genaturaliseerde persoon van dezelfde herkomst (Van Landschoot 
et al. 2014). Dit is voor Europese migranten veel minder het geval aangezien naturalisaties 
veel ongebruikelijker zijn (de Valk & Diez Medrano 2014). 

Niet-Europeanen Europeanen EU15

Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal

Endogaam (X-X) 7,615 5,188 12,803 2,362 2,325 4,687

52.6% 33.8% 43.0% 28.5% 27.4% 27.9%

Exogaam (X-Be) 5,386 8,405 13,791 4,466 4,861 9,327

37.2% 54.8% 46.3% 53.9% 57.2% 55.5%

Gemengd (X-EUR) 638
4.4%

889
5.8%

1,527
5.1%

565
6.8%

578
6.8%

1,143
6.8%

Gemengd (X-non EUR) 825
5.7%

854
5.6%

1,679
5.6%

900
10.9%

736
8.7%

1,636
9.7%

Totaal 14,464
100%

15,336
100%

29,800
100%

8,293
100%

8,500
100%

16,793
100%

Tabel 3: Partnerkeuze van Europese (EU15) en niet-Europese migranten in België, gehuwd in de 
periode 1996-2000.
Bron: Census België 2001, eigen berekeningen van de auteurs.
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Eerder onderzoek suggereert dat een aantal factoren van belang zijn voor het al dan niet 
aangaan van een gemengde relatie. We beperken ons hier tot twee individuele factoren 
waar in studies vaak aan gerefereerd wordt (zie onder andere Kalmijn 1998 en Cortina, 
Esteve & Domingo 2008) namelijk de sociaaleconomische positie (geïndiceerd door 
opleiding) en de leeftijd bij migratie. Opleidingsniveau zou vooral een indicator zijn voor 
de mate waarin de persoon een potentieel aantrekkelijke partner is in de ‘huwelijksmarkt’. 
Voor migranten met een lagere sociaal-economische positie, minder gedeelde ervaring 
en culturele affiniteit met de meerderheidsgroep verwachten we daarom hogere kansen 
op endogamie aangezien de autochtone bevolking hen niet als aantrekkelijke partners zal 
percipiëren. Europese migranten hebben vaker een betere sociaal economische positie 
en zijn daardoor mogelijk aantrekkelijker partners dan veel niet-Europese migranten 
(Gaspar 2008). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ge
en

 d
ip

lo
m

a

b
as

is
on

de
rw

ijs

se
cu

nd
ai

r o
nd

er
w

ijs

te
rt

ia
ir 

ni
et

 u
ni

ve
rs

ita
ir

un
iv

er
is

ta
ir

ge
en

 d
ip

lo
m

a

b
as

is
on

de
rw

ijs

se
cu

nd
ai

r o
nd

er
w

ijs

te
rt

ia
ir 

ni
et

 u
ni

ve
rs

ita
ir

un
iv

er
is

ta
ir

ge
en

 d
ip

lo
m

a

b
as

is
on

de
rw

ijs

se
cu

nd
ai

r o
nd

er
w

ijs

te
rt

ia
ir 

ni
et

 u
ni

ve
rs

ita
ir

un
iv

er
is

ta
ir

ge
en

 d
ip

lo
m

a

b
as

is
on

de
rw

ijs

se
cu

nd
ai

r o
nd

er
w

ijs

te
rt

ia
ir 

ni
et

 u
ni

ve
rs

ita
ir

un
iv

er
is

ta
ir

Niet-Europese man Niet-Europese vrouw Europese man Europese vrouw

X-X

X-nEUR

X-EUR

X-BE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ge
en

 d
ip

lo
m

a

b
as

is
on

de
rw

ijs

se
cu

nd
ai

r o
nd

er
w

ijs

te
rt

ia
ir 

ni
et

 u
ni

ve
rs

ita
ir

un
iv

er
is

ta
ir

ge
en

 d
ip

lo
m

a

b
as

is
on

de
rw

ijs

se
cu

nd
ai

r o
nd

er
w

ijs

te
rt

ia
ir 

ni
et

 u
ni

ve
rs

ita
ir

un
iv

er
is

ta
ir

ge
en

 d
ip

lo
m

a

b
as

is
on

de
rw

ijs

se
cu

nd
ai

r o
nd

er
w

ijs

te
rt

ia
ir 

ni
et

 u
ni

ve
rs

ita
ir

un
iv

er
is

ta
ir

ge
en

 d
ip

lo
m

a

b
as

is
on

de
rw

ijs

se
cu

nd
ai

r o
nd

er
w

ijs

te
rt

ia
ir 

ni
et

 u
ni

ve
rs

ita
ir

un
iv

er
is

ta
ir

Niet-Europese man Niet-Europese vrouw Europese man Europese vrouw

X-X

X-nEUR

X-EUR

X-BE0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ge
en

 d
ip

lo
m

a

b
as

is
on

de
rw

ijs

se
cu

nd
ai

r o
nd

er
w

ijs

te
rt

ia
ir 

ni
et

 u
ni

ve
rs

ita
ir

un
iv

er
is

ta
ir

ge
en

 d
ip

lo
m

a

b
as

is
on

de
rw

ijs

se
cu

nd
ai

r o
nd

er
w

ijs

te
rt

ia
ir 

ni
et

 u
ni

ve
rs

ita
ir

un
iv

er
is

ta
ir

ge
en

 d
ip

lo
m

a

b
as

is
on

de
rw

ijs

se
cu

nd
ai

r o
nd

er
w

ijs

te
rt

ia
ir 

ni
et

 u
ni

ve
rs

ita
ir

un
iv

er
is

ta
ir

ge
en

 d
ip

lo
m

a

b
as

is
on

de
rw

ijs

se
cu

nd
ai

r o
nd

er
w

ijs

te
rt

ia
ir 

ni
et

 u
ni

ve
rs

ita
ir

un
iv

er
is

ta
ir

Niet-Europese man Niet-Europese vrouw Europese man Europese vrouw

X-X

X-nEUR

X-EUR

X-BE

Figuur 8: Voorspelde kansen voor verschillende partnerkeuzes naar hoogst behaald opleidingsni-
veau voor Europese en niet-European mannen en vrouwen (met een gemiddelde score op de indi-
viduele en contextuele controle variabelen) 
Legende: X-X: endogaam huwelijk binnen eigen herkomstgroep, X-nEUR: exogaam huwelijk met niet-Euro-
pese partner, X-EUR: exogaam huwelijk met Europese partner, X-BE: exogaam huwelijk met Belgische partner 

Bron: Census België 2001, eigen bewerking van de auteurs.
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We presenteren in figuur 8 de voorspelde kansen (predicted probabilities) van verschillende 
partnerkeuzes voor Europese en niet-Europese mannen en vrouwen, gehuwd tussen 1996 
en 2000, gebruikmakend van de Belgische censusgegevens van 2001. Voor de Europese 
migranten (mannen en vrouwen) neemt de kans om te huwen met een Belgische partner 
niet toe met het hebben van een hoger opleidingsniveau. Dit laatste wordt (in lijn met 
eerder onderzoek en onze eerder geformuleerde veronderstelling) wel gevonden voor 
niet-Europese migranten. Voor de Europese migranten vinden we daarentegen eerder 
een U-vorm met lagere kansen om een Belg te huwen aan beide uiteinden van de 
onderwijsladder. Juist degenen met een meer gemiddeld opleidingsniveau hebben een 
grotere kans op een gemengd huwelijk met een Belgische partner en dit geldt voor zowel 
mannen als vrouwen (respectievelijk 64% en 78%; gecontroleerd voor andere individuele 
en contextuele variabelen in het model). De figuur laat verder zien dat de kansen op een 
gemengd huwelijk in België groter zijn voor vrouwen dan voor mannen. Verder blijkt 
dat universitair geschoolde Europeanen wel veel vaker huwen met een partner van een 
andere Europese herkomst (dan die van henzelf of België). Deze resultaten suggereren 
enerzijds dat vrouwen zich mogelijk vaker bij hun partner vestigen en daar huwen dan het 
geval is voor mannen (vrouwen van zowel Europese als niet-Europese herkomst huwen 
vaker met een Belg dan mannen). Anderzijds maakt het volgen van hoger onderwijs en 
de daaraan gekoppelde opties tot mobiliteit voor het volgen van studies (en werk) in het 
buitenland het blijkbaar meer aannemelijk een huwelijkspartner te vinden afkomstig uit 
een andere EU lidstaat. 

De tweede factor die in veel onderzoek naar gemengde huwelijken wordt aangehaald is de 
leeftijd bij migratie. Wanneer de persoon op jonge leeftijd naar het land van bestemming 
zou zijn gekomen dan zal de sociale en culturele afstand met de meerderheidsbevolking 
kleiner zijn. Bovendien zijn er door een langere socialisatie in België meer mogelijkheden 
om een potentiële Belgische partner te ontmoeten en dat zal zich vertalen in meer 
gemengde huwelijken, zo wordt vaak gesuggereerd (Kalmijn en Van Tubergen 2010). 
Uit onze analyses blijkt dat de leeftijd bij migratie van groter belang is voor het aangaan 
van een huwelijk met een Belg door Europese dan door de niet-Europese migranten 
(Figuur 9). Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen zoals duidelijk wordt uit de figuur. 
In de figuur wordt de kans op een huwelijk met een Belg versus een partner van de 
eigen herkomstgroep weergegeven (opnieuw gecontroleerd voor andere individuele en 
contextuele variabelen). Wanneer de Europese migrant op jonge leeftijd is gemigreerd dan 
is er een grotere kans dat de person met een Belg huwt dan wanneer de migratie op latere 
leeftijd plaatsvindt. Dit effect vinden we minder sterk voor de niet-Europese migranten. 
Huwelijksmigratie met een partner van de eigen herkomstgroep waarbij de migratie naar 
België plaatsvindt in hetzelfde jaar als het huwelijk, is veel meer voorkomend onder de 
niet-Europese migranten. Bepaalde herkomstgroepen in België vinden hun partner nog 
vaak in het land van herkomst (bijvoorbeeld de Turkse en Marokkaanse groep). Het feit 
dat huwelijk en migratie dan zo sterk aan elkaar gerelateerd zijn in de tijd heeft natuurlijk 
alles te maken met de wetgeving voor verblijf in België. Voor Europese migranten is deze 
wetgeving niet van toepassing en zien we daardoor andere effecten voor de leeftijd bij 
migratie. 
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Figuur 9: Kans op een huwelijk met een Belg versus een endogaam huwelijk voor Europese en 
niet Europese mannen en vrouwen (met een gemiddelde score op de individuele en contextuele 
controlevariabelen) 
Bron: Census België 2001, eigen bewerking.

Besluit
De Europese eenwording biedt nieuwe mogelijkheden voor mobiliteit voor EU 
onderdanen. In deze bijdrage lieten we zien dat intra-Europese migratie desondanks nog 
beperkt is hoewel het relatieve belang van intra-Europese migratie wel toeneemt in de 
totale mobiliteit die we in diverse Europese landen zien. Het werd echter duidelijk dat 
we niet zozeer enkel dienen te kijken naar de immigratiestromen naar een bepaald land 
maar evengoed naar de emigratiestromen. Intra-Europese migratiepatronen lijken als 
geen ander circulair en dynamisch van aard te zijn. Een eenzijdige blik op enkel instroom 
van migranten doet daarom geen recht aan wat er daadwerkelijk gebeurt noch aan de 
realiteit in het leven van de migrant.

Migratie binnen de EU verloopt ook verre van willekeurig. Daarentegen kunnen we 
verschillende migratiemotieven onderscheiden. Zuiver economische motieven lijken 
maar een beperkt deel van het verhaal. Onze analyses suggereren dat nabuurschap en 
levensloopfase even cruciaal zijn voor de migratiebewegingen die we observeren. De 
mate waarin EU burgers die zich voor een van deze redenen bewegen ook daadwerkelijk 
in staat zijn om hun leven transnationaal vorm te geven alsook aanspraak kunnen maken 
op hun (sociale) rechten, verdient verder onderzoek (zie onder andere De Winter et al. 
2014 en de Valk & de Haas te verschijnen).

De in een land verblijvende EU-onderdanen zijn vooralsnog redelijk beperkt. Degenen 
die zich elders vestigen lijken echter niet vaak de nationaliteit van het land van vestiging 
op te nemen. Hoe zij verder mobiel zijn binnen het land waarin zij zich vestigen zal 
onderwerp moeten zijn van verder onderzoek. Tot nu toe heeft het onderzoek zich vooral 
gericht op de zeer mobiele hoog opgeleide Europeaan. Onze studie suggereert dat dit 
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een te beperkte kijk op de mobiliteit in de EU oplevert. Hoe en in welke mate er sprake is 
van sociale mobiliteit na migratie binnen de EU en voor wie deze mobiliteit geldt indien 
ze plaatsvindt, verdient eveneens verder aandacht.

Eerder onderzoek heeft al laten zien dat familie- en partnerrelaties belangrijke redenen 
zijn om te migreren, ook binnen Europa (Santacreu et al. 2009; Verwiebe 2011). De studie 
van Santacreu et al. (2009) geeft aan dat 62 procent van degenen die naar een andere 
Europees land migreerden voor familie redenen, een (gehuwde of ongehuwde) relatie had 
met een partner die in het bestemmingsland woonde. Tegelijkertijd laat eerder onderzoek 
ook zien dat het aantal en aandeel Europese binationale relaties ondanks de toegenomen 
mogelijkheden voor mobiliteit nog relatief beperkt is in de EU. Dit geldt niet enkel voor 
België, waarvoor de gegevens hier werden gepresenteerd, maar evengoed voor diverse 
andere Europese landen (de Valk & Diez Medrano 2014). De huwelijksmarkt blijkt voor een 
belangrijk deel nog lokaal bepaald. Mogelijks zijn taalkundige en culturele barrières ook 
in een eengeworden Europa nog te groot. Enkel in het geval van grootschalige immigratie 
en groei van de migrantenpopulatie, zoals het geval in Spanje, lijkt dit snel te resulteren 
in meer gemengde huwelijken. Of dit een tijdelijke fase is en of deze aantallen juist 
weer afnemen met een langere verblijfsperiode van de groep zal de toekomst uitwijzen. 
Daarbij zullen we gemengde relaties ook niet enkel vanuit het perspectief van de migrant 
maar mogelijk nog meer vanuit het perspectief van de autochtoon moeten bestuderen 
om daadwerkelijk inzicht in groepsgrenzen en het belang van identiteiten te kunnen 
verkrijgen. Hoe binationale Europese partner relaties (verschillend) vorm krijgen voor 
mannen en vrouwen, en hoe keuzes voor vestiging in een ander land tot stand komen, 
behoeft verder onderzoek. Alleen op die manier zullen we inzicht kunnen krijgen in de 
mechanismen van gemengde relatievorming en mobiliteit in Europa. 

Tot slot dienen we op te merken dat we in onze analyses al diegenen die zich bewegen 
tussen EU lidstaten onderzocht hebben. Het is een interessante vervolgvraag in hoeverre 
het net de ‘nieuwe Europeanen’ zijn (van oorsprong niet-Europese vreemdelingen die 
inmiddels de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben verworven) die meer mobiel zijn 
dan anderen. Eerder onderzoek onder de tweede generatie van Turkse en Marokkaanse 
herkomst suggereert in ieder geval dat deze jongeren veel meer familieleden in andere 
Europese landen hebben wonen dan jongeren van autochtone herkomst (Groenewold 
& de Valk 2013). De netwerken van de ‘nieuwe Europeanen’ zouden dus wel eens veel 
transnationaler kunnen zijn en daardoor mogelijk resulteren in meer bewegingen over de 
grenzen heen. Mobiliteit binnen Europa is daarom niet los te zien van migratie van buiten 
de EU-zone. Om die reden is een meer omvattende studie van migratiesystemen zinvoller 
dan een enge focus op slechts een aspect van de mobiliteit. 
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Hoofdstuk 3

Unieburgers	en	hun		
(derdelands)	familieleden:		

de	effectiviteit	van	hun	burgerschapsrecht	
van	vrij	verkeer	onder	de	loep	genomen

Annika Mortelmans, Sanne Van de Pol en Dirk Vanheule

Inleiding	
Dit hoofdstuk behandelt de afdwingbaarheid van het burgerschapsrecht van vrij verkeer 
door Unieburgers. Elke persoon die de nationaliteit van een lidstaat bezit, is tevens een 
burger van de Unie en bezit burgerschapsrechten, in het bijzonder in zake vrij verkeer. 
Deze bijdrage onderzoekt de afdwingbaarheid van dit burgerschapsrecht. In wat volgt, 
ligt de focus op de werking van het individuele recht van vrij verkeer van personen en 
de plaats van de gezinsleden daarin. Het vrij verkeersrecht houdt in dat Unieburgers en 
hun gezinsleden zich, al dan niet om economische motieven, in een andere lidstaat van 
de Europese Unie mogen vestigen. Zij zijn daarbij niet onderworpen aan het nationale 
immigratiebeleid en de daarmee gepaard gaande nationale immigratieregels in die 
lidstaat. Zij ontlenen daarentegen aan hun status van Unieburger een recht op mobiliteit 
dat op EU-niveau is geregeld en voorrang heeft op nationale immigratieregels.

Eerst geven we een overzicht van het rechtskader rond het vrij verkeer van Unieburgers 
en hun familieleden. Het ontstaan van de Vrijverkeersrichtlijn (richtlijn 2004/38/EG), haar 
begunstigden, de omzetting naar Belgisch recht en het begrip omgekeerde discriminatie 
komen daarbij aan bod. Nadien komt de effectiviteit van de burgerschapsrechten van 
Unieburgers en hun (derdelands) familieleden aan bod. Op welke manieren waakt men 
er over dat Unieburgers en hun (derdelands) familieleden daadwerkelijk genieten van het 
vrij verkeersrecht verbonden aan de status van Unieburger? Deze vraag betreft de kern 
van deze bijdrage. 

Naast dit vrij verkeer van personen vormt het vrij dienstenverkeer een andere 
hoeksteen van het vrij verkeer binnen de Unie. Ook de uitoefening van dit recht kan 
gevolgen hebben voor de grensoverschrijdende mobiliteit van personen tussen de 
lidstaten. Het vrij verkeer van diensten laat bedrijven, gevestigd in een lidstaat met 
name toe om werknemers naar België te sturen om er opdrachten uit te voeren. Dit vrij 
dienstenverkeer kan echter ook worden misbruikt om buitenlands personeel in België 
tegen lagere lonen te laten werken zonder de nodige sociale bescherming. Het vrij verkeer 
van diensten en daarmee verwante onderwerpen als detachering (Buelens, 2007) en 
sociale dumping (Mulder, 2008; Verschueren, 2006, 2011) worden gezien de beperktheid 
van deze bijdrage echter niet nader belicht hoewel eveneens brandend actueel.
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1.	 Het	rechtskader	inzake	het	vrij	verkeer	van	
Unieburgers	en	hun	(derdelands)	familieleden

1.1	 Het	vrij	verkeersrecht	als	grondslag	van	de	Europese	
Gemeenschap	en	de	burgerschapsgeest

Het recht op vrij verkeer van personen binnen de Unie vormt sinds het Verdrag van 
Rome van 1957 een hoeksteen van het Europees gemeenschapsrecht. Oorspronkelijk 
maakte het vrij verkeer van personen deel uit van de economische integratie die toeliet 
dat economisch actieve personen ook in andere lidstaten actief konden zijn. In de jaren 
1980 en 1990 werd dit uitgebreid tot economisch niet- (of niet meer) actieve personen 
als studenten en gepensioneerden. Het Verdrag van Maastricht riep in 1992 bovendien 
het Europese burgerschap in het leven, waaraan het principiële recht voor de Europese 
burgers om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en er te verblijven is 
verbonden (Verschueren, 2007, p. 163). Het burgerschap van de Unie en het genot van de 
burgerschapsrechten zijn thans opgenomen in artikel 20 van het Werkingsverdrag van de 
Europese Unie (VWEU). Voor het Hof van Justitie vormt het beginsel van het vrije verkeer 
van personen één van de grondslagen van de Europese Unie en moeten mede daarom de 
bepalingen waarin het verankerd is, ruim worden uitgelegd.1 

De juridische contouren van dit vrije verkeersrecht werd in de eerste 50 jaar van 
het bestaan van de toenmalige Gemeenschap vastgelegd in Europese verdragsteksten 
en in Europese wetgeving (verordeningen en richtlijnen) en in de concrete toepassing 
verfijnd door rechterlijke uitspraken van het Hof van Justitie. In 2001 diende de Europese 
Commissie een voorstel in om het geldende recht in zake het vrij verkeer van personen 
samen te brengen in één rechtsinstrument. Volgens de Commissie was het basisbeginsel 
hierbij het volgende: “Het verkeer van de burgers van de Unie tussen de lidstaten moet, 
mutatis mutandis2, plaatsvinden onder vergelijkbare voorwaarden als die welke gelden 
voor de burgers van een lidstaat die zich in eigen land verplaatsen en daar van woonplaats 
of activiteit veranderen.” (COM (2001) 257, p. 2 in Verschueren, 2007, p. 165)

Het Hof van Justitie heeft herhaaldelijk gewezen op het fundamentele karakter van 
het Europese burgerschap en het recht op vrij verkeer. De hoedanigheid van burger van 
de Unie is de primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten.3 In het arrest 
Trojani stelde het Hof dat een persoon alleen reeds als burger van de Unie het recht heeft 
om op het grondgebied van andere lidstaten te verblijven.4 Verwijzend naar zijn arrest 
in de zaak Baumbast bevestigde het Hof van Justitie in 2006 dat het recht om op het 
grondgebied van de lidstaten te verblijven rechtstreeks toegekend wordt aan iedere 
burger van de Unie onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die bij dat 
Verdrag en de uitvoering ervan gesteld zijn.5 Eventuele beperkingen aan dit verblijfs-
recht moeten in overeenstemming zijn met de beginselen van het gemeenschapsrecht, 

1 HvJ nr. C-357/98, Yiadom, Jur. 2000, I, 9265, punt 24 en HvJ nr. C-215/03, Oulane, Jur. 
2005, I, 1215, punt 16 (Verschueren, 2007, p. 164).

2 Met de nodige veranderingen (voor een ander geval).
3 HvJ nr. C-184/99, Grzelczyk, Jur. 2001, I, 6193, punt 31 (Verschueren, 2007, p. 165).
4 HvJ nr. C- 456/02, Trojani, Jur. 2004, I, 7573, punt 31 en (Verschueren, 2007, pp. 165-166).
5 HvJ nr. C- 413/99, Baumbast, Jur. 2002, I, 7091; HvJ nr. C- 408/03, Commissie t. België, Jur. 

2006, I, 2647, (Verschueren, 2007, pp. 165-166).
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waaronder het het evenredigheidsbeginsel. Dit betekent dat het recht op vrij verkeer en 
verblijf binnen de Unie een principieel recht is dat slechts aan specifiek gemotiveerde 
en evenredig uitgewerkte beperkingen kan worden onderworpen (Verschueren, 2007,  
p. 166). 

In deze context werd op 29 april 2004 de nieuwe Europese Vrijverkeersrichtlijn 
2004/38/EG aangenomen.6 De Belgische wetgever heeft de inhoud van deze richtlijn 
omgezet naar Belgisch recht bij wet van 25 april 2007.7 

In richtlijn 2004/38/EG zijn de volgende rechten vastgelegd:
– alle Unieburgers en hun familieleden die over een geldig paspoort of 

identiteitskaart beschikken, hebben een inreisrecht in andere lidstaten;
– alle Unieburgers en hun familieleden hebben ook een uitreisrecht of het recht om 

het grondgebied van een lidstaat te verlaten naar een andere lidstaat te gaan;
– alle Unieburgers en hun familieleden hebben een verblijfsrecht van maximum 

drie maanden in de andere lidstaten dat absoluut vrij is en geldt ongeacht de mo-
tieven voor het verblijf;

– het verblijfsrecht voor meer dan drie maanden in een andere lidstaat is wel aan 
specifieke voorwaarden gebonden die verschillend zijn al naargelang de reden 
voor het verblijf;

– ten slotte hebben de Unieburgers en hun familieleden de mogelijkheid om een 
duurzaam verblijfsrecht te krijgen na vijf jaar legaal verblijf in die andere lidstaat. 

1.2	 De	principiële	begunstigden	van	het	vrij	verkeers-	en	
verblijfsrecht

Begunstigden van de rechten gewaarborgd door de Vrijverkeersrichtlijn zijn de burgers 
van Europese lidstaten die zich begeven naar of verblijven in een andere lidstaat dan 
diegene waarvan zij de nationaliteit bezitten.8 

Ook de familieleden die door hen begeleid worden of die zich bij hen voegen, kunnen 
deze rechten genieten. Deze familieleden kunnen zowel zelf Unieburgers zijn, als de 
nationaliteit van een derde land bezitten (zgn. ‘derdelanders’). Dit betekent dat onder 
bepaalde voorwaarden gehuwden, geregistreerde partners en andere partners met een 
duurzame relatie, bloedverwanten in neergaande lijn, bloedverwanten in opgaande lijn 
en andere personen (restcategorie) als familielid van een Unieburger kunnen genieten 
van de rechten uit de richtlijn. Het vrij verkeer van Unieburgers binnen de Unie zou 
worden belemmerd indien hun familieleden hen niet zouden mogen vergezellen.

6 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende 
het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de 
Unie en hun familieleden, Pb.L. 158, 30 april 2004.

7 Wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 10 mei 
2007, derde editie.

8 Voor statistieken omtrent de aantallen derdelanders, EU-migranten en nationale onderdanen in 
EU lidstaten zie hoofstuk 1 van dit boek. In hoofdstuk 2, wordt onder andere dieper ingegaan 
op de demografische kenmerken van mobiele Europeanen.
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De Unieburgers en de familieleden die hen vergezellen ontlenen dit recht op 
vestiging rechtstreeks aan het Europese Unierecht dat voorrang heeft op het nationale 
recht. De lidstaten mogen in hun immigratiewetgeving dus geen maatregelen of 
voorwaarden opnemen die de uitoefening van dit vrije verkeersrecht, zoals hierboven 
beschreven, belemmeren. Opdat het vrij verkeersrecht zou spelen, is er nood aan een 
mobiliteit van de betrokkenen binnen de Unie. Dit betekent dat het gemeenschapsrecht 
in zake het vrij verkeer zich in beginsel niet uitstrekt tot zuiver interne situaties waarvan 
alle elementen in de interne sfeer van één lidstaat liggen en met andere woorden geen 
aanknopingspunt hebben met het gemeenschapsrecht. Dit is ook het geval wanneer de 
situatie van de betrokkene uitsluitend aanknopingspunten heeft met een derde staat en 
één enkele lidstaat (bijvoorbeeld migratie van buiten de Unie naar een Europese lidstaat) 
(Verschueren, 2007, p. 196). 

Bovendien geldt dat derdelanders die geen familielid zijn van een Unieburger maar 
van een andere derdelander (zelfs als die zich van de ene lidstaat naar de andere lidstaat 
begeeft), en derdelanders die familielid zijn van Belgen die geen gebruik maken van het 
recht op vrij verkeer (de zgn. ‘statische’ burgers), geen beroep kunnen doen op het recht 
op vrij verkeer en de Vrijverkeersrichtlijn. Zij blijven aan de nationale immigratiewetgeving 
onderworpen.

1.3	 Het	concept	‘omgekeerde	discriminatie’	en	schets	van	de	
stand	van	zaken	in	de	Vreemdelingenwet

Zoals gezegd blijven Unieburgers die zich nooit verplaatst hebben (‘statische’ Unieburgers) 
buiten de werkingssfeer van de Vrijverkeersrichtlijn. In dergelijke ‘zuiver interne situaties’ 
zijn de Unierechtelijke bepalingen die toelaten om zich te laten vergezellen door 
gezinsleden niet van toepassing. Dit maakt ‘omgekeerde discriminatie’ mogelijk: een 
lidstaat kan er dus voor kiezen om zijn eigen ‘statische’ onderdanen minder gunstige 
rechten op het vlak van de hereniging met gezinsleden toe te kennen dan het Unierecht 
toekent aan de migrerende Unieburgers die in die lidstaat verblijven (Cambien, 2011; 
Verbist, 2011).

Naar Belgisch recht heeft de wetgever deze mogelijke omgekeerde discriminatie 
lange tijd voorkomen door de gezinsleden van Belgen die statisch in België bleven, onder 
de toepassing van de regeling voor gezinsleden van Unieburgers in België te plaatsen.9 
De Belgische wetgever nam afstand van deze gelijkstelling in 2007 door de invoering van 
een nieuw artikel 40ter in de Vreemdelingenwet met de wet van 25 april 2007.10 

Het verschil tussen Belgen en andere Unieburgers om zich door hun gezinsleden te 
laten vervoegen, werd vervolgens gewijzigd door de nieuwe wet op de gezinshereniging 
van 8 juli 2011 (Cambien, 2011, p. 250). Deze wet verstrengde de voorwaarden voor de 
gezinshereniging voor zowel Belgen, Unieburgers als derdelanders.11 De ingevoerde 

9 Art. 40, § 6 Vw. zoals van toepassing voor de wetswijziging van 25 april 2007.
10 Deze wetswijziging werd ingevoerd door artikel 21 van de wet van 25 april 2007 tot wijziging 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 10 mei 2007, inwerking getreden op 1 juni 
2008.

11 Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de 
voorwaarden tot gezinshereniging, BS 12 september 2011.



Unieburgers en hun (derdelands) familieleden

57

voorwaarden zijn op drie punten echter strenger voor gezinsleden van (statische) 
Belgen t.o.v. Unieburgers.12 Voor wat de ascendenten (ouders en grootouders) betreft, 
hebben enkel nog de ouders van minderjarige Belgen het recht om hun kind in België 
te vervoegen.13 Andere ascendenten hebben niet langer dit recht. Unieburgers en hun 
echtgenoot/partner hebben wel nog het recht om ouders en verdere ascendenten naar 
België te laten overkomen. Ten tweede wordt in het geval van gezinshereniging met een 
echtgenoot/partner vereist dat beide echtgenoten of partners ouder zijn dan 21. Voor 
Unieburgers geldt deze leeftijdsvoorwaarde enkel in het geval van (niet met echtgenoten 
gelijkgestelde) partners. Voor echtgenoten en gelijkgestelde partners van Unieburgers 
geldt de minimumleeftijd van 18 jaar. Ten derde worden nieuwe voorwaarden gesteld 
voor gezinshereniging met een echtgenoot /partner of met descendenten. Hier wordt 
immers vereist dat men stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, een 
behoorlijke huisvesting en een volledige ziektekostenverzekering heeft. Aan de vereiste 
inzake bestaansmiddelen wordt geacht te zijn voldaan indien men over ten minste 
120% van het leefloon beschikt waarbij geen rekening wordt gehouden met sociale 
bijstandsuitkeringen.14 Voor Unieburgers wordt de voorwaarde van een behoorlijke 
huisvesting niet gesteld en geldt evenmin een inkomstenvereiste die bepaald is op 
120% van het leefloon. De voorwaarde van een ziektekostenverzekering geldt enkel voor 
economisch niet- actieve burgers (Cambien, 2011, pp. 250-251).

2.	 Het	effectieve	genot	van	de	burgerschapsrechten	
voor	Unieburgers	en	hun	(derdelands)	familieleden:	
verschillende	waarborgen

Na dit eerste overzicht van het rechtskader, onderzoeken de hiernavolgende paragrafen 
in welke mate het vrijverkeersrecht van Unieburgers en hun (derdelands) familieleden 
effectief is. Op welke manieren wordt er in het bijzonder via de rechtspraak van het Hof 
van Justitie over gewaakt dat Unieburgers en hun (derdelands) familieleden daadwerkelijk 
het genot hebben van de rechten verbonden aan de status van Unieburger? 

Verschillende elementen leiden ertoe dat Unieburgers in grote mate de rechten 
verbonden aan de status van Unieburger kunnen genieten. Hieronder worden de 
voornaamste belicht. 

12 Voor een grondige bespreking Vanheule (2012, pp. 87-100).
13 Zie in dit verband Gwh. 26 september 2013, nr. 123/2013 (met noot V. Verbist in T. 

Vreemd. 2014). In dit arrest antwoordde het Hof negatief op de vraag of de voorwaarden tot 
gezinshereniging in de gewijzigde wet van 8 juli 2011 een grondwettelijke discriminatie inhield 
in zoverre zij de bloedverwant in de opgaande lijn van de echtgenoot van een meerderjarige Belg 
niet langer gelijkstellen met de bloedverwant in de opgaande lijn van de echtgenoot van een 
niet- Belgische Europese burger die in België verblijft, met als gevolg dat de eerstgenoemde, in 
tegenstelling tot de laatstgenoemde, geen verblijfsrecht meer kan opeisen op grond van de EU-
vrij verkeersregels.

14 Ook een wachtuitkering en een overbruggingsuitkering worden niet in aanmerking genomen. 
Een werkloosheidsuitkering enkel voor zover de Belg die zich laat vervoegen, kan bewijzen dat 
hij actief werk zoekt.
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2.1	De	ruimer	wordende	interpretatie	van	het	grensoverschrijdend	
element	voor	de	activering	of	toepasselijkheid	van	de	
burgerschapsrechten

Zoals hoger is aangegeven vereist het genot van de aan het burgerschap verbonden 
recht inzake vrij verkeer een grensoverschrijdend element. De mate waarin er sprake is 
van grensoverschrijding bepaalt bijgevolg de reikwijdte van het vrij verkeersrecht en dus 
ook het recht om zich door gezinsleden te laten vergezellen. Hierbij is een steeds ruimer 
wordende interpretatie van het grensoverschrijdende element voor de activering of de 
toepasselijkheid van de burgerschapsrechten in de rechtspraak van het Hof van Justitie 
op te merken.

Volgens de traditionele leer aangaande zuiver interne situaties kunnen Unieburgers 
zich slechts beroepen op het Unierecht bij aanwezigheid van een voldoende 
grensoverschrijdend element (Lenaerts, 2012, pp. 2,4; Verbist, 2011, pp. 510, 515). 
Het vereiste grensoverschrijdend element veronderstelt dat de Unieburgers een 
aanknopingspunt kunnen aantonen met het Unierecht in de vorm van een band met 
twee of meer lidstaten (Verbist, 2011, pp. 510, 516). Onder deze traditionele leer bestaat 
het aanknopingspunt met het Unierecht gewoonlijk in het feit dat een Unieburger zijn 
recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend door naar een andere lidstaat te gaan en daar 
te verblijven (Platon, 2012, p. 24). Zo kan het gemeenschapsrecht worden ingeroepen 
door een onderdaan van een lidstaat wanneer hij naar deze lidstaat terugkeert nadat hij 
gebruik heeft gemaakt van het vrij verkeer, onder meer door het volgen van een opleiding 
in een andere lidstaat.15 

Het Hof van Justitie heeft echter al snel een ruimere interpretatie gegeven aan 
de vereiste band/het aanknopingspunt met het Unierecht en als zodanig aan het 
grensoverschrijdend element (Cambien, 2011, p. 242; Verbist, 2011, p. 510). Zo oordeelde 
het Hof dat het feit dat een Unieburger de nationaliteit had van een andere lidstaat dan deze 
waarin hij legaal verbleef een voldoende aanknopingspunt vormt met het Unierecht.16 
Het Hof acht het Unierecht zelfs van toepassing in een situatie waarbij niet de Unieburger 
zelf maar zijn echtgenote het recht op vrij verkeer had uitgeoefend.17 Tevens kende het 
Hof het verblijfsrecht in het Verenigd Koninkrijk toe aan een derdelands echtgenote van 
een in het Verenigd Koninkrijk wonende Brit die voor zaken zijn diensten regelmatig 
aanbood in andere lidstaten.18 Het is voor de toepassing van het vrij verkeer zelfs al 
voldoende bevonden om zijn hoofdverblijfplaats naar het buitenland te verplaatsen, 
terwijl de professionele activiteit nog uitgeoefend wordt in het herkomstland.19

Het Hof heeft in de loop der jaren dus zeer gemakkelijk de aanwezigheid van 
een grensoverschrijdend element aanvaard om het Unierecht te kunnen toepassen 
(Verschueren, 2005, p. 122). Deze evolutie heeft zich de laatste jaren voortgezet, zoals uit 
de hiernavolgende voorbeelden uit de rechtspraak van het Hof blijkt. 

15 HvJ C-19/92, Kraus, 1992 en HvJ C-224/98, D’Hoop (Verschueren, 2005, p. 122).
16 HvJ C-235/87, Matteucci, 1988; HvJ nr. C- 384/93, Alpine Investments, Jur. 1995, I-01141; 

HvJ nr. C-148/02, Garcia Avello, Jur. 2003, I, 11613, punt 27; HvJ nr. C-200/02, Zhu en Chen, 
Jur. 2004, I, 9925, punt 19.

17 HvJ nr. C-403/03, Schempp, Jur. 2005, I, 6421, punt 22-25 (Cambien, 2011, p. 242).
18 HvJ nr. C 60/100, Carpenter, Jur. 2002, I-06279 (Verschueren, 2005, p. 122).
19 HvJ nr. C- 152/03, Ritter, Jur. 2006, I-01711.
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In Rottmann20 bevestigt het Hof van Justitie uitdrukkelijk zijn rechtspraak in zake zuiver 
interne situaties maar geeft het tegelijkertijd een nieuwe betekenis aan deze rechtspraak 
(Lenaerts, 2012, pp. 7-8). Waar in vroegere zaken de vereiste band met het Unierecht 
voornamelijk werd geïnterpreteerd als een daadwerkelijk grensoverschrijdend element 
en als een band met twee of meer lidstaten, wordt in Rottmann de vereiste band in meer 
abstracte zin geïnterpreteerd: een abstracte band met de rechtsorde van de Unie lijkt te 
volstaan. De status van Unieburger met de daaraan verbonden rechten blijkt nu net deze 
abstracte schakel met het Unierecht te zijn (Cambien, 2011, p. 243). Er is dus sprake van 
een verbreding van de vereiste band met het Unierecht, welke niet langer beperkt blijft 
tot een daadwerkelijk grensoverschrijdend element (Platon, 2012, p. 39).

In de zaken Ruiz Zambrano21, McCarthy22 en Dereci23 heeft het Hof de Rottmann 
rechtspraak verder doorgetrokken. Het Hof van Justitie ontwikkelt hier de idee dat 
het Unierecht al van toepassing is in situaties waar nationale maatregelen anders 
tot gevolg zouden hebben dat de Unieburgers het effectieve genot wordt ontzegd 
van de belangrijkste ‘aan hun status van burger van de Unie ontleende rechten’. Het 
Unieburgerschap als primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten vormt 
in deze optiek al een voldoende band voor de toepassing van het Unierecht (Gallo, 2012, 
pp. 106-113; Platon, 2012, pp. 30-31, 35). 

In Ruiz Zambrano rees de vraag of het Unierecht van toepassing is op de situatie 
van de Colombiaan Zambrano die met zijn vier kinderen en Colombiaanse echtgenote 
in België verblijft terwijl geen van hen België heeft verlaten. Twee in België geboren 
kinderen hebben de Belgische nationaliteit. Zijn asielaanvraag en aanvragen voor een 
verblijfsvergunning in België zijn afgewezen en er is een verwijderingsmaatregel tegen 
hem uitgevaardigd. Hoewel hij verschillende jaren arbeid in loondienst heeft verricht 
waarvoor sociale zekerheidsbijdragen zijn betaald, beschikt hij niet over een arbeids- 
en daaraan gekoppelde verblijfsvergunning. De situatie van Ruiz Zambrano en zijn 
gezin lijkt op het eerste gezicht zuiver intern: het gezin heeft steeds en enkel maar in 
België verbleven (Platon, 2012, p. 27). Het Hof oordeelt echter dat het Unierecht toch 
van toepassing is op de situatie van Ruiz Zambrano. De Belgische weigering van een 
verblijfs- en een arbeidsvergunning is daarmee onverenigbaar. Het Hof stelt vast dat de 
kinderen, die door hun geboorte in België en bij gebrek aan Colombiaanse nationaliteit 
de Belgische nationaliteit hadden verkregen, Unieburgers zijn. Het Hof benadrukt dat 
het Unieburgerschap de ‘primaire hoedanigheid’ is van de onderdanen van de lidstaten. 
Daarna stelt het Hof met een verwijzing naar Rottmann, dat artikel 20 VWEU waarin het 
burgerschap is opgenomen, zich verzet tegen nationale maatregelen die tot gevolg 
hebben dat de Unieburgers het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste 
‘aan hun status van burger van de Unie ontleende rechten’. Volgens het Hof van Justitie 
heeft de weigering van de verblijfs- en arbeidsvergunning aan Ruiz Zambrano precies 
dit tot gevolg. De weigering van de verblijfsvergunning zou er immers toe leiden dat zijn 
kinderen verplicht worden om met hun ouders België te verlaten. De weigering om een 
arbeidsvergunning te verlenen, zou een analoog gevolg hebben omdat Ruiz Zambrano 
dan dreigt over onvoldoende bestaansmiddelen te beschikken om zijn gezin verder te 
onderhouden. Beide weigeringen zouden het onmogelijk maken voor de betrokken 

20 HvJ nr. C-135/08, Rottmann, 2010.
21 HvJ, nr. C-34/09, Ruiz Zambrano, 2011.
22 HvJ, nr. C- 434/09, McCarthy, 2011.
23 HvJ nr. C-256/11, Dereci, 2011.
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kinderen om hun belangrijkste burgerschapsrechten uit te oefenen (Lenaerts, 2012, pp. 
513-514; Verbist, 2011).

Korte tijd na deze uitspraak heeft het Hof van Justitie in McCarthy moeten uitmaken of 
de situatie van de Britse McCarthy, die woont in het Verenigd Koninkrijk en gehuwd is met 
een Jamaicaan, binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt. Omdat haar Jamaicaanse 
echtgenoot niet gerechtigd is tot een verblijf in het Verenigd Koninkrijk onder het 
nationale immigratierecht, roept McCarthy haar Ierse nationaliteit24 in, die ze naast de 
Britse nationaliteit bezat. Zij argumenteert dat zij en haar echtgenoot een verblijfsrecht 
ontlenen aan het Unierecht in hun hoedanigheid van Unieburger en echtgenoot. Ook 
deze situatie lijkt zuiver intern aangezien McCarthy nooit haar recht van vrij verkeer heeft 
uitgeoefend. Zij heeft enkel de nationaliteit van een andere lidstaat en de vraag is of 
dit volstaat om binnen de werkingssfeer van het Unierecht te vallen. Het Hof oordeelt 
hier echter dat het Unierecht niet toepasselijk is in de omstandigheden van de zaak. 
McCarthy kan geen beroep doen op de Vrijverkeersrichtlijn25 en evenmin op het reis- 
en verblijfsrecht dat artikel 21 VWEU verbindt aan het burgerschap. De aangevochten 
beslissing heeft immers niet tot gevolg dat ze belemmerd wordt in de uitoefening 
van haar recht op vrij verkeer of dat haar het effectieve genot wordt ontzegd van de 
belangrijkste burgerschapsrechten. Anders dan in Ruiz Zambrano heeft deze beslissing 
immers niet tot gevolg dat McCarthy verplicht zou worden het grondgebied van de Unie 
te verlaten. Dat McCarthy de nationaliteit heeft van twee lidstaten kan niets aan deze 
conclusie veranderen (Lenaerts, 2012, pp. 10-12; Platon, 2012, p. 28; Verbist, 2011, pp. 514-
515).

In Dereci verduidelijkt het Hof van Justitie de arresten Zambrano en McCarthy.26 
In de zaken die tot dit arrest hebben geleid weigert de Oostenrijkse overheid de 
verblijfsaanvragen van verschillende familieleden van Oostenrijkse onderdanen. In al deze 
dossiers gaat het om zuiver interne situaties. Hierdoor kunnen de (derdelands) familieleden 
zich niet beroepen op het recht op gezamenlijke vestiging met een Unieburger, maar 
zijn ze onderworpen aan de Oostenrijkse nationale gezinsherenigingsregels. Het Hof van 
Justitie herhaalt in overweging 64 zijn eerdere stellingname uit Ruiz Zambrano in verband 
met het effectieve genot van de belangrijkste rechten van Unieburgers. Vervolgens bakent 
het Hof de eerdere rechtspraak duidelijker af door er op te wijzen dat de toepassing van 
het Unierecht in statische situaties zonder grensoverschrijdend element vereist dat het 
gaat om gevallen waarin de Unieburger feitelijk verplicht wordt om het grondgebied van 
niet alleen de lidstaat waarvan hij staatsburger is maar ook dat van de Unie als geheel 
te verlaten (punten 65-66). Het Hof preciseert dat het enkele feit dat het voor een eigen 
onderdaan van een lidstaat misschien wel wenselijk is, om economische redenen of om 
de eenheid van de familie te bewaren, dat zijn (derdelands) familieleden bij hem op het 
grondgebied van die lidstaat verblijven, op zich niet voldoende is om aan te nemen dat 
de Unieburger verplicht zal worden om het grondgebied van de Unie te verlaten indien 
een dergelijk verblijfsrecht geweigerd wordt aan het derdelands familielid. Een weigering 
van een verblijfsrecht aan het derdelands familielid van een Unieburger zal in dat geval 

24 Haar moeder is in Ierland geboren en McCarthy vraagt de Ierse nationaliteit aan na haar 
huwelijk.

25 Deze richtlijn is immers enkel van toepassing op Unieburgers die zich begeven naar of verblijven 
in een andere lidstaat dan die waarvan ze de nationaliteit bezitten. Bijgevolg kon ook haar 
echtgenoot aan deze richtlijn geen rechten ontlenen.

26 HvJ C-256/11, Dereci, 2011.
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dus niet in strijd zijn met het Unierecht. De nationale rechter moet wel steeds in ieder 
individueel geval nagaan of de nationale wetgeving de Unieburger niet het effectieve 
genot ontzegt van zijn belangrijkste burgerschapsrechten. Tevens dient de nationale 
rechter steeds na te gaan of de weigering van het verblijfsrecht geen schending inhoudt 
van het recht op gezinsleven zoals dat wordt beschermd in artikel 8 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens.27 

De arresten Zambrano, McCarthy en Dereci zijn belangrijk omdat zij zorgen voor een 
uitbreiding van de werkingssfeer van het Unierecht. In deze arresten aanvaardt het Hof 
van Justitie voor het eerst dat ook statische Unieburgers, onder bepaalde voorwaarden, 
aan het Unierecht het recht kunnen ontlenen om in een lidstaat te verblijven met 
hun naaste familieleden. Zij kunnen in dat geval niet meer aan strengere nationale 
gezinsherenigingsregels worden onderworpen. Toch valt het vooral ook op dat het Hof 
deze uitbreiding beperkt (Cambien, 2011, p. 241). Hieronder trachten we de uiteindelijke 
draagwijdte van de nieuwe rechtspraak in te schatten en de beperkende voorwaarden 
nader te omschrijven. Dat is geen eenvoudige oefening gezien de bondigheid van de 
bewoordingen waarmee het Hof van Justitie zich heeft uitgedrukt (Platon, 2012, pp. 41-
51).

Het is ten eerste een misvatting dat elke Unieburger, ook de statische Unieburger, 
op grond van zijn Unieburgerschap voortaan zonder meer binnen de werkingssfeer 
van het Unierecht valt. Het Hof heeft enkel bedoeld dat statische Unieburgers binnen 
de werkingssfeer vallen als zij te maken krijgen met een nationale maatregel die hen 
het effectieve genot van hun burgerschapsrechten ontzegt, waaronder in het bijzonder 
het recht op vrij verkeer en het daaraan verbonden recht op vestiging en verblijf. In alle 
andere gevallen zullen statische Unieburgers dus nog steeds buiten de werkingssfeer van 
het Unierecht vallen en is omgekeerde discriminatie op het vlak van de gezinshereniging 
bijgevolg nog steeds mogelijk (Cambien, 2011, pp. 246-247).28

Wat betekent dit nu voor de verstrengde voorwaarden die de Belgische wetgever 
heeft ingevoerd voor de gezinshereniging van derdelanders met Belgen, die zoals 
gezegd strenger zijn dan voor de Unieburgers? Vooreerst moet eraan worden herinnerd 
dat de strengere voorwaarden enkel betrekking kunnen hebben op ‘statische Belgen’, 
al is dat nergens uitdrukkelijk bepaald in de Vreemdelingenwet. Belgen die hun recht 
op vrij verkeer hebben uitgeoefend moeten op dezelfde manier behandeld worden als 
Unieburgers uit andere lidstaten. Zij ontlenen dit recht rechtstreeks aan het Unierecht dat 
voorrang heeft op de nationale wetgeving (Cambien, 2011, p. 251). Tevens valt op dat de 
nieuwe wet de strengere voorwaarden niet oplegt aan ouders van minderjarige Belgen in 
België.29 Het is duidelijk dat de wetgever hiermee tegemoet wil komen aan de gevolgen 
van Ruiz Zambrano en wil voorkomen dat de ouders en kinderen worden verplicht de 
Europese Unie te verlaten. Indien men uitgaat van een strikte lezing van het arrest is de 
nieuwe wet gezinshereniging hiermee vermoedelijk in overeenstemming (Cambien, 
2011, p. 251).

Het Hof van Justitie verwerpt ten tweede uitdrukkelijk de stelling dat het recht op vrij 
verkeer aan Unieburgers een zelfstandig recht op verblijf geeft in de eigen lidstaat, los van 
enige verplaatsing. Het Hof verwijst hiervoor in hoofdzaak naar de Vrijverkeersrichtlijn die 

27 Voor grondige bespreking (Mededelingen, 2012, p. 101; Verschueren, 2012, pp. 68-69).
28 Voor uitgebreide studie (Geens, 2012).
29 Dit wordt uitdrukkelijk als verantwoording naar voor geschoven in de voorbereidende werken 

(Cambien, 2011, p. 251).
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de voorwaarden bepaalt voor de uitoefening van het recht op vrij verkeer. Uit verschillende 
bepalingen blijkt dat deze enkel toepasselijk is op Unieburgers die zich begeven naar of 
verblijven in een andere lidstaat. Verder zegt het Hof ook dat iedere burger op grond van 
het internationaal recht een onvoorwaardelijk verblijfsrecht geniet in de eigen lidstaat. 
Het zou strijdig zijn met het internationaal recht om dit recht aan de voorwaarden van de 
Vrijverkeersrichtlijn te onderwerpen (Cambien, 2011, p. 245). 

Ten derde leidt het arrest McCarthy er toe dat de implicatie van het bezit van een 
nationaliteit van een andere lidstaat beperkter wordt (Verbist, 2011, pp. 518-519). Tot 
aan McCarthy aanvaardde men dat het bezit van de nationaliteit van een andere lidstaat 
dan deze van verblijf een voldoende aanknopingspunt kan zijn met het Unierecht.30 In 
McCarthy verduidelijkt het Hof dat het bezit van de nationaliteit van twee lidstaten op 
zich niet relevant is voor de toepasselijkheid van het Unierecht. Het cruciale criterium is of 
een nationale maatregel het genot van de burgerschapsrechten beperkt. In McCarthy was 
het genot van die burgerschapsrechten niet in het gedrang.31

Bij de beoordeling of een nationale maatregel al dan niet een schending uitmaakt 
van de verdragsbepalingen in zake het Unieburgerschap lijkt het Hof, ten vierde, veel 
belang te hechten aan de vraag of de Unieburger die geen gebruik maakte van het vrij 
personenverkeer al dan niet economisch afhankelijk is van zijn derdelands familielid. Alleen 
in Ruiz Zambrano was dat tot nu toe het geval voor de Belgische minderjarige kinderen. 
In alle andere zaken waren de (derdelands) familieleden voor hun levensonderhoud 
afhankelijk van de Unieburger en niet omgekeerd.32 In zijn conclusie bij het arrest Dereci 
heeft de advocaat-generaal er op gewezen dat de redenering van Ruiz Zambrano niet 
noodzakelijk beperkt is tot gevallen van minderjarige Unieburgers ten laste van hun 
ouders. De Belgische gezinsherenigingsregeling die de mogelijkheid voor (groot)ouders 
van Belgen om zich middels gezinshereniging te voegen bij hun Belgisch meerderjarig 
kind afschaft, blijkt vanuit dit oogpunt moeilijker te verzoenen met de rechtspraak van 
het Hof.33 

Het Hof van Justitie besteedt in zijn rechtspraak ten slotte aandacht aan de effectiviteit 
van de burgerschapsrechten van minderjarige Unieburgers ongeacht of het gaat om 
zuiver interne situaties. Dit blijkt uit een aantal arresten.

Garcia Avello gaat over een geschil met betrekking tot de familienaam van kinderen van 
een Belgisch-Spaans koppel, die in België verblijven en het land nooit hebben verlaten.34 
Ondanks de afwezigheid van verplaatsing tussen lidstaten aanvaardt het Hof dat de 
situatie van de kinderen binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt. Het Hof wijst er 
op dat de kinderen zowel de Belgische als de Spaanse nationaliteit hebben. Bijgevolg zijn 
zij onderdanen van een lidstaat, Spanje, die legaal op het grondgebied van een andere 
lidstaat, België, verblijven en dit vormt volgens het Hof een voldoende aanknopingspunt 
met het Unierecht. Het is hier echter onduidelijk in welke mate de leeftijd van de kinderen 
het Hof mee heeft beïnvloed.

30 HvJ nr. C-148/02, Garcia Avello, Jur. 2003, I, 11613, punt 27.
31 HvJ, nr. C- 434/09, McCarthy, 2011, punt 51-53 (Cambien, 2011, pp. 245-246). In Garcia 

Avello was dit dus wel het geval.
32 Voor bespreking Mededelingen (2012, p. 101).
33 Voor bespreking (Cambien, 2011, p. 251; Mededelingen, 2012, pp. 101-102).
34 HvJ nr. C-148/02, Garcia Avello, Jur. 2003, I, 11613.
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In Zhu en Chen oordeelt het Hof dat het verblijfsrecht van jonge kinderen ieder 
nuttig effect (effet utile) zou worden ontnomen indien de ouder die daadwerkelijk voor 
hen zorgt niet samen met hen in de gastlidstaat mag verblijven.35 Zhu en Chen betreft 
een echtpaar van Chinese nationaliteit dat enkele maanden voor de geboorte van 
hun kind in het Verenigd Koninkrijk is aangekomen, meer bepaald in Belfast (Noord- 
Ierland). Hun kind, Catherine, wordt daar ook geboren en verkrijgt op grond van de 
Ierse nationaliteitswetgeving de Ierse nationaliteit. Catherine en haar moeder vragen na 
hun verhuis naar Cardiff (Wales) vergeefs een vergunning voor langdurig verblijf in het 
Verenigd Koninkrijk met een beroep op het Unierecht op basis van de Ierse nationaliteit 
van Catherine. Deze weigering is niet verenigbaar met het Unierecht. 

In Ruiz Zambrano geeft het Hof van Justitie zich eveneens rekenschap van de 
jeugdige leeftijd van de kinderen. Het Hof lijkt te aanvaarden dat in het geval van jonge 
kinderen belemmeringen aan de toekomstige uitoefening van burgerschapsrechten een 
schending kunnen uitmaken van het Unierecht.36

Ook McCarthy doet uitschijnen dat een weigering van een verblijfsrecht aan 
familieleden enkel aan kinderen die niet zelfstandig in een lidstaat kunnen verblijven 
het effectieve genot ontzegt van de belangrijkste burgerschapsrechten. Het Hof meent 
dat het feit dat de volwassen McCarthy niet door haar echtgenoot vergezeld kan worden 
in het Verenigd Koninkrijk haar niet het effectieve genot ontzegt van die belangrijkste 
burgerschapsrechten. In rechtsoverweging 50 geeft het Hof als verklaring weer dat zij 
toch niet verplicht wordt om daardoor het grondgebied van de Unie te verlaten. 

Uit al deze arresten blijkt dat het Hof bijzondere aandacht besteedt aan de situatie van 
jonge kinderen en aan hun ouders ook veel meer uitgebreide rechten toekent dan aan 
andere Unieburgers. Dit blijft in lijn met de vroegere rechtspraak van het Hof waaruit ook 
deze bijzondere aandacht voor de situatie van kinderen blijkt.37

2.2	Het	uitsluiten	van	de	voorwaarde	rond	de	eis	van	eerste	legale	
binnenkomst	van	een	derdelands	familielid

Een ander punt van discussie betreft de vraag of (derdelands) familieleden uit het 
Unierecht een verblijfsrecht in een lidstaat kunnen putten wanneer zij direct uit een 
derde land in de betrokken lidstaat aankomen en zich daar willen vestigen samen met de 
Unieburger die gebruik maakt van zijn of haar vrij verkeersrecht. 

Hoewel er in de vroegere rechtspraak nooit enige kwalificatie aan dat eerste verblijf 
was verbonden,38 stelt het Hof van Justitie in Akrich een voorwaarde van ‘voorafgaand 
wettig verblijf’ (Verschueren, 2005, p. 119). Het Hof verbindt in Akrich met name aan de 
eventuele toepassing van de toenmalige regelgeving Verordening 1612/68 de voorwaarde 
dat de onderdaan van een derde land, gehuwd met een EU-onderdaan, eerst wettig in een 
lidstaat verblijf moet houden alvorens hij zich mag begeven naar een andere lidstaat waar 
de betrokken EU-onderdaan wil werken. Deze derdelands onderdaan zou dus alleen een 
beroep kunnen doen op die gemeenschapsbepaling nadat hij in de lidstaat van waaruit 
hij samen met zijn familielid zou vertrekken, een wettig verblijf heeft verkregen. Indien de 

35 HvJ nr. C-200/02, Zhu en Chen, Jur. 2004, I, 9925 (Cambien, 2011, p. 244).
36 HvJ nr. C-148/02, Garcia Avello, Jur. 2003, I, 11613 (Cambien, 2011, pp. 247-248).
37 HvJ nr. C-310/08, Ibrahim 2010 en HvJ nr. C-480/08, Teixeira 2010.
38 HvJ C-459/99, Brax, 2002.
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derdelands onderdaan echter geen wettig verblijf heeft in de vertrekstaat, zou het feit dat 
hij zijn familielid niet kan vergezellen naar een andere lidstaat, niet als een ontmoediging 
van het recht van deze laatste op vrij verkeer kunnen worden beschouwd (punten 50-
53). Het Hof breidt zijn redenering vervolgens uit naar de zaak zelf, waarin het echtpaar 
Akrich, woonachtig in Dublin, plant om opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk te gaan 
omdat mevrouw Akrich, een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk, daar opnieuw wenst 
te werken. Eerder heeft haar man, de Marokkaan Akrich, illegaal in het Verenigd Konink rijk 
verbleven en na een aantal uitzettingen is hij in 1996 met zijn Britse echtgenote gehuwd 
waarna ze naar Dublin zijn getrokken. Concreet betekent de eis van het voorafgaand 
wettig verblijf dat de Britse autoriteiten een verblijfsrecht aan de heer Akrich zouden  
kunnen weigeren indien zijn verblijf in Ierland onwettig zou zijn geweest (punt 54). 

In de zaak Jia stelt het Hof van Justitie echter dat de lidstaten niet verplicht zijn om 
voor de verlening van een verblijfsrecht aan een derdelands familielid van een Unieburger 
die gebruik heeft gemaakt van zijn vrijheid van verkeer als voorwaarde te stellen dat 
dit familielid voordien legaal in een andere lidstaat heeft verbleven.39 Het Hof neemt 
hierdoor impliciet afstand van de stelling dat het derdelands familielid eerst legaal op het 
grondgebied van een lidstaat moet hebben verbleven om een beroep te kunnen doen op 
het gemeenschapsrecht voor de gezinshereniging met Unieburgers (Verschueren, 2007, 
p. 214).

In het arrest Metock zegt het Hof uitdrukkelijk dat “(…) richtlijn 2004/38 aldus moet 
worden uitgelegd dat zij van toepassing is op iedere persoon met de nationaliteit van 
een derde land die familielid is van een burger van de Unie in de zin van artikel 2, punt 
2 van deze richtlijn die de burger begeleidt of zich bij hem voegt in een andere lidstaat 
dan die waarvan die burger de nationaliteit bezit, en hem rechten van binnenkomst en 
verblijf in die lidstaat verleent, zonder onderscheid te maken naargelang deze persoon 
met de nationaliteit van een derde land al dan niet eerder legaal in een andere lidstaat 
heeft verbleven”.40

De afschaffing van de voorwaarde van het eerste legaal verblijf van een (derdelands) 
familielid is een tweede aspect dat de mogelijkheden vergroot om een beroep te doen 
op het Unierecht en de bepalingen aangaande de gezinshereniging met een Unieburger. 

2.3	Het	behoud	van	het	verblijfsrecht	van	(derdelands)	familie-
leden	na	het	verbreken	van	de	familieband	met	de	Unieburger	

Een belangrijke vernieuwing in de Vrijverkeersrichtlijn zijn de bepalingen die aan familie-
leden het behoud van het verblijfsrecht garanderen in geval van overlijden of vertrek 
van de Unieburger, en in het geval van scheiding, ontbinding of nietigverklaring van 
het huwelijk of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap (Verschueren, 2007,  
p. 215).41 

De richtlijn maakt daarbij wel een onderscheid al naargelang het familielid in kwestie 
zelf een Unieburger is of een derdelands onderdaan. Voor derdelands familieleden van 
Unieburgers gelden voor het behoud van het verblijfsrecht na het verbreken van de 
band met de rechtgevende Unieburger/familielid een aantal striktere voorwaarden. 

39 HvJ nr. C 1/05, Jia, Jur. 2007, I-00001, punt 31.
40 HvJ nr. C-127/08, Metock, 2008, punt 54.
41 Zie de artikelen 12 en 13 richtlijn 2004/38/EG.
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Bij vertrek uit het gastland van de rechtgevende Unieburger verliezen zij hun 
verblijfsrecht, dit in tegenstelling tot de familieleden die zelf ook Unieburger zijn. Bij 
het overlijden van de Unieburger behouden zij het verblijfsrecht tot aan het verwerven 
van het duurzaam verblijfsrecht enkel indien zij voor het overlijden gedurende ten 
minste één jaar in het gastland hebben verbleven. Bovendien moeten ze aantonen 
dat zij werknemer of zelfstandige zijn of dat zij voor zichzelf en hun familieleden over 
toereikende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf 
ten laste komen van het sociale bijstandsstelsel van het gastland en dat zij over een 
ziektekostenverzekering beschikken voor alle risico’s in het gastland (Verschueren, 2007, 
pp. 215-217).

2.4	Het	stellen	van	weinig	administratieve	formaliteiten	voor	de	
uitoefening	van	de	burgerschapsrechten

Eveneens bevorderlijk voor de laagdrempelige uitoefening van het vrij verkeersrecht zijn 
de beperkte administratieve formaliteiten die kunnen geëist worden voor de vaststelling 
van een verblijf van meer dan drie maanden. Een Unieburger kan enkel worden gevraagd 
om zich bij de bevoegde autoriteiten in te schrijven, waarvoor hij ten minste drie maanden 
de tijd moet krijgen.42 Deze lichte procedure past bij de rechtspraak van het Hof waarin het 
verblijfsrecht van Unieburgers rechtstreeks voortvloeit uit het verdrag en het afgeleide 
recht en niet afhankelijk kan worden gemaakt van het vervullen van administratieve 
formaliteiten. De eigen identiteitskaart of paspoort dient als identificatiemiddel. 

Voor de derdelands familieleden van de Unieburger is wel een afgifte van een 
verblijfskaart nodig. Deze moet ten vroegste na drie maanden worden aangevraagd. Voor 
zij die aan de voorwaarden voor het verblijfsrecht voldoen, wordt binnen de zes maanden 
na de aanvraag, dit verblijfsrecht vastgesteld door afgifte van een ‘verblijfskaart van een 
familielid van een burger van de Unie’. De geldigheidsduur van deze verblijfskaart bedraagt 
vijf jaar of minder indien de voorgenomen periode van verblijf van de rechtgevende 
Unieburger minder dan vijf jaar zou bedragen (Verschueren, 2007, pp. 219-222).43

2.5	De	geringe	beperkingsmogelijkheden	van	het	inreis-	en	
verblijfsrecht	van	een	Unieburger	om	redenen	van	openbare	
orde,	openbare	veiligheid	en	volksgezondheid.

De geringe beperkingsmogelijkheden van het inreis- en verblijfsrecht van een 
Unieburger zijn een vijfde element dat bijdraagt aan het effectieve genot van de 
burgerschapsrechten. Het Hof van Justitie heeft altijd beklemtoond dat de weigering van 
verblijf om redenen van openbare orde een afwijking van het fundamentele beginsel van 
het vrije verkeer van personen vormt, die strikt moet worden opgevat en waarvan de 
draagwijdte door de lidstaten niet eenzijdig kan worden bepaald.44 Het Hof van Justitie 

42 Zie artikel 8 richtlijn 2004/38/EG.
43 Zie de artikelen 9 tot 11 richtlijn 2004/38/EG.
44 HvJ nrs. C-482/01 en C-493/01, Orfanopoulos en Oliveri, 2004, punt 64-65; HvJ nr. 

C-441/02, Commissie/Duitsland, 2006, punt 34; HvJ nr. C-33/07, Jipa, 2008, punt 23; 
HvJ nr. C-430/10, Gaydarov, European Court Reports 2011, blz. 00000, punt 32, HvJ nr. 
C-434/10, Aladzhov, 2011, punt 34; HvJ nr. C-348/09, P.I. tegen Oberbürgermeisterin der 
Stadt Remscheid, 2012, punt 23.
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stelt dat “(…) de betrokken nationale autoriteiten bijgevolg het persoonlijk gedrag van 
degene die een strafbaar feit pleegt en het actuele, reële en voldoende ernstige karakter 
van het gevaar dat hij is voor de openbare orde en de openbare veiligheid, geval per 
geval moeten beoordelen, en ook zowel het evenredigheidsbeginsel als de grondrechten 
van de betrokkene moeten eerbiedigen”.45 Voor de beoordeling of de voorgenomen 
inmenging evenredig is aan het nagestreefde legitieme doel, in casu de bescherming 
van de openbare orde, moet “rekening worden gehouden met de aard en de ernst van 
het door de belanghebbende gepleegde strafbare feit, de duur van zijn verblijf in de 
lidstaat van ontvangst, de periode die is verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd, 
de gezinssituatie van de belanghebbende en de ernst van de moeilijkheden waarmee de 
echtgenoot en hun eventuele kinderen in het land van herkomst van de belanghebbende 
geconfronteerd dreigen te worden”.46

Een maatregel gegrond op de openbare orde is gerechtvaardigd indien uit het  
persoonlijke gedrag van de Unieburger blijkt dat hij een actuele, werkelijke en genoeg-
zaam ernstige bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de samen leving 
aantast.47 Een strafrechtelijke veroordeling zal op zich niet automatisch leiden tot 
beëindiging van het verblijf, maar slechts voor zover uit de omstandigheden van deze 
veroordeling blijkt dat het persoonlijk gedrag een actuele bedreiging vormt van de 
openbare orde.48

De gemeenschapswetgever heeft deze rechtspraak van het Hof overgenomen in 
de Vrijverkeersrichtlijn en het beperken van de inreis- en verblijfsrechten van Unie-
burgers en hun familieleden eveneens aan analoge, strikte voorwaarden gebonden  
(Verschueren, 2007, pp. 226-230).49

2.6	De	versterking	van	rechtsmiddelen	en	procedurele	
waarborgen	tegen	elke	inperking	van	het	verblijfsrecht

De Vrijverkeersrichtlijn bevat tot slot een aantal waarborgen met betrekking tot de 
procedures die het gastland moet volgen om een beperking op te leggen aan het inreis- of 
verblijfsrecht van de burger van de Unie en zijn (derdelands) familieleden. Deze procedurele 
waarborgen betreffen ten eerste de kennisgeving van de verwijderingsmaatregelen en 
ten tweede de mogelijkheid om tegen zulke maatregelen een beroep in te stellen. Deze 

45 HvJ nr. C-303/08,Land Baden-Württemberg tegen Metin Bozkurt, 2010, punt 60.
46 HvJ nrs. C-482/01 en C-493/01, Orfanopoulos, 2004, punt 99; HvJ nr. C-348/09, P.I. tegen 

Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, 2012, punt 23 waar het Hof van Justitie rekening 
hield met de graad van integratie van de betrokken personen, leeftijd, gezondheidstoestand en 
economische situatie.

47 HvJ nrs. C-482/01 en C-493/01, Orfanopoulos, 2004, punt 66 e.v.; HvJ nr. C-441/02, 
Commissie/Duitsland, 2006, punt 33 en 35; HvJ nr. C-50/06, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen tegen Koninkrijk der Nederlanden, 2007, punt 41; HvJ nr. C-349/06, Murat 
Polat/Stadt Rüsselsheim, 2007, punt 34; HvJ nr. C-145/09, Land Baden-Württemberg tegen 
Panagiotis Tsakouridis, 2010, punt 2; HvJ nr. C-303/08, Land Baden-Württemberg tegen 
Metin Bozkurt, 2010 bladzijde I-13445, punt 57.

48 HvJ nrs. C-482/01 en C-493/01, Orfanopoulos, 2004, punt 67; HvJ nr. C-441/02, Commissie/
Duitsland, punt 33; HvJ nr. C-349/06, Murat Polat/Stadt Rüsselsheim, 2007, punt 32; HvJ 
nr. C-145/09, Land Baden-Württemberg tegen Panagiotis Tsakouridis, 2010, punt 2; HvJ nr. 
C-303/08, Land Baden-Württemberg tegen Metin Bozkurt, 2010, punt 59.

49 Zie de artikelen 27 en 28 richtlijn 2004/38/EG.
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waarborgen zijn bovendien niet alleen van toepassing in het geval van beperkingen op 
het verblijfsrecht om redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid 
maar ook op andere besluiten ter beperking van het vrij verkeer van Unieburgers en hun 
familieleden (Verschueren, 2007, pp. 230-231).

Allereerst moet het gastland elke beperking schriftelijk ter kennis brengen aan de 
betrokkene zodat deze in staat is om de inhoud en de gevolgen ervan te begrijpen. 
Aan de betrokkene moet tevens een nauwkeurige en volledige motivering worden 
gegeven. Bij deze kennisgeving moet ook vermeld worden bij welke gerechtelijke of 
administratieve instanties hij beroep kan instellen en binnen welke termijn. Tevens moet 
de termijn worden aangeduid waarbinnen hij het grondgebied van het gastland moet 
verlaten. Deze termijn mag behalve in dringende gevallen niet korter zijn dan één maand 
na kennisgeving (Verschueren, 2007, p. 231).50

De Vrijverkeersrichtlijn versterkt ook de beroepsmiddelen die betrokkenen kunnen 
aanwenden. Zij hebben toegang tot gerechtelijke en administratieve procedures om 
tegen een besluit een beroep in te stellen. Toegang tot gerechtelijke procedures moet 
in ieder geval worden gewaarborgd, eventueel voorafgegaan door administratieve 
procedures, bijvoorbeeld een administratief beroep. 

Deze beroepsmogelijkheden moeten een onderzoek naar zowel de wettigheid van het 
besluit als de feitelijke omstandigheden die de maatregel zouden rechtvaardigen en de 
evenredigheid ervan, bevatten. Dit geldt ook voor het gerechtelijk beroep (Verschueren, 
2007, p. 233).51

Besluit
Meerdere elementen hebben ertoe geleid dat Unieburgers in grote mate daadwerkelijk het 
recht op vrij verkeer, verbonden aan de status van Unieburger, kunnen genieten. Vooreerst 
zorgt de steeds ruimer wordende interpretatie van het grensoverschrijdend element 
voor de activering of de toepasselijkheid van de burgerschapsrechten in de rechtspraak 
van het Hof van Justitie er voor dat Unieburgers en hun (derdelands) familieleden het 
effectieve genot van hun vrij verkeersrecht steeds meer gewaarborgd zien. Ondanks de 
afwezigheid van een fysieke verplaatsing naar een andere lidstaat kan een Unieburger 
of zijn (derdelands) familieleden vandaag de dag een beroep doen op het Unierecht 
wanneer er sprake is van een nationale maatregel die hen het effectieve genot van hun 
burgerschapsrechten ontzegt. Ten tweede vergroot de afschaffing van de voorwaarde 
van het eerste legaal verblijf van een derdelands familielid de mogelijkheden om een 
beroep te doen op het Unierecht en de bepalingen aangaande de gezinshereniging met 
een Unieburger. Ook het behoud van het verblijfsrecht van (derdelands) familieleden 
na het verbreken van de familieband met de Unieburger, het stellen van weinig 
administratieve formaliteiten voor de uitoefening van de burgerschapsrechten, de geringe 
beperkingsmogelijkheden van het inreis- en verblijfsrecht om redenen van openbare 
orde, nationale veiligheid en volksgezondheid en de versterking van de rechtsmiddelen 
tegen de inperking van het verblijfsrecht, zorgen ervoor dat het recht van vrij verkeer als 
burgerschapsrecht zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. 

50 Artikel 30 richtlijn 2004/38/EG.
51 Zie artikel 31 richtlijn 2004/38/EG
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Toch is de oefening niet rond. De rechtspraak van het Hof van Justitie is bijvoorbeeld 
vaak moeilijk te interpreteren door de beknoptheid van de bewoordingen in de arresten. 
Bovendien is zij voortdurend in evolutie (Cambien, 2011, p. 251). Het kan bijvoorbeeld niet 
uitgesloten worden dat het Hof in de toekomst de werkingssfeer van het Unierecht nog 
ruimer gaat interpreteren. In dat geval loopt de huidige Belgische wet nog meer risico om 
niet langer in overeenstemming te zijn met het Unierecht. De nationale regelgever moet 
gaandeweg meer ruimte afstaan aan de Europese regelgeving die zijn beleidsvrijheid 
en alleenheerschappij nu ook op het vlak van de gezinshereniging gestaag doorbreekt. 
Voorlopig lijkt er nog ruimte om Belgen op een andere manier te behandelen dan 
Unieburgers op het vlak van gezinshereniging. Of dit naar de toekomst zo gaat blijven is 
maar de vraag en het blijft in spanning afwachten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
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Hoofdstuk 4

Intra-Europese	studentenmobiliteit:	
algemeen	overzicht	en	tendensen	

Christof Van Mol

Inleiding
Wereldwijd is het aantal internationale studenten de laatste decennia enorm 
toegenomen: internationale studentenmigratiestromen zouden tussen 2010 en 2011 
verdubbeld zijn. Recente cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO) schatten dat ongeveer 4,5 miljoen studenten wereldwijd in een 
ander land dan hun thuisland een (hoger onderwijs) opleiding volgen (OECD, 2013). Het 
merendeel van de internationale studenten komt uit Azië: 53 procent van het globale 
aantal internationale studenten (OECD, 2013). Azië wordt in de statistieken gevolgd door 
Europa, voornamelijk dan internationale studenten uit lidstaten van de Europese Unie 
(OECD, 2013). De top vijf bestemmingen van studentenmobiliteit op globale schaal zijn 
de Verenigde Staten (17%), het Verenigd Koninkrijk (13%), Australië (6%), Duitsland (6%) 
en Frankrijk (6%) (OECD, 2013).

In Europa zien we – in tegenstelling tot andere wereldregio’s – vooral mobiliteit binnen 
het continent (UNESCO, 2009). Hierin weerspiegelt zich het Europese integratieproces, 
dat met het verdrag van Maastricht in de jaren negentig van de vorige eeuw in een 
stroomversnelling terecht is gekomen. Europa verschilt ook in andere opzichten van 
andere wereldregio’s. Globaal gezien is immers diplomamobiliteit, waarbij studenten 
een volledige opleiding in het buitenland volgen, de meest voorkomende vorm van 
studentenmobiliteit en migratie. In Europa is echter kredietmobiliteit, waarbij studenten 
een deel van hun opleiding (meestal een semester of een volledig academiejaar) in 
het buitenland doorbrengen in het kader van een uitwisselingsprogramma, de meest 
voorkomende vorm (Brooks & Waters, 2011). Dit is voornamelijk te danken aan de 
institutionalisering van het Erasmusprogramma, opgericht in 1987. Tussen 1987 en 
2013 studeerden meer dan drie miljoen studenten een semester of academisch jaar in 
het buitenland in het kader van dit uitwisselingsprogramma. In dit hoofdstuk wordt een 
algemeen overzicht van de belangrijkste trends van intra-Europese studentenmobiliteit 
vanuit een Europees, Belgisch en Vlaams perspectief gegeven. 
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1.	 Intra-Europese	studentenmobiliteit	versus	
internationale	studentenmobiliteit/migratie

Aan het begin van dit hoofdstuk is het belangrijk de specificiteit van ‘intra-Europese 
studentenmobiliteit’ als Europese migratiestroom te duiden. Er is immers een wezenlijk 
verschil tussen intra-Europese studentenmobiliteit en internationale studentenmobiliteit/
migratie. Het onderscheid tussen deze twee vormen is voornamelijk te maken op basis 
van de immigratiewetgeving. Internationale studenten van buiten de Europese Unie – 
studiemigranten – vallen immers onder de regels van het Belgisch toelatingsbeleid, 
terwijl intra-Europese mobiele studenten door de toenemende Europeanisering als 
quasi-Belgen behandeld worden door het Belgische immigratiebeleid (Caestecker, Rea, 
Sacco, Godin, & De Bock, 2009: 87, zie ook Vanduynslager et al., dit boek). Deze Europese 
studenten kunnen dus ten volle gebruik maken van het vrij verkeer van goederen, 
diensten en personen. Toch kunnen deze mobiele studenten ook beschouwd worden als 
een specifieke migrantengroep, aangezien ze migratie-specifieke processen doorlopen: 
de beslissing te vertrekken, aankomst en vestiging, aanpassing aan een nieuwe culturele 
omgeving en het ontwikkelen van nieuwe sociale relaties (Murphy-Lejeune, 2002). 
Bovendien delen ze een aantal kenmerken zoals de quasi-zekere terugkeer, deelname 
aan de aankomstmaatschappij en de nood aan een thuis-gevoel met andere categorieën 
van migranten – zoals expats of seizoenarbeiders – die in de wetenschappelijke literatuur 
wel als dusdanig beschouwd worden (Van Mol & Michielsen, 2015). Binnen de groep 
van intra-Europese studiemigranten kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen 
diplomamobiliteit en kredietmobiliteit (zie supra), wat ook meegenomen wordt in dit 
hoofdstuk. 

2.	 Algemeen	overzicht	van	de	situatie	in	Europa

2.1	 Europees	discours	rond	studentenmobiliteit
Op Europees niveau worden er hoge verwachtingen gekoppeld aan studentenmobiliteit, 
vergelijkbaar, vergelijkbaar met intra-Europese arbeidsmigratie (zie Vogt et al., dit boek). 
Intra-Europese studentenmobiliteit wordt uitdrukkelijk positief gedefinieerd door de 
Europese Commissie als voordelig in culturele, economische, politieke en sociale zin 
(Van Mol, 2014c).Vooral de economische dimensie van studentenmobiliteit binnen de 
Europese ruimte wordt door verschillende officiële instanties benadrukt (Van Mol, 2011c): 
mobiliteit van studenten binnen Europa zou voordelig zijn om de competitiviteit van 
Europa in de globale kenniseconomieën te versterken (zie bijvoorbeeld Council of the 
European Union, 2007, 2010). Hoger onderwijs en internationale studentenmobiliteit 
kwamen echter pas laat op de Europese agenda terecht: het is pas met de economische 
consequenties van de oliecrisis in de jaren zeventig dat er zich meer samenwerking 
betreffende onderwijs op Europees niveau ontwikkelde (Pépin, 2007). Door de 
herstructurering van arbeidsmarkten richting kenniseconomieën in het laatste kwart 
van de twintigste eeuw werd menselijk kapitaal steeds belangrijker om economisch 
competitief te blijven en werd hoger onderwijs een sleutelspeler om economische 
ontwikkeling te bewerkstelligen (Van Mol, 2014b). Er kan dan ook vastgesteld worden dat 
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de laatste decennia verschillende mechanismen ontworpen zijn om de Europeanisering 
van onderwijs te bewerkstelligen (Brooks, 2009). 

Het belangrijkste en meest gekende initiatief omtrent de europeanisering van het 
hoger onderwijs is ongetwijfeld het Bologna proces, gestart in 1999, met de doelstel-
ling een Europese Hoger Onderwijs Ruimte (EHOR) te creëren tegen 2010. Het moet ech-
ter gezegd worden dat er al Europese initiatieven waren voor het Bologna proces. Het 
belangrijkste was de oprichting van het Erasmusprogramma in 1987 (Van Mol, 2014b), 
welke ondertussen 37 landen (alle landen van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen,  
Macedonië en Turkije) omvat. Dit programma was onderbouwd door twee doelstellingen: 
de competitiviteit van Europa tussen kenniseconomieën waarborgen, met de onderlig-
gende gedachte dat studenten mobieler zouden worden in hun latere carrière (Papatsiba, 
2005; Teichler & Jahr, 2001; Van Mol, 2011a, 2011b), en het promoten van een Europese 
identiteit onder de deelnemende studenten (Ballatore, 2010; Corbett, 2003; King & Ruiz-
Gelices, 2003; Van Mol, 2013a; Van Mol & Wauters, 2011). Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat in de loop van het Bologna proces verschillende initiatieven genomen zijn om 
de drempels voor studentenmobiliteit te verlagen, onder andere door de omzetting van 
nationale onderwijssystemen naar drie cyclus-systemen. Op die manier konden opleidin-
gen binnen de Europese ruimte meer vergelijkbaar worden gemaakt (Doyle et al., 2010). 

Een eerste kwantitatieve doelstelling van de Europese ministers van onderwijs 
was dat 10 procent van alle afgestudeerde studenten in het hoger onderwijs over een 
buitenlandse ervaring zou moeten beschikken tegen 2010. Op de conferentie van Euro-
pese ministers van onderwijs in Leuven in 2009 werd deze doelstelling opgeschroefd naar 
20 procent tegen 2020 (Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué, 2009). In een volgende 
ministeriële conferentie in Boekarest in 2012 werd een Communiqué en bijhorende EHEA 
mobiliteitsstrategie goedgekeurd ten einde deze doelstelling te bereiken. In het Boekarest 
Communiqué werd er gespecifieerd dat de kwantitatieve doelstelling niet alleen 
Erasmusmobiliteit betreft, maar ook diplomamobiliteit (EHEA Ministerial Conference, 
2012). Ook wordt er gewezen op de mogelijkheid om virtuele mobiliteit te promoten en 
niet-mobiele studenten de kans te geven om een internationale ervaring in het thuisland 
op te doen (EHEA Ministerial Conference, 2012: 5). Op de conferentie van 2012 in Boekarest 
werd verder gegaan op het positieve discours dat rond studentenmobiliteit opgehangen 
wordt, en werd er bevestigd dat studentenmobiliteit zou bijdragen tot de employability 
en persoonlijke ontwikkeling van mobiele studenten, evenals tot de versterking van een 
Europese culturele identiteit (EHEA Ministerial Conference, 2012: 1). Samengevat is er op 
Europees niveau dus een positief discours rond intra-Europese studentenmobiliteit waar 
te nemen: studentenmobiliteit wordt steevast een instrumentele rol toebedeeld voor het 
Europese culturele, economische en politieke integratieproces.

2.2	Situatieschets	van	intra-Europese	studentenmobiliteit
Cijfers over intra-Europese studentenmobiliteit – en over intra-Europese mobiliteit 
tout court (zie Recchi, dit boek) – moeten met een zekere voorzichtigheid behandeld 
worden. Niet alle vormen van inkomende en uitgaande mobiliteit in Europa leveren 
immers betrouwbare gegevens op (Eurydice, 2010; Van Mol, 2011c; Westerheijden et al., 
2008). Een aantal mobiliteitsvormen – zoals Erasmus – zijn vrij goed gedocumenteerd, 
maar andere vormen – zoals diplomastudenten – zijn moeilijker te traceren (Eurydice, 
2010; Van Mol, 2011c). Het volgende overzicht is gebaseerd op een ontginning van 
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verschillende internationale databanken. Het is belangrijk dat we in dit overzicht spreken 
over studenten met een ISCED (International Standard Classificiation of Education) – 
niveau 5 en 6; doctorale studies zijn dus inbegrepen. 

Als we nagaan welke landen de voornaamste attractiepolen van internationale 
studenten zijn binnen Europa zien we dat het merendeel van de niet-Europese 
internationale studenten naar Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk trekt (zie 
figuur 1). Ook voor intra-Europese diplomamobiliteit zijn deze drie landen de meest 
voorkomende bestemming, aangevuld met Oostenrijk. De cijfers voor kredietmobiliteit 
lopen vrij gelijk: Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn belangrijke 
bestemmingen van het Erasmusprogramma, maar worden wel aangevuld door de Zuid-
Europese landen Italië en Spanje. Als we intra-Europese kredietmobiliteit in relatieve cijfers 
bekijken, namelijk het aantal Erasmusstudenten op het totaal aantal afgestudeerden, zien 
we dat het aantal deelnemers aan het Erasmusprogramma vooralsnog vrij beperkt is. De 
‘benchmark’ van 10 procent van alle afgestudeerden met een (krediet)mobiliteitservaring 
die vooropgesteld werd door de Europese Commissie tegen 2010 (zie supra) werd enkel 
bereikt in Finland, Italië, Luxemburg en Spanje.

Figuur 1: Uitgaande Erasmusstudenten en inkomende internationale studenten (2010 & 2012).
Bron: Samengesteld door de auteur op basis van cijfers van de European Commission Education & Training en 
de UNESCO Educational Statistics.

Noot: uitgaande Erasmusstudenten als percentage van het totaal aantal afgestudeerden.

Figuur 1 zegt echter weinig over de specifieke richtingen van de studentenmigratiestromen 
binnen Europa. Het is echter belangrijk deze in rekening te nemen omdat zo specifieke 
migratiestromen kunnen ontdekt en ontrafeld worden. Figuur 2 geeft de drie belangrijkste 
diplomamobiliteitsbestemmingen weer per land. Deze figuur toont duidelijk dat Groot-
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Brittannië de grootste attractiepool is voor Europese diplomastudenten, gevolgd 
door Duitsland en Frankrijk. De attractie van deze drie landen kan voornamelijk 
verklaard worden aan de hand van drie verschillende factoren: het aanbod van hoger 
onderwijsrichtingen in deze drie landen, het prestige van het hoger onderwijs, en de 
taal waarin onderwezen wordt. Bovendien kunnen we voornamelijk een beweging van 
de periferie naar het centrum zien: er is weinig mobiliteit van West-Europa naar Oost-
Europa of van het noorden naar het zuiden. Er is echter één opvallende uitzondering 
op te merken, namelijk een aanzienlijke stroom van diplomastudenten van Noorwegen 
naar Polen. Deze atypische stroom is het resultaat van het bestaan van een gelimiteerd 
aantal plaatsen en strenge toelatingsvoorwaarden voor opleidingen geneeskunde in 
Noorwegen (Wiers-Jenssen, 2000). In Polen kunnen Noorse studenten zulke opleidingen 
in het Engels volgen en bovendien een beurs krijgen van de Lånekassen (Norwegian 
State Educational Loan Fund) die ongeveer overeenkomt met de prijs van een opleiding 
in Polen (Wiers-Jenssen, 2000). Daarenboven blijken Poolse universiteiten actief aan 
marketing te doen in Noorwegen om deze stroom van studenten – en inkomsten – te 

onderhouden (Wiers-Jenssen, 2000).

Figuur 2: Belangrijkste Europese bestemmingen van diplomastudenten (2009)
Bron: Berekeningen van de auteur gebaseerd op data van de UNESCO, 2009. 

Noot: In de database werden de vijf belangrijkste bestemmingslanden weergegeven, evenals het totaal aantal 
studenten dat een studie in een ander land aan het volgen was. De drie belangrijkste bestemmingen binnen 
Europa worden per land weergegeven op de kaart (percentage op de bestemming van het totaal aantal studenten 
van een bepaald land in het buitenland).

Door het in kaart brengen van intra-Europese diplomamobiliteit kunnen tevens een aan-
tal systemen gedetecteerd worden: er is veel wederzijdse mobiliteit tussen Duitsland en 
Oostenrijk, Tsjechië en Slovakije, België en Frankrijk, België en Nederland, Nederland en 
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Duitsland, Denemarken en Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en het Ver-
enigd Koninkrijk en Duitsland. Deze laatste twee interactiesystemen zijn een logisch resul-
taat van hun status als belangrijkste intra-Europese attractiepolen, terwijl de andere cases 
voornamelijk historische en taalkundige linken binnen Europa lijken te weerspiegelen.

Naast de kwantitatieve doelstellingen inzake studentenmobiliteit zijn er ook nog 
kwalitatieve doelstellingen, namelijk het promoten van een gevoel van Europese identiteit 
en de Europese arbeidsmarkt. Ook hier kan opgemerkt worden dat deze niet altijd bereikt 
worden (Archer & Davison, 2008; Bracht et al., 2006; Sigalas, 2010; Van Mol, 2013b; Wilson, 
2011). Van Mol (2013b) toonde bijvoorbeeld aan dat de nationale context de mogelijkheid 
tot Europese identiteitsvorming bevordert of beperkt. Cammelli et al. (2008) toonden dan 
weer aan dat er geen significante arbeidsverschillen kunnen gevonden worden tussen 
Erasmus en niet-Erasmus studenten vijf jaar na afstuderen. Gelijkaardige resultaten 
werden gevonden met diplomastudenten (zie bijvoorbeeld Amskov, 2010; Wiers-
Jenssen & Try, 2005). Bovendien blijken studenten die deelnemen aan internationale 
uitwisselingsprogramma’s of in een ander land een volledige opleiding volgen meestal al 
een voorgeselecteerde groep te zijn (Kuhn, 2012; Van Mol, 2013a, 2013b). Het koppelen 
van deze doelstellingen aan internationale mobiliteit is volgens Kuhn (2012) dan ook niet 
effectief, aangezien deze programma’s ‘preken voor de bekeerden’. 

Samengevat heerst er op Europees niveau dus een positief discours rond intra-
Europese studentenmobiliteit en worden er ambitieuze kwantitatieve en kwalitatieve 
doelstellingen vooropgesteld, maar in de praktijk blijken deze doelen maar moeizaam 
bereikt te worden.

3.	 Algemeen	overzicht	van	de	Belgische	situatie

3.1	 Nationaal	discours	rond	studentenmobiliteit
De federale regering heeft weinig te zeggen over het onderwijsbeleid, dat onder de 
bevoegdheid van de gemeenschappen valt, en heeft bijgevolg ook niet echt een nationale 
strategie naar mobiele Europese studenten toe (Caestecker, Poppe, Godin, & Mascia, 2012). 
Op nationaal niveau is er echter wel een zekere bevoegdheid voor de Belgische overheid 
op het gebied van studiemigranten van buiten Europa, aangezien zij onder de migratie-
wetgeving vallen. Europese studiemigranten worden daarentegen door de Belgische 
wetgeving als quasi-Belgen beschouwd. Internationale studenten afkomstig uit een land 
van de Europese Economische Ruimte of uit Zwitserland hebben dezelfde rechten en 
verplichtingen als Belgische studenten. Ook blijkt er op federaal niveau weinig tot geen 
interesse te zijn in internationale studenten als toekomstige hoogopgeleide migranten, 
in tegenstelling tot andere Europese landen. Er is geen grote rol weggelegd voor het 
ministerie van arbeid, zowel op Vlaams als federaal niveau (Caestecker et al., 2012), voor 
het management van internationale studentenstromen naar en/of van België. Er is wel 
een tegenstelling te merken inzake Europese studiemigranten en studiemigranten van 
buiten Europa. Deze laatsten worden regelmatig geassocieerd met achterdeuren voor 
economische migratie: men vreest vaak dat zij het studieverblijf als een voorwendsel 
gebruiken om zich blijvend te vestigen (zie bijvoorbeeld Van Mol, 2008). 

Aangezien de federale regering geen uitgebreide bevoegdheden heeft voor intra-
Europese studentenmobiliteit zijn de voornaamste actoren om buitenlandse studenten 
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aan te trekken in België de instituten voor hoger onderwijs (Caestecker et al., 2012). De 
Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Conseil Interuniversitaire de la Communauté 
Française (CIUF) spelen echter wel een rol in de samenwerking tussen onderwijsinstellingen 
met de publieke administratie (Caestecker et al., 2012). Deze samenwerking heeft 
geleid tot het oprichten van twee agentschappen voor de twee landsdelen: Wallonia-
Brussels Campus en Flamenco. Flamenco is onderdeel van de Vlaamse Universiteiten 
en Hogescholen Raad (VLUHR) (Caestecker et al., 2012). Het ‘management’ van studie-
migranten is in België dus duidelijk een taak van de gemeenschappen.

3.2	Situatieschets
Als we de statistieken van uitgaande Erasmusmobiliteit op Belgisch niveau nagaan, 
merken we dat de belangrijkste bestemming van Belgische studenten Spanje is (1539 
studenten in 2010/2011), gevolgd door Frankrijk (1100) en het Verenigd Koninkrijk (605) 
(zie figuur 3).

Figuur 3: Bestemmingen van Belgische Erasmusstudenten (2010/2011)
Bron: Samengesteld door de auteur op basis van cijfers van de European Commission Education & Training.

Als we de cijfers vergelijken met de bestemmingen van Belgische diplomastudenten 
merken we dat Belgische studenten meestal niet erg ver trekken: de directe buurlanden 
Duitsland, Frankrijk, Nederland evenals het Verenigd Koninkrijk zijn de meest 
voorkomende bestemmingen (zie figuur 4). De keuze voor het Verenigd Koninkrijk kan 
voornamelijk verklaard worden door het prestige van de Britse onderwijsinstellingen. 
Prestige kan ook een rol spelen in de keuze van Belgische studenten om een opleiding 
te volgen in Duitsland, Frankrijk of Nederland. Maar ook de taalfactor (studenten uit 
de Oostkantons zijn bijvoorbeeld eerder geneigd in Duitsland te studeren), historische 
linken en geografische nabijheid van deze bestemmingen kunnen als verklarende factor 
naar voren geschoven worden.
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Figuur 4: Bestemmingen van Belgische diplomastudenten (2009)
Bron: Samengesteld door de auteur op basis van cijfers van Eurostat.

België is echter niet alleen een herkomstland van intra-Europese diplomamobiliteit, maar 
ontvangt ook een aanzienlijk aantal Europese studenten. Volgens cijfers uit 2009 zijn 
de voornaamste herkomstlanden de buurlanden Frankrijk en Nederland, wat wederom 
verklaard kan worden aan de hand van historische, geografische en taalkundige linken. 
Deze herkomstlanden worden gevolgd door Duitsland, Italië en Spanje (zie figuur 5).

Figuur 5: Herkomstlanden van diplomastudenten in België (2009)
Bron: Samengesteld door de auteur op basis van cijfers van Eurostat.
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In de context van het Erasmusprogramma merken we dan weer dat de meeste studenten 
die naar België komen afkomstig zijn uit Spanje (1781 studenten in 2010/2011, 23 procent 
van het totaal aantal Erasmusstudenten), gevolgd door Italië (911) en Frankrijk (877). 

4.	Algemeen	overzicht	van	de	situatie	in	Vlaanderen

4.1	Vlaams	discours	rond	studentenmobiliteit
Aangezien bevoegdheden rond intra-Europese studentenmobiliteit niet op federaal, 
maar voornamelijk op gemeenschapsniveau liggen, ligt de focus van het laatste deel van 
dit hoofdstuk op Vlaanderen. Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering (2009-2014) 
verwijst naar het Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué (2009, zie supra) om het belang 
van studentenmobiliteit voor Vlaanderen te onderstrepen (Vlaamse Regering, 2009: 28). Er 
wordt gesteld dat financiële drempels tot studentenmobiliteit stapsgewijs zullen worden 
weggewerkt en grensoverschrijdende initiatieven gestimuleerd. In deze context bracht 
de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) in 2010 een advies uit over studentenmobiliteit. Daarin 
werd aanbevolen een volwaardige internationaliseringscultuur in de onderwijsinstellingen 
en de overheid te promoten, een evenwicht te krijgen tussen ingaande en uitgaande 
studentenmobiliteit zodat niet-mobiele Vlaamse studenten ook in contact komen met 
internationale studenten (VLOR, 2010:14). Dit idee is ook weerspiegeld in het Actieplan 
Mobiliteit ‘Brains on the Move’ van de Vlaamse regering, dat in 2013 gepubliceerd werd. 
De Vlaamse regering focust in dit actieplan voornamelijk op uitgaande kredietmobiliteit, 
aangezien uitgaande diplomamobiliteit moeilijker op te volgen is omdat Vlaanderen 
hiervoor afhankelijk is van de registratie van deze studenten door andere landen. Bovendien 
registreert men in het buitenland geen ‘Vlaamse’, maar ‘Belgische’ studenten. Toch heeft 
de Vlaamse regering via het actieplan ook oog voor de creatie van mogelijkheden om 
buitenlandse studenten aan te trekken, door bijvoorbeeld gezamenlijke opleidingen over 
internationale grenzen te stimuleren, evenals internationale zomerscholen en intensieve 
– internationale – vormingsprogramma’s. Bovendien voorziet de Vlaamse regering ook 
beurzen voor internationale topstudenten vanaf 2015-2016 (Vlaamse Regering, 2013a). Uit 
het actieplan blijkt ook de ambitie van de Vlaamse regering om de beste van de klas te zijn 
in Europa: tegen 2020 zou er 33 procent van alle Vlaamse afgestudeerden een buitenlandse 
studie of stage-ervaring moeten hebben (hierbij wordt ‘alle gevalideerde mobiliteit’, waarbij 
studenten minstens 10 credits in het buitenland behalen wel meegerekend (Vlaamse 
Regering, 2013a: 32)), wat veel ambitieuzer is dan de Europese opgestelde benchmark (VLOR, 
2013). De Vlaamse regering maakt hiervoor een onderscheid tussen ‘exchange mobility’, 
zoals het Erasmusprogramma, ‘networked mobility and curricula’, waarbij studenten binnen 
een netwerk van instellingen worden uitgezonden, en ‘embedded mobility and curricula’, 
waarbij studenten hun opleiding in meerdere instellingen volgen. Bovendien beoogt het 
actieplan ook dat 33 procent uit ondervertegenwoordigde groepen – zoals beursstudenten 
of studenten met een migratie-achtergrond – komt (Vlaamse Regering, 2013a). Voorts wordt 
de nood aan een degelijk registratiesysteem van inkomende internationale studenten 
benadrukt (Vlaamse Regering, 2013a).

Bij het nagaan van de Vlaamse parlementaire discussies rond studiemigranten kan 
opgemerkt worden dat er een ander gevoel heerst over kredietmobiliteit vergeleken 
met diplomamobiliteit. Zo werd het groeiend aantal Nederlandse diplomastudenten in 
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het Vlaams hoger onderwijs de laatste jaren verschillende keren aan bod gebracht in het 
Vlaams parlement (zie bijvoorbeeld Vlaams Parlement, 2011, 2012). Onder andere de Lijst 
De Decker en de Nieuw-Vlaamse Alliantie gaven aan te vrezen dat de opleidingskosten 
van deze Nederlandse studenten op de Vlaamse belastingbetaler zouden terugvallen. 
Een hoger inschrijvingsgeld aan deze studenten vragen staat echter haaks op de 
Europese regelgeving, waarbij burgers van EU-landen gelijkwaardig behandeld moeten 
worden. Voorts wees minister van Onderwijs Pascal Smets er tijdens deze discussies 
op dat Nederlandse studenten slechts 2,6 procent van de totale studentenpopulatie in 
Vlaanderen uitmaken, en dat het Nederlandse ‘probleem’ dus overroepen is. 

Samengevat is er dus ook op Vlaams niveau een positief discours rond studenten-
mobiliteit waar te nemen en worden er ambitieuze kwantitatieve doelstellingen voorop-
gesteld.

4.2	Situatieschets
Als we de bestemmingen van Vlaamse Erasmusstudenten nagaan, merken we dat het 
merendeel naar Spanje (785) of Frankrijk (776) trekt, op ruime afstand gevolgd door 
landen als het Verenigd Koninkrijk (297), Duitsland (287) en Nederland (283) (zie figuur 6). 
De onderwijsinstellingen die het meeste studenten naar het buitenland zenden binnen 
het kader van het Erasmusprogramma zijn de Universiteit Gent (719) en de Katholieke 
Universiteit Leuven (645). 

Figuur 6: Bestemmingen van Vlaamse Erasmusstudenten (2010/2011)
Bron: Samengesteld door de auteur op basis van cijfers van de European Commission Education & Training. 

Inkomende Erasmusstudenten in Vlaanderen blijken eveneens voornamelijk naar deze 
onderwijsinstellingen te trekken, hoewel – als het aantal inkomende Erasmusstudenten 
hiervoor als maat kan staan – de Katholieke Universiteit Leuven (802) populairder blijkt 
te zijn dan de Universiteit Gent (563). Zoals kan afgeleid worden uit figuur 7, waren 
de voornaamste herkomstlanden van Erasmusstudenten in Vlaanderen Spanje (911), 
Nederland (539), Frankrijk (339), Polen (333) en Italië (316) in 2010/2011.
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Figuur 7: Herkomstlanden van Erasmusstudenten in Vlaanderen (2010/2011)
Bron: Samengesteld door de auteur op basis van cijfers van de European Commission Education & Training.

Figuur 8: herkomst diplomastudenten in Vlaanderen (2011/2012)
Bron: Samengesteld door de auteur op basis van het Statistisch Jaarboek van het Vlaams onderwijs 2011-2012 
(Vlaamse Regering, 2013b).

Als we de cijfergegevens over inkomende diplomastudenten bekijken zien we dat er 
21.218 buitenlandse studenten geregistreerd waren in Vlaanderen in 2011/2012, zijnde 
8,34 procent van de totale studentenpopulatie (Vlaamse Regering, 2013b). Deze studenten 
trekken voornamelijk naar de Katholieke Universiteit Leuven (5337), de Universiteit Gent 
(4046), de Vrije Universiteit Brussel (2622) en de Universiteit Antwerpen (2068) (Vlaamse 
Regering, 2013b). Als we de herkomst van Europese diplomastudenten in het Vlaams 
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onderwijs nagaan merken we dat de grootste groep inderdaad Nederlandse studenten 
betreft (6446), op ruime afstand gevolgd door Duitse studenten (862). Figuur 8 geeft de 
herkomst van Europese diplomastudenten in Vlaanderen grafisch weer. 
Maar hoe zit het nu met de kwantitatieve doelstellingen van de Vlaamse regering? In 
2009-2010 had 10,13 procent van de Vlaamse studenten aan het Erasmusprogramma 
deelgenomen, in 2010-2011 was dit 10,59 procent en in 2011-2012 10,32 procent (Vlaamse 
Regering, 2013a: 54). Er kan dus gesproken worden van een zekere stabiliteit inzake 
uitgaande kredietmobiliteit. Bovendien kan gemerkt worden dat Vlaanderen voldeed aan 
de Europese benchmark die vooropgesteld was voor 2010. In het Actieplan Mobiliteit van 
de Vlaamse regering wordt dit cijfer met 30 procent verhoogd om de deelname aan korte 
uitwisselingsprogramma’s naast het Erasmusprogramma ook te weerspiegelen (Vlaamse 
Regering, 2013a: 54). Zodoende komt het actieplan uit op 13,41 procent in 2011-2012. 
Dit betekent echter dat Vlaanderen nog heel wat inspanningen moet leveren om aan de 
vooropgestelde – ambitieuze – 33 procent te komen in 2020. Zoals de VLOR (2013) echter 
al aangaf, is het niet heel duidelijk hoe de Vlaamse regering dit juist wil bewerkstelligen.

Besluit
Intra-Europese studentenmobiliteit is binnen de context van een steeds verder inte-
grerend Europa de laatste decennia gevoelig toegenomen. Intra-Europese studenten-
mobiliteit wordt op Europees, Belgisch en Vlaams niveau op een verschillende manier 
omschreven vergeleken met studiemigranten uit zogenaamde derde landen. Terwijl 
deze laatsten vaak onder het ‘migratie’- discours vallen, en dus vaak in restrictieve termen 
omschreven worden, worden Europese studenten eerder als een verrijking van het hoger 
onderwijslandschap beschouwd. 

Mobiliteit binnen Europa in het kader van studies kan onderverdeeld worden in twee 
verschillende vormen, namelijk diplomamobiliteit en kredietmobiliteit. Hoewel over 
deze twee vormen een positief discours op Europees en Belgisch niveau waar te nemen 
is, merken we dat de twee verschillende vormen van Europese studentenmobiliteit 
op Vlaams niveau soms anders gepercipieerd worden, naargelang de respectievelijke 
ideologie van politieke partijen. Diplomamobiliteit uit buurlanden verzeilde tijdens 
discussies in het Vlaams parlement bijvoorbeeld soms onder de noemer van ‘profiteurs’ 
die ‘op de kap van de Vlaamse belastingbetaler hun studies en diploma in Vlaanderen 
halen’. Algemeen gezien is het echter vooral het contrast tussen studentenmobiliteit 
(intra-Europees) en studentenmigratie (van derde landen naar Europa) dat naar voren 
komt op deze drie niveaus.

Hoewel Europese studentenmobiliteit vooral in positieve zin beschreven wordt en er 
ambitieuze doelstellingen aan gekoppeld worden, blijken de kwantitatieve en kwalitatieve 
doelstellingen niet altijd even realistisch. Zo kan er gemerkt worden dat op Europees 
niveau nog nooit de ‘benchmark’ gehaald is geweest, en op Vlaams niveau is het niet 
duidelijk hoe de Vlaamse ‘benchmark’, die een stuk hoger is dan de Europese, juist gehaald 
kan worden. Ook de kwalitatieve doelstellingen die intrinsiek aan een studieperiode in het 
buitenland verbonden worden in het politieke discours, blijken niet altijd even evident 
bereikbaar. Recent wetenschappelijk onderzoek toonde immers aan dat veel studenten 
die in een ander land gaan studeren of deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s eigenlijk 
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al een voorgeselecteerde groep zijn die al meer geneigd zijn zich Europees te voelen of 
later binnen de Europese arbeidsmarkt te bewegen. Kortom, er is een zekere discrepantie 
tussen discours en realiteit waar te nemen. Het is duidelijk dat een kwantitatieve toename 
van studentenmobiliteit niet automatisch hand in hand gaat met een verandering in 
de mentaliteit van de studenten. Om de doelstellingen op het gebied van Europese 
identiteit en de Europese arbeidsmarkt te bereiken en voor de meerderheid van de 
studenten in een internationale ervaring te voorzien moet niet alleen ingezet worden 
op mobiliteit, maar eveneens op mogelijkheden tot internationalisering aan de Vlaamse 
onderwijsinstellingen. De meerderheid van de studenten zal immers niet-mobiel blijven 
– ook als de 33 procent norm gehaald wordt – en adequate internationale activiteiten 
op maat aan de hoger onderwijsinstellingen lijken dan ook een manier om zij die niet 
kunnen of willen deelnemen ook te laten proeven van internationalisering en de daarmee 
samenhangende uitkomsten. 
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Hoofdstuk 5

Over	onthaalonderwijs		
ten	tijde	van	intra-Europese	migratie.		

Wat	het	onthaal	van	romakinderen	in	het	
Vlaamse	onderwijs	ons	kan	leren

Joris Wauters, Ward Nouwen en Noel Clycq

Inleiding
In dit hoofdstuk grijpen we de aanwezigheid van Roma in het Vlaams onderwijs aan om 
te reflecteren over bestaande moeilijkheden en/of beperkingen in de werking van het 
onthaal van minderjarige nieuwkomers in het Vlaamse onderwijs. 

In een eerste deel presenteren we de bredere context waarbinnen de migratiestromen 
uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen) zich afspelen en beschrijven we de 
instroom van minderjarige nieuwkomers uit dit MOE-herkomstgebied in relatie tot het 
onderwijsveld in Vlaanderen. 

In het tweede deel situeren we het onthaalonderwijs in Vlaanderen in een bredere, 
internationale context. Daartoe deconstrueren we, gebaseerd op Europees vergelijkend 
onderzoek, verschillende types onthaalonderwijs en de bijhorende ondersteuningsmo-
dellen voor leerplichtige nieuwkomers. 

Het derde deel gaat specifiek in op de aanwezigheid van Roma in het onderwijs. We 
presenteren verschillende discours rond de geproblematiseerde integratie van Roma en 
stellen op basis van de literatuur ook oplossingen voor. 

In het vierde en laatste deel brengen we de verzamelde informatie samen en 
reflecteren we over hoe het (onthaal)onderwijs bijgesteld kan worden om tegemoet te 
komen aan de geïdentificeerde beperkingen en eigen doelstellingen. 

1.	 Een	situering	van	het	onthaal	van		
minderjarige	nieuwkomers	uit	MOE-landen		
in	het	Vlaamse	onderwijs

Vlaanderen kent de laatste jaren een sterke instroom vanuit de 27 lidstaten van de 
Europese Unie (EU27). De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 (Vanduynslager 
et al. 2013) bundelt hierover een aantal gegevens. Zo blijkt dat in 2011 49.843 ‘strikte’ 
immigranten (niet eerder opgenomen in het vreemdelingen- of wachtregister) in het 
Vlaams Gewest toekwamen en zich hier voor minimaal 3 maanden vestigden. Dit betekent 
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dat het aantal instromers in 2011 meer dan verdubbeld is tegenover het aantal instromers 
in 2000. Zoals in hoofdstuk twee aangegeven, is 68% van de totale aanwezige bevolking 
met een vreemde nationaliteit in België burger van een EU27-lidstaat. Dit toont de impact 
van de intra-Europese migratie op de samenstelling van de bevolking van België aan (zie 
de Valk et al. in dit boek). 

Wanneer we deze intra-Europese migranten van 2011 verder opsplitsen per 
herkomstregio, kunnen we twee grote groepen onderscheiden: enerzijds de instromers 
vanuit de Midden- of Oost-Europese (MOE-)lidstaten1, anderzijds de instromers uit 
de buurlanden van België. Wat deze laatste groep betreft, migreerde 35,6% (10.879 
personen) in 2011 naar het Vlaams Gewest. Daarmee maken ze 34,8% van het totaal 
aantal vreemdelingen in het Vlaams Gewest uit. Daartegenover staat dat 45,2% (13.790 
personen) van de instromers uit een EU27-lidstaat in 2011 afkomstig is uit een MOE-
lidstaat. Van de totale groep van vreemdelingen is 12,9% (58.641 personen) in het Vlaams 
Gewest afkomstig uit een MOE-lidstaat. Hiermee is het gewicht van MOE-migranten op 
het totaal aantal vreemdelingen in het Vlaams Gewest eerder klein. Het stijgende aandeel 
in de immigratiecijfers van de laatste jaren bewijst dat de migratie uit MOE-lidstaten een 
recent fenomeen is. 

Touquet en Wets (2013) bekijken onder andere de spreiding van MOE-migranten in 
Vlaanderen, en stellen een concentratie vast in de steden Antwerpen, Brussel en Gent.2 
Zo verblijft bijvoorbeeld 31,8% van de aanwezige Polen in Antwerpen, 53,6% van de 
aanwezige Bulgaren verblijft in Gent en 17,9% in Antwerpen. Van de aanwezige Roemenen 
in België 56% verblijft in Brussel. 54% van de aanwezige Slowaken in Vlaanderen verblijft 
in Gent en 17,6% in Antwerpen. 

De snelheid waarmee grote aantallen migranten sinds 2004 en 2007 vanuit MOE-
lidstaten naar de steden trokken, doet vermoeden dat er op dat lokale niveau verschillende 
nieuwe uitdagingen zullen ontstaan, bijvoorbeeld in het onderwijs. In 2011 schatten 
de Lokale Overlegplatformen (LOP’s) uit de provincie Antwerpen dat anderstalige 
nieuwkomers tegen 2016 meer dan 15% van de schoolbevolking in de Antwerpse 
steden zou uitmaken (Nota LOP’s Provincie Antwerpen – Onthaalonderwijs Anderstalige 
Nieuwkomers – 24/10/2011). In Gent en Antwerpen zijn deze leerlingen vaak verzameld 
in concentratiescholen met een groot aandeel leerlingen uit intra-Europese migratie. Zo 
hebben gemiddeld 37,9% van de leerlingen in de vijf basisscholen van de Gentse wijk 
Sluizeken-Tolhuis-Ham niet de Belgische nationaliteit en heeft 25,1% de Bulgaarse of 
Slowaakse nationaliteit (Permanent Overlegcomité Gent). 

Een specifieke groep onder de MOE-migranten zijn Roma. Omwille van het wettelijke 
verbod op etnische registratie, bestaan er alleen schattingen van het aantal Roma in 
Vlaamse steden en gemeenten. Het Vlaams Actieplan MOE(Roma)-migranten 2012 geeft 
cijfers voor 2010: Gent zou een totaal van naar schatting 5500 Roma herbergen, Antwerpen 
4000. Hoewel de diversiteit binnen en tussen de romagemeenschappen groot is, blijken 

1 MOE-lidstaten: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Slovenië, 
Bulgarije en Roemenië.

2 Touquet en Wets volgen de definitie die de Vlaamse Regering in het MOE (Roma)-Actieplan 
vooropstelt. De MOE-landen zijn de EU-lidstaten in Midden-en Oost-Europa (Estland, Letland, 
Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Slovenië, Bulgarije en Roemenië), samen met 
de EU-uitbreidingslanden (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Montenegro en 
Servië), de andere voormalige Sovjetstaten (Moldavië, Oekraïne en Wit-Rusland) en Kosovo, 
Rusland en Turkije.
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de uitdagingen voor de meeste romanieuwkomers in het onderwijssysteem zeer groot 
(Wauters, Clycq & Timmerman, 2013).

De aandacht voor Roma, met naar schatting 10 à 12 miljoen de grootste etnische 
minderheidsgroep binnen de EU27, kwam de laatste jaren in een stroomversnelling 
terecht. Het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 
2020 (COM(2011) 173) was de belangrijkste beleidsmaatregel die daartoe bijdroeg. Het 
raamwerk werd in april 2011 door de Europese Commissie (EC) uitgebracht, en verplichtte 
elke lidstaat om tegen 2012 een integratiebeleid te ontwikkelen dat ten gunste zou 
komen van de Roma op hun respectievelijke grondgebied. De nadruk werd daarbij 
gelegd op interventies in de domeinen (lager) onderwijs, werk, gezondheid, wonen en 
dienstverlening.

Deze Europese aandacht voor het onderwerp kan op twee manieren gelezen worden. 
Door Roma als een specifieke doelgroep van het beleid te identificeren, engageert de EC 
zich ten aanzien van deze doelgroep, en benadrukt ze de nood aan snelle verbetering van 
de positie van Roma in de EU. Bovendien wordt de thematiek zo ook uitgebreid van de MOE-
landen naar de West-Europese landen, waar Roma via het recht op vrij verkeer inmiddels 
ook verblijven. Anderzijds echter, legt de EC het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid 
voor de situatie van de Roma bij de lidstaten. Hierdoor beperkt men de eigen rol tot het 
initiëren van beleidsontwikkeling op basis van eerder vrijblijvende richtlijnen en zonder 
stok-achter-de-deur om dat beleid ook effectief te kunnen afdwingen. Dat Roma in de tot 
de EU toegetreden MOE-landen al decennia lang genegeerd of zelfs gemarginaliseerd 
worden door diezelfde overheden die ze nu terug in de samenleving moeten integreren, 
lijkt niet vanzelfsprekend. 

De specifieke positie van Roma in de EU en de multiproblematiek waarmee deze 
groep geassocieerd wordt, maken dat zij een interessant groep zijn voor onderzoekers. 
Omwille van hun precaire situatie testen zij als het ware de kracht van de ontvangende 
samenleving en haar instellingen, en leggen bestaande beperkingen bloot. In dit 
hoofdstuk kozen we er daarom voor om bestaande inzichten over Roma in het onderwijs 
te koppelen aan kennis over onthaalonderwijs. 

Voor we dieper ingaan op positie van Roma in het (Vlaamse) onderwijs, lichten we toe 
hoe het onthaal van minderjarige nieuwkomers wordt georganiseerd binnen het Vlaamse 
onderwijs en situeren we deze aanpak in een vergelijkend Europees perspectief.

2.	 Het	Vlaamse	onthaalonderwijs	in	een	Europees	
vergelijkend	perspectief

In deze sectie lichten we enkele modellen van ondersteuning aan leerplichtige nieuw-
komers in verschillende EU lidstaten toe en situeren we de beleidsinspanningen binnen 
het Vlaamse onderwijssysteem in dit conceptuele raamwerk. Met betrekking tot het 
Vlaamse onderwijssysteem hebben we verder ook specifieke aandacht voor gerichte 
ondersteuning in de vorm van Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN).

De noodzaak om kinderen en jongeren uit nieuwe immigratiegolven te integreren 
is eigen aan onderwijssystemen van immigratielanden. Onafgezien van de specificiteit 
gelinkt aan het MOE-herkomstgebied is deze noodzaak dus geen nieuw fenomeen in 
(West-)Europa. Binnen de onderwijssystemen van ontvangende (West-)Europese landen 
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zijn er de voorbije decennia al een arsenaal aan maatregelen getroffen, zij het elk met 
hun eigen doelstellingen, focus en effectiviteit. De ondersteuning van nieuwkomers in 
het leerplichtonderwijs krijgt ook op het EU beleidsniveau de nodige aandacht. Deze 
beleidsaandacht vertaalde zich onder meer in een door de EU gefinancierde studie 
naar ondersteuning van recent geïmmigreerde jongeren in het onderwijs, in wat volgt 
‘leerplichtige nieuwkomers’ of ‘minderjarige nieuwkomers’ genoemd.3 Een recente 
Europese comparatieve studie van het Public Policy and Management Institute (PPMI, 
2013) biedt ons een uitgelezen vertrekpunt om de gevolgen van intra-Europese migratie 
en mobiliteit in Europese onderwijssystemen te bespreken. 

De speciale aandacht voor nieuwkomers in het onderwijs onderscheidt zich van 
de bredere bezorgdheid over de kwetsbare onderwijspositie van leerlingen met een 
immigratieachtergrond. Nieuwkomers of immigranten van de eerste generatie zijn in 
vergelijking tot de tweede generatie vaker belast met de gevolgen van hogere taalbarrières, 
een ‘cultuurshock’ en eerdere onderwijservaringen in hun herkomstland. Zo blijkt, onder 
andere, de leeftijd waarop een jongere migreerde van kapitaal belang. Jongeren die reeds 
vanaf het kleuter- of lager onderwijs in het ontvangende onderwijssysteem instroomden 
halen hogere onderwijskwalificaties dan diegenen die op latere leeftijd instroomden 
(Gobbo et al., 2009).

2.1	 Ondersteuning	in	het	onderwijs	geëvalueerd	a.d.h.v.	de	criteria	
toegang,	participatie	en	prestaties

De eerder beschreven comparatieve EU studie naar ondersteuning voor leerplichtige 
nieuwkomers legt de focus op de systemische kenmerken en op het aanbod van specifieke 
ondersteuningsvormen van de diverse Europese onderwijssystemen.4 De evaluatie van 
het ondersteunend vermogen van onderwijssystemen ten aanzien van leerplichtige 
nieuwkomers werd geëvalueerd in het licht van de toegang tot, de participatie aan en de 
prestaties in het leerplichtonderwijs.

Toegang tot het leerplichtonderwijs
Met toegang tot het (leerplicht-)onderwijs worden twee deelaspecten bedoeld. Een 
eerste deelcriterium is de mate waarin een onderwijssysteem het universeel mensenrecht 
van onderwijs erkent, ook voor jongeren zonder verblijfsvergunning. Een tweede 
deelcriterium legt de lat hoger en viseert de toegang tot kwalitatief onderwijs, zowel in 
de vorm van toegang tot verschillende scholen als tot de diverse onderwijsvormen. 

Hoewel het meer universele recht op onderwijs beschreven staat als een basisprincipe 
in internationale en Europese mensenrechtenverdragen, bleken niet alle onderzochte  
 

3 We beperken ons in deze sectie tot de situatie en beleidsmaatregelen ten aanzien van leerplichtige 
nieuwkomers. De leerplicht in Vlaanderen bestaat tussen de leeftijden van 6 en 18 jaar met een 
minimum van 220 halve dagen Nederlandstalig onderwijs voorafgaand aan de inschrijving in 
het reguliere lagere onderwijs.

4 De beleidsanalyse betrof Oostenrijk, Vlaanderen, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, 
Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Zweden, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk. Daarnaast vonden er case studies plaats in de volgende EU-lidstaten: Oos-
tenrijk, Vlaanderen, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg 
en Zweden.
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onderwijssystemen voldoende garanties te bieden op dit basisrecht.5 Toegang tot 
kwalitatief onderwijs is in grote mate afhankelijk van de organisatie van het formele 
onderwijssysteem. Belangrijke systemische kenmerken zijn hier het moment van 
de eerste keuze voor een specifieke onderwijsvorm, de statushiërarchie tussen deze 
onderwijsvormen en de mate van sociale en etnische schoolsegregatie. Empirisch 
onderzoek toont aan dat vroege sortering in verschillende onderwijsvormen (‘tracking’) 
de onderwijskansen voor jongeren met een immigratie-achtergrond belemmert 
(OESO,6 2010a). Hierbij is een minder betrouwbare inschatting van de talenten van 
deze leerlingen omwille van taalbarrières een belangrijke oorzaak. Leerlingen met 
een immigratieachtergrond belanden zo disproportioneel vaak in beroepsgerichte 
opleidingen, die in vele gevallen de doorstroom naar hoger onderwijs hypothekeren 
(Jacobs et al., 2009; OESO, 2010a).

In belangrijke mate gelinkt aan de mate van vroege tracking is de ongelijke verspreiding 
van leerlingen met een immigratieachtergrond over scholen. De concentratie van (sociaal 
zwakkere) immigrantenkinderen verlaagt over het algemeen de onderwijskansen van 
leerlingen met een immigratieachtergrond. Naast de concentratie van beroepsgerichte 
opleidingsvormen binnen bepaalde scholen zijn ook residentiële segregatie, de ‘witte 
vlucht’ van ouders zonder immigratieachtergrond en de aantrek van scholen met een 
uitgebreid zorgaanbod belangrijke oorzaken van de onderwijssegregatie (Nouwen & 
Mahieu, 2012; Nouwen & Vandenbroucke, 2012). 

Ten slotte zien we dat leerlingen met een immigratie-achtergrond binnen vele 
Europese onderwijssystemen in het buitengewoon onderwijs oververtegenwoordigd 
zijn. Dit is zeker ook het geval in Vlaanderen (Duquet et al., 2006; Vanduynslager et al., 
2013). Deze oververtegenwoordiging van leerlingen met een immigratieachtergrond in 
het buitengewoon onderwijs belemmert verder de toegang van nieuwkomers tot het 
regulier onderwijs.

Participatie in het leerplichtonderwijs
Eenmaal de toegang tot kwalitatief onderwijs voldoende is gegarandeerd, bestaat 
een andere beleidsuitdaging erin om de participatiegraad van leerlingen met een 
immigratieachtergrond op te trekken, vaak specifiek met het oog op het behalen van 
een diploma of kwalificatie. Vroegtijdige schoolverlaters zijn vaker leerlingen met een 
kwetsbare sociaaleconomische thuissituatie, hetgeen er toe bijdraagt dat jongeren met 
een immigratieachtergrond in de EU dubbel zoveel risico lopen om het onderwijs te 
verlaten zonder diploma (EU Commissie, 2011).7 Systemische kenmerken zoals vroege 
sortering en lage kleuterparticipatie – vooral bij de eerste generatie – worden gelinkt 
aan de problematiek van de oververtegenwoordiging van immigrantenkinderen in 
statistieken over vroegtijdig schoolverlaten (OESO, 2010). Ook in cijfers betreffende 
zittenblijven zijn leerlingen met een immigratieachtergrond in vele EU onderwijssystemen 
oververtegenwoordigd, zoals onder meer ook in Vlaanderen (Duquet et al., 2006; PPMI, 
2013). Gezien de sterke samenhang tussen zittenblijven en vroegtijdig schoolverlaten 
voorspelt deze oververtegenwoordiging dan ook problemen in de participatie- en 
kwalificatiegraad op latere leeftijd (Van Landeghem et al, 2010).

5 e.g. in Griekenland; zie Mitakidou et al., 2009
6 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
7 Enkele landen vormen een uitzondering op deze etnische kansverdeling ten aanzien van 

vroegtijdig schoolverlaten, namelijk Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.
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Prestaties in het leerplichtonderwijs
Finaal dienen de onderwijssystemen ook te worden geëvalueerd op basis van de mate 
waarin nieuwkomers presteren in het onderwijs. Met uitzondering van specifieke etnisch-
culturele groepen die in (enkele) EU-lidstaten bovengemiddeld scoren (bijvoorbeeld 
Chinese en Indiase nieuwkomers in het Verenigd Koninkrijk), doen leerlingen met een 
immigratieachtergrond het overwegend het slechter dan leerlingen zonder buitenlandse 
roots. Deze prestatiekloof – vaak gemeten aan hand van de PISA-testen8 – is het meest 
uitgesproken voor immigrantenkinderen uit gezinnen met een lagere socio-economische 
situatie en jongeren uit gezinnen waar men thuis niet de instructietaal spreekt (OESO, 
2010b). In sommige EU-lidstaten blijft deze prestatiekloof ook bestaan na controle voor 
deze twee individuele achtergrondkenmerken (OESO, 2010a).

Een belangrijke vaststelling bij bovenstaande evaluatiecriteria ten aanzien van de 
ondersteuning aan nieuwkomers – en immigrantenkinderen in het algemeen – is dat ze 
vaak structureel aan elkaar zijn gelinkt. Zo beïnvloedt vroege sortering van leerlingen 
in verschillende onderwijsvormen (en dus grotere sociale en etnische stratificatie en 
segregatie) zowel de toegang tot kwalitatief onderwijs alsook de prestatieniveaus van 
leerlingen in verschillende onderwijsvormen.

2.2	Modellen	voor	ondersteuning	aan	nieuwkomers	in	het	
onderwijs

Ondersteuning aan nieuwkomers in het onderwijs kan verschillende gedaantes 
aannemen en de PPMI (2013) studie onderscheidt hierbinnen vier types, namelijk 
taal ondersteuning, schoolse ondersteuning, schoolopbouwwerk en interculturele 
educatie. Waar taalondersteuning zich concentreert op het wegwerken van de talige 
achterstand bij leerlingen met een immigratieachtergrond, is schoolse ondersteuning 
niet altijd specifiek gericht op leerlingen met een immigratieachtergrond en wordt er ook 
geïnvesteerd in de overdracht van andere kennis en vaardigheden. Schoolopbouwwerk 
en samenwerking concentreert zich in de bestudeerde landen veeleer op het stimuleren 
van ouderbetrokkenheid en de samenwerking tussen scholen omtrent het lokaal inspelen 
op de thema’s diversiteit en gelijkheid. Ten slotte identificeert de PPMI studie diverse 
vormen van ondersteuningsprogramma’s onder de noemer van interculturele educatie 
zoals de autonomie om curriculumaanpassingen te doen in functie van de aanwezige 
diversiteit op een school of in functie van diversiteitseducatie van leerkrachten.

Op basis van de aanwezigheid en efficiëntie van de verschillende types van onder-
steuning aan leerplichtige nieuwkomers in de 15 onderzochte EU-landen onder scheidt 
de PPMI studie vijf verschillende ondersteuningsmodellen. Hierbij worden zowel de 
verschillende nationale beleidsmaatregelen, hun lokale beleidsimplementatie als de 
effecten voor de nieuwkomers zelf in rekening gebracht. Een ambitieuze beleidsmaatregel 
op nationaal niveau vertaalt zich namelijk niet altijd in een even effectieve lokale 
implementatie (PPMI, 2013). Afhankelijk van de aanwezigheids- en prestatiegraad van 
een specifiek type van ondersteuning aan leerplichtige nieuwkomers werd elk land dat 
werd betrokken in de case studie een score toebedeeld die kon worden herleid tot een 
hoge, middelmatige of lage kwaliteit van dit specifiek type van ondersteuning. De auteurs 

8 Programme for International Student Assessment uitgevoerd in opdracht van de OESO. Het is 
een grootschalig internationaal onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-jarigen test.
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koppelden aan deze configuraties vijf modellen van ondersteuning aan leerplichtige 
nieuwkomers vast: namelijk het non-systemische, het integratieve, het gecentraliseerde, 
het comprehensieve en het compenserende ondersteuningsmodel:

Non-systemisch ondersteuningsmodel
De categorisering van het non-systemische ondersteundingsmodel duidt op de 
afwezigheid van een systemische benadering van ondersteuning aan leerplichtige 
nieuwkomers. Deze aanpak, die we terug vinden in case studie-landen Griekland, Cyprus 
en Italië, wordt gekenmerkt door de willekeurigheid en fragmentatie van de ondersteuning 
die wordt geboden. Daarenboven is er ook geen uitgesproken beleidsaandacht voor deze 
doelgroep (PPMI, 2013). 

Integratief ondersteuningsmodel
De centrale aspecten van een ondersteuningsmodel gericht op integratie bestaan uit 
een sterk uitgebouwde schoolse ondersteuning, schoolopbouwwerk en interculturele 
educatie. Binnen de case studie-landen bleek Ierland het nauwst aan te sluiten bij dit 
model. Ierland scoort hoog op elk van de bovenvermelde indicatoren, maar beperkt zich 
in taalondersteuning tot enkele jaren van extra ondersteuning zonder een aanbod van 
Engels als tweede taal, en zonder een aanbod in de eigen moedertaal (PPMI, 2013). 

Gecentraliseerd ondersteuningsmodel
In het eindrapport van de PPMI studie (2013) worden de onderwijssystemen van 
Frankrijk en Luxemburg omschreven als gecentraliseerde modellen voor ondersteuning 
aan leerplichtige nieuwkomers. De belangrijkste component van deze modellen is 
de schoolse ondersteuning. Beide landen voorzien in onthaalbureaus en speciale 
arrangementen voor nieuwkomers waarbij de focus ligt bij het eerste onthaal. Daarna 
bieden deze gecentraliseerde systemen vooral algemene schoolse ondersteuning aan 
leerlingen die minder goed presteren, zonder veel extra aandacht voor leerlingen met 
een immigratieachtergrond (PPMI, 2013). 

Comprehensief ondersteuningsmodel
De onderwijssystemen van Denemarken en Zweden worden in de categorisering 
beschreven als comprehensieve ondersteuningsmodellen. Het onderwijs in deze 
Scandinavische landen wordt volgens de studie gekenmerkt door een performante taal- 
en schoolse ondersteuning en door een sterk uitgebouwd intercultureel onderwijs. Ook 
het niveau van schoolopbouwwerk gericht op leerplichtige nieuwkomers scoort er vrij 
goed en is sterk gericht op een lokale samenwerking tussen scholen en het verhogen 
van ouderbetrokkenheid. Beide systemen kennen een doorgedreven taalondersteuning 
in de instructietaal en in Zweden bestaat er ook een bijkomend aanbod van instructie in 
de moedertaal (PPMI, 2013).

Compenserend ondersteuningsmodel
Compenserende ondersteuningsmodellen worden volgens de PPMI typologie van 
Europese ondersteuningsmodellen (2013) vooral gekenmerkt door een uitgesproken 
beleidsaandacht voor taalondersteuning, schoolopbouwwerk en interculturele educatie, 
die echter met een andere inslag geïmplementeerd worden in vergelijking met het 
comprehensieve model. Zowel Oostenrijk als Vlaanderen worden omschreven als 
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compenserende ondersteuningsmodellen met veel aandacht voor taalondersteuning via 
onderwijs van de instructietaal als tweede taal en het verhogen van ouderbetrokkenheid. 
Deze beleidsmaatregelen focussen in de eerste plaats op het compenseren voor 
‘tekortkomingen’ bij nieuwkomers om hen zo in het regulier onderwijssysteem te 
integreren zonder (veel) aanpassingen te doen aan het reguliere onderwijsbestel zelf.

2.3	Onthaal	en	ondersteuning	voor	nieuwkomers	in	het	Vlaamse	
onderwijs

Hieronder gaan we verder in op de verschillende types van ondersteuning voor 
leerplichtige nieuwkomers zoals die in Vlaanderen worden georganiseerd. Zo worden taal- 
en schoolse ondersteuning, schoolopbouwwerk en interculturele educatie in Vlaanderen 
van naderbij bekeken, en werpen we een kritische blik op structurele kenmerken van het 
Vlaamse onderwijssysteem die de toegang, participatie, en prestaties van leerplichtige 
nieuwkomers kunnen bemoeilijken.

Taalondersteuning in de vorm van onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers
Zoals hierboven aangegeven bestaat er in het Vlaamse onderwijs een specifiek 
doelgroepenbeleid voor de ondersteuning van leerplichtige nieuwkomers, namelijk 
in de vorm van Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN). Deze beleids-
maatregel is dwingend voor anderstalige nieuwkomers en wordt niet beperkt door de 
legale status van de leerplichtige nieuwkomer.9 In het basisonderwijs volgen anderstalige 
nieuwkomers onderwijs samen met de andere leerlingen maar krijgen ze bijkomende 
lessen om hun kennis van het Nederlands – ook wel een taalbad genoemd – en hun 
sociale integratie te bevorderen. In het secundair onderwijs daarentegen bestaat er een 
afzonderlijk programma voor de duur van één schooljaar. Na een jaar onderwijs gevolgd te 
hebben in een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) stromen de jongeren 
normalerwijs door naar het reguliere secundair onderwijs. Voor jongeren die na een jaar 
OKAN blijvende taalondersteuning behoeven kan onderwijs in OKAN met maximaal één 
schooljaar worden verlengd (Balci, 2012; PPMI, 2013b).

OKAN-onderwijs heeft specifieke ontwikkelingsdoelen die hoofdzakelijk bestaan 
uit Nederlandse taalverwerving maar ze bestaan ook uit meer algemene onderwijs-
doelstellingen en attitudevorming. Het lessenpakket voor OKAN bestaat uit 28 tot 
32 lesuren waarvan minimum 22 uren dienen te worden geïnvesteerd in Nederlandse 
taallessen. Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan de zelfredzaamheid van de 
leerling, maatschappelijke oriëntatie en godsdienstonderwijs of niet-confessionele 
zedenleer. De einddoelstelling van een jaar OKAN-onderwijs is dat de leerlingen in 
de mogelijkheid worden gesteld om informatie te kunnen verwerven, verwerken en 
uitwisselen. Leerlingen die in het OKAN-onderwijs op regelmatige basis aanwezig zijn, 
krijgen na één schooljaar hiervoor een attest (Balci, 2012).

9 Anderstalige nieuwkomers zijn leerplichtigen die aan elk van onderstaande voorwaarden voldoen: 
een andere thuistaal hebben dan het Nederlands; Een te beperkte notie van het Nederlands 
hebben om reguliere lessen te volgen; Maximum negen maanden in een Nederlandssprekende 
school te zijn ingeschreven (juli en augustus niet inbegrepen); Maximum één jaar in België te 
hebben verbleven. Sinds het schooljaar 2009-2010 zijn er enkele uitzonderingen toegelaten; zie 
Balci (2012, p.3).
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De overgang van OKAN naar het reguliere secundair onderwijs is een belangrijk 
knelpunt in de Vlaamse ondersteuning aan leerplichtige nieuwkomers (Balci, 2012). Deze 
doorstroming gebeurt overwegend naar het voltijds of deeltijds beroepsonderwijs. Het 
aandeel OKAN-leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) is tevens 
dubbel zo hoog als in de totale schoolbevolking (Verdonck, 2010; Balci, 2012). Wanneer 
leerlingen in dezelfde school blijven – ongeveer de helft van de OKAN-leerlingen – behalen 
ze meer A-attesten en zijn ze minder onderhevig aan een watervalloopbaan tussen 
verschillende onderwijsvormen. Wanneer de overgang tussen OKAN en het reguliere 
onderwijs gebeurt tussen verschillende onderwijsinstellingen, laat de overdracht van 
relevante informatie over de kennis en vaardigheden van de leerling vaak te wensen 
over. Om de overgang naar het regulier onderwijs te versoepelen, krijgen ex-OKAN-
leerlingen sinds 2006 ondersteuning van een vervolgcoach met het oog op het faciliteren 
van een warme overdracht met aandacht voor informatiedoorstroming en een passende 
ondersteuning voor de anderstalige nieuwkomer (Balci, 2012).

Schoolse ondersteuning
Naast het specifieke OKAN of taalgericht ondersteunend aanbod worden scholen ook 
extra gefinancierd op basis van het aandeel leerlingen met een verhoogd risico op 
onderwijsachterstand, oftewel het aandeel GOK-leerlingen10 dat wordt geteld aan de 
hand van de criteria gelinkt aan een lagere sociaaleconomische achtergrond en een 
vreemde thuistaal. Leerplichtige nieuwkomers behoren vaak tot deze groep – ook na 
het verlaten van OKAN. Dat maakt dat de scholen in vele gevallen extra financiering 
ontvangen om deze vaak kwetsbare groep op te vangen. Deze GOK-financiering dient 
volgens de Vlaamse decreetgever te worden gebruikt voor preventie en remediëring van 
ontwikkelings- en leermoeilijkheden, lessen in taalvaardigheid, loopbaanbegeleiding, 
socio-emotionele begeleiding, leerling-/ouderparticipatie en interculturele educatie 
(Vlaams Parlement, 2002).

Schoolopbouwwerk
Ondersteuning van leerplichtige nieuwkomers in de vorm van schoolopbouwwerk 
concentreert zich in Vlaanderen op de ontwikkeling van lokale overlegplatforms tussen 
scholen en andere onderwijspartners (LOP’s), het stimuleren van ouderparticipatie en 
de aanpak van spijbel- en ander grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is er binnen het 
Vlaamse onderwijsbestel een substantiële aandacht voorzien voor leerlingenbegeleiding, 
die in de feiten hoofdzakelijk wordt waargenomen door de hiertoe opgerichte Centra voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB’s). CLB’s kunnen door scholen, leerlingen en ouders worden 
ingeroepen voor informatie, ondersteuning en begeleiding. Deze informatieverstrekking 
gebeurt standaard in het Nederlands, maar heel wat scholen worden – veelal door een 
lokaal bestuur – ondersteund in de mogelijkheid om tolken en interculturele bemiddelaars 
in te roepen (zie bijvoorbeeld tolk- en vertaaldienst in Antwerpen en de brugfiguren in 
Gent) (PPMI, 2013b). 

10 Doelgroepleerlingen van het Gelijke Onderwijskansenbeleid.
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Interculturele educatie
Interculturele educatie in Vlaanderen kende tijdens de jaren ’80 en ’90 verschillende 
voorbeelden van onderwijs in de moedertaal maar deze zijn momenteel niet meer (op 
een betekenisvolle schaal) terug te vinden in de Vlaamse scholen. Hoewel meertalig 
onderwijs met aandacht voor een beperkt aantal vreemde talen nog wel in sommige 
Vlaamse steden bestaat, is het eerder de uitzondering dan de regel. Daarnaast kunnen 
leerkrachten in het OKAN-onderwijs extra opleiding en ondersteuning krijgen voor 
het onderwijzen van het Nederlands als tweede taal. Bovendien wordt er binnen de 
lerarenopleiding extra aandacht besteed aan diversiteit in de klas en de sensibilisering 
van toekomstige leerkrachten voor talige en culturele barrières bij leerlingen met 
een immigratieachtergrond. Toch formuleerde de Vlaamse case studie belangrijke 
bedenkingen bij de interculturele vaardigheden van leerkrachten in het Vlaamse onder-
wijs (PPMI, 2013b).

Ter conclusie van deze situering van het Vlaamse onthaalonderwijs in een Europees 
perspectief onderschrijven we de bevinding van de PPMI studie (2013) die stelt dat het 
Vlaamse onderwijs het dichtst aanleunt bij het compenserend ondersteuningsmodel. Het 
model leent zijn naam aan het feit dat de aangeboden ondersteuning aan nieuwkomers in 
de eerste plaats compenserend is, en daarom bij het instromen van nieuwkomers primair 
gericht is op het wegwerken van de ‘tekortkomingen’ bij nieuwkomerleerlingen alvorens 
de leerplichtige nieuwkomers op te nemen binnen het regulier onderwijssysteem. De 
organisatie van aparte onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) en de vaak 
problematische doorstroming naar het reguliere onderwijs getuigen van deze zwaktes 
van een compenserende aanpak. 

Ten aanzien van de verschillende lidstaten wordt door de comparatieve PPMI studie 
(2013) dan ook vooral het comprehensieve ondersteuningsmodel gepropageerd als 
meest efficiënt in het verhogen van de toegang, participatie en prestaties van leerplichtige 
nieuwkomers. Met een comprehensief en inclusief ondersteuningsmodel wordt dan ook 
bedoeld dat de leerplichtige nieuwkomers zo veel als mogelijk worden opgenomen in het 
reguliere onderwijs maar daarin worden bijgestaan door middel van extra ondersteuning, 
ook voor aspecten verbonden aan het aanleren van de instructietaal. 

Nauw hiermee verbonden is het vermijden van de jure of de facto segregatie van 
leerplichtige nieuwkomers, respectievelijk door verplichte onthaalklassen of door de 
beperkte toegang tot bepaalde onderwijsvormen in het secundair onderwijs (PPMI, 2013). 
Daarom wordt voor Vlaanderen ook specifiek de schoolse ondersteuning voor leerlingen 
als eerder laag ingeschat. De vroege sortering en het hiërarchisch gepercipieerd systeem 
van onderwijsvormen (met de bijhorende ‘waterval’ tussen onderwijsvormen) zijn daarbij 
belangrijke elementen die de kansen op schoolsucces van kwetsbare leerlingen – en dus 
ook minderjarige nieuwkomers – verder inperken. 

Belangrijke barometers voor de negatieve gevolgen van deze structuurkenmerken 
van het Vlaamse onderwijs voor de toegang, participatie en prestaties van minderjarige 
nieuwkomers – en bij uitbreiding andere kwetsbare groepen – zijn respectievelijk de 
sterke oververtegenwoordiging van deze groepen in het beroepsgericht en buiten-
gewoon onderwijs (Duquet et al., 2006; Vanduynslager et al., 2013); in cijfers omtrent 
ongekwalificeerde uitstroom (Van Landeghem et al, 2013); en de grote sociaal-etnische 
kloof tussen prestaties in internationaal vergelijkende studies zoals PISA (Jacobs et al, 
2009). 
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3.	 Roma	in	het	onderwijs
Illustratief voor de nood aan aandacht voor minderjarige nieuwkomers binnen het 
onderwijs is de onderwijspositie van leerlingen met een roma-achtergrond, een 
kwetsbare groep binnen de bredere groep van leerplichtige nieuwkomers in Vlaanderen 
en andere Europese immigratielanden. Leerlingen met een roma-achtergrond zijn vaak 
een doelgroep bij uitstek voor beleidsmaatregelen in onderwijsondersteuning, omwille 
van diverse knelpunten die zij ondervinden in de toegang, participatie en het goed 
presteren in de ontvangende onderwijssystemen. In deze sectie wordt de positie van 
romaleerlingen in het Vlaamse onderwijs, maar ook elders in (West-)Europa, toegelicht.

Aangezien eerder onderzoek vaststelde dat het Vlaamse onderwijs bestaande sociale 
ongelijkheden reproduceert (zie bijvoorbeeld Clycq, Nouwen en Vandenbroucke 2013; 
De Meyer en Warlop 2010), kunnen we ook vermoeden dat Roma moeilijker een gunstige 
positie binnen het Vlaams onderwijs zullen kunnen verwerven. Dit gebeurt omwille van 
het specifieke profiel van de meeste van deze nieuwkomers: de combinatie van (generatie)
armoede met een persoonlijke geschiedenis die gekenmerkt wordt door ervaringen van 
racisme en discriminatie; en door de relatief grote aantallen waarmee ze sinds 2004 en 
2007 in de Vlaamse steden toekwamen. Hun aanwezigheid stelt daarom het Vlaamse 
samenlevingsmodel en haar structuren voor nieuwe uitdagingen; en test tegelijkertijd de 
huidige beperkingen en onvolmaaktheden van tools en hefbomen naar integratie, zoals 
het onderwijssysteem. 

In dit deel zullen we op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur over 
het onderwerp enkele factoren samenbrengen die de eerder zwakke positie van 
romanieuwkomers in het onderwijs en hun mate van schoolsucces kaderen. We vertrekken 
hierbij vanuit de wetenschap dat deze factoren niet algemeen geldend zijn voor alle 
verschillende romagemeenschappen en –families, en beperken ons tevens tot de meest 
gangbare verklaringen. We baseren ons daarbij in de eerste plaats op de Nederlandstalige 
en op de Engelstalige literatuur over Roma in het onderwijs die de voorbije jaren 
geproduceerd werd. De literatuur over onderwijs voor Roma in MOE-lidstaten nemen we 
niet mee, we concentreren ons immers op de situatie in de ontvangende samenlevingen 
en scholen in West-Europa.

3.1	 Knelpunt:	(regelmatige)	deelname	aan	(regulier)	onderwijs
Een van de grootste barrières in het bereiken van schoolsucces voor romaleerlingen 
is de lage aanwezigheid van deze jongeren in het onderwijssysteem, met slechte 
schoolresultaten tot gevolg. Hiermee bedoelen we zowel de toeleiding van romajongeren 
naar school, maar ook het regelmatig schoollopen van deze jongeren. Scholen in 
Vlaanderen en Brussel signaleren dit probleem van veelvuldig schoolverzuim steevast, en 
duiden bovendien aan dat het meer uitgesproken lijkt bij romaleerlingen dan bij andere 
leerlingen in een vergelijkbare situatie (Geurts 2010; Vlaams Minderhedencentrum11 
2008; 2010). Waterdichte cijfers zijn echter niet voorhanden omwille van het verbod op 
etnische registratie. 

11 Vervangen door het huidige Kruispunt Migratie-Integratie
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Ook internationaal onderzoek bevestigt dit. Op het niveau van de EU blijkt dat 
maximaal 20% van de romakinderen naar de kleuterschool gaat, met een mogelijke 
stijging tot 50% in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de leerplicht start. In veel 
landen stappen tot 80% van de romaleerlingen in het basisonderwijs zonder voorafgaande 
schoolervaring, terwijl verschillende studies reeds het positieve effect van deelname 
in kleuteronderwijs op toekomstig schoolsucces aantoonden (voor een overzicht, zie 
Bennet 2010). De deelname van romakinderen aan het onderwijs is steeds het hoogst in 
de cyclus van het basisonderwijs. Er tekent zich ook een duidelijk onderscheid af tussen 
MOE-lidstaten enerzijds en de andere EU-landen anderzijds. In landen als Denemarken, 
Frankrijk, Oostenrijk of Spanje wordt geschat dat meer dan de helft van de romakinderen 
op regelmatige basis en succesvol school loopt. Dat is anders in bijvoorbeeld Roemenië, 
waar 28% van de romakinderen niet eens is ingeschreven en slechts 31% van de 
schoolgaande jeugd ook de basisschool afwerkt. In Tsjechië werkt slechts 25% van de 
romajongeren de basisschool af zonder schoolse vertraging te hebben opgelopen (Bello 
2011). 

3.2	Mogelijke	oorzaken	van	de	moeizame	deelname	van	Roma	
aan	het	onderwijs

Doorheen de literatuur worden verschillende mogelijke benaderingen van het probleem 
aangehaald. We identificeren vier verschillende benaderingen, die elk enkele specifieke 
klemtonen leggen in de verklaring voor de schoolse positie van romaleerlingen. Hoewel 
we deze benaderingen als aparte verklaringen voorstellen, komen ze in de literatuur 
meestal simultaan en door elkaar voor, wat wellicht de realiteit beter benadert.

Benadering 1: een negatieve impact van socio-economische omgevingskenmerken
De eerste en meest brede verklaring is die van de precaire verblijfssituatie, die veroorzaakt 
wordt door een samenspel van achterstelling in verschillende domeinen. Er is dus sprake 
van een zogenaamde ‘multiproblematiek’. Hierbij wordt gesteld dat er een belangrijke 
negatieve impact van de omgevingskenmerken bestaat op de romafamilies en zo ook op 
het schoolsucces van romaleerlingen. De negatieve invloed van de socio-economische 
positie van romafamilies – hoge werkloosheid, armoede, slechte huisvesting met slechte 
hygiëne tot gevolg en gebrek aan een ‘schoolvriendelijke’ infrastructuur – wordt hierbij 
als belangrijkste verklarende factor naar voren geschoven (Bello 2011; Hemelsoet 2013; 
POC Gent 2013). Ook beleidsmakers en middenveldorganisaties bekijken de problemen 
van Roma in het onderwijs niet als een geïsoleerd probleem, en kaderen het breder als 
een multiproblematiek waarbij de positie van Roma ook in andere domeinen dan het 
onderwijs verbeterd moet worden (i.c. Arbeidsmarkt, huisvesting en gezondheidszorg) 
(COM(173); Hemelsoet 2011; Smith 1997; Geurts 2010; Vlaams Minderhedencenrum 2010, 
2008). 

Benadering 2: een geschiedenis van racisme en uitsluiting
Een tweede benadering die we kunnen onderscheiden, verklaart de schijnbare 
weigerachtigheid van romafamilies en –jongeren om naar school te gaan vanuit de 
persoonlijke biografieën van de meeste Roma. Centraal daarin staat het racisme en de  
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discriminatie die Roma reeds eeuwenlang ondervinden, en die sinds de val van het 
IJzeren Gordijn nog sterker wordt in de MOE-landen.12 

Een onderzoek van Cemlin et al. (2009) identificeert 12 ongelijkheden waaraan 
‘Gypsy/Traveller’ gemeenschappen onderworpen zijn in het Verenigd Koninkrijk. De rode 
draad hier doorheen is volgens de onderzoekers een ‘cultureel trauma’ ten gevolge van 
de levenslange confrontatie met racisme en sociale en economische uitsluiting. (Cemlin 
et al. 2009:iii-iv). Ook Geurts (2010) en POC Gent (2013) wijzen op de impact van deze 
voorgeschiedenis van de romanieuwkomers, die zeer vaak gekleurd wordt door racisme 
en uitsluiting met een diep geworteld wantrouwen tegenover het instituut school dat 
ook in de aankomstregio verder versterkt kan worden. Als een gevolg van deze angst en 
argwaan ten aanzien van de school, zien we dat romaouders weigerachtig zijn om hun 
kinderen naar school te sturen. 

Hoewel de oorzaken van deze angst niet bij de romagemeenschappen zelf gelegd 
worden, zorgt deze framing er wel voor dat dit als een romaspecifieke verklaring kan 
geïnterpreteerd worden. 

Benadering 3: moeilijk verenigbare onderwijs- en opvoedingsstrategieën
De derde verklaring die we onderscheiden, gaat uit van een mismatch of ‘moeilijk huwelijk’ 
tussen de socio-culturele systemen van romagemeenschappen en die van de dominante 
samenleving. Levinson en Sparkes (2005) spreken hierbij over een ‘cultural dissonance’ 
tussen beide sferen. Voor we dit verder toelichten, willen we er op wijzen dat de diversiteit 
tussen en binnen de verschillende romagemeenschappen niet vergeten mag worden. 
Net zoals vele andere gemeenschappen, bezitten Roma meervoudige identiteiten 
die verschillende aspecten als herkomstland, gender, leeftijd, geloofsovertuiging 
benadrukken. Hieronder bespreken we dus bepaalde culturele eigenschappen vanuit 
een zekere coherentie die we een ‘romacultuur’ zouden kunnen noemen, zonder dat 
we daarbij verkeerdelijk een gevoel van absolute homogeniteit willen suggereren (zie 
hierover ook Abajo en Carrasco 2005, in Lloyd en McCluskey 2008:334). Hoewel zeker niet 
alle romafamilies dezelfde mate van traditionaliteit of moderniteit vertonen, lijkt er wel 
sprake te zijn van bepaalde gemeenschappelijke culturele gedragingen. Die ‘gedeelde 
culturele achtergrond’ wordt toegeschreven aan de grotendeels gelijkaardige kwetsbare 
positie waarin de meeste romagemeenschappen leven of hebben geleefd, en van waaruit 
gelijkaardige strategieën zijn ontwikkeld om hiermee om te gaan. 

Doorheen verschillende onderzoeken (Wauters, Clycq en Timmerman 2013; Hasdeu 
2009; Bhopal en Myers 2009; Bhopal 2004) werd reeds aangetoond dat er zeer zeker 
romaouders zijn die degelijk onderwijs voor hun kinderen ambiëren – in sommige 
getuigenissen wordt het zelf expliciet vermeld als een migratiemotief. Bhopal (2004:48) 
spreekt in deze context over een momentum waarop de onderwijsstandaard bij Roma en 
woonwagenbewoners significant verbeterd kan worden. Geurts (2010) geeft aan dat vele 
Roma bereid zijn inspanningen te doen in ruil voor respect en begrip voor hun situatie 
(Geurts 2010). 

12 Na de implosie van de Sovjet-Unie en de transitie naar de vrije markteconomie bevonden Roma 
zich in een soort van sociaal en economisch ‘limbo’ waarbij ze als zondebok voor economische 
malaise benoemd werden. De economische crisis van het laatste decennium versterkte 
om dezelfde redenen de reeds aanwezige xenofobie en de extreem negatieve stereotypes en 
vooroordelen ten aanzien van Roma.
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Verschillend onderzoek bij zogenaamde GRT-leerlingen (Gypsy, Roma, Travellers) 
toonde aan dat de (uitgebreide) familie een zeer sterke rol speelt bij de processen van 
identificatie van romaleerlingen, en bij hun gevoelens van gemeenschap en toebehoren 
(Myers en Bhopal 2009; Fundacion Secretariado Gitano 2013; Lloyd en McCluskey 2008). 
Het is binnen dit ‘instituut’ dat romakinderen een socialisatieproces doorlopen en 
bepaalde waarden, normen en gedragingen meekrijgen tijdens het opgroeien. Echter 
veel meer dan bij de meerderheidsgroep in Vlaanderen, is de opvoeding bij traditionele 
Roma een gemeenschappelijke opvoeding in de schoot van de uitgebreide familie (Smith 
1997). Het collectieve welzijn van de familie wordt daarbij belangrijker geacht dan de 
individuele ambities die in of via onderwijs nagestreefd zouden kunnen worden (Geurts 
2010).

Verschillende auteurs argumenteren dat de sterk gestructureerde aard van het 
regulier onderwijs niet compatibel is met de processen van opvoeding en onderwijs zoals 
die binnen traditionele romafamilies plaatsvinden. Hasdeu (2009), Geurts (2010) en POC 
Gent (2013) formuleren grotendeels dezelfde spanningsvelden over Roma in België, die 
ook uitgebreid en gedetailleerd uitgewerkt worden door Smith (1997) of door Fundacion 
Secretariado Gitano (2013). We vatten hieronder de belangrijkste zaken samen. 

Kinderen nemen reeds van op een jonge leeftijd deel aan de dagelijkse economische 
en huishoudelijke activiteiten van de ouders. Al doende leren ze zo de economische, 
sociale, talige, politieke en morele codes van hun omgeving. Kennisoverdracht is er 
grotendeels gebaseerd op oraliteit en praktijkervaring, en veel minder op schriftelijke 
overdracht en abstracte theorie. Romakinderen worden eerder zelden gestraft, en 
krijgen veel vrijheid in ruimte- en tijdsbeleving; er is weinig regie door de ouders of de 
gemeenschap die wel in een hiërarchische, maar in een weinig autoritaire relatie staan 
met hun kinderen. De taakverdeling binnen een huishouden is gescheiden en relatief 
strikt vastgelegd: mannen zorgen voor het inkomen en ondernemen economische 
activiteiten; vrouwen zijn verantwoordelijk voor het huishouden. Het gezinsleven en 
het hebben van kinderen worden traditioneel als bijzonder waardige en eervolle zaken 
beschouwd. Trouwen en kinderen krijgen is binnen die logica een nobel doel om na te 
streven; en is een voorwaarde om het respect van en de inspraak in de uitgebreide familie 
te verhogen. Afgebakende fases in het opgroeien zijn er niet, en het concept ‘pubertijd’ 
als overgangsfase naar volwassendom bestaat niet. Romajongeren worden daarom 
reeds van vroeg in de tienerjaren als volwassen beschouwd, en zijn vanaf dan klaar om te 
huwen en een gezin te starten. 

In deze benadering wordt duidelijk hoe het sociaal en cultureel kapitaal dat 
aanwezig is bij romafamilies op een andere manier wordt aangewend bij de opvoeding 
en de opleiding van romakinderen. We mogen echter niet in de valkuil trappen om dit 
te veroordelen als onjuist en onwenselijk; er is immers eerder sprake van een zekere 
mate van incompatibiliteit tussen de traditionele culturele en sociale gedragingen bij 
sommige Roma en diegenen die wenselijk geacht worden door de dominante groep 
en geïnstitutionaliseerd werden in het onderwijssysteem. Bovendien zijn er zeker ook 
romafamilies die niet per se aan dit ‘traditionele profiel’ beantwoorden, en wel succesvol 
zijn in het regulier onderwijs.
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Benadering 4: tekortkomingen van het onderwijsapparaat 
In de vierde benadering wordt verder gegaan op deze gedachtegang over de moeizame 
deelname van romajongeren aan de samenleving in het algemeen, en aan het onderwijs 
in het bijzonder. Hierbij wordt gesteld dat de aanwezigheid van deze en andere groepen 
nieuwkomers het onderwijssysteem een spiegel voorhoudt, en dat de vastgestelde 
knelpunten en problemen indicatoren zijn van de plaatsen waarop dat systeem in haar 
huidige vorm en met haar huidige inhoud tekort schiet (zie bijvoorbeeld Hemelsoet 2013 
en 2012; Bhopal en Myers 2009; Bhopal 2004). De kracht van het onderwijssysteem in 
haar huidige vorm als instrument voor integratie wordt dus in vraag gesteld. Aan de basis 
ligt de overtuiging dat het onderwijssysteem tegemoet moet kunnen komen aan de 
noden van alle groepen in de samenleving – ook aan die van gemarginaliseerde groepen. 
Daarom wordt geargumenteerd dat de oplossing dus niet alleen ligt in het inpassen van 
deze mensen in het onderwijssysteem; maar dat zeker ook het onderwijssysteem zich 
dient aan te passen op basis van de (gepercipieerde) noden en behoeften van deze 
groepen.

Volgens Lloyd en McCluskey (2008) is het daarom belangrijk dat er binnen scholen 
ruimte gecreëerd wordt voor de erkenning van de complexiteit van (etnische) identificatie-
processen en voor ‘verschil’. Etniciteit moet daarbij zowel als een structurele en als een 
individuele strategie kunnen blijven bestaan, ook doorheen een integratieproces. De 
auteurs waarschuwen voor praktijken waarbij alle leerlingen en ouders bijna dwangmatig 
eenzelfde behandeling krijgen en zich gelijk moeten gedragen; waardoor bepaalde 
groepen de kans ontnomen wordt om op te komen tegen onrecht. Vanuit dat perspectief 
is het ontkennen, vereenvoudigen of romantiseren van bepaalde identiteiten onderdeel 
van machtsprocessen waarbij de socio-culturele en/of economische ambities van 
bepaalde groepen in de samenleving geconstrueerd kunnen worden als afwijkend.

Voorbeelden van dit aanpassen aan een ‘romacultuur’ en het integreren van ‘verschil’ 
op school zijn ervaringsgerichte onderwijsmethodes, collectieve eerder dan individuele 
leermethodes, het ontwikkelen van een multicultureel curriculum waarbij ook plaats is 
voor de leefwereld en de cultuur van Roma.

3.3	Mogelijke	oplossingen	voor	de	moeizame	deelname	van	Roma	
aan	het	onderwijs

Het merendeel van de verzamelde literatuur over de moeizame deelname van Roma 
aan het onderwijs suggereert oplossingen die vertrekken vanuit de romakernfamilie: 
leerlingen en hun ouders. De familie wordt daarbij als ingangspunt benaderd, waarin 
en waarmee gewerkt moet worden aan het verhogen van het schoolsucces van 
romaleerlingen. De familie wordt op die manier dus niet alleen als ingangspunt, maar ook 
als werkterrein en partner in het streven naar een betere schoolcarrière gezien. De nadruk 
op het belang van de familie is niet verrassend, aangezien onderzoek aantoont dat de 
familie een sleutelelement is in de identificatieprocessen van romakinderen, en ook het 
referentiepunt is voor hun sociale en culturele ontwikkeling. 

Fundacion Secretariado Gitano (2013:19-22) benadert de familie als een stabiel 
‘systeem’ dat functioneert volgens bepaalde impliciete regels, en bestaat uit verschil-
lende hiërarchische subsystemen. Dat systeem is ondergedompeld in een eigen 
ontstaansgeschiedenis en in de socio-economische en culturele context waarbinnen 
het bestaat. Het systeem is dynamisch, want er wordt constant gecommuniceerd en 
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onderhandeld over de bestaande regels en hiërarchieën.13 De auteurs pleiten ervoor 
om de individuele romaleerling niet langer te benaderen als ‘bron’ van de moeizame 
deelname aan onderwijs, maar om acties en interventies in de eerste plaats te richten 
op de specifieke karakteristieken en eigenschappen van het organisatorische model 
waarop de familie als ‘systeem’ geënt is. Op die manier zal de achterliggende logica van 
de interventie ook relevant en logisch zijn vanuit het oogpunt van de familie. 

Om een ingang tot de romafamilies te verkrijgen, wordt het belang van een 
vertrouwensband tussen familie en school als essentieel genoemd. De inzet van 
brugfiguren, mediatoren en cultureel bemiddelaars wordt door bijna alle onderzoeken 
als een goede praktijk voorgesteld (Pietarinen 2011; Wauters, Clycq en Timmerman 2013; 
POC Gent 2013; Hemelsoet 2013) en blijkt een doeltreffende manier om de potentiële 
argwaan en angst voor de school als instituut geleidelijk aan te overwinnen. Op die manier 
kan ook inspraak en ownership van romaouders bij het installeren van maatregelen om 
de schoolcarrière van romaleerlingen te verbeteren, verwezenlijkt worden. 

We benadrukken dat de bovenstaande oplossingen allemaal vertrekken vanuit 
de scholen zelf. Een belangrijke drempel voor een vlotte deelname aan onderwijs 
en voor schoolsucces ligt echter buiten de school, en is gesitueerd op het niveau van 
de samenleving. De precaire situatie waarin sommige romafamilies moeten zien te 
overleven hangt daarbij als een zwaard van Damocles boven elke mogelijke interventie 
die vanuit de school wordt opgestart. Omdat deze multiproblematiek het niveau van de 
school overstijgt, pleiten de meeste auteurs voor een multi-faced, holistische aanpak. 
Dit vraagt om een nauwe samenwerking en afstemming van de verschillende betrokken 
instellingen en diensten die bij een bepaalde romafamilie betrokken zijn (de zogenaamde 
ketenaanpak).

Besluit:	wat	kan	het	onthaal	van	romakinderen	in	het	
Vlaamse	onderwijs	ons	leren?
In dit hoofdstuk hebben we de situatie van een specifieke groep nieuwkomers uit Midden- 
en Oost-Europese landen toegelicht, namelijk jongeren met een roma-achtergrond. Ten 
gevolge van de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 en 2007 en omwille van het 
vervagen van de EU-binnengrenzen worden Vlaamse steden als Antwerpen, Gent of Sint-
Niklaas geconfronteerd met een instroom van relatief grote aantallen romafamilies in 
een korte periode. Hoewel de instroom van intra-Europese immigratie uit MOE-landen 
in België niet enkel laaggeschoolde migranten betreft (zie Rayp en Ruyssen in dit boek, 
p. 143), luiden lokale besturen en andere maatschappelijke instellingen zoals OCMW’s14 
of scholen toch de alarmbel omwille van het zwakke socio-economisch profiel van een 
belangrijk deel van immigratie uit MOE-landen, voornamelijk onder romafamilies.

13 De grenzen van het systeem kunnen bepaald worden door de verschillen in interactie tussen, of 
het gedrag van, familieleden; wanneer zij in het gezelschap zijn van andere individuen die geen 
lid uitmaken van het systeem/de familie, bijvoorbeeld schoolpersoneel.

14 ‘Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn’, verzekert een aantal maatschappelijke 
dienstverleningen. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede waaier aan 
diensten aanbiedt.
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Voor de maatschappelijke integratie en participatie van minderjarige Roma wordt 
in de eerste plaats op onderwijsactoren gerekend. Hoewel het Vlaams onderwijs 
gemiddeld goed scoort in internationaal vergelijkend onderzoek zoals de PISA-studies, 
blijven Vlaamse scholen worstelen met een sterke stratificatie van de leerlingenpopulatie 
naar etnische herkomst en socio-economische achtergrond. Die stratificatie wordt 
eveneens weerspiegeld in de oververtegenwoordiging van bepaalde kwetsbare etnische 
minderheidsgroepen in het beroepsgericht en buitengewoon onderwijsvormen en in 
cijfers over ongekwalificeerde uitstroom. 

De specifieke situatie van de romaleerlingen is interessant voor een reflectie over 
de kracht van het onthaal en de ondersteuning van minderjarige nieuwkomers in het 
Vlaamse onderwijs omdat de noden eigen aan hun specifieke multiproblematische 
situatie de grenzen van het huidige beleid blootleggen. 

In dit hoofdstuk bestudeerden we in de eerste plaats hoe onthaalonderwijs in ver-
schillende EU-lidstaten georganiseerd wordt. We presenteerden een conceptueel raam-
werk van vijf ondersteuningsmodellen waarbinnen (onthaal)onderwijs in EU-lidstaten 
wordt aangeboden. Afhankelijk van de configuratie van bepaalde ondersteuningsmaat-
regelen, en van de mate waarin ze als prioritair beschouwd worden, werden volgende 
modellen onderscheiden: het compenserende, non-systemische, comprehensieve, ge-
centraliseerde en integratieve ondersteuningsmodel. Het Vlaamse onderwijs voor nieuw-
komers kan als een compenserend ondersteuningsmodel benaderd worden, waarbij in 
de eerste plaats ingezet wordt op taalondersteuning via onderwijs van de instructietaal 
als tweede taal en het verhogen van ouderbetrokkenheid. Deze leerlingen worden op die 
manier ingepast in het reguliere onderwijssysteem, zonder (veel) aanpassingen te doen 
aan het reguliere onderwijsbestel zelf.

De vraag is echter of het compenseren voor een taalachterstand voldoende tegemoet 
komt aan de noden van, onder andere, romaleerlingen. Met andere woorden: kan 
een succesvolle schoolcarrière voor romaleerlingen gegarandeerd worden door de 
inspanningen te concentreren op het ondersteunen en compenseren op het vlak van 
taal? Het antwoord op deze vraag hangt sterk samen met de noden die romaleerlingen 
in hun omgeving ervaren, en die een negatieve invloed kunnen uitoefenen op hun 
schoolloopbaan. Op basis van de bestaande academische literatuur identificeerden 
we vier verschillende benaderingen die de onderliggende oorzaken van de moeizame 
deelname van romajongeren aan het Vlaams onderwijs proberen te duiden. 

In de eerste plaats wordt gewezen op de negatieve impact van de precaire socio-
economische situatie waarin veel romafamilies leven en op het amalgaam van problemen 
dat daaruit voortkomt. In deze visie kunnen de kansen op een succesvolle schoolcarrière 
van romaleerlingen enkel verhoogd worden door een bredere aanpak die zich ook, 
maar niet alleen, op het beleidsdomein onderwijs afspeelt – maar die in de eerste plaats 
gericht is op het versterken van de socio-economische positie van de omgeving van de 
kwetsbare leerling. Bruggen bouwen en efficiënt samenwerken tussen verschillende 
betrokken partijen is hierbij cruciaal. 

Een tweede benadering wijst op de impact van decennialange socio-economische 
uitsluiting en racisme tegenover romagemeenschappen, die geleid heeft tot een 
geïnternaliseerde argwaan tegenover (de instellingen van) de bredere samenleving, 
waaronder ook het onderwijs. Door in te zetten op het uitbouwen en versterken van de 
netwerken tussen scholen en de romafamilies, kan dat vertrouwen geleidelijk aan groeien. 
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De derde verklaring die we onderscheiden, wijst op de structurele verschillen 
en het gebrek aan gemeenschappelijkheid en overlap tussen de socio-culturele 
onderwijstradities bij sommige romafamilies en die van de dominante groep die zijn 
ingebed in het reguliere onderwijs. Aangezien eerder onderzoek ook succesvolle 
romaleerlingen identificeerde, merkten we hierbij op dat dit zeker niet veralgemeend  
kan worden. 

Tot slot wordt gewezen op bestaande tekortkomingen van het onderwijsapparaat 
zelf, en wordt de integrerende en inclusieve kracht van het onderwijs in vraag gesteld. 
Erkennen en toelaten van ‘verschil’ op school wordt daarbij als een mogelijke oplossing 
voorgesteld. De veronderstelling hierbij is dat onderwijssystemen voldoende moeten 
aansluiten bij de socialiseringprocessen van alle gezinnen in de samenleving en niet 
enkel bij die van de etnisch-culturele meerderheidsgroep en/of middenklasse groep.

We stellen dus vast dat de eerder problematische situatie van sommige romaleerlingen 
in het onderwijs niet alleen te maken heeft met een taalachterstand. Wanneer voor de 
integratie van minderjarige nieuwkomers wordt gerekend op het onderwijs, lijkt een 
bredere aanpak aangewezen. De multiproblematiek waarin vele romafamilies zich 
bevinden, vraagt om een meer integrale benadering van de doelgroep, en toont de nood 
aan een goede coördinatie tussen maatregelen op verschillende beleidsdomeinen alsook 
tussen de verschillende uitvoerders daarvan op het terrein. De EC zou dit sterker kunnen 
benadrukken, in plaats van zelf verschillende ‘aparte’ actiedomeinen (gezondheid, 
onderwijs, arbeidsmarkt, wonen etc.) naar voren te schuiven.

Op basis van de verzamelde literatuur en eerder eigen onderzoek suggereerden we 
mogelijke oplossingen voor de moeizame deelname van Roma aan het onderwijs. Het 
startpunt daarbij is dit verbreden van de aandacht voor de schoolproblemen van de 
individuele leerling naar het overkoepelende verhaal van de bredere familie en van de 
omstandigheden waarin die leerling opgroeit. De familie wordt zo niet alleen ingangspunt, 
maar ook werkterrein en partner in het streven naar een betere schoolcarrière. De toegang 
tot die familie kan met succes nagestreefd worden via brugfiguren en mediatoren. Op 
die manier kan ook de cruciale vertrouwensband ontstaan en een potentiële argwaan 
en drempelverhogende angst voor de school geleidelijk aan weggewerkt worden. 
Tegelijkertijd is er nood aan een meer reflexief onderwijssysteem dat bepaalde ‘eigen’ 
vanzelfsprekendheden ter discussie durft stellen en de ‘inclusie’ van jongeren met erg 
diverse achtergronden probeert mogelijk te maken door zo goed mogelijk rekening 
te houden met de perspectieven en de leefwereld van deze jongeren (en hun sociale 
omgeving).

Het wegwerken van de precaire economische situatie waarin vele romafamilies 
moeten zien te overleven blijft echter een belangrijke voorwaarde om te komen tot 
een succesvolle schoolcarrière van romajongeren. Experts pleiten voor een veelzijdige, 
holistische aanpak waarin een nauwe samenwerking en afstemming tussen de 
verschillende betrokken instellingen en diensten gegarandeerd wordt. Op basis daarvan 
ondersteunen we de aanbevelingen die in het PPMI-onderzoek gedaan worden voor 
het comprehensieve ondersteuningsmodel, waarbij in een bredere ondersteuning van 
nieuwkomers wordt ingezet op de verschillende facetten die als belangrijk worden 
beschouwd bij de ondersteuning van leerplichtige nieuwkomers: namelijk taal- en 
schoolse ondersteuning, schoolopbouwwerk en interculturele educatie. Daarnaast zetten 
ook toekomstige beleidskeuzes over ondersteuningsmodellen en onderwijsstructuren 
best in op een meer inclusieve aanpak waarbij (de facto) segregatie van leerplichtige 
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nieuwkomers in afzonderlijke onthaalklassen en specifieke onderwijsvormen/ scholen zo 
veel als mogelijk wordt vermeden. 
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Hoofdstuk 6

Het	vrije	verkeer	van	personen	in	de	EU:		
migratie	of	mobiliteit?		

Een	macro-economisch	perspectief
Glenn Rayp en Ilse Ruyssen

Inleiding
De globalisering van de economie krijgt zowel binnen als buiten academische kringen 
de laatste decennia veel aandacht, hoewel deze eigenlijk al teruggaat tot de industriële 
revolutie zelf. Specifiek voor de huidige vorm van het fenomeen echter lijkt haar 
intensiteit en alomvattendheid: ‘alles’ lijkt tegelijk in beweging. De internationalisering 
van de economie wordt opgedeeld in de mobiliteit van goederen, diensten, investeringen 
(kapitaal) en personen. Deze componenten vormen meteen ook de vier fundamentele 
vrijheden binnen de eengemaakte Europese markt. Tijdens de afgelopen 15 jaar merkt 
men inderdaad voor elk van deze componenten een aanzienlijke stijging. Tabel 1 geeft 
voor iedere component een indicator van de evolutie weer tussen 1996 (of het eerst 
beschikbare jaar) en 2011 (of het meest recent beschikbare jaar) voor België, Nederland 
en de G-7 landen.

In- en uitvoer 
van goederen 

(1996=100)

In- en uitvoer 
van diensten 
(1999=100)

Inkomende en uitgaande 
directe buitenlandse 

investeringen  
(1996=100)

Immigratie 
(bruto-instroom) 

(1996=100)

België 286 229 651 198

Nederland 300 225 670 143

Frankrijk 228 207 385 281

Duitsland 287 246 453 97

Italië 235 215 443 383

VK 202 226 483 280

Japan 221 183 92 127

Canada 249 204 415 124

VS 260 201 174 114

Tabel 1: Internationalisatie-indicatoren voor België, Nederland en de G7 landen: evolutie sinds 
1996
Bron: Eigen berekeningen op basis van Statistical Compendium OECD (2013).
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Voor de meeste indicatoren en landen merkt men een verdubbeling of meer ten opzichte 
van het niveau van 1996. Met uitzondering van Duitsland is de immigratiestroom vooral 
in de beschouwde Europese landen sterk toegenomen. Dit blijkt eveneens wanneer we 
de evolutie van de internationalisatie-indicatoren relateren aan het BBP (voor handel en 
investeringen) of de bevolking om zodoende te corrigeren voor de globale economische 
en demografische evolutie. De wijziging in intensiteitstermen die we zo bekomen, is voor 
dezelfde landen weergegeven in Tabel 2.

In- en uitvoer  
van goederen  

(% BBP)

In- en uitvoer  
van diensten  

(% BBP)

Inkomende 
en uitgaande 

directe 
buitenlandse 
investeringen

Immigratie  
(bruto-instroom)

(% BBP) (% bevolking)

1996 2011 1999 2011 1996 2011 1996 2011

België 120 183 29 33 11 36 0,5 0,9

Nederland 82 123 26 27 12 6 0,5 0,7

Frankrijk 36 46 10 11 3 5 0,1 0,2

Duitsland 39 76 11 15 2 3 0,9 0,8

Italië 36 49 10 11 1 4 0,3 0,7

VK 44 46 14 18 5 7 0,3 0,7

Japan 16 29 4 6 1 2 0,2 0,2

Canada 59 52 12 10 4 5 0,8 0,8

VS 19 25 5 6 2 4 0,3 0,3

Tabel 2: Aandeel internationalisatie-indicatoren in BBP-/bevolkingstermen: België, Nederland en 
de G-7 landen, 1996 en 2011
Bron: Eigen berekeningen op basis van Statistical Compendium OECD (2013).

Voor de meeste landen en indicatoren is het aandeel tussen 1996 (of het eerste beschikbare 
jaar) en 2011 (of het laatst beschikbare jaar) gestegen, wat wijst op een toegenomen 
internationalisering van de economie tijdens deze periode. Opvallend – want helemaal 
niet zo vanzelfsprekend – is dat alle indicatoren in dezelfde richting evolueren. Goederen- 
en dienstenmobiliteit enerzijds en kapitaal- en arbeidsmobiliteit anderzijds gelden in 
vele gevallen als substituten. De vaststelling dat beide types mobiliteit dezelfde richting 
uitgaan beklemtoont dus de intensiteit van de internationalisering van de economie.

Voor de Europese landen willen we de evolutie van de immigratie nog iets verder 
karakteriseren door in te gaan op hun samenstelling. Vooral relevant hierbij lijken 
de geografische oorsprong van de immigratie, m.n. het onderscheid tussen intra- en 
extra-EU immigratie enerzijds en tussen immigratie vanuit de EU-15 en de nieuwe 
lidstaten anderzijds, en vervolgens de samenstelling van de immigratiestromen naar 
scholingsniveau1. Voor zover de beschikbare gegevens toelaten om conclusies te trekken, 

1 Zie ook de hoofdstukken 7 en 8 in dit boek, die respectievelijk de migratie van hoger- en 
lageropgeleiden in meer detail analyseren.
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merkt men in Tabel 3 voor de zes West-Europese EU-landen een substantiële stijging van 
de inwijking uit Oost-Europa en dit voornamelijk na 2002. Vermits dit bijna nergens wordt 
gecompenseerd door een evenredige daling van de immigratie uit de oorspronkelijke 
15 EU-lidstaten, is voor bijna alle beschouwde landen het aandeel van de intra-Europese 
immigratie gestegen. 

Aandeel EU-15 ingezeten in totale 
immigratie (%)

Aandeel ingezetenen uit  
Centraal- en Oost-Europese landen  

in  totale immigratie (%)

1996 2002 2010 1996 2002 2010

België 55 43 41 2,4 5,5 21,5

Nederland 25 24 28 1,8 4,4 25,5

Frankrijk nb nb nb 3,6 3,1 23

Duitsland 24 17 35 20 25 43

Italië nb nb nb 9 14 26

VK 34 19 18 0,6 0,0 13,5

VK 44 46 14 18 5 7

Tabel 3: Samenstelling van de immigratie in België en 5 andere EU-landen: 1996-2010
Bron: Eigen berekeningen op basis van Statistical Compendium OECD (2013).

Voor dezelfde zes West-Europese landen geeft Tabel 4 een verdeling van de 
immigratiestromen naar opleidingsniveau, samengesteld op basis van de IAB brain drain 
database (Brücker et al., 2013)2. Per bestemmingsland wordt het aantal lagergeschoolden 
(d.i. ten hoogste met een secundaire opleiding) en het aantal hooggeschoolden (d.i. met 
een tertiaire opleiding) uit Centraal- en Oost-Europa en West-Europa gegeven voor 2000 
en 2010, op basis waarvan we de jaarlijkse groeivoet bepalen. De cijfers suggereren dat 
de immigratie uit Centraal- en Oost-Europa veeleer als scholingsintensief moet worden 
bestempeld, op basis van twee criteria. Ten eerste groeide in de beschouwde periode 
de instroom van hooggeschoolden uit Centraal- en Oost-Europa sneller dan deze van de 
lagergeschoolden. Bovendien is deze instroom van hooggeschoolden uit Centraal- en 
Oost-Europa voor de meeste beschouwde bestemmingslanden ook sneller gestegen dan 
deze uit West-Europa. In elk geval betreft de migratiestroom van Oost- naar West-Europa 
zeker niet alleen lager opgeleiden.

2 De data voor België en Italië (niet beschikbaar in de IAB database) werden berekend aan de hand 
van bilaterale migratiedata volgens scholingsniveau voor het jaar 2000 afkomstig van Artuç et 
al. (2015), in combinatie met bilaterale VN data zonder opsplitsing volgens scholingsniveau, 
beschikbaar voor de periode 1990 tot 2010. Specifiek vermenigvuldigen we de migratieniveaus 
uit Artuç et al. met de groeivoet tussen 2000-2010 op basis van de VN data. In lijn met de IAB 
database veronderstellen we hierbij 10 procentpunt meer hooggeschoolden in de netto instroom 
tussen 2000 en 2010 dan in het totale migratieniveau in 2000.

u0027578
Comment on Text
ingezetenen
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Lagergeschoolden Hooggeschoolden 

2000 2010 Jaarlijkse 
netto- 

groeivoet 
(%)

2000 2010 Jaarlijkse 
netto-

groeivoet 
(%)

België

Centraal-& Oost-Europa 42771 90180 0,8 11776 40584 3,8

West-Europa 421893 457313 0,4 88973 164849 5,7

Nederland

Centraal-& Oost-Europa 53354 107785 0,7 17167 37441 2,3

West-Europa 178827 195996 0,2 71179 67790 0,0

Frankrijk

 Centraal-& Oost-Europa 168774 188192 -1,0 51455 97665 1,7

West-Europa 1300000 1200000 -0,5 186777 285554 6,7

Duitsland

Centraal-& Oost-Europa 1100000 1200000 -4,9 227071 391492 2,2

West-Europa 1200000 1000000 -0,3 245588 323449 8,2

Italië

Centraal-& Oost-Europa 238408 405630 4,4 33188 116695 2,7

West-Europa 78860 158310 0,7 37909 100460 2,4

VK

Centraal-& Oost-Europa 84559 95771 1,2 53254 107691 5,2

West-Europa 629416 105655 2,6 280158 564769 2,8

Tabel 4: Samenstelling van de immigratie uit Oost- en West-Europa volgens scholingsniveau in 
België en 5 andere EU-landen: 2000-2010
Bron: Eigen berekeningen op basis van Brücker et al. (2013).

Internationale mobiliteit van goederen en diensten of van kapitaal wordt meestal positief 
ingeschat: de voordelen in termen van economische welvaart of groei worden zeker voor 
gevestigde industrielanden meestal als voor de hand liggend beschouwd. Dit zijn de 
componenten van de internationalisering van de economie, die (althans voor gevestigde 
industrielanden) op weinig controverse stuiten. Van migratie zijn de voor- en nadelen 
echter veel minder duidelijk en heerst er meer onzekerheid over het netto-effect. In de 
literatuur is men het er grotendeels over eens dat migratie van hooggeschoolden een 
positief welvaartseffect heeft voor de migranten zelf en voor het bestemmingsland. Deze 
algemene stelregel doet, in het licht van tabel 4, een veeleer positief effect van de intra-
Europese migratie verwachten. Maar een mogelijke mismatch tussen opleiding en functie 
(bv. door taalbarrières) moet ons behoeden voor het al te snel trekken van conclusies. 
Aangezien immigranten, zelfs hooggeschoold, in de eerste plaats weinig gekwalificeerde 
functies invullen, is het economische effect in het bestemmingsland equivalent aan dat 
van een instroom van lagergeschoolden. 
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In deze bijdrage willen we een overzicht geven van de effecten van immigratie in 
het bestemmingsland die men in de economische literatuur ter zake onderscheidt. 
Eerst geven we een overzicht van de effecten die in de gangbare theorie worden 
aangegeven. Vervolgens bespreken we wat empirisch over de inschatting van deze 
effecten vastgesteld is. Op basis hiervan bepalen we – samen met een beschouwing van 
de tewerkstellingsstructuur van de buitenlandse werknemers in België – welk effect van 
immigratie (de intra-Europese migratie in het bijzonder) op de Belgische economie men 
kan verwachten. Het aantal studies dat hierover bestaat is echter beperkt en pogingen 
tot empirische inschatting van de relevante effecten blijven occasioneel. Zo lijkt er voor 
België (of Vlaanderen) nog geen onderzoek hierover beschikbaar en kunnen we enkel tot 
een conclusie komen aan de hand van een extrapolatie van buitenlands onderzoek.

1.	 Welke	economische	effecten	van	immigratie	kan	men	
verwachten?	

In de literatuur worden vier potentiële effecten van immigratie in het land van bestemming 
aangeduid: (i) het (traditionele) immigratiesurplus, (ii) het effect op de werking van de 
arbeidsmarkt, (iii) het effect op de demografische structuur van de bevolking en hierdoor 
op de fiscale en sociale uitgaven en ontvangsten en ten slotte (iv) het effect op de totale 
vraag in de economie. De richting van deze effecten (d.i. per saldo positief dan wel negatief 
voor het bestemmingsland in kwestie) is deels afhankelijk van de karakteristieken van de 
immigratie, waarbij in het bijzonder de scholingsgraad van immigranten centraal staat. 

1.1	 Het	immigratiesurplus	en	herverdeling
Traditioneel wordt het voordeel van immigratie voor het land van bestemming 
geassocieerd met het zogenaamde immigratiesurplus. De term duidt op de additionele 
toegevoegde waarde die door de inzet van de immigranten wordt gecreëerd, maar die 
niet volledig aan hen toekomt vermits er bij de creatie van de toegevoegde waarde ook 
additionele autochtone productiefactoren worden ingezet en vergoed (bijvoorbeeld 
additionele werkkrachten of fysiek kapitaal). De omvang ervan lijkt echter beperkt. Voor 
de VS schatte Borjas (1999) dat de inzet van 10% meer immigranten zou leiden tot een 
immigratiesurplus van 0,1% tot 0,5% van het totale inkomen van de autochtone bevolking. 
Een gelijkaardige toename (10% van de actieve bevolking of enkele honderdduizenden 
immigranten) zou voor België leiden tot een stijging van het jaarlijkse inkomen met 
28 tot 240 euro (dit op basis van een ruwe extrapolatie uitgaande van de bevolkings- 
en inkomenscijfers voor 2012 van ADSEI en Eurostat). Voor Nederland vond Van Dalen 
(2001) op basis van cijfers voor 1998 dat een allochtone bevolking van 9,8% van de totale 
beroepsbevolking garant stond voor een welvaartswinst van 826 euro per immigrant. 

Bovendien is dit immigratiesurplus aan twee voorwaarden gekoppeld. Ten eerste 
veronderstelt het dat lonen flexibel zijn en dalen wanneer het arbeidsaanbod toeneemt, 
zodat ook de arbeidsvraag stijgt. Bij rigide lonen, daarentegen, zal een stijging van het 
arbeidsaanbod net aanleiding geven tot meer werkloosheid omdat bij een ongewijzigd 
loon ook de arbeidsvraag constant blijft. Bijgevolg is een immigratiesurplus maar 
mogelijk voor zover de arbeidsmarkt erin slaagt het toegenomen arbeidsaanbod te 
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absorberen en om te zetten in een hogere tewerkstelling. Los van de institutionele 
kenmerken van de arbeidsmarkt is eveneens het tijdsperspectief belangrijk. Op korte 
termijn kunnen de lonen redelijk rigide zijn en kan immigratie tot meer werkloosheid 
leiden. Op middellange termijn is de loonvorming echter meer flexibel waardoor de vraag 
naar de extra arbeidskrachten zal toenemen. 

Ten tweede blijkt uit het voorgaande dat het immigratiesurplus een effect heeft op de 
inkomens van de autochtone bevolking en bijgevolg een verdelingseffect met zich mee 
brengt. Voor de autochtone werknemers die in rechtstreekse concurrentie staan met de 
buitenlandse arbeid zou het inkomen kunnen dalen. Met andere woorden, immigratie 
komt vooral de autochtone productiefactoren ten goede die complementair zijn met 
de tewerkstelling van immigranten en benadeelt de autochtone productiefactoren 
waarvoor de buitenlandse arbeid een substituut vormt. Doorgaans geldt dat kapitaal ten 
gevolge van immigratie relatief schaarser wordt ten opzichte van arbeid, waardoor de 
relatieve vergoeding van kapitaal ten opzichte van arbeid toeneemt. Op basis hiervan, 
zullen de winnaars van immigratie dus de eigenaars van kapitaal en de geschoolde 
werknemers zijn. Lagergeschoolde arbeid, waarvan de markt voor immigranten het 
meest toegankelijk is, zullen daarentegen tot de verliezers behoren. Het verdelingseffect 
van immigratie kan dus leiden tot toegenomen inkomensongelijkheid die het potentiële 
welvaartseffect of immigratiesurplus vaak overschaduwt. Welk effect domineert, is 
afhankelijk van de initiële verschillen in scholing tussen de bevolking in het oorsprongs- 
en bestemmingsland en van de complementariteit van de productiefactoren binnen deze 
landen. In het algemeen kan de beperkte omvang van het verwachte immigratiesurplus 
ten opzichte van de herverdelingseffecten verklaren waarom het laatste maatschappelijk 
meer gewicht krijgt dan het eerste (zie Borjas, 1995).

1.2	 Impact	op	de	werking	van	de	arbeidsmarkt
Immigratie kan evenwel ook bij een ongewijzigde arbeidsvraag tot een immigratiesurplus 
leiden. Omwille van imperfecties op de arbeidsmarkt blijven in de realiteit steeds een 
aantal vacatures open staan die niet door autochtone werknemers worden ingevuld. 
Indien buitenlandse werknemers vacante arbeidsplaatsen innemen die moeilijk ingevuld 
geraken, stijgen de tewerkstelling en de welvaart zonder autochtone bevolkingsgroepen 
te benadelen. Dit lijkt deels de logica achter het knelpuntberoepencriterium dat wordt 
gehanteerd voor het verstrekken van arbeidsvergunningen aan werknemers van buiten 
de EU.

1.3	 Impact	op	fiscale	of	sociale	ontvangsten	en	uitgaven
De potentiële gevolgen van immigratie blijven echter niet alleen beperkt tot die 
van de arbeidsmarkt. Ook de gevolgen van immigratie voor de welvaartstaat krijgen 
heel wat aandacht. Er is namelijk een duidelijk verschil in de leeftijdsstructuur van 
immigranten en de autochtone bevolking: dankzij immigratie stijgt het aandeel van de 
jongere leeftijdsgroepen in de bevolkingssamenstelling. Men neemt aan dat er bij de 
migratiebeslissing rekening wordt gehouden met huidige én toekomstige verwachte 
netto voordelen, waarbij deze laatste groter zijn naarmate de migrant in de toekomst 
langer deel uitmaakt van de beroepsbevolking (zie o.m. Mayda, 2010). Jongere mensen 
hebben bijgevolg een grotere stimulans om te migreren dan oudere mensen en zijn 
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zodoende oververtegenwoordigd in de immigrerende bevolking. Net als de natuurlijke 
aangroei van de bevolking, is immigratie een bron van ‘verjonging’. Immigranten hebben 
echter ook nood aan publieke goederen en diensten, zoals onderwijs en gezondheidszorg, 
die additionele overheidsuitgaven met zich meebrengen. Tegenover deze hogere 
uitgaven staat anderzijds de stijging van de fiscale en sociale ontvangsten als gevolg van 
de bijdragen en belastingen die de immigranten betalen. Het saldo van deze additionele 
uitgaven en inkomsten is in essentie een empirisch vraagstuk, waarbij opnieuw twee 
aspecten in het bijzonder relevant zijn.

Ten eerste is het patroon van fiscale en sociale uitgaven en inkomsten onder andere 
bepaald door de karakteristieken van de immigranten. Voor dit laatste wordt er frequent 
verwezen naar de self-selection theorie van Borjas (1994), waarin wordt geargumenteerd 
dat immigranten het bestemmingsland kiezen waar ze de beste sociaal-economische 
positie kunnen verkrijgen. Er is sprake van positieve self-selection voor migranten die 
zowel in het land van oorsprong als in het land van bestemming een hoger dan gemiddeld 
inkomen hebben. Dit is karakteristiek voor immigranten met een hoog scholingsniveau 
die zich zouden begeven naar bestemmingslanden met meer inkomensongelijkheid 
dan het land van oorsprong. Er is daarentegen sprake van negatieve self-selection, d.i. 
immigranten die zowel in het land van oorsprong als het land van bestemming een lager 
dan gemiddeld inkomen zullen hebben, voor lagergeschoolde immigranten die zich 
veeleer zouden begeven naar landen waar de inkomensverdeling gelijker is dan in het 
land van herkomst. Vanuit dit oogpunt zouden de West-Europese welvaartsstaten zich in 
eerste instantie moeten verwachten aan een instroom van lager geschoolde migranten. 
In de praktijk worden dergelijke internationale migratiestromen echter beperkt door 
institutionele aspecten en het immigratiebeleid in de bestemmingslanden.

Ten tweede moet er rekening worden gehouden met de impact die immigranten 
kunnen hebben bij het opvangen van de kosten van de vergrijzing en meerbepaald de 
stijgende pensioenlast, waarmee de meeste geïndustrialiseerde landen de volgende 
decennia zullen worden geconfronteerd. In een regelmatig geciteerde theoretische 
bijdrage argumenteren Razin en Sadka (2000) dat niet alleen hoog- maar ook lager-
geschoolde immigratie een positief effect kan hebben op de financieringslast van de 
vergrijzing. Ze gaan uit van een economisch model met hoog- en lagergeschoolde 
autochtone economische agenten waarin ze veronderstellen dat iedereen gedurende 
twee perioden leeft: de eerste als actieve werknemer en de tweede als gepensioneerde. 
Op die manier kunnen er vier types van autochtone agenten worden onderscheiden: 
jonge en oude, respectievelijk hoog- en lagergeschoolde individuen. Actieve werknemers 
verdienen een loon dat varieert in functie van het scholingsniveau; gepensioneerde 
werknemers genieten van een identieke pensioenuitkering (een zogenaamde demogrant), 
aangevuld met de inkomsten uit hun besparingen uit de vorige periode (conform de life 
cycle hypothese). De pensioenuitkeringen worden in een omslag- (of pay-as-you-go) 
stelsel in elke periode gefinancierd door de huidige actieve werknemers, d.i. de volgende 
generatie. Immigranten die tot het land worden toegelaten, worden verondersteld het 
opleidings- en fertiliteitsgedrag van de autochtone bevolking over te nemen en bijgevolg 
voor een even groot nageslacht te zorgen en zich in dezelfde mate te scholen.

Onder deze omstandigheden zal de gestegen immigratie zorgen voor een verlichting 
van de huidige pensioenlast en dit zonder te zorgen voor een hogere toekomstige 
last wanneer de immigranten zelf op pensioen gaan. Net zoals voor de autochtone 
werknemers zal hun pensioenlast namelijk door hun nageslacht worden gedragen. Vanuit 
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het oogpunt van de financieringskost van de vergrijzing zorgt immigratie bijgevolg voor 
een windfall gain, d.i. een éénmalige zuivere netto winst.

Dit besluit wordt echter op tweevoudige wijze gerelativeerd. Ten eerste merken Razin 
en Sadka (2000) zelf op dat er inkomensverdelingseffecten zullen optreden wanneer 
de factorvergoedingen niet vast verondersteld worden zoals in het referentiemodel 
(d.i. bepaald door de internationale concurrentie), maar variabel. Conform het 
immigratiesurplusconcept, kan men dan verwachten dat een stijging van de immigratie 
zal leiden tot een daling van de lonen van de autochtone lagergeschoolden, waarvoor 
ze een substituut vormen. Immigratie heeft dan nog steeds een gunstige impact op 
de vergrijzingslast, maar het welvaartseffect ervan zal nu ongelijk verdeeld zijn over de 
bevolking. Het ‘immigratiesurplus’ gaat volledig naar de huidige oudere bevolking ten 
nadele van de huidige jongere (en alle toekomstige) generaties. Ten tweede wijst Krieger 
(2004) op het belang van de veronderstellingen inzake het fertiliteits- en scholingsgedrag 
van de immigranten voor Razin en Sadka’s conclusie. Zo kan immigratie de druk op het 
pensioenstelsel verhogen wanneer de scholingsinspanning van immigranten lager is dan 
deze van de autochtone bevolking. Anderzijds zou een groter nageslacht dan dat van de 
autochtone bevolking het positieve effect op het pensioenen versterken.

1.4	Impact	op	de	totale	vraag	in	de	economie
Buitenlandse werknemers die zich in België vestigen, zorgen niet alleen voor een 
grotere vraag naar publieke goederen maar tevens voor een stijging van de vraag naar 
private goederen en diensten. Dit creëert additionele tewerkstellingsmogelijkheden en 
welvaart voor de autochtone bevolking. Door de hogere arbeidsvraag zullen, nu voor 
een gegeven arbeidsaanbod, de lonen opnieuw stijgen tot hun oorspronkelijke niveau, 
zodat, in vergelijking met het niveau vóór de instroom van buitenlandse werknemers, de 
tewerkstelling stijgt bij een in essentie constant loon. Doorgaans is het verband tussen 
de omvang van de actieve bevolking en het loonniveau echter zeer zwak. Hoewel dit 
resultaat veeleer op langere termijn wordt verwacht, kan het zich in een situatie met zowel 
internationaal mobiele arbeid als kapitaal ook reeds op kortere termijn manifesteren 
indien het toegenomen arbeidsaanbod gepaard gaat met een grotere instroom van 
buitenlands kapitaal (of hogere investeringen) (zie De la Croix, Docquier en Van der 
Linden, 2009).

2.	 Hoe	belangrijk	zijn	de	verwachte	effecten?	
De empirische literatuur over de economische effecten van immigratie in het 
bestemmingsland is omvangrijk maar zeer divers in methodologie en bereik. Globaal 
kan men een onderscheid maken tussen enerzijds statistisch meer diepgaande en 
gedetailleerde analyses die zich op een specifiek land toespitsen, en anderzijds een 
meer descriptieve, maar dan wel internationaal comparatieve benadering. Hoewel in 
de verschillende bijdragen vertrokken wordt van een gelijkaardige indeling van de 
verwachte effecten, wordt bijna nooit geprobeerd om al deze effecten afzonderlijk 
empirisch te identificeren. De belangrijkste uitzonderingen hierop zijn Nannestad (2007) 
en De la Croix et al. (2009), beide echter eerder synthetiserende bijdragen. 
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Ondanks haar grote verscheidenheid in methodologie en geografisch of thematisch 
bereik, lijkt de literatuur min of meer tot een eenvormig besluit te komen. Overwegend 
vindt men dat de effecten van immigratie veeleer beperkt blijven, zowel meer in 
het algemeen als voor immigratie vanuit Oost-Europa binnen het kader van de vrije 
arbeidsmobiliteit in de EU. Voor zover we dit hebben kunnen nagaan, bestaan er echter 
geen studies die de effecten specifiek voor België becijferen, zodat het slechts op basis 
van analogie met de resultaten voor andere landen mogelijk is om enkele aanwijzingen 
te geven.

2.1	 Impact	op	tewerkstelling	en	arbeidsvergoeding
Ten eerste vinden Galgóczi, Leschke en Watt (2011) dat intra-EU migratie vanuit de 
nieuwe lidstaten geen substantieel neerwaarts effect heeft gehad op de lonen of de 
tewerkstellingsopportuniteiten van de autochtone werknemers (dit blijkt ook uit de 
empirische analyses voor migratie vanuit de nieuwe lidstaten naar Duitsland in Gilpin et 
al., 2006, en naar het Verenigd Koninkrijk in Portes en French, 2005, of Lemos en Portes, 
2008). Hiervoor baseren ze zich op de arbeidsmarktevolutie in vier EU15 landen: enerzijds 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk, die hun arbeidsmarkt als eerste volledig openstelden 
voor werknemers uit de nieuwe lidstaten en anderzijds Oostenrijk en Duitsland, die het 
langst de toegang voor Oost-Europese werknemers tot hun arbeidsmarkt beperkten. In 
drie van deze vier landen daalde de werkloosheidsgraad na de uitbreiding van de EU, 
wat doet vermoeden dat immigratie niet tot een hogere werkloosheid heeft geleid. In 
het VK steeg de werkloosheid wel na 2004, maar dit bij een sterk groeiende vraag naar 
arbeid (tot 2007). Galgóczi et al. (2011) achten het op deze grond weinig waarschijnlijk 
dat de tewerkstellingsperspectieven van de autochtone werknemers verslechterd 
zouden zijn. Indien immigratie al tot een verschuiving (substitutie) in de tewerkstelling 
zou hebben geleid, dan is dat volgens hen in de eerste plaats ten koste van migranten 
uit een vorige periode. Over het effect van immigratie op de verloning zijn Galgóczi et 
al. (2011) wat genuanceerder, maar stellen dat het afhankelijk is van de institutionele 
omgeving. In landen waar er een minimumloon bestaat, lijkt het effect van immigratie 
op de arbeidsvergoeding onbestaande. Bijgevolg zien Galgóczi et al. (2011) in Duitsland 
hoofdzakelijk negatieve effecten (zowel een sterkere daling als een tragere stijging van 
de lonen) van immigratie. Ze brengen er eveneens de weerstand tegen detachering 
en tewerkstelling in een zelfstandigenstatuut mee in verband (bijvoorbeeld in de 
Scandinavische landen), omdat het tewerkstellingsvormen zijn die het mogelijk maken 
de wetgeving op de minimumlonen en arbeidsvoorwaarden in het bestemmingsland te 
omzeilen.

In een wat oudere studie voor Frankrijk vinden we hetzelfde beeld terug. Jayet, 
Ragot en Rajaonarison (2001) gingen voor Frankrijk het effect van immigratie op de 
tewerkstellingskansen en de verloning van de ingezeten werknemers na. Zij deden 
dit in een analytisch meer ontwikkeld kader waarin ze de statistische significantie van 
de effecten van immigratie testten, opgesplitst naar geslacht, functie en oorsprong 
van de immigranten. Bij dit laatste onderscheidden ze immigranten uit Zuid-Europa, 
uit de andere EU-lidstaten (tijdens de jaren 1990), uit Noord-Afrika en uit de overige 
landen. In vergelijking met de analyse van Galgóczi et al. (2011) betreft het hier een 
meer rigoureuze test die tracht de structurele effecten te identificeren – zij het voor 
‘slechts’ één land. Betreffende de tewerkstellingsopportuniteiten, stelden ze vast dat 
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deze van de Franse mannelijke werknemers, voor alle beschouwde socio-professionele 
categorieën, niet door immigratie werden beïnvloed. Voor de werkneemsters was er wel 
een statistisch significant effect, in het bijzonder bij de bedienden. Nadere analyse leert 
dat dit het resultaat is van twee significante tegengestelde effecten: een positief effect 
van immigranten uit de overige landen en een negatief effect van immigratie uit Noord-
Afrika. Voor de arbeidsbeloning vonden Jayet et al. (2001) wel meer significante effecten, 
zowel voor mannen als voor vrouwen, in hoofdzaak voor de gekwalificeerde arbeiders 
bij de eerste en voor de bedienden bij de tweede. In beide gevallen is er sprake van een 
significant effect van immigratie uit de andere EU-lidstaten (dan Zuid-Europa) en uit de 
andere landen, dat positief is. 

Nannestad (2007) beschouwt op een meer systematische wijze het onderzoek naar de 
arbeidsmarkteffecten van immigratie. Hij wijst op de moeilijkheid om de causaliteit van 
de effecten te bepalen (hoger aandeel van immigranten in die sectoren waar er weinig 
ingezetenen (willen) werken) en ze bijgevolg juist in te schatten. Maar uit het onderzoek 
blijkt globaal dat het loon- en tewerkstellingseffect van immigratie op de autochtone 
werknemers beperkt is en dit zowel voor de VS als voor de West-Europese (welvaarts-)
staten. Op enkele uitzonderingen na besluit men tot een neerwaarts looneffect van 0.1% 
tot 0.5% voor een stijging van het aandeel van buitenlandse werknemers met 10%. Het 
effect op de tewerkstelling waartoe men besluit, is in de meeste gevallen nog zwakker. 
Ook Angrist en Kugler (2003) rapporteren milde effecten op basis van een empirische 
analyse voor de EU, nl. een stijging van de werkloosheid tussen 0.2% tot 0.7%, wat in de 
meeste West-Europese landen hoofdzakelijk gelinkt kan worden aan rigiditeiten op de 
arbeidsmarkt, ook al zijn deze in eerste instantie bedoeld om autochtone werknemers te 
beschermen tegen concurrentie van immigranten.

2.2	Fiscale	impact	
Het onderzoek dat probeert de fiscale impact van immigratie empirisch na te gaan, geeft 
in een aantal gevallen eveneens een aanwijzing van het immigratiesurplus (zij het soms 
onrechtstreeks). Brücker et al. (2002) concludeerden uit een analyse voor de (toenmalige) 
EU-landen op nationaal vlak dat het verwachte effect op de fiscale en sociale uitgaven 
typisch beperkt was, maar in sommige landen substantieel kon zijn3. Zij vinden wel een 
hogere afhankelijkheid van sociale uitkeringen bij immigranten op langere termijn, 
zij het hoofdzakelijk residueel, d.i. een sterkere afhankelijkheid die niet kan worden 
verklaard door de (observeerbare) karakteristieken van de immigranten. Zoals vermeld in 
sectie 2.3 is de fiscale impact van immigratie afhankelijk van de sociale en economische 
karakteristieken van de immigranten, waarvoor het self-selection mechanisme bepalend 
wordt geacht. 

Gezien hun uitgebreid sociaal vangnet, progressiever belastingsysteem en de grotere 
omvang van de publieke dienstverlening, zou men zich in de Europese welvaartsstaten 
aan een veel hogere mate van negatieve self-selection verwachten dan in de VS. Maar 
de empirische indicaties hiervoor zijn erg gemengd. Brücker et al. (2002) wijzen erop 
dat hoewel immigranten in West-Europese landen in het algemeen lager geschoold 
zijn dan de autochtone bevolking, dit niet uitsluit dat ze beter geschoold zijn dan 
de gemiddelde scholing in hun land van herkomst. In de Zuid-Europese landen zijn 

3 Zij verwezen naar Denemarken en Nederland.
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immigranten daarentegen beter geschoold dan de gemiddelde autochtoon (Brücker et 
al., 2002). Opnieuw wijst men op het belang van sociale netwerken en het migratiebeleid 
in de bestemmingslanden. Ook de verdeling naar scholingsniveau van de intra-Europese 
migratiestromen (weergegeven in Tabel 4) relativeert de impact van het negatieve self-
selection mechanisme voor de West-Europese bestemmingslanden.

Volgens Auerbach en Oreopoulos (1999) was de netto fiscale impact van immigratie in 
de VS positief voor de Amerikaanse burgers, wegens de verlaging van de fiscale lasten die 
ermee gepaard ging. Chojnicki, Docquier en Ragot (2007) bevestigen dit voor de naoorlogse 
immigratie in de VS en vinden daarnaast beperkte inkomensherverdelingseffecten. Het 
positieve welvaartseffect wordt verklaard door de verjonging van de bevolkingsstructuur, 
waarin immigratie resulteert, evenals de fiscale impact. Dezelfde analyse voor Frankrijk 
door Chojnicki, Docquier en Ragot (2005) concludeerde dat het effect van (niet-selectieve) 
immigratie op het inkomen en de openbare financiën, hoewel beperkt, eveneens positief 
was. Een meer selectief immigratiebeleid (d.i. meer gericht op het aantrekken van 
hogergeschoolde immigranten) zou een wat hoger positief inkomenseffect hebben, 
maar het loon én de scholingskeuze van de autochtone bevolking negatief beïnvloeden. 
Een ander onderzoek voor Frankrijk (Chojnicki, 2006) maakt een onderscheid tussen 
de persoonlijke publieke uitgaven (sociale zekerheid, onderwijs,…) en de collectieve 
publieke uitgaven (infrastructuur, landsverdediging,…). In deze benadering heeft 
immigratie een positief effect op de openbare financiën, op voorwaarde dat de collectieve 
uitgaven constant blijven. Anders is er sprake van een beperkt negatief fiscaal effect. Voor 
Duitsland vinden Bonin, Raffelhüschen en Walliser (2000) voor immigratie met het huidig 
gemiddeld sociaal- en economisch profiel een verbetering van de publieke financiën. 
Dit wordt ook bevestigd voor migratie vanuit de nieuwe EU-lidstaten naar het Verenigd 
Koninkrijk in Dustmann et al. (2010) en voor migratie naar West-Europa in het algemeen 
vanuit zowel de EU als niet-EU landen in Barbone et al. (2009).

In het meest recente International Migration Outlook rapport (2013) berekenen 
en vergelijken Liebig en Mo (2013) op basis van een schatting van de fiscale en sociale 
bijdragen van immigranten enerzijds en de sociale transfers die immigranten ontvangen 
en hun gebruik van overheidsdiensten (bv. onderwijs) anderzijds, de fiscale impact van 
de immigratiestromen van de laatste decennia in verschillende OESO-landen. Ondanks 
redelijk sterke variaties in de netto fiscale impact van immigranten lijkt het verschil 
tussen fiscale en sociale bijdragen, en sociale transfers die de immigranten ontvangen 
voor de meeste landen positief. De netto bijdrage stijgt met het scholingsniveau van de 
immigranten, maar is volgens dit rapport in de meeste landen, in tegenstelling tot de 
gangbare opvatting, eveneens voor lagergeschoolden positief. Het OESO-gemiddelde 
voor allochtonen (autochtonen) zou ongeveer 3000 (5000) euro (in koopkrachtpariteiten) 
bedragen. Voor België loopt dit op tot meer dan 5000 (7500) euro (in koopkrachtpariteiten). 
Deze cijfers houden weliswaar geen rekening met huidige immigratiestromen, lange-
termijnfiscalegevolgen of de andere indirecte implicaties van de impact van immigranten 
op de economie. 

Globaal blijkt uit het onderzoek naar de fiscale effecten van immigratie dat een 
substantieel negatief effect uitblijft en dat er meestal sprake is van een positief, zij het zeer 
gematigd effect. Deze vaststelling leidt tot de meer specifieke vraag wat de bijdrage van 
immigratie kan zijn tot financiering van de vergrijzingskosten. Indien het fiscale effect van 
immigratie (gematigd) positief is, zoals Razin en Sadka (2000) stellen, kan immigratie dan 
inderdaad geen manier zijn om de gevolgen en de kosten van de vergrijzing te milderen?
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Voor enkele Europese landen (en de VS) werd deze vraag meer in detail geanalyseerd aan 
de hand van simulaties met dynamische macro-economische modellen met overlappende 
generaties. Hoewel Bonin et al. (2000) besluiten tot een positieve fiscale impact van 
immigratie voor Duitsland, blijft het potentieel van immigratie om de veroudering van 
de bevolking op te vangen volgens hen heel beperkt. Schou (2006) onderzocht dit voor 
Denemarken in een model opgesteld volgens de hypothesen van Sadka en Razin (2000). 
Het betreft een kleine, open economie met een overlappende generatiestructuur, een 
vaste wisselkoers en vrije kapitaalmobiliteit. Verder veronderstelt het model een overheid 
die belastingen heft, de inkomens herverdeelt en sociale uitkeringen verstrekt zoals 
in Denemarken. Het basisscenario gaat uit van een demografische projectie van de 
Deense bevolking over één eeuw, inclusief een extrapolatie van de historische trend in 
immigratie. Uit deze simulatie volgt dat besparingen ten belope van 2,9% van het BBP van 
2007 nodig zouden zijn om fiscale stabiliteit (tot 2100) te verzekeren. Vervolgens wordt er 
gekeken naar het verschil met een situatie waarin de immigratie jaarlijks 0,1% hoger ligt 
dan in het basisscenario. Over 100 jaar zou dit een stijging van de Deense bevolking met 
389.000 eenheden betekenen, in plaats van een daling met ongeveer 300.000 eenheden 
in het basisscenario. Het effect hiervan op het BBP per capita en de private consumptie 
is gematigd positief (5% op 100 jaar). Het fiscale effect daarentegen, zou negatief zijn: de 
besparingen in functie van de fiscale stabiliteit stijgen tot 3,04% van het BBP van 2007. 
In het centrale scenario wordt uitgegaan van immigratiestromen die voor twee derden 
afkomstig zijn uit de ontwikkelde landen en voor één derde uit ontwikkelingslanden, 
maar de resultaten variëren weinig in functie van de geografische oorsprong van de 
instroom. Eén alternatief scenario heeft een veel belangrijker macro-economisch effect: 
dat waarbij immigranten onmiddellijk het (voortplantings-, arbeidsmarkt- en scholings-)
gedrag van de autochtone bevolking aannemen. Dan dalen de besparingen nodig voor 
fiscale stabiliteit tot 0,66%.

Ekberg (2011) doet een vergelijkbare oefening voor Zweden, zij het in een iets 
een voudiger kader. Hij gebruikt twee prognoses om het effect van immigratie op 
de fiscale stabiliteit van de Zweedse economie tot 2050 na te gaan: enerzijds de 
langetermijnvoorspellingen (met 2050 als horizon) voor de Zweedse economie en 
anderzijds de evolutie van de Zweedse bevolking met inbegrip van de omvang en de 
structuur van de immigratie tot 2050. Op basis hiervan gaat hij na wat het effect is van 
de additionele bevolking van buitenlandse origine op de fiscale stabiliteit (zij het op 
een vrij mechanistische wijze). De fiscale opbrengsten en uitgaven van de additionele 
immigratie worden geëxtrapoleerd volgens demografische categorie (activiteitsgraad, 
fiscale en sociale uitgaven en inkomsten,…). Ekberg (2011) onderscheidt hierbij een 
optimistisch en een pessimistisch scenario, die respectievelijk worden gekenmerkt 
door een arbeidsmarktgedrag en fiscale uitgaven vergelijkbaar met dat van de huidige 
autochtone dan wel dat van de huidige allochtone bevolking. Daarnaast maakt hij twee 
methodologische veronderstellingen, meerbepaald niet-leeftijdsgebonden publieke 
uitgaven die al dan niet stijgen in verhouding tot de bevolkingstoename. Dit resulteert 
in vier varianten: het optimistische scenario leidt in de beide methodologische varianten 
tot een stijging van het saldo van het overheidsbudget met 0,8 tot 1,3% van het BBP (in 
2050); het pessimistische scenario leidt tot een daling met 1 tot 1,6%. Opnieuw stellen we 
de beperkte omvang van de effecten vast (ongeveer 1% van het BBP over een horizon van 
40 jaar) evenals de sterk uiteenlopende resultaten naargelang de sociale- en economische  
gedragsparameters van de bevolking van vreemde origine die worden gehanteerd. 
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Alternatieve scenario’s die werden nagegaan, leveren geen fundamenteel andere 
resultaten op. Ekberg (2011) besluit dat een betere integratie van de huidige bevolking 
van vreemde oorsprong (in het bijzonder een verhoging van de arbeidsparticipatie) een 
groter positief fiscaal effect met zich meebrengt dan het stimuleren van de immigratie.

Serrano, Eguia en Ferreiro (2011) beschouwen de impact van immigratie op de 
financiering van de vergrijzingskosten vanuit een andere invalshoek. Met de inkomsten en 
uitgaven van het publiek pensioenstelsel bepalen ze het aantal ‘pensioenen in evenwicht’, 
d.i. het aantal pensioenen dat bij budgettair evenwicht uit de bijdragen kan worden 
gefinancierd. Ze maken hierbij veronderstellingen over: (i) de verhouding van overlevings- 
t.o.v. vervangingspensioenen; (ii) de verhouding van de verloning van de immigranten 
tot de autochtone werknemers; (iii) de verhouding tussen de autochtone werknemers en 
deze van vreemde origine; (iv) de vervangingsgraad van de pensioenuitkering t.o.v. het 
gemiddeld loon van de autochtone werknemers of het gemiddelde van alle werknemers 
en (v) de bijdragevoet op het loon voor de pensioenuitkering. Dit combineren ze met een 
demografische projectie voor de periode 2002-2059. In dit scenario groeit het aandeel 
van de werknemers van buitenlandse origine in de Spaanse actieve bevolking van 13% 
tot 26% in 2027 om nadien op dit peil constant te blijven. Het aantal ‘pensioenen in 
evenwicht’ dat hiermee kan worden gefinancierd, bedraagt vanaf 2026 iets meer dan 
5.200.000. Deze bevinding blijft min of meer overeind in twee alternatieve scenario’s 
inzake het verloningsniveau van de immigranten t.o.v. de autochtone werknemers. Maar 
dit aantal blijft echter 30% beneden het verwachte aantal pensioen in 2040 en zelfs 50% 
beneden dat van 20504. 

Bijak, Kupiszewska en Kupiszweski (2008) maken een volledig demografische oefe-
ning voor 27 Europese landen. Ze bepalen meerbepaald het immigratieniveau waarbij 
tegen 2050 (i) de verhouding van de bevolking op actieve leeftijd tot de bevolking vanaf 
65 jaar constant zou blijven, dan wel (ii) de verhouding van de actieve bevolking tot de 
bevolking vanaf 65 jaar constant zou blijven of (iii) de verhouding van de totale actieve tot 
de totale niet-actieve bevolking constant zou blijven. In alle scenario’s stijgt het vereiste 
aantal immigranten tot ver boven het maatschappelijke en economisch realistische peil. 
Bijak et al. (2008) concluderen dat de grootteorde van de vereiste immigratiestromen 
‘well above any reasonable absorption capacity of Europe’ zouden stijgen, zij het dat 
rekening moet gehouden worden met het eenzijdige demografische karakter van de 
analyse5. Opnieuw wordt het belang benadrukt van de arbeidsmarktparticipatie en in het 
bijzonder scholingsgraad van de bevolking van buitenlandse origine.

Ondanks het fragmentarische van deze analyses – in zowel geografisch als methodo-
logisch opzicht – lijken de conclusies verrassend gelijklopend. Bijgevolg, hoewel men 
meestal concludeert tot een netto positief fiscaal effect van immigratie, gelooft men 
niet dat het voor een substantiële verlichting van de vergrijzingskosten kan zorgen. 
Zelfs die onderzoeken die hierover een meer genuanceerd en meer optimistisch stand-
punt innemen, bevestigen dit op onrechtstreekse wijze. Schou (2006) en Muysken, 
Corvers en Ziesemer (2008), bijvoorbeeld, stellen een macro-economisch model met 
overlappende generaties op, volgens de hypothesen van Razin en Sadka (2000). Zij zijn 
daarom optimistischer in hun besluit over het effect van immigratie op de lasten van de 

4 Ogenschijnlijk zonder rekening te houden met de impact van de financiële crisis.
5 Onder meer met de economische dynamiek, bijvoorbeeld de evolutie van de productiviteit, 

werd geen rekening gehouden.
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vergrijzing, omdat het leidt tot meer investeringen en economische groei. Maar dit effect 
is afhankelijk van twee voorwaarden: ten eerste mag het aandeel van de laaggeschoolde 
migranten in het totaal niet hoger zijn dan het aandeel van de laaggeschoolden in de 
autochtone bevolking en ten tweede moeten immigranten tewerkgesteld worden. 
Zeker aan de eerste voorwaarde voldoet de structuur van de huidige immigratie niet, en 
bijgevolg stellen Muysken et al. (2008) net zoals de vorige studies die we bespraken, dat 
met de huidige samenstelling, het effect veeleer beperkt is. Bovendien ontbreekt bij hen 
een poging om de impact cijfermatig te schatten.

De meest optimistische visie is deze van Storesletten (2000) die, op basis van de 
berekening van een algemeen evenwichtsmodel met overlappende generaties, voor 
de VS vindt dat immigratie wel degelijk de fiscale gevolgen van de veroudering kan 
opvangen, maar alléén indien de immigratie uit hoger- en gemiddeld geschoolde 
buitenlanders bestaat: “In contrast, an increased inflow of immigrants with the age and 
skills composition of average current immigrants cannot, in itself, induce long-run budget 
balance.” (Storesletten, 200, p.301).

3.	 Structuur	van	de	tewerkstelling	van	buitenlandse	
werknemers	in	België

Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, dat de sociale en economische 
gegevens van de belangrijkste federale en gewestelijke instellingen koppelt6, laat toe meer 
inzicht te bekomen in de tewerkstellingsstructuur volgens nationaliteit of geografische 
regio. Specifiek kunnen we aan de hand van deze data de tewerkstelling van werknemers 
van buitenlandse origine in België meer in detail karakteriseren en, weliswaar exploratief 
en illustratief, het effect ervan op de tewerkstelling en de loonevolutie van de autochtone 
werknemers bekijken. 

De gegevens waarover het datawarehouse beschikt, laten een opsplitsing van de 
tewerkstelling naar nationaliteit toe van 2003 tot 2009. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen werknemers van Belgische nationaliteit, de Marokkaanse, de Turkse, werknemers 
met de nationaliteit van één van de buurlanden, van Noord-Europa, Zuid-Europa, Oost-
Europa en de overige Europese landen7. De sectorindeling volgt de NACE-BEL classificatie 
en kent een belangrijke breuk in 2008. Om toch de volledige periode waarvoor gegevens 
beschikbaar zijn te kunnen beschouwen, hebben we de data geaggregeerd op het 
niveau van sectoren die min of meer homogeen beschouwd kunnen worden volgens 
de NACE-BEL indeling vóór en vanaf 2008. Om vertekeningen te voorkomen door 
verschillen of verschuivingen in het sociaaleconomisch statuut, houden we rekening 
met de tewerkstelling van zowel de loontrekkenden, helpers als zelfstandigen (voltijds 
of deeltijds). Tabel 5 geeft de structuur van de tewerkstelling volgens sector weer die dit  
oplevert, samen met het aandeel van de Belgische en Oost-Europese werknemers (dat 
van de buitenlandse werknemers globaal, volgt logischerwijze uit het eerste)8. 

6 Voor de volledige lijst, zie: http://wwwksz-bcssfgovbe/nl/bcss/page/content/websites/belgium/
statistics/statistics_01/statistics_01_01html

7 Naast een aantal categorieën niet-Europese werknemers die we voor deze analyse buiten 
beschouwing hebben gelaten.

8 Zie ook hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8
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Sector 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0 22026 21791 21028 20317 20500 12341 12779

1 3060 3193 3155 3163 3088 2666 2925

2 577300 562685 556119 548647 540111 524287 496682

3 209072 206967 208947 217717 224386 247669 248347

4 531972 539047 548121 550258 561326 564226 560677

5 253121 253960 252241 253086 253860 318387 313919

6 129344 126560 124854 124394 124913 131222 130069

7 345306 362737 382915 401203 429009 391458 375148

8 462036 471549 485534 487491 492942 490335 494335

9 815936 830180 839106 853548 856541 892676 922600

Aandeel Belgische werknemers (in %)

0 85 85 86 87 87 79 78

1 89 90 90 90 90 92 91

2 94 94 94 94 94 94 94

3 92 92 92 92 92 92 92

4 93 93 93 93 93 93 93

5 96 96 96 96 96 95 95

6 97 97 97 97 97 96 96

7 91 91 91 91 91 90 90

8 99 98 98 98 98 98 98

9 96 96 96 96 96 96 95

Aandeel Oost-Europese werknemers (in %)

0 0,7 0,7 0,6 0,8 2,2 5,9 8

1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4

3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,9 1,0

4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0

5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3

6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2

7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 0,9 1,1

8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

9 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7

Tabel 5: Sectorale verdeling van de tewerkstelling in België 2003-2009.
Bron: Eigen berekeningen op basis van datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 
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De sectorindeling staat respectievelijk voor: landbouw, jacht, bosbouw en visserij (0); 
winning van delfstoffen (1); industrie (2); productie en distributie van elektriciteit, gas en 
water en de bouwnijverheid (3); groot- en detailhandel, hotels en restaurants (4); vervoer, 
opslag en communicatie (5); financiële instellingen (6); onroerende goederen, verhuur en 
diensten aan bedrijven (7); openbare besturen (8) en onderwijs, gezondheidszorg, e.d. (9).

Met uitzondering van de landbouw en visserij, bedraagt het aandeel van de 
buitenlandse werknemers ten hoogste 10% en doorgaans slechts enkele procenten. Op 
basis van de sectorale tewerkstellingsverdeling per nationaliteit, kunnen we een indicatie 
geven van de sectoren waarin buitenlandse werknemers over- of ondervertegenwoordigd 
zijn t.o.v. de werknemers met de Belgische nationaliteit. Hiervoor vergelijken we voor elke 
sector en jaar het aandeel van een welbepaalde ‘nationaliteit’ in de totale tewerkstelling 
met dat van Belgische werknemers in de totale tewerkstelling. We geven dit weer in 
tabel 6 voor de werknemers van Oost-Europese origine en de werknemers uit alle andere 
Europese landen, evenals Turkije en Marokko (wat we gebruiken als een benadering van 
de structuur voor de buitenlandse werknemers globaal).

Sector 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Oost-Europese werknemers tov Belgische

0 5,6 5,2 4,1 4,6 8,3 16,3 17

1 0,7 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1

2 0,6 0 0,6 0 0,6 0,7 0,6

3 1,4 1,3 1,3 1,3 2,1 2,1 1,8

4 1 1,4 1 1,3 1,1 0,9 0,8

5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0

6 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3

7 2,0 1,9 2,1 2,4 2,7 2,1 2,0

8 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1

9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,6 1,0 1,3

Buitenlandse werknemers tov Belgische

0 3,2 3,3 2,9 2,7 2,7 4,4 4,7

1 2,2 2,0 2,0 2,0 1,9 1 1,6

2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1

3 1,6 1 1 1 1 1 1,4

4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3

5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8

6 0 0 0 0,6 0,6 0,7 0,7

7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8

Tabel 6: Relatieve sectorale tewerkstellingsspecialisatie volgens nationaliteit.
Bron: Zie tabel 5.
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Een waarde groter dan 1 wijst op een relatieve oververtegenwoordiging van werknemers 
van een welbepaalde nationaliteit en dus op specialisatie in een sector. Men merkt dat 
dit voor de Oost-Europese werknemers zeer uitgesproken is in de landbouwsector, 
vervolgens in de elektriciteit en bouw en de diensten aan bedrijven. Niet onverwacht 
is de ondervertegenwoordiging in de groot-en kleinhandel, de financiële diensten, de 
openbare besturen, maar eveneens de industrie. Het patroon voor de buitenlandse 
werknemers globaal is grotendeels vergelijkbaar met dat van de Oost-Europese, zij het 
met een iets minder uitgesproken profiel.

Kunnen we een verband aanwijzen tussen de tewerkstelling van Belgische en buiten-
landse werknemers? Om hierop een (exploratief ) antwoord te formuleren beschouwen 
we de bruto-correlatie tussen de jaarlijkse verandering van de sectorale tewerkstelling 
van Belgische versus Oost-Europese en buitenlandse werknemers in het algemeen. 
Vermits we een bruto-correlatie als indicator gebruiken kunnen we helemaal niets zeggen 
over mogelijke causaliteit. We willen enkel nagaan of het feit dat welbepaalde sectoren 
meer buitenlanders aantrekken ook gepaard gaat met het aantrekken van meer Belgische 
werknemers of niet.

Figuur 1 geeft dit grafisch weer. De X-as van de grafiek geeft de jaarlijkse groeivoet 
van de tewerkstelling in elke sector voor de Belgische werknemers weer; de Y-as de 
overeenkomstige groeivoet voor twee categorieën van buitenlandse werknemers, 
namelijk enerzijds de buitenlandse werknemers van Oost-Europese origine en anderzijds 
de buitenlandse werknemers meer globaal. Voor de Oost-Europese werknemers, is het 
profiel nagenoeg verticaal, wat betekent dat de correlatie van de tewerkstellingsgroeivoet 
met deze van de Belgische werknemers zeer zwak is. Voor de buitenlandse werknemers 
meer algemeen is het profiel meer uitgesproken positief wat wijst op een positieve 
correlatie tussen beide tewerkstellingsgroeivoeten. Met andere woorden, als in een 
sector de tewerkstelling voor de Belgische werknemers groeit (daalt), dan groeit (daalt) 
ze eveneens voor de buitenlandse werknemers meer globaal. 

Op dezelfde exploratieve wijze kunnen we eveneens nagaan welk effect tewerkstelling 
van buitenlandse werknemers heeft op het sectorale loon. Dit laatste moeten we, in het 
licht van de beschikbare gegevens, op een redelijk ruwe manier benaderen, namelijk als 
de verhouding van de sectorale loonmassa op de sectorale tewerkstelling in eenheden 
(dus niet gecorrigeerd voor de arbeidstijd) en dit op het niveau van de sectoren, waarvoor 
we eveneens de tewerkstellingsevolutie hebben beschouwd. We gebruiken hiervoor 
gegevens van de OESO (meerbepaald van Statistical Compendium OECD, 2013), die 
we nu beperken tot 2007, om rekening te houden met de breuk in de indeling van de 
tewerkstellingsgegevens. Vervolgens bepalen we de correlatie van de groeivoet van 
de sectorale arbeidsvergoeding met de groeivoet van de sectorale tewerkstelling van 
de Oost-Europese en de buitenlandse werknemers meer globaal. Opnieuw zegt deze 
correlatie niets over de causaliteit, maar ze laat wel toe om na te gaan of een stijging van 
de tewerkstelling van buitenlandse werknemers geassocieerd wordt met een stijging van 
de arbeidsvergoeding of niet. De correlatie met de groei van de tewerkstelling van Oost-
Europese werknemers is positief, maar redelijk zwak: 0,20. Het is een bescheiden aanwijzing 
in de richting van de complementariteit tussen buitenlandse en autochtone werknemers 
(waaraan men zich kan verwachten). De correlatie tussen de arbeidsvergoeding en de 
buitenlandse werknemers meer globaal is negatief, maar uitgesproken zwak: -0,07, wat 
moet worden geïnterpreteerd als onafhankelijkheid van de twee variabelen en bijgevolg 
het ontbreken van een betekenisvol verband.
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Nationaliteit Nat  
code

Nace1
code

Aantal 
2003

Aantal 
2004

Aantal 
2005

Aantal 
2006

Aantal 
2007

Aantal 
2008

Aantal 
2009

België 1 0 18754,5 18491 18179 17709,5 17741,5 9787,5 9963

België 1 1 2733 2882,5 2851 2853 2789,5 2447,5 2663,5

België 1 2 541411 529101 523257 516603 508007,5 492668,5 466745

België 1 3 192758 191015,5 192960 200957,5 206417,5 227984 228924,5

België 1 4 494607,5 501219 510194,5 512077 521831,5 523729,5 519944,5

België 1 5 243446,5 244149,5 242355 242917 243234 302922,5 298609,5

België 1 6 125663,5 122950,5 121353,5 120730 120964,5 126253 124927,5

België 1 7 315124 331267,5 349699,5 365437 388850,5 354062 339209,5

België 1 8 455462 464307 477370,5 478818,5 483915,5 481070 484465

België 1 9 786686 799756 808475 822222 824491,5 854872 879111,5

Buurlanden 2 0 365,5 381,5 366,5 369 391,5 276,5 277

Buurlanden 2 1 65,5 66,5 59,5 69,5 69,5 64,5 64,5

Buurlanden 2 2 9072 8884,5 8881,5 9011,5 9259 9141,5 8882

Buurlanden 2 3 2820 2750,5 2762 2934,5 3101 3444,5 3417,5

Buurlanden 2 4 11522,5 11881 12107,5 12638,5 13379,5 13870,5 14026

Buurlanden 2 5 3536,5 3647,5 3677 3763,5 4016,5 6404,5 6375,5

Buurlanden 2 6 1447 1434 1405 1488,5 1654 2115,5 2178

Buurlanden 2 7 9045,5 9534 10450 11654 13205 11993 11746,5

Buurlanden 2 8 2032 2214,5 2426 2579 2732 2898,5 3184,5

Buurlanden 2 9 10536 11026,5 11568,5 12135 12746 14220 15515

Marokko 3 0 976 938,5 827 762,5 717 537,5 484,5

Marokko 3 1 1,5 1,5 1,5 1,5 4 1,5 4

Marokko 3 2 2298,5 2035 1968 1848 1859,5 1746,5 1574

Marokko 3 3 1119,5 1047 1073,5 1159,5 1190,5 1320 1211,5

Marokko 3 4 3353 3413,5 3335 3327,5 3397 3362 3327,5

Marokko 3 5 926 911,5 920 960,5 981 1174 1107,5

Marokko 3 6 68 49 47,5 50 54,5 79 81,5

Marokko 3 7 4365,5 4658 4858 4947 5311 5359,5 4539

Marokko 3 8 899,5 1083,5 1257 1327,5 1330,5 1265,5 1357

Marokko 3 9 1574,5 1566 1522 1481,5 1397,5 1728 2023,5

Noord-EU 4 0 37 39,5 44 30,5 26,5 21,5 23

Noord-EU 4 1 3 3 3 3 4,5 4 1,5

Noord-EU 4 2 1040 972 977,5 979 989,5 938,5 908,5

Noord-EU 4 3 170,5 178,5 160 152,5 157 176,5 179,5

Noord-EU 4 4 1436,5 1470 1464 1418 1485 1508,5 1507,5

Noord-EU 4 5 640 617 581,5 601,5 607 1029 932

Noord-EU 4 6 297,5 302,5 267,5 280,5 309 464 525

Noord-EU 4 7 2494,5 2470,5 2466,5 2477,5 2478,5 2115,5 2043,5

Noord-EU 4 8 136 145,5 149,5 157 141 154 169,5

Noord-EU 4 9 2136 2187 2088 2059,5 2084 2119,5 2240,5

Oost-EU 5 0 156 161,5 130 164,5 454 722 1027,5

Oost-EU 5 1 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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Nationaliteit Nat  
code

Nace1
code

Aantal 
2003

Aantal 
2004

Aantal 
2005

Aantal 
2006

Aantal 
2007

Aantal 
2008

Aantal 
2009

Oost-EU 5 2 480 481 525 552,5 917 1461,5 1768

Oost-EU 5 3 406 410,5 444 523 1357 2155 2506

Oost-EU 5 4 1106,5 1212 1320,5 1367 1756,5 2238 2615,5

Oost-EU 5 5 222,5 248 286,5 318,5 431,5 797,5 886,5

Oost-EU 5 6 41 52 55,5 97,5 115,5 177 205

Oost-EU 5 7 922 1028,5 1266 1780,5 3270 3391 4102,5

Oost-EU 5 8 250 300 326,5 334,5 356,5 397 428

Oost-EU 5 9 1097,5 1463,5 1344,5 1445 1563,5 3944,5 6865,5

Turkije 6 0 998 992 717,5 577,5 475 425 421

Turkije 6 1 3 3 3 1,5 4 1,5 1,5

Turkije 6 2 1672 1509,5 1432,5 1388 1414,5 1382 1268

Turkije 6 3 1203,5 1190 1259,5 1537,5 1652 1670 1601,5

Turkije 6 4 836,5 872,5 915,5 899,5 944 966 1042,5

Turkije 6 5 299,5 317 331,5 343,5 371 460,5 510,5

Turkije 6 6 24,5 18 14,5 20 22,5 34 36,5

Turkije 6 7 2081 2071,5 2055,5 2171,5 2215,5 2278 1981

Turkije 6 8 168 169,5 188,5 206,5 176 157 170

Turkije 6 9 382 372 368,5 383,5 402,5 410,5 469,5

Zuid-EU 7 0 539,5 584 484,5 509,5 533,5 472,5 511,5

Zuid-EU 7 1 250 233,5 236 230,5 212 144 184

Zuid-EU 7 2 20758,5 19140 18395 17506 16806 16073,5 14762,5

Zuid-EU 7 3 10304,5 10064,5 9877,5 9957 9927 10283,5 9925,5

Zuid-EU 7 4 18049 17833,5 17430 17055,5 16966 16852,5 16564

Zuid-EU 7 5 3745,5 3711,5 3697 3715,5 3706,5 4902 4826

Zuid-EU 7 6 1742,5 1701,5 1657 1679,5 1728 2011 2014,5

Zuid-EU 7 7 10435 10697 10778,5 11213,5 11907,5 10675,5 10155,5

Zuid-EU 7 8 2726,5 2879 3253 3269,5 3394 3492 3660,5

Zuid-EU 7 9 12859,5 13039,5 12821,5 12798 12790,5 13958 14745

A. E. landen* 8 0 200 203 279,5 194 161 98,5 71,5

A. E. landen* 8 1 1,5 1,5 3 3 1,5 5

A. E. landen* 8 2 568 562,5 682,5 759,5 858,5 875 774,5

A. E. landen* 8 3 290 310,5 410,5 496 584,5 636 581,5

A. E. landen* 8 4 1060,5 1146 1354 1475 1567 1699,5 1650

A. E. landen* 8 5 304,5 358 392,5 466,5 513 697 672

A. E. landen* 8 6 60 53 53,5 48,5 65,5 88,5 101

A. E. landen* 8 7 838,5 1010 1341 1522 1771,5 1584 1371

A. E. landen* 8 8 362 450,5 563 798,5 896,5 901 901

A. E. landen* 8 9 665 770 918 1024 1065,5 1423,5 1630

*Andere Europese landen

Figuur 1: Jaarlijkse groeivoet van de sectorale tewerkstelling van buitenlandse en Belgische werk-
nemers.
Bron: Eigen berekening op basis van datawarehouse.
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Besluit
Als één van de componenten van economische globalisering is immigratie in Europa de 
afgelopen 15 jaar substantieel toegenomen, waarbij de (bruto-)instroom evolueert in 
de richting van 1% van de totale bevolking. Dit gaat gepaard met een versterking van 
het intra-Europees karakter van de migratie, m.n. een toename van de instroom vanuit 
Oost-Europa die minder dan evenredig wordt gecompenseerd door een daling van de 
instroom vanuit de EU15-lidstaten. In tegenstelling tot de andere componenten van 
globalisering, is het beeld over de verwachte economische effecten van immigratie in het 
bestemmingsland minder duidelijk. Conceptueel kan men een onderscheid maken tussen 
het immigratiesurplus, het demografische en fiscale effect, het effect op de werking van 
de arbeidsmarkt en het effect op de totale vraag naar goederen en diensten. Concrete 
gegevens en becijferingen van deze effecten gebeuren echter niet op systematische 
basis. De literatuur ter zake probeert hoofdzakelijk enerzijds het immigratiesurplus in te 
schatten, daarbij rekening houdend met een negatief verdelingseffect voor de autochtone 
bevolking die het meest rechtstreeks met de immigranten in concurrentie staat (in 
inkomenstermen of in tewerkstellingskansen) en anderzijds het netto-fiscale effect (het 
verschil tussen bijdragen aan de overheidsfinanciën na aftrek van de additionele uitgaven 
aan publieke goederen en uitkeringen) en het demografische effect, waarbij de aandacht 
in het bijzonder uitgaat naar de vraag welke bijdrage van immigratie kan worden verwacht 
voor de financiering van de vergrijzingskost.

De resultaten hierover komen uit onderzoek dat zowel qua methodologie als qua 
geografisch bereik zeer divers is. Maar ondanks deze diversiteit aan invalshoeken, 
benaderingen, methodologie en bestudeerde landen, is de constante in de bevindingen 
dat het effect van immigratie in het bestemmingsland licht positief is: negatieve effecten 
op lonen en tewerkstelling van autochtonen worden niet gevonden en immigranten 
hebben globaal een netto positief effect op de overheidsfinanciën. Op basis hiervan kan 
men zich voor België aan een impact van een vergelijkbare grootteorde verwachten, 
zowel wat de historische als de meer recente intra-Europese migratie betreft. Een 
weliswaar eerder descriptieve verkenning van de tewerkstellingsstructuur van de 
buitenlandse werknemers in België, gebruik makende van de datawarehouse gegevens, 
wees in dezelfde richting. Noch op de tewerkstelling, noch op de arbeidsvergoeding van 
de autochtone werknemers heeft de tewerkstelling van buitenlandse werknemers een 
belangrijk effect. Voor zover er toch van een impact sprake kan zijn, is deze zeker niet 
negatief.

Meer dan de richting van het effect is de omvang ervan relevant: het gaat in de 
meeste gevallen over relatief kleine effecten. Dit wordt ook weerspiegeld door het 
onderzoek dat naar de demografische effecten en de effecten op de vergrijzingslast van 
immigratie peilt. Hierover is men meestal zeer gematigd in het licht van de stijging van de 
instroom die nodig is voor het bekomen van een substantieel effect. Veeleer dan nieuwe 
immigratie te stimuleren, verwacht men positieve welvaartseffecten (o.m. in functie 
van de vergrijzingslast) van het verhogen van het ‘immigratiesurplus’ van de historische 
instroom, door een beleid dat economische en sociale participatie en integratie bevordert 
en waarvan, indien oordeelkundig opgevat, autochtonen zowel als immigranten kunnen 
winnen. Met betrekking tot de recente intra-Europese migratiestromen zou dit eveneens 
geldig kunnen zijn. Enerzijds merkten we dat de immigratie vanuit Centraal- en Oost- 
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naar West-Europa voor een substantieel deel uit hooggeschoolden bestaat en dat 
het aandeel ervan de afgelopen tien jaar is toegenomen. Op basis van dit profiel kan 
men zich dus veeleer aan positieve dan aan negatieve effecten van de intra-Europese 
migratiestromen in de bestemmingslanden verwachten: het ‘immigratiesurplus’ in het 
bestemmingsland beschouwt men als stijgend in de opleidingsgraad van de immigranten. 
Echter, (alvast) voor België lijken in de tewerkstelling van Oost-Europese werknemers 
de sectoren intensief in lagergeschoolde arbeid (zoals de landbouw of de bouwsector) 
oververtegenwoordigd. Deze aanwijzingen voor een eventuele skill mismatch in de 
intra-Europese migratiestromen leiden bijgevolg tot de vraag of ook hier het potentiële 
immigratiesurplus niet onderbenut blijft.
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Hoofdstuk 7

De	effecten	van	intra-Europese	migratie		
op	de	Belgische	arbeidsmarkt:		

de	migratie	van	hoogopgeleiden		
binnen	de	EU

Christina Vogt, Patrizia Zanoni, Fons Leroy en Francis Holderbeke

Inleiding:	Intra-Europese	migratie	en	de	arbeidsmarkt

The present economic situation calls for bold action at European and national level to 
stimulate intra-EU mobility in order to remedy labour shortages and bottleneck vacancies in 
high growth areas and persistently high unemployment in other regions. The EU needs more 
labour mobility nationally and across borders. 
(Europese Commissie, 2012a, p.3)

Vandaag verblijft ongeveer 3,3% van de werkende EU-bevolking in een andere lidstaat 
dan deze van nationaliteit (Teichgraber, 2013). In 2012 waren dat 6,6 miljoen mensen, of 
43,4% van alle buitenlandse werkkrachten in Europese landen.1 Met 7,3% niet-Belgische 
Europeanen en 2,5% derdelanders in de totale werkende populatie behoort België bij 
de kleine minderheid van lidstaten waar meer EU-burgers uit andere lidstaten aan de 
slag zijn dan derdelanders (idem). In moeilijke economische tijden worden op Europees 
niveau hoge verwachtingen gesteld ten aanzien van deze intra-Europese arbeidsmigratie. 
Een toename in de mobiliteit van EU-burgers tussen de lidstaten moet de Europese 
werkzaamheidsgraad helpen opkrikken onder andere door het nijpende probleem van de 
Europese jeugdwerkloosheid te helpen oplossen, de structurele afstemmingsproblemen 
tussen vraag en aanbod op de nationale arbeidsmarkten weg te werken en een antwoord 
te bieden op regionale tekorten aan knelpuntkwalificaties (Europese Commissie, 
2012b). Er kunnen echter vraagtekens geplaatst worden bij het optimisme van de 
Europese beleidsmakers ten opzichte van intra-Europese arbeidsmigratie om aan deze 
verwachtingen te voldoen.

In deze bijdrage belichten we de arbeidsmigratie van hoogopgeleiden – personen 
behorend tot de drie eerste hoofdcategorieën in de Internationale standaard beroepen-
classificatie (ISCO), met name ‘managers’, ‘intellectuele, wetenschappelijke en artistieke 

1 De arbeidsmigratie van niet-EU-burgers of derdelanders naar en binnen Europa valt buiten het 
bestek van deze paper en zal enkel aan bod komen in zover ze relevant is voor de bespreking van 
de vraagstukken rond de intra-Europese migratie. 
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beroepen’ en ‘technische en verwante beroepen’ – binnen Europa met bijzondere aandacht 
voor de Belgische en de Vlaamse context. Beleidsmatig is deze groep bijzonder relevant: 
de competenties waarover ze beschikken zijn zeer gegeerd in een kenniseconomie die 
onder een steeds sterkere concurrentie- en innovatiedruk staat – de zogenaamde ‘war 
for talent’. Tegelijkertijd doet het aantrekken van ‘the best and the brightest’ in een 
Europa, gekenmerkt door een toenemende polarisatie tussen de nationale economieën, 
ethische vragen rijzen op het vlak van toenemende ongelijkheid tussen de lidstaten (bv. 
door ‘brain drain’), werknemersbescherming (bv. de ongelijke behandeling van laag- en 
hoogopgeleide migranten) en de omgang met diversiteit (bv. hoe werkcontexten creëren 
die de competenties ook daadwerkelijk valoriseren). Een duidelijker beeld van de diverse 
achtergronden, motivaties en migratie-intenties van hoogopgeleide arbeidsmigranten 
binnen Europa is onontbeerlijk om de wenselijkheid, efficiëntie en effectiviteit van het 
beleid zowel op Europees als nationaal vlak te verbeteren.

Maar ook voor academisch onderzoek is een belangrijke taak weggelegd. We 
weten op dit moment heel weinig over hoogopgeleide migratie binnen Europa. Zowel 
kwantitatieve studies over de arbeidsmarkteffecten op zendende en ontvangende 
lidstaten alsook kwalitatieve benaderingen zijn schaars. Dit is bijzonder problematisch 
in het licht van de toegenomen complexiteit van intra-Europese arbeidsmigratie sinds 
de ‘gastarbeidermigratie’ in de naoorlogse periode, met een veelvoud aan tijdelijke 
en permanente migratievormen (Vertovec, 2007). Deze diversiteit is op dit moment 
onvoldoende gedocumenteerd. Het meeste onderzoek heeft zich geconcentreerd op 
het kwantitatief meest relevante fenomeen, namelijk de arbeidsmigratie veroorzaakt 
door de uitbreiding van de EU met de nieuwe Oost-Europese lidstaten (de EU8-landen: 
Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië en Slovakije 
in 2004 en de EU2-landen Roemenië en Bulgarije in 2007).

Deze bijdrage tracht in eerste instantie om een overzicht te geven van het bestaande 
onderzoek over hoogopgeleide intra-Europese arbeidsmigratie. Sectie 2 beschrijft de 
beleidscontext op Europees, Belgisch en Vlaams niveau. Sectie 3 bespreekt of intra-
Europese arbeidsmigratie kan zorgen voor een betere afstemming tussen enerzijds 
de vraag naar hooggeschoolde arbeid van de lidstaatarbeidsmarkten en anderzijds 
het aanbod door intra-Europese arbeidsmigratie. Hierbij komen ook een aantal 
beleidsgerelateerde aandachtspunten aan bod. Ten slotte bespreken we welke impact 
de economische crisis zal (blijven) hebben voor de migratie van hoogopgeleiden binnen 
Europa, de beleidsimplicaties hiervan en mogelijke velden voor toekomstig onderzoek.

In deze bijdrage gebruiken we de term ‘migratie’ voor het benoemen van effectieve 
werkgerelateerde bewegingen tussen de EU-lidstaten. De term ‘mobiliteit’ die voor-
namelijk door de instellingen van de Europese Unie gehanteerd wordt, gebruiken we 
enkel wanneer we het hebben over het Europese beleid dat ‘mobiliteit’ wil bevorderen.

1.	 Het	beleidskader	voor	intra-Europese	arbeidsmigratie	
van	hoogopgeleiden

In de wetenschappelijke literatuur wordt opgemerkt dat migratie binnen en buiten 
Europa steeds complexer wordt. Tijdelijke, seizoensgebonden, circulaire en illegale 
vormen van migratie doen zich steeds vaker voor. Dit leidt tot een diversiteit aan legale 
statuten, socio-economische migratiemotieven en transnationale relaties (Engbersen et 
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al., 2010a). Deze diversiteit wordt onder andere aangeduid met termen als ‘super-diversity’ 
(Vertovec, 2007), ‘incomplete migration’ (Okólski, 2001) of ‘liquid migration’ (Engbersen et 
al., 2010b), of als ‘mobiliteit’ eerder dan ‘migratie’. 

Eén manier om de complexiteit van recente vormen van migratie analytisch te 
benaderen, is een categorisering volgens kwalificatieniveau. In deze bijdrage belichten 
we de recente migratie van hoogopgeleiden binnen de EU. Er bestaat enige verdeeldheid 
over de vraag wie als hoogopgeleid moet worden beschouwd. Critici hekelen de term 
op zich als utilitaristisch en sterk gefocust op de potentiële economische bijdrage van 
arbeidsmigranten ten koste van de aandacht voor hun rechtszekerheid (Carrera, 2007). 
De Belgische overheden gebruiken salaris en opleidingsniveau als maatstaf bij de 
definitie van hoogopgeleide derdelanders (Kruispunt Migratie-Integratie, 2012). Op 
Europees niveau, bijvoorbeeld bij de statistische dienst van de EU Eurostat, is echter 
de Internationale standaard beroepenclassificatie ISCO gebruikelijk (EMN, 2007). In de 
meest recente versie van dit classificatiesysteem (ISCO-08) worden de eerste drie van 
de in totaal tien hoofdcategorieën als ‘hoogopgeleid’ gedefinieerd. Deze zijn met name 
‘managers’ (zoals directeurs van grote ondernemingen, hogere kaderleden, leden van 
wetgevende en uitvoerende macht, en managers in verschillende sectoren), ‘intellectuele, 
wetenschappelijke en artistieke beroepen’ (zoals wetenschappers en ingenieurs, artsen 
en verpleegkundig kaderpersoneel, specialisten op de gebieden van bedrijfsbeheer, 
administratie en ICT, onderwijsdeskundigen, juristen, sociale wetenschappers en 
kunstenaars), en ‘technische en verwante beroepen’ op de gebieden van wetenschap en 
techniek (bv. technici in de elektronica, de landbouw of ICT), en gezondheidszorg (bv. 
laboratoriumtechnici, verpleegkundigen) en ondersteunend personeel op het gebied 
van bedrijfsbeheer en administratie en op juridisch, maatschappelijk en cultureel gebied.2 
In deze bijdrage hanteren we deze laatste classificatie op basis van beroepen.

De bredere beleidscontext waarin hedendaagse arbeidsmigratie zich afspeelt, is 
niet meer enkel in nationale termen te schetsen maar wordt in toenemende mate door 
supranationale instellingen, voornamelijk de EU, en subnationale spelers, zoals regio’s en 
steden, meebepaald (Goeman & Van Puymbroeck, 2011). In wat volgt, schetsen we de 
beleidscontext voor intra-Europese arbeidsmigratie op Europees niveau, op Belgisch en 
Vlaams niveau. 

1.1	 De	Europese	context
Het vrije verkeer van personen binnen Europa en meer bepaald het recht van EU-
burgers om jobaanbiedingen in een andere lidstaat aan te nemen en om in een 
andere lidstaat te verblijven op basis van een werkcontract, is reeds in 1958 vastgelegd 
in het Verdrag van Rome. Het is echter pas met het begin van de nieuwe eeuw dat 
intra-Europese arbeidsmigratie ten volle onder de aandacht kwam. De toegenomen 
belangstelling kaderde in de bredere debatten omtrent ‘flexicurity’ (o.a. het bevorderen 
van de werknemersmobiliteit tussen verschillende jobs) en levenslang leren (cf. Europese 
uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus, Comenius of Leonardo da Vinci), maar ontstond 
ook naar aanleiding van de toetreding van de nieuwe lidstaten in 2004 en 2007 en de 
mogelijke gevolgen ervan voor de arbeidsmarkten van de lidstaten. 

2 Voor een gedetailleerd overzicht van de betreffende beroepsgroepen, zie http://www.ilo.org/
public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm 



Christina Vogt, Patrizia Zanoni, Fons Leroy en Francis Holderbeke

134

Met name de Lissabonstrategie (2000-2010) schreef arbeidsmobiliteit een belangrijke 
rol toe in de creatie van werkgelegenheid en in de flexibele inzetbaarheid van de 
Europese arbeidskrachten. Naar aanleiding hiervan werden verschillende initiatieven 
genomen om mobiliteit te bevorderen en barrières af te bouwen, zowel op beleidsmatig 
vlak (bv. het ‘Europees actieplan voor arbeidsmobiliteit (2007-2010)’), alsook vanuit 
wetgevend perspectief (bv. de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties door 
Richtlijn 2005/36/EG) en van symbolische aard (bv. het Europees jaar van de mobiliteit 
van de werknemers in 2006) (Europese Commissie, 2007).

De EU 2020-strategie, de opvolger van de Lissabonstrategie, ziet in de intra-Europese 
arbeidsmobiliteit een instrument om de EU-werkgelegenheidsdoelstelling te behalen 
(75% van de bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd aan de slag tegen 2020) en een 
mogelijk antwoord op de toename van de Europese werkloosheid, vooral bij jongeren 
in de context van de economische crisis (Europese Commissie, 2010). Eén van de 
maatregelen die voortkwam uit dit voornemen is de geplande hervorming van EURES 
(European Employment Services), het netwerk van de arbeidsbemiddelingsdiensten 
van de lidstaten. Diens takenpakket verschuift van een louter informatieve aanpak in de 
vorm van een Europese online vacaturedatabank naar een actieve bemiddeling tussen 
werkzoekenden en werkgevers op Europees niveau. Op deze manier zullen de nationale 
arbeidsbemiddelingsdiensten sterker ingeschakeld worden in het faciliteren van intra-
Europese arbeidsmigratie (zie 2.2). Binnen het ‘Programme for Social Change and 
Innovation’ (PSCI) kan EURES vanaf 2014 dan ook specifieke vormen van arbeidsmigratie 
ondersteunen, gericht op bepaalde sectoren, beroepsgroepen of lidstaten, om 
bijvoorbeeld knelpuntvacatures in te vullen via intra-Europese rekrutering (Europese 
Commissie, 2012a).

De toegenomen belangstelling voor intra-Europese arbeidsmigratie stoelt op het idee 
dat werknemersmobiliteit tussen de lidstaten kan zorgen voor een betere verdeling van 
de binnen de EU beschikbare werkkrachten en zo knelpuntvacatures en werkloosheid 
in de lidstaten kan wegwerken (Europese Commissie, 2012a). Deze positieve visie op 
intra-Europese arbeidsmigratie houdt echter onvoldoende rekening met mogelijke 
negatieve effecten en praktische belemmeringen, zowel op niveau van de samenleving 
(o.a. ‘brain drain’, ‘brain waste’), op niveau van de tewerkstellende organisaties (o.a. 
rekrutering, diploma-erkenning, professionele integratie), en op individueel niveau (o.a. 
overkwalificatie, meeneembaarheid van sociale rechten, implicaties voor privéleven en 
professionele carrière). Het optimisme van de Europese beleidsmakers ten opzichte van 
intra-Europese arbeidsmigratie komt bovendien niet overeen met de huidige realiteit van 
stijgende jeugdwerkloosheid en een blijvend laag aantal EU-burgers die in een andere 
lidstaat werkzaam zijn dan hun lidstaat van herkomst. 

1.2	 De	Belgische	en	Vlaamse	context
In België is economische migratie een federale bevoegdheid die echter steeds sterker 
onderhevig is aan de Europese richtlijnen omtrent vrij verkeer en arbeidsmobiliteit (Goeman 
& Van Puymbroeck, 2011). Vlaanderen staat samen met de gemeenten voornamelijk in 
voor het luik integratiebeleid met als doel evenredige participatie, toegankelijkheid van 
diensten en het bevorderen van de sociale cohesie (Vlaamse Regering, 2013), maar is ook 
verantwoordelijk voor een aantal aspecten van het intra-Europese arbeidsmigratiebeleid. 
Hiertoe behoort bijvoorbeeld het jaarlijkse opmaken van een lijst van knelpuntberoepen, 
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met name beroepen waarvoor de vacatures moeilijk ingevuld geraken door kwantitatieve 
of kwalitatieve tekorten of door onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden (VDAB, 2013a). 
Een andere Vlaamse bevoegdheid is het afleveren of uitreiken van arbeidskaarten voor 
derdelanders die in België komen werken en van arbeidsvergunningen voor werkgevers 
die deze in dienst nemen. Door de overgangsmaatregelen3 gold dit systeem nog tot eind 
2013 ook voor werknemers uit Roemenië en Bulgarije. Zij konden echter voor bepaalde 
knelpuntberoepen genieten van een versoepelde aanvraagprocedure (Mussche et 
al., 2010). Vlaanderen staat verder in voor de intra-Europese arbeidsbemiddeling. De 
VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) volgt hierbij een 
concentrisch model: in eerste instantie wordt er getracht om het aanwezige potentieel op 
de Vlaamse arbeidsmarkt te benutten, dan wordt interregionale mobiliteit vanuit Brussel 
en Wallonië gestimuleerd, en pas indien dit niet baat, wordt internationale arbeidsmigratie 
overwogen (SERV, 2008).

In 2011 is de VDAB in het kader van het ‘actieplan internationale mobiliteit’ (Vlaamse 
overheid, 2009) gestart met het uitbouwen van zijn activiteiten in het Europese EURES-
netwerk, het netwerk van de arbeidsbemiddelingsdiensten van de lidstaten (VDAB, 2013b). 
Dit betekent dat de VDAB voor Vlaamse vacatures waarvoor onvoldoende geschikte 
kandidaten beschikbaar zijn, specifieke individuele bemiddeling kan inroepen van een 
andere Europese arbeidsbemiddelingsdienst. Dit houdt in dat de partner in het zendland 
bijkomende advertentie- en selectietaken op zich neemt om geschikte kandidaten aan 
te leveren voor de Vlaamse werkgever. Ook kunnen op vraag van een andere Europese 
arbeidsbemiddelingsdienst Vlaamse bedrijven uitgenodigd worden tot deelname aan 
jobbeurzen in de landen van herkomst van potentiële kandidaten voor knelpuntvacatures. 
In het kader van deze activiteiten is de VDAB bilaterale samenwerkingen aangegaan met 
zendlanden met een ‘aantoonbaar overschot op hun arbeidsmarkt voor beroepsgroepen 
die aansluiten bij de Vlaamse tekorten’, met name ingenieurs en verpleegkundigen (VDAB, 
2013b). Naast deze vereiste voor het voorkomen van ‘brain drain’ in de zendlanden, 
moet er ondanks een optimale activering van de Vlaamse arbeidsmarktreserve een 
structureel tekort aan arbeidskrachten voor de betreffende functies zijn (idem). Het aantal 
afgeronde bemiddelingen blijft mede door deze voorwaarden voorlopig beperkt: in 2012 
zijn in totaal 119 vacatures ingevuld naar aanleiding van vijf buitenlandse job-events 
voor bepaalde hoogopgeleide profielen in Spanje en Portugal. Naast een duidelijke 
meerderheid van ingenieurs en verpleegkundigen werden er ook een klein aantal IT’ers 
en andere technische beroepen bemiddeld. Met dit initiatief speelt de VDAB ook in op 
een bredere Europese trend sinds het begin van de economische crisis, namelijk een 
versterkte arbeidsmigratie van vooral jonge hoogopgeleiden vanuit Zuid- naar Noord-
Europese landen om de hoge werkloosheid in hun thuislanden te ontkomen. In de 
toekomst zullen er mogelijk ook initiatieven worden genomen om Griekse ingenieurs en 
verpleegkundigen en Nederlandse bouwvakkers aan te trekken (VDAB, 2013b). 

3 Deze maatregelen werden genomen naar aanleiding van de laatste twee EU-uitbreidingsrondes 
in 2004 (EU10) en 2007 (EU2). De oude EU-lidstaten (EU15) vreesden toen een ongehinderde 
toestroom van migranten uit de nieuwe lidstaten. Door de overgangsmaatregelen hadden ze 
de mogelijkheid om de toegang tot hun arbeidsmarkten gedurende maximaal zeven jaar uit 
te stellen. België behoorde voor beide uitbreidingsrondes bij de landen die als laatste toegang 
verleenden: na een overgang van vijf jaar werden in 2009 de EU10-landen toegelaten (behalve 
Cyprus en Malta die reeds in 2004 toegang verkregen). Voor de EU2-landen heeft België 
gebruik gemaakt van de maximale overgangstermijn van zeven jaar (tot eind 2013).
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2.	 Arbeidsmarkteffecten	van	hoogopgeleide	migratie	–	
Een	spel	van	vraag	en	aanbod?

In wat volgt, schetsen we vanuit een macroperspectief de determinanten van de vraag- en 
aanbodkant van de Europese arbeidsmarkten en hoe hun samenspel uitmondt in intra-
Europese migratiestocks en -flows. De vraag die we hierbij willen onderzoeken is of intra-
Europese arbeidsmigratie van hoogopgeleiden al dan niet een egaliserend effect heeft 
op de tekorten en overschotten van geschoolde arbeid op de lidstaatarbeidsmarkten. Ten 
slotte staan we stil bij een aantal beleidsgerelateerde aandachtspunten.

2.1	 De	vraagkant	van	de	arbeidsmarkt
De wetenschappelijke literatuur stelt aan de vraagkant van de arbeidsmarkt een 
toegenomen globale competitie vast tussen de geïndustrialiseerde landen om 
gekwalificeerde arbeidskrachten, de zogenaamde ‘war for talent’ (Shachar, 2006). Een 
kennisintensieve economie, de vergrijzingsproblematiek, aanhoudende knelpunten in 
specifieke arbeidsmarktsegmenten, de nood aan innovatie om de klimaatverandering 
tegen te gaan en het ontsluiten van nieuwe, internationale markten om de economische 
groei te stimuleren, maken van staten concurrenten in de strijd om hoogopgeleide 
werkkrachten (De Somer, 2012). De immigratie van hoogopgeleide migranten kan 
bovendien op langere termijn aanzienlijke fiscale voordelen opleveren door de stijging 
van de sociale bijdragen en van de inkomsten via belastingen indien immigranten in 
vergelijkbare mate tewerkgesteld worden als de autochtone bevolking (OECD, 2013).

In de recente literatuur over intra-Europese arbeidsmigratie wordt er enerzijds 
van uitgegaan dat het aanwerven van arbeidsmigranten veroorzaakt wordt door een 
reëel tekort aan geschikte profielen op de nationale arbeidsmarkt, en dat ondanks de 
recent toegenomen werkloosheid. Redenen voor dit tekort zijn onder meer te vinden 
in de ‘mismatch’ tussen studiekeuze en arbeidsmarktnoden, de toenemende graad van 
specialisatie van bepaalde kwalificaties (Cedefop, 2012), en de emigratie van individuen 
met gekwalificeerde profielen (Laczko & Brian, 2013). Sommige auteurs maken anderzijds 
kritische kanttekeningen bij het discours van arbeidsmarkttekorten en de ‘war for talent’. 
Zo wijzen critici erop dat arbeidsmigratie niet noodzakelijk de ‘natuurlijke’ uitkomst is van 
een schaarste aan bepaalde profielen op de arbeidsmarkt. Er bestaan immers alternatieven 
om knelpuntvacatures in te vullen zoals de verbetering van loon- en arbeidsvoorwaarden,4 
opleiding van reeds aanwezige werkkrachten of verdere mechanisering (Anderson & Ruhs, 
2010). Verder passen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zich aan elkaar aan: werkgevers 
stellen hun vraag naar arbeidskrachten in zekere mate bij naar gelang de beschikbaarheid 
van bepaalde kwalificaties, terwijl het aanbod zich tegelijkertijd aanpast aan de vraag. Dit 
laatste geldt echter enkel voor arbeidsmarkttekorten die niet-structureel zijn. Werkgevers 
spelen daarbij een proactieve rol in het definiëren van personeelstekorten: het bepalen 
van het aantal en de aard van gezochte profielen is een, tenminste gedeeltelijk, subjectief 
proces (Ruhs & Anderson, 2010). Er wordt verder ook verwezen naar de padafhankelijkheid 

4 Dit wordt in de praktijk voornamelijk toegepast om hooggekwalificeerde profielen aan te 
werven. Bij laaggekwalificeerde profielen doen werkgevers vaker beroep op de subsidiërende 
overheid om de lonen aantrekkelijker te maken, zoals bijvoorbeeld door de vermindering van de 
persoonlijke RSZ-bijdrage of via de Belgische dienstenchequeregeling.
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bij de aanwerving van arbeidsmigranten: de aanwezigheid van een kritische massa van 
arbeidsmigranten die in het verleden zijn aangeworven, bemoeilijkt het overschakelen 
naar alternatieve manieren om vacatures in te vullen (idem).

Vergeleken met andere regio’s binnen de EU neemt de Vlaamse arbeidsmarkt een 
middenpositie in, met een eerder lage gemiddelde werkzaamheidsgraad van 69% 
(Sels & Herremans, 2012).5 Samen met de meeste andere EU-lidstaten heeft Vlaanderen 
reeds sinds 2011 een sterk vertraagde economische groei, ook al houdt de Vlaamse 
werkgelegenheid in Europees perspectief goed stand (VDAB, 2013b). Toch is er een 
structureel afstemmingsprobleem tussen het arbeidsaanbod – bijna de helft van de 
niet-werkende werkzoekenden is laaggeschoold (VDAB, 2013c) – en de eisen van de 
kenniseconomie die vooral nood heeft aan hoogopgeleide profielen. Ondanks de (vrij 
beperkte) daling van het aantal knelpuntberoepen vanwege de lage economische 
conjunctuur, blijft er een tekort aan technisch geschoolden (VDAB, 2013a). Op niveau 
van het beleid blijft men daarom in het kader van het Vlaamse ‘actieplan internationale 
mobiliteit’ verder inzetten op internationale arbeidsmigratie als een mogelijk antwoord 
op specifieke schaarste (VDAB, 2013b). Vlaamse werkgeversorganisaties eisen in deze 
context regelmatig een versoepeling van het arbeidsmigratiebeleid om het invullen 
van knelpuntvacatures te bespoedigen (KBS & CGKR, 2009; Wets & Pauwels, 2011). De 
vakbonden daarentegen leggen de nadruk op een meer doeltreffende toepassing van 
de antidiscriminatiewetgeving om werklozen, onder wie etnische minderheden sterk 
oververtegenwoordigd zijn, gelijke arbeidskansen te geven (KBS & CGKR, 2009).

2.2	Het	arbeidsaanbod	door	arbeidsmigratie
Aan de aanbodkant kijken we naar de profielen van arbeidsmigranten en hun 
beweegredenen om zich binnen Europa te verplaatsen. Hoewel men ervan uitgaat dat de 
profielen zeer divers zijn (Anderson & Ruhs, 2010), blijven genuanceerde beschrijvingen 
schaars (voor uitzonderingen zie bv. Dagevos, 2011, Gerdes & Wadensjö, 2008; Kahanec 
et al., 2009). Cijfers van de Europese Commissie geven aan dat, onder invloed van de 
economische crisis en de daling van de vraag naar laaggeschoolde arbeid, het aandeel 
hoogopgeleiden onder de intra-Europese arbeidsmigranten sinds 2008 sterk is gestegen, 
met name van 27% in 2008 naar 40% in 2011 (Europese Commissie, 2012e). Opvallend 
is de grote groep hoogopgeleiden bij de intra-Europese arbeidsmigranten uit Zuid-
Europese lidstaten: 59% van hen beschikte in 2012 over een universitair diploma; voor 
de Spaanse intra-Europese migranten was dat zelfs 78%, het hoogste aandeel in de EU 
(Europese Commissie, 2013).

Wat de migratiemotieven betreft, blijken onder andere de loonkloof tussen de 
nieuwe en de oude lidstaten (Abraham et al., 2005), de hoop op een betere job, arbeids- 
of loonvoorwaarden (European Communities, 2006) en de wens de eigen sociale positie 
te verbeteren (Recchi & Favell, 2009) een belangrijke rol te spelen bij de beslissing om te 
emigreren. Arbeidsmigratie is in die zin vaak een effect van een (tijdelijk of permanent) 
verschil in opportuniteiten op de arbeidsmarkten van het land van herkomst en een andere 
EU-lidstaat. Bij laagopgeleide arbeiders in de nieuwe EU-lidstaten bleek arbeidsmigratie  
 

5 Vlaanderen scoort vooral slecht voor de werkzaamheid van kansengroepen, met een bijzonder 
laag cijfer voor 55-plussers (40%). Anderzijds bevindt Vlaanderen zich in de Europese kopgroep 
voor de werkzaamheid van 25-49-jarigen (Sels & Herremans, 2012). 
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bijvoorbeeld een wijdverspreide reactie op de angst voor een economische collaps 
door het einde van de Sovjet-Unie, ondanks de snelle economische groei in de nieuwe 
lidstaten na de toetreding tot de EU (Engbersen et al., 2010a). Een hogere werkloosheid 
in het land van herkomst is nog steeds één van de hoofdredenen voor de arbeidsmigratie 
uit de nieuwe lidstaten naar de EU15-landen (Kahanec et al., 2009).

Economische motieven lagen lange tijd aan de grondslag voor het merendeel van 
de migraties uit de nieuwe EU-lidstaten, terwijl deze minder belangrijk waren voor de 
meerderheid van de migranten afkomstig uit de EU15-lidstaten (Europese Commissie, 
2010). Maar ook in deze laatste zorgt het groeiende verschil tussen de gemiddelde 
werkzaamheidsgraden van de lidstaten (Sels & Herremans, 2012) recent voor een toename 
van migratie om economische motieven. Naast externe stimuli speelt in elk individueel 
geval echter ook de combinatie van verschillende persoonlijke factoren en interesses 
een rol, zoals leeftijd, geslacht, gezinssituatie (Rüger & Ruppenthal, 2010; Widmer et al., 
2010), het beschikken over transnationale netwerken (Faist, 2010), het al dan niet bestaan 
van een ‘culture of migration’ in bepaalde herkomstregio’s (Garapich, 2008) en zelfs de 
zoektocht naar avontuur en zelfontplooiing door zogenoemde ‘lifestyle migratie’ (Benson 
& O’Reilly, 2009). 

2.3	Een	betere	matching	van	arbeidsvraag	en	-aanbod	door	intra-
Europese	arbeidsmigratie?

De afstemming tussen vraag en aanbod op de (Vlaamse) arbeidsmarkt is vandaag 
problematisch. Ten eerste zijn er knelpuntvacatures die moeilijk of niet ingevuld geraken 
(Europese Commissie, 2012d; VDAB, 2012). Daarenboven is de capaciteit van de Vlaamse 
arbeidsmarkt om vraag en aanbod af te stemmen (‘matchingefficiëntie’) door de 
economische crisis verslechterd (Torfs, 2011). Zelfs wanneer er een relatief grote vraag naar 
arbeid is, zoals in 2012 het geval was, lukt het niet om de werkloosheid terug te dringen 
naar het pre-crisis niveau. Dit heeft onder andere te maken met de door de crisis versneld 
dalende tewerkstelling van laaggeschoolden en de afbouw van jobs in de industriële 
sector, terwijl de babyboomers die de arbeidsmarkt beginnen te verlaten, zorgen voor 
vervangingsvacatures die vaak specifieke kwalificaties en ervaring vereisen (Herremans 
et al., 2013). De vraag die zich naar aanleiding van deze matchingproblematiek stelt is of 
intra-Europese arbeidsmigratie in staat is om de afstemming tussen vraag en aanbod te 
verbeteren door tekorten en overschotten op de lidstaatarbeidsmarkten te verminderen.

Als we naar de recente arbeidsmigratiebewegingen kijken, worden om te beginnen 
een aantal dynamieken duidelijk. De intra-Europese arbeidsmigratie was tussen 2008 en 
2011 duidelijk gedaald (-34%) omwille van de economische crisis en een afzwakking van de 
effecten van de EU-uitbreidingsrondes van 2004 en 2007: met name de arbeidsmobiliteit 
van de Polen (-62%) en de Roemenen (-36%) is in deze periode sterk achteruitgegaan 
(Europese Commissie, 2012e)6, ook al was dat niet het geval voor Vlaanderen, waar de 
instroom van Polen, Roemenen en Bulgaren vertraagde maar voortduurde (Vanduynslager 
et al., 2013). Daartegenover staat de toegenomen arbeidsmobiliteit van een aantal 
voornamelijk Zuid-Europese burgers in deze periode, met name Grieken (+25%), Ieren  
 

6 Deze cijfers hebben betrekking op werkende EU-burgers die recent (binnen de drie jaar 
voorafgaand aan de meting) om werkredenen in een andere EU-lidstaat zijn gaan wonen. 
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(+15%), Spanjaarden (+7%) en Italianen (+3%).7 Het Verenigd Koninkrijk bleef tussen 2008 
en 2011 de hoofdbestemming voor Zuid-Europese arbeidsmigranten, dus voor personen 
van Spaanse, Portugese, Italiaanse en Griekse nationaliteit. Opvallend is dat België, samen 
met Duitsland, in deze periode de grootste relatieve toename van deze doelgroep kent 
(+26,5%) (Europese Commissie, 2012e).

Sinds 2011 is de algemene intra-Europese migratie voor alle lidstaten opnieuw in 
stijgende lijn (OECD, 2013). Zoals te zien in figuur 1 waren er in 2012 ongeveer 100.000 
EU-burgers méér werkzaam in een andere lidstaat dan in 2010. Vooral in landen met 
lage werkloosheid is de immigratie uit andere lidstaten sterk toegenomen, in Oostenrijk 
(+107,3%) en Duitsland (+106,8%) is ze zelfs meer dan verdubbeld. Daarentegen trokken 
landen met hoge werkloosheidcijfers zoals Ierland (-32,3%), Spanje (-31,6%) en Italië 
(-10,7%) in 2012 duidelijk minder intra-Europese arbeidsmigranten aan dan in 2010 
(Teichgraber, 2013).

Kenmerkend voor de recente Zuid-Europese arbeidsmigratie (behalve uit Portugal) 
is het hoge kwalificatieniveau van de immigranten vergeleken met de migranten uit de 
Oost-Europese lidstaten en uit Roemenië en Bulgarije: de helft van de recente migranten 
uit Zuid-Europa is hoogopgeleid (zie ook de bijdrage van Vanduynslager et al. in deze 
uitgave). Het aandeel van hoogopgeleiden binnen de intra-Europese migratie is sinds 
2008 sterk gestegen (van 27% in 2008 naar 40% in 2011) door de daling van de vraag 
naar laaggeschoolde arbeid in het kader van de economische crisis (Europese Commissie, 
2012e). 
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2010 147,4 11,1 13,0 30,3 17,8 16,5 21,6 37,0 61,4 80,5 195,1 529,2

Figuur 1: EU-burgers (>15 jaar) die in een andere lidstaat werken en verblijven (2010 en 2012)
Bron: Eurostat / European Union Labour Force Survey (Teichgraber, 2013). 

Aantallen in 1.000. Gegevens omvatten alle werkende EU-burgers ouder dan 15 jaar die zich in de betreffende 
jaren (2010 en 2012) in een EU-lidstaat vestigden waarvan zij het staatsburgerschap niet bezitten.8 Gegevens 
houden geen rekening met grenspendelaars, niet-werkende werkzoekenden en inactieven. 

7 Portugal is de enige Zuid-Europese lidstaat waar de intra-Europese arbeidsmobiliteit tussen 
2008 en 2011 gedaald is (-32%). Dit heeft onder andere te maken met het feit dat Portugese 
intra-Europese arbeidsmigranten vóór 2008 voornamelijk laaggeschoold waren en de vraag naar 
deze profielen, bv. in de bouwsector, door de economische crisis sterk is gedaald. 

8 De door Eurostat/Labour Force Survey gehanteerde definitie laat niet toe om de migratieredenen 
van deze personen te achterhalen. 
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Maar heeft intra-Europese arbeidsmigratie werkelijk een egaliserend effect op de 
lidstaatarbeidsmarkten in het kader van de economische crisis? Een vergelijking van de 
evolutie van de intra-Europese arbeidsmigratie tussen 2010 en 2012 (een toename van 
ca. 100.000 intra-Europese arbeidsmigranten, zie figuur 1) en van de werkloosheid in de 
EU in dezelfde periode (een toename van ca. 2 miljoen niet-werkende werkzoekenden)9 
toont aan dat het fenomeen van de intra-Europese arbeidsmigratie te klein is om 
daadwerkelijk een oplossing te bieden voor de Europese werkloosheid. Ook het feit dat 
de kloof tussen de EU-lidstaten op vlak van werkzaamheid en werkloosheid steeds dieper 
gaapt, wijst erop dat intra-Europese arbeidsmigratie alleen geen soelaas kan brengen 
voor de landen die het zwaarst getroffen zijn door de crisis. Chaloff en collega’s (2012) 
berekenden dat intra-Europese arbeidsmigratie de werkloosheid in de EU27 in de periode 
2000-2010 met maximaal 6% verminderd heeft. Gezien het relatief kleine aantal Europese 
arbeidsmigranten is dit een relatief sterk effect; toch blijft het in absolute termen te klein 
om de gevolgen van de economische crisis voor de Europese arbeidsmarkt op te vangen. 
Gezien het tekort aan jobs in alle EU-lidstaten kan de migratie uit lidstaten met hoge 
werkloosheid naar lidstaten met lagere werkloosheid daarenboven enkel voor lichte 
verschuivingen in de Europese werkloosheidscijfers zorgen. Het optrekken van het nog 
steeds beperkte aantal werkende EU-burgers in andere lidstaten – vandaag ongeveer 
3,3% van de werkende bevolking in de EU (Teichgraber, 2013) – zal geen oplossing bieden 
zolang er in de ontvangende landen geen bijkomende jobs gecreëerd worden.

Naast deze kwantitatieve bedenkingen kunnen ook kanttekeningen gemaakt worden 
betreffende de kwalitatieve matching van arbeidsvraag en -aanbod door intra-Europese 
arbeidsmigratie. Terwijl werkloosheid in de EU nog steeds vooral laaggeschoolden treft 
(Eichhorst et al., 2013), heeft de meerderheid van de intra-Europese arbeidsmigranten 
een hooggeschoold profiel (Europese Commissie, 2012e; Lück & Ruppenthal, 2010). 
Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er in heel Europa een tekort is aan 
laaggekwalificeerde jobs. Tegelijkertijd beantwoordt het voornamelijk hoogopgeleide 
profiel van de huidige intra-Europese arbeidsmigranten niet aan de talrijke knelpunt-
beroepen in de laaggeschoolde segmenten van de arbeidsmarkt (zie ook de bijdrage van 
Haemels & Marx in deze uitgave).

In het licht van deze beperkingen lijkt de huidige intra-Europese arbeidsmigratie niet 
geschikt als hoofdbeleidsstrategie om de werkloosheid op de nationale arbeidsmarkten 
terug te dringen. Ze kan mogelijkerwijs echter wél een (beperkt) antwoord bieden 
op specifieke noden van bedrijven aan de ene kant en van EU-burgers aan de andere 
kant, met name door tewerkstelling te bevorderen in hooggeschoolde en technische 
(knelpunt)functies. 

2.4	Aandachtspunten	bij	de	intra-Europese	arbeidsmigratie	van	
hoogopgeleiden	

Bij een analyse van een potentieel egaliserend effect van intra-Europese arbeidsmigra-
tie mogen er een aantal aandachtspunten niet uit het oog verloren worden. Arbeidsmi-
gratie is een bijzonder gevoelig onderwerp voor beleidsmakers omdat het belangrijke 
gevolgen inhoudt voor de toegang tot het nationale grondgebied, de arbeidsmarkt en 

9 In 2012 waren er rond 25 miljoen werkloze EU burgers tegenover 23 miljoen in 2010 (gegevens 
Eurostat/Labour Force Survey).
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de welvaartsstaat. Intra-Europese arbeidsmigratie van hoogopgeleiden wordt door be-
leidsmakers echter meestal wél als wenselijk en nodig beschouwd (Europese Commissie, 
2012a; VDAB, 2013b). Toch zijn er omstandigheden die intra-Europese arbeidsmigratie 
van hoogopgeleiden bemoeilijken of waarbij het tot ongewenste effecten komt. In wat 
volgt, bespreken we kort een aantal beleidsgerelateerde aandachtspunten. Maar ook 
mogelijke socio-culturele effecten van arbeidsmigratie op de werkvloer en in de bredere 
samenleving of de aanhoudende uitdagingen in verband met de monitoring van migra-
tiestromen (voor dat laatste zie de bijdrage van Vanduynslager et al. in deze uitgave) ver-
dienen de aandacht van beleidsmakers en onderzoekers.

Zo kan om te beginnen een zekere dubbelzinnigheid vastgesteld worden in het beleid 
omtrent intra-Europese arbeidsmigratie. Ondanks de positieve houding ten opzichte 
van intra-Europese arbeidsmigratie van hoogopgeleiden voorzien beleidsmakers niet 
altijd de nodige structuren en omkadering om deze aantrekkelijk of zelfs mogelijk te 
maken. Ten eerste is er soms onvoldoende wederzijdse afstemming van arbeidsmarkt- 
en migratiebeleid. Op Europees niveau is één voorbeeld hiervan de beperking van 
arbeidsmigratie tussen de lidstaten door de (tijdelijke) bescherming van de nationale 
arbeidsmarkten (Zimmermann, 2009). Maar ook in België sluiten de vragen van de 
arbeidsmarkt enerzijds en het arbeidsmigratiebeleid anderzijds niet steeds goed op elkaar 
aan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de instroom van werknemers uit de nieuwe lidstaten 
in bepaalde Vlaamse knelpuntberoepen (met name in de land- en tuinbouwsector) via 
de versoepelde procedure voor arbeidskaarten. Ten tweede valt ook bij de bescherming 
van intra-Europese arbeidsmigranten enige ambiguïteit van beleidskant op. Sommige 
auteurs waarschuwen voor het koppelen van kwalificatiegraden aan bepaalde rechten 
omdat het de idee van vrij verkeer voor elke werknemer ondermijnt en een shift van een 
objectieve benadering op basis van bestaande wetten naar een marktgestuurde logica 
betekent (Anderson, 2010; De Somer, 20012; Shachar, 2006). Ackers (2013) wijst daarnaast 
op de beschermingskloof die ontstaat bij ‘partiële’ of kortetermijnmobiliteit ten opzichte 
van de traditionele arbeidsmigratie op lange termijn. Partiële migratie is echter net 
typisch voor hoogopgeleide intra-Europese kenniswerkers voor wie een hoge graad aan 
mobiliteit in de vroege jaren van hun carrière uiterst belangrijk is. Juist deze verhoogde 
mobiliteit betekent echter een individueel nadeel, bijvoorbeeld bij de berekening van het 
pensioen. De meeneembaarheid van sociale rechten is dan ook een derde punt waarin 
het arbeidsmigratiebeleid enige dubbelzinnigheid vertoont. Gebrekkige coöperatie 
tussen de lidstaat van tewerkstelling en de lidstaat van herkomst leidt regelmatig tot 
een gebrek aan transparantie over de meeneembaarheid van door arbeid in een andere 
lidstaat opgebouwde sociale zekerheidsrechten zoals aanvullende pensioenen (Lutjens, 
2007), vakantiegeld of kinderbijslag (KBS & CGKR, 2009; Zimmermann, 2009).

Verder worden er problemen vastgesteld in de wisselwerking tussen de verschillende 
beleidsniveaus, waarover de bevoegdheden voor arbeidsmarkt- en migratiebeleid vaak 
verdeeld zijn. Op Europees niveau ontstaan er bijvoorbeeld soms discrepanties tussen 
de belangen van de lidstaten enerzijds en het Europees beleid anderzijds. Ondanks 
het toenemende belang van het Europese beleidsniveau zien we dat de lidstaten 
controle willen behouden over de toegang tot hun grondgebied en arbeidsmarkt en 
zo een gevreesde overmatige toestroom van externe arbeidskrachten verhinderen 
(Verschueren, 2010). Daarnaast bestaan er op Europees en Belgisch niveau verschillende 
verhoudingen tussen het migratie- en het integratiebeleid, wat de coördinatie tussen het 
Europese en het Belgische niveau bemoeilijkt. Terwijl op Europees niveau beide luiken 
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aan elkaar gekoppeld zijn, zijn de bevoegdheden in België verdeeld tussen de federale 
overheid die instaat voor het immigratiebeleid en de Vlaamse overheid die instaat voor 
het integratiebeleid (Goeman & Van Puymbroeck, 2011). Deze loskoppeling van de 
regulering en controle van immigratie enerzijds en het integratiebeleid anderzijds leidt tot 
onduidelijkheden en inefficiëntie (Vlaamse Overheid, 2009). Beide bevoegdheidsniveaus 
zijn weinig op elkaar afgestemd terwijl ze in de praktijk rechtstreekse gevolgen voor 
elkaar hebben. Maar niet enkel het migratiebeleid, ook het arbeidsmarktbeleid en de 
sociale zekerheid in hun geheel situeren zich in België op verschillende bestuurlijke 
niveaus. Hier heeft de zesde staatshervorming door het verder overhevelen van een 
aantal bevoegdheden naar de gewesten op enkele vlakken wel voor meer homogeniteit 
gezorgd (Mathot, 2013). 

Besluit:	Intra-Europese	arbeidsmigratie	in	tijden	van	
economische	crisis
De prognoses over toekomstige arbeidsmigratietendensen staan in het teken van de 
onzekere toekomst van de Europese economie. Doordat de EU-lidstaten in ongelijke mate 
getroffen zijn door de economische crisis, groeit de kloof tussen de lidstaateconomieën 
en hun respectievelijke arbeidsmarkten. Het verschil in opportuniteiten dat hierdoor 
ontstaat, heeft rechtstreekse gevolgen voor de intra-Europese arbeidsmigratie. Ondanks 
het recente karakter van het fenomeen kunnen we al enkele voorlopige conclusies 
trekken. Ten eerste heeft het opportuniteitsverschil een impact op de intentie om 
te emigreren. De wens om in een andere EU-lidstaat te gaan werken is door de crisis 
toegenomen,10 wat de dramatische situatie weerspiegelt vooral voor jonge mensen in de 
meest getroffen lidstaten. De migratie-intentie houdt echter geen rechtstreeks verband 
met de effectieve realisatie van de migratiewens (Czaika & Vothknecht, 2012), zoals te 
zien aan de nog steeds relatief beperkte intra-Europese arbeidsmigratie. Ten tweede zien 
vooral de lidstaten die het economisch slecht doen een verhoogde uitstroom naar andere 
EU-landen. Dit is met name voor Griekenland en Spanje het geval (Benton & Petrovic, 
2013). Ten derde beïnvloedt het opportuniteitsverschil de keuze voor een bepaalde 
migratiedestinatie. Zo zijn bijvoorbeeld tussen 2007 en 2010 veel arbeidsmigranten uit de 
EU2-lidstaten uit Spanje vertrokken om in Italië aan de slag te gaan (Hanewinkel, 2013). 
Ten slotte is de intra-Europese migratie in haar geheel toegenomen, en dit ondanks een 
daling in de Oost-Westmigratie, het dominerende migratiepad sinds de toetreding van 
de nieuwe lidstaten.

Deze effecten van de economische crisis op de intra-Europese arbeidsmigratie 
hebben uiteraard implicaties voor beleidsmakers, zowel op Europees als nationaal niveau. 
Om te beginnen, is er de uitdaging om het aandeel van de economische immigratie zowel 
van derdelanders11 als van EU-burgers te verhogen, met name van hoogopgeleiden met 
knelpuntkwalificaties, en zo de verdere economische groei in de kenniseconomie mee 

10 Zo gaven in 2011, bij een bevraging van 15- tot 35-jarige Europeanen, rond de 60% van de 
jonge Grieken en Portugezen en bijna 70% van de jonge Spanjaarden en Ieren aan om in de toe-
komst voor korte of lange termijn in een ander Europees land te willen gaan werken (Europese 
Commissie, 2012e).

11 In 2011 werden in België enkel 7,6% van de eerste verblijfstitels voor derdelanders uitgereikt voor 
bezoldigde arbeid, wat duidelijk minder is dan bijvoorbeeld in de buurlanden (CGKR, 2013). 
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te helpen ondersteunen. Hierbij moet tegelijkertijd rekening gehouden worden met 
ongewenste gevolgen zoals ‘brain drain’ in de zendlanden, de verscherpte intra-Europese 
concurrentie (voor Duitsland zie bijvoorbeeld Brücker, 2013) en het gevaar dat Europese 
hoogopgeleiden naar andere, attractievere regio’s emigreren, zoals recent naar Latijns-
Amerika en Australië (Collett, 2013). Om hierin te slagen, moet de wisselwerking tussen de 
beleidsniveaus verbeterd worden. Dit betekent een betere integratie van migratie in het 
economische en arbeidsmarktbeleid om zo een betere afstemming van de economische 
noden en het aanbod door arbeidsmigratie te verkrijgen (Koehler et al., 2010). In tijden 
van sterke euroscepsis en anti-immigratie bewegingen is dat geen gemakkelijke oefening 
(Collett, 2013). Naast een betere afstemming van vraag en aanbod moeten er ook enkele 
ambiguïteiten in het huidige migratiebeleid weggewerkt worden, in het bijzonder als 
men hoogopgeleide intra-Europese arbeidsmigranten wil aantrekken. Hieronder vallen 
de onduidelijkheden omtrent beschermingsvragen van intra-Europese migranten zoals 
de meeneembaarheid van verworven rechten. Met name het toenemende aantal korte, 
tijdelijke en seizoensgebonden migratiebewegingen binnen Europa (OECD, 2013), 
alsook de specifieke karakteristieken van hoogopgeleide migratie (Ackers, 2013) vallen 
op dit moment nog door de mazen van het beschermingsnet. Om arbeidsmigratie 
aantrekkelijker te maken, moeten ze structureler verankerd worden in de nationale 
systemen. Tegelijkertijd moeten ethische kwesties mee in overweging genomen worden 
bij de aanwerving van migranten om knelpuntberoepen in te vullen, zoals de ‘brain drain’ 
in de landen van herkomst en de effecten op de lokale arbeidsreserve. De aanwerving 
van intra-Europese arbeidsmigranten plaatst vragen omtrent het antidiscriminatiebeleid 
terug op de agenda, zowel in de bredere samenleving als op de arbeidsmarkt. Een 
discriminerende samenleving is immers problematisch, niet enkel omdat ze etnische 
minderheden in de werkloosheid houdt, maar ook omdat ze onaantrekkelijk is voor 
hoogopgeleide arbeidsmigranten die dankzij hun gegeerde kwalificaties tussen 
meerdere bestemmingslanden kunnen kiezen. Ten slotte staat het beleid voor de grote 
uitdaging om de monitoring van intra-Europese migratiestromen duidelijk te verbeteren. 
Een doeltreffend arbeidsmarkt- en migratiebeleid vereist een grondige kennis van 
de bestaande fenomenen en de mogelijkheid tot opvolging van economische en 
beleidseffecten op korte en lange termijn (Koehler et al., 2010). In het bijzonder voor 
het beleid omtrent knelpuntfuncties is het cruciaal om het bestaande arbeidsaanbod 
goed in kaart te kunnen brengen, zowel bij de buitenlanders die in België verblijven als 
op Europees niveau (KBS & CGKR, 2009). Een duidelijk beeld van de kwantitatieve en 
kwalitatieve tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt ligt aan de grondslag van een 
verbeterde aansluiting tussen arbeidsvraag en -aanbod.

Maar de economische crisis heeft ook implicaties voor het onderzoek naar intra-
Europese arbeidsmigratie. Om te beginnen is er nood aan meer kritisch onderzoek 
omtrent het fenomeen. Huidig onderzoek neemt nog te vaak de beleidsretoriek over 
van de ‘war for talent’, in plaats van arbeidsmarkttekorten en de manier waarop migratie 
hierop een antwoord kan bieden, kritisch te bevragen (De Somer, 2012). Onderzoekers 
zouden bewuster en transparanter moeten omgaan met de onzekerheden eigen 
aan het onderzoek naar arbeidsmigratie. Het opstellen van prognoses en scenario’s 
is in het bijzonder onderworpen aan een hoge graad van onzekerheid en moet dus 
met de nodige voorzichtigheid gebeuren (IMI, 2011). Hieruit vertrekkend bieden zich 
verschillende mogelijke velden aan voor toekomstig onderzoek naar hoogopgeleide 
intra-Europese arbeidsmigratie. Zo moeten we tot een beter begrip van de relatie tussen 
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emigratie-intenties en daadwerkelijke migratie komen om de prognoses van potentieel 
arbeidsaanbod en toekomstige migratiebewegingen accurater te maken (Czaika & 
Vothknecht, 2012). Bij het onderzoek naar de huidige intra-Europese arbeidsmigratie 
blijft de cruciale vraag of dit laatste een egaliserend effect heeft op de regionale 
verschillen van de Europese arbeidsmarkten: vinden voldoende migranten uit regio’s 
die het zwaarst getroffen zijn door de crisis werk in minder zwaar getroffen regio’s 
om arbeidsmarktoverschotten en –tekorten op te vangen? Wat zijn de economische, 
sociale en politieke gevolgen op korte en lange termijn voor de landen van herkomst en 
ontvangst? Daarbij mag er niet enkel naar puur cijfermatige stromen gekeken worden, 
maar verdienen de kwalitatieve aspecten van deze migratie evenzeer aandacht: wie zijn 
deze hoogopgeleide, mobiele Europeanen? Wat zijn hun ervaringen met intra-Europese 
arbeidsmigratie? En welke zijn hun intenties ten opzichte van permanent verblijf, 
inburgering, terugkeer of circulaire migratie? Op dit moment kunnen we op deze vragen 
(nog) geen antwoord bieden (Favell, 2008). 
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Hoofdstuk 8

Instroom	van	laaggeschoolden	uit	de	
nieuwe	EU-lidstaten	en	hun	positie	op	de	

laaggekwalificeerde	arbeidsmarkt
Joost Haemels en Ive Marx

Inleiding
De tewerkstelling van immigranten is al enige tijd een pijnpunt van de Belgische 
arbeidsmarkt. Het verschil in tewerkstellingsgraad tussen natives en immigranten is in 
geen enkel OESO-land zo groot als in België (Corluy et al., 2011). Omdat de immigratie 
naar België ook de laatste jaren is blijven toenemen, dreigt de gebrekkige integratie van 
immigranten op de arbeidsmarkt een bijkomende druk te leggen op de welvaartsstaat. 
In het kader daarvan brengt de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 en 2007 grote 
uitdagingen mee voor België. Eerst en vooral heeft de uitbreiding een toegenomen 
migratiestroom vanuit Centraal- & Oost-Europa naar West-Europa tot stand gebracht 
(Brucker, 2009). Ook in België is het aandeel van nieuwe EU-migranten in de totale 
bevolking alleen maar toegenomen sinds de eerste uitbreiding in 2004. Op het vlak van 
arbeidsmarkt zorgt het voor een vers aanbod aan arbeidskrachten en is het de vraag 
hoe die kunnen worden ingepast in de bestaande arbeidsmarkt. Meer specifiek legt dit 
hoofdstuk de focus op de instroom van laaggeschoolden vanuit de nieuwe EU-lidstaten. 
Die instroom kan positieve en negatieve effecten hebben: ze is complementair aan de 
stijgende scholingsgraad van de huidige bevolking en kan dus een meerwaarde voor 
de economie betekenen. Langs de andere kant zijn laaggeschoolde immigranten een 
goedkoop substituut voor de reeds aanwezige laaggeschoolden en is het mogelijk dat 
laaggeschoolde natives uit de markt worden gezet (Borjas, 1995). In dit hoofdstuk wordt 
nagegaan of de instroom uit de nieuwe lidstaten al van dien aard is dat de bestaande 
laaggeschoolde arbeidsreserve het moeilijker krijgt.

Laaggeschoolden hebben met de huidige verschuiving naar een diensteneconomie 
een steeds zwakkere tewerkstellingskans en lopen dus een groter gevaar om in 
werkloosheid of inactiviteit te belanden dan hooggeschoolden. Toch biedt de 
instroom van laaggeschoolden ook kansen voor België. Immers, nog steeds zijn er veel 
knelpuntberoepen waarvoor geen of slechts heel beperkte scholing is vereist (VDAB, 
2013). Daarbovenop is het zo dat door de vergrijzing van de Belgische bevolking er de 
volgende decennia grote tekorten op de arbeidsmarkt kunnen worden verwacht, ook 
voor laaggeschoolde arbeid. De uitbreiding van de Europese Unie kan daarvoor een 
uitweg bieden.
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De analyse zal gebeuren op de Labour Force Survey voor België, een representatieve 
steekproef uit het Nationaal Rijksregister van België. In eerste instantie wordt gekeken 
naar de globale impact van immigratie op de bevolking en de arbeidsmarkt. In een 
tweede stap wordt gekeken naar de positie van EU12-migranten1 binnen de laagste 
jobcategorie. Meer specifiek wordt er gekeken naar mogelijke segregatie in bepaalde 
jobs en verschillen in jobkwaliteit, specifiek in de laagst gekwalificeerde sector. Ten slotte 
wordt ook de vergelijking gemaakt met andere jobniveaus.

Als tijdskader worden de eerste zes jaar na de eerste uitbreiding van de EU genomen, 
namelijk 2005 tot en met 2010. Als referentiegroep worden Belgen van geboorte 
genomen (natives): mensen die in België wonen en België als geboorteland hebben. De 
focus zal enkel liggen op migranten van de eerste generatie, d.w.z. inwoners van België 
die wonen in België, maar niet zijn geboren in België. Binnen de groep migranten wordt 
er een opdeling gemaakt naar origine, met een indeling naar geboorteland tussen EU14 
(EU15 exclusief België), EU10, EU2 en de rest van de wereld (niet-EU27)2. Alle aantallen 
en percentages worden ook gewogen met de beschikbare wegingsfactor uit de Labour 
Force Survey, die aan elke respondent een gewicht geeft naar leeftijd, geslacht en regio 
(Eurostat, 2013).

1.	 Arbeidsmobiliteit	binnen	de	Europese	Unie
Sinds 1968 werkt de Europese Unie met het principe van vrije mobiliteit van arbeid, dit als 
onderdeel van een gemeenschappelijke markt binnen de grenzen van de lidstaten (‘EU 
Single Market’) (Holland et al., 2011). Om korte termijnschokken op te vangen, was het de 
lidstaten toegestaan om tijdelijke restricties op te leggen aan het vrij verkeer van arbeid. 
Die restricties waren uitdrukkelijk beperkt in de tijd: in principe vijf jaar, met een eventuele 
verlenging met twee jaar, wanneer een lidstaat aan de Europese Commissie kon aantonen 
dat de opheffing van de beperkingen een ernstige verstoring van de eigen arbeidsmarkt zou 
meebrengen (Europese Commissie, 2013). Voornamelijk door de hoge loonverschillen, het 
vrije verkeer en de ruimtelijke nabijheid vreesden veel landen een verstoring van de eigen 
arbeidsmarkt (Holland et al., 2011). Ook België legde in de eerste jaren na de toetreding 
van tien nieuwe lidstaten in 2004 bepaalde restricties op. Uitgezonderd van Cyprus en 
Malta hadden EU10-immigranten nog steeds een arbeidskaart B nodig om in België te 
mogen werken (Pauwels & Wets, 2011). Die overgangsmaatregelen liepen af op 1 mei 
2009 in België en op 1 mei 2011 heften ook alle andere EU-landen (Duitsland en Oostenrijk 
als laatste) alle mogelijke restricties voor inwoners van EU10 af (Galgóczi, Leschke & Watt, 
2010), waardoor zij zonder werkvergunning konden werken in de ganse Europese Unie, 
IJsland en Noorwegen (Mussche, Corluy & Marx, 2010). Voor onderdanen van Roemenië 
en Bulgarije was er vanaf hun toetreding in 2007 een gelijkaardig overgangsregime. Tot 
31 december 2013 moesten Roemenen en Bulgaren nog een arbeidskaart aanvragen om 
in België te mogen werken, met evenwel een speciale procedure voor knelpuntberoepen. 

1 De EU12-landen zijn de 12 nieuwste lidstaten van de Europese Unie die verder wordt opgedeeld 
naar EU10 en EU2. Met EU10 wordt bedoeld: de 10 nieuwe EU-lidstaten sinds de eerste 
uitbreiding in 2004, namelijk Tsjechië, Slovakije, Polen, Estland, Letland, Litouwen, Malta, 
Cyprus, Hongarije en Slovenië. Met EU2 worden Roemenië en Bulgarije bedoeld, nieuwe 
lidstaten sinds 2007.

2 Zie eindnoot lxxvi.
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Sinds 1 januari 2014 vallen ook zij onder het vrije verkeer van arbeid in de Europese Unie. 
De knelpuntberoepenregeling geldt nu enkel nog voor immigranten vanuit de nieuwste 
lidstaat Kroatië (Europese Commissie, 2013). 

2.	 Evolutie	van	EU12-nieuwkomers	in	België,	2005-2010
Vooraleer te focussen op laaggeschoolde arbeid, wordt eerst gekeken naar de totale 
impact van migranten en in het bijzonder EU12-migranten op de arbeidsmarkt tussen 
2005 en 2010. In eerste instantie kijken we naar het aandeel van de verschillende groepen 
volgens origine in het totale arbeidsreserve, zijnde de bevolking op beroepsactieve 
leeftijd (16-64 jaar). Daaruit blijkt het aandeel van migranten in de totale bevolking 
op beroepsactieve leeftijd toegenomen. Het aandeel van EU14-migranten bleef al 
die jaren stabiel en bedroeg anno 2010 6.16 procent. Niet-EU27-migranten zagen hun 
aandeel stijgen van 6,9 tot 8,53 procent. En hoewel zij veruit de kleinste groep zijn in 
de bevolking tussen 16 en 64 jaar, komt de sterkste procentuele stijging op naam van 
de EU12-nieuwkomers. In 2005 bedroeg het aandeel van de EU10- en EU2-nieuwkomers 
respectievelijk 0,3 en 0,18 procent. Die percentages kenden in de volgende jaren een 
spectaculaire groei. Het aandeel van de EU10- en EU2-nieuwkomers bedroeg in 2010 
respectievelijk 0,72 en 0,56 procent. In absolute termen nog steeds een zeer bescheiden 
aandeel, maar dat betekende wel meer dan een verdubbeling van het aandeel van EU10-
nieuwkomers en ongeveer een verdrievoudiging van het aandeel van EU2-nieuwkomers. 
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Figuur 1: Aandeel in Belgische bevolking tussen 16 en 64 jaar, 2005-2010
Bron: Labour Force Survey, 2005-2010.

Het belang van de nieuwkomers uit de nieuwe lidstaten in de bevolking op arbeidsleeftijd 
bedroeg anno 2010 nog geen 1,3 procent en was dus nog steeds slechts van marginaal 
belang. Dat beeld verandert echter wanneer enkel wordt gekeken naar de groei van de 
bevolking op arbeidsleeftijd tussen 16 en 64 jaar. De totale bevolking tussen 16 en 64 jaar 
nam tussen 2005 en 2010 toe met 4,4 procent. Het grootste aandeel in de groei komt op 
naam van niet-EU27-migranten: bijna zes tienden (58.3 procent) van die groei was toe te 
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schrijven aan instroom van buiten de EU27. Maar ook de rol van de nieuwe lidstaten in 
de recente bevolkingsgroei valt op. Ondanks dat hun aandeel in 2010 samen nog geen 
1,3 procent bedroeg, was bijna een vijfde (19.0 procent) van de bevolkingsgroei toe 
te schrijven aan de instroom uit de nieuwe lidstaten. De aandelen in de LFS stemmen 
overeen met andere schattingen van de impact van EU-migranten op de bevolking. 
Onder andere Holland et al. (2011) schatte dat migratie vanuit de EU8 (EU10 zonder Malta 
en Cyprus) tussen 2004 en 2009 verantwoordelijk was voor een groei van de ganse EU15-
bevolking van ongeveer 0.3 procent. De migratie vanuit Roemenië en Bulgarije zorgde 
volgens Holland e.a. (2011) ook voor een bevolkingsgroei van 0.3 procent in de EU15, 
evenwel sinds 2007.

Groei bevolking  
15-64 jaar (%), 2005-2010

Aandeel in groei bevolking  
15-64 jaar, 2005-2010

Natives 1,6% 31,4%

EU15 3,5% 4,4%

EU10 149,4% 10,2%

EU2 207,4% 8,8%

Niet-EU27 29,0% 58,3%

Totaal 4,4% 100,0%

Tabel 1: Bevolkingsgroei volgens afkomst en aandeel in totale groei bevolking 16-64 jaar, 2005-2010
Bron: Labour Force Survey, 2005-2010.

In de eerste jaren na de uitbreiding is de Belgische arbeidsmarkt allesbehalve overspoeld 
met immigranten uit de nieuwe lidstaten. Niettegenstaande dat het aandeel van EU12-
immigranten in de bevolking wel zeer sterk is gestegen, was hun absoluut aandeel anno 
2010 in de totale beroepsbevolking nog vrij beperkt.

3.	 EU12-nieuwkomers	op	de	Belgische	arbeidsmarkt,	
2005-2010

Integratie op de arbeidsmarkt is een van de cruciale dimensies van integratie van 
immigranten in hun land van bestemming. Een vaak terugkerende vaststelling in West-
Europa, dus niet enkel in België, is dat migranten van de eerste generatie het veel 
moeilijker hebben op de arbeidsmarkt dan natives. België is wat betreft tewerkstelling 
van migranten trouwens een van de slechtste leerlingen van de Europese klas (Corluy et 
al. 2011; Geets, 2011; Martens et al., 2006; OECD, 2010; Phalet & Heath, 2010). 

We kijken nu naar het aandeel van immigranten in de effectief tewerkgestelde 
bevolking tussen 16 en 64 jaar. Ook daar valt het toegenomen aandeel van migranten 
op. Dat stijgende aandeel is voornamelijk toe te schrijven aan migranten die geboren 
zijn buiten de EU15, want het aandeel van de EU14-migranten bleef tussen 2005 en 2010 
min of meer stabiel. Zoals verwacht was ook anno 2010 het absolute belang van EU12-
nieuwkomers binnen de tewerkgestelde bevolking nog niet groot. Ondanks een bijna 
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vervijfvoudiging sinds 2005 van hun aandeel nemen de EU12-nieuwkomers nog altijd 
maar 1,3 procent van de totale tewerkgestelde bevolking tussen 16 en 64 jaar in. Daarbij zijn 
wel enkele belangrijke nuances te maken. Tewerkstelling wordt hier bepaald aan de hand 
van de ILO-definitie3. Die definitie heeft enkele beperkingen: een belangrijk hiaat is dat er 
geen onderscheid kan worden gemaakt tussen formele en informele arbeid. Iemand die 
volgens de ILO-definitie tewerkgesteld, kan in werkelijkheid een ander wettelijk statuut 
hebben. Daarbovenop wordt voorlopig enkel nagegaan of iemand tewerkgesteld is of 
niet. Verschillen in kwaliteit van arbeid, zoals arbeidstijd, arbeidskwaliteit of segregatie in 
sectoren worden pas later in deze bijdrage behandeld. Wellicht de grootste tekortkoming 
van het gebruik van de Labour Force Survey in migratie-onderzoek is de afwezigheid van 
tijdelijke (seizoens)arbeid, een arbeidsvorm die van groot belang is voor Oost-Europese 
immigranten (Pauwels & Wets, 2011). De Labour Force Survey is een steekproef uit het 
Belgische Rijksregister, wat enkel bestaat uit mensen met een permanent verblijf in 
België. Mensen die dus hun woonplaats buiten België hebben, en dan in het bijzonder 
in de EU12-landen, en hier voor een beperkte tijd komen werken, een veelvoorkomende 
praktijk in bijvoorbeeld de tuinbouwindustrie, vallen buiten het bestek van de data.
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Figuur 2: Aandeel in tewerkgestelde bevolking, 16-64 jaar
Bron: Labour Force Survey, 2005-2010.

Het belang van de nieuwkomers uit de nieuwe lidstaten lijkt dus anno 2010 nog steeds 
van beperkt belang in absolute termen, maar ook die stelling dient genuanceerd wanneer 
wordt gekeken naar de groei van de tewerkgestelde bevolking tussen 16 en 64 jaar tussen 
2005 en 2010. De totale tewerkgestelde bevolking steeg, ondanks de crisis, in absolute 
cijfers met iets meer dan 6 procent (6.01 procent) tussen 2005 en 2010. Dat is een positieve 
vaststelling, want de totale bevolking tussen 16 en 64 jaar steeg in diezelfde periode met 
maar 4.4 procent. Hoewel ze nog steeds het leeuwendeel uitmaakt van zowel de totale als 
de tewerkgestelde bevolking tussen 16 en 64 jaar, stonden natives maar in voor minder 
dan de helft (46,55 procent) van de groei van de totale tewerkgestelde bevolking. Uit de 
analyse van de groei van de tewerkgestelde bevolking blijkt ook nu het nog beperkte, 

3 De definitie zegt dat iemand tewerkgesteld is wanneer hij/zij tenminste 1 uur betaalde arbeid 
heeft verricht in de referentieweek. Die betaalde arbeid kan zowel formeel als informeel zijn.
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maar toch sterk toegenomen belang van de EU12-migranten op de arbeidsmarkt. Meer 
dan 15 procent van de stijging in de tewerkgestelde bevolking tussen 16 en 64 jaar 
tussen 2005 en 2010 is gegaan naar nieuwkomers uit de nieuwe lidstaten, hoewel die 
groep in 2010 nog niet eens anderhalve procent van de totale tewerkgestelde bevolking 
op arbeidsleeftijd innam. Na natives komt het belangrijkste aandeel van de groei wel op 
naam van niet-EU27-migranten (bijna 30 procent van de groei tussen 2005 en 2010).

 Groei van tewerkgestelde 
bevolking (%), 2005-2010

Aandeel in groei totale tewerkgestelde 
bevolking, 2005-2010

Natives 3,13% 46,55%

EU14 9,19% 7,98%

EU10 204,10% 9,08%

EU2 247,98% 6,48%

Niet-EU27 36,38% 29,90%

Totaal 6,01% 100,00%

Tabel 2: Bevolkingsgroei volgens afkomst en aandeel in tewerkgestelde bevolking 16-64 jaar, 2005-
2010
Bron: Labour Force Survey, 2005-2010.

Opnieuw blijkt dat ook binnen de werkende bevolking het belang van EU12-immigranten 
aan een steile opmars bezig is, maar anno 2010 in absolute termen nog zeer beperkt 
was. In het volgende deel verschuift de aandacht meer specifiek naar de instroom van 
laaggeschoolde immigranten.

4.	EU12-nieuwkomers	en	laaggeschoolde	arbeid	in	België
De bredere discussie over de instroom van laaggeschoolde immigranten hinkt op twee 
gedachten. Enerzijds is er de tertiarisering van de economie, waarbij veel manuele, 
laaggeschoolde jobs in de industrie verdwijnen ten voordele van hogere dienstenjobs. 
Grotere instroom van laaggeschoolden betekent bijkomende concurrentie voor de reeds 
aanwezige en kwetsbare laaggeschoolde arbeidsreserve die sowieso al lagere kansen 
op de Belgische arbeidsmarkt heeft. Anderzijds biedt de instroom van laaggeschoolde 
arbeidskrachten een uitweg voor laaggeschoolde knelpuntberoepen. In België blijven er 
tal van knelpuntberoepen waarbij de arbeidsomstandigheden potentiële werknemers 
afschrikken, omdat de job bijvoorbeeld vuil, gevaarlijk of slecht betaald is (VDAB, 2013). 
Die jobs vereisen vaak geen of zeer beperkte scholing. De stijgende scholingsgraad, met 
een daling van het aantal laaggeschoolden, maakt dat het geschikte arbeidsreserve 
binnen de huidige reserve kleiner wordt. Migratie uit de nieuwe lidstaten kan hiervoor 
een oplossing bieden. 

In een eerste stap wordt gekeken naar de samenstelling van de laaggeschoolde 
arbeidsreserve in België tussen 16 en 64 jaar. Laaggeschoold betekent hier dat iemand 
maximaal een diploma lager secundair onderwijs bezit.
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Figuur 3: Aandeel in laaggeschoolde bevolking op arbeidsleeftijd, 2005-2010
Bron: Labour Force Survey, 2005-2010.

De scholingsgraad van de totale bevolking is tussen 2005 en 2010 toegenomen. Hoewel de 
totale bevolking tussen 16 en 64 jaar met 4,4 procent toenam, daalde de laaggeschoolde 
bevolking tussen 16 en 64 jaar met 6,42 procent. De daling is sterker bij natives en bij 
EU14-migranten, waarbij de laaggeschoolde bevolking daalde met respectievelijk 10,33 
en 16,14 procent. De daling van de laaggeschoolde bevolking is overigens volledig toe 
te schrijven aan de gestegen scholingsgraad van natives en EU14-ers, want zowel bij 
de nieuwkomers uit de EU12 als buiten de EU27 is er een heel ander beeld te zien. De 
laaggeschoolde bevolking afkomstig uit een EU10-land was in 2010 meer dan drie keer 
zo groot als in 2005 (+ 223,67 procent), terwijl de laaggeschoolde bevolking afkomstig 
uit Roemenië of Bulgarije meer dan verviervoudigde (+ 310,08 procent). Opvallend is dat 
de stijging in laaggeschoolde bevolking sterker is dan de stijging in de totale bevolking 
bij de EU12-migranten tussen 16 en 64 jaar, wat wijst op een grotere instroom van 
laaggeschoolden dan midden- en hooggeschoolden.

 Groei laaggeschoolde  
bevolking (%), 2005-2010

Aandeel in verandering,  
2005-2010

Natives -13,64% 127,46%

EU14 -17,33% 15,06%

EU10 229,72% -4,85%

EU2 387,48% -6,47%

Niet-EU27 28,43% -31,20%

Totaal -8,81% 100,00%

Tabel 3: Bevolkingsgroei volgens afkomst en aandeel in totale laaggeschoolde bevolking 16-64 jaar, 
2005-2010
Bron: Labour Force Survey, 2005-2010.
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In figuur 4 en tabel 4 kijken we vervolgens naar de vraagzijde, meer bepaald de 
laaggeschoolde bevolking op beroepsleeftijd die effectief tewerkgesteld is. De 
verschuiving naar de diensteneconomie zette zich tussen 2005 en 2010 door, mede door 
de economische crisis. Een substantieel deel van de laaggeschoolde arbeid is immers 
te vinden in conjunctuurgevoelige sectoren. De stijging in totale tewerkstelling staat 
in contrast met de evolutie in laaggeschoolde tewerkstelling. De totale tewerkgestelde 
bevolking in laaggeschoolde arbeid nam met bijna 9,36 procent af tussen 2005 en 2010, 
tegenover een stijging van de totale tewerkgestelde bevolking in dezelfde periode.
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Figuur 4: Aandeel in laaggeschoolde tewerkgestelde bevolking, 16-64 jaar

Verandering in laaggeschoolde 
tewerkgestelde bevolking,  

2005-2010

Aandeel in verandering,  
2005-2010

Natives -14,32% 131,93%

EU14 -11,41% 8,10%

EU10 437,71% -6,31%

EU2 428,61% -6,34%

Niet-EU27 37,59% -27,38%

Totaal -9,36% 100,00%

Tabel 4: Bevolkingsgroei en aandeel in laaggeschoolde tewerkgestelde bevolking volgens afkomst, 
16-64 jaar, 2005-2010
Bron: Labour Force Survey, 2005-2010.

Opnieuw is er een tegengestelde ontwikkeling tussen natives en EU12-migranten. Het 
aandeel van natives is met 14,32 procent gedaald, terwijl op vijf jaar tijd het aandeel 
van EU10-nieuwkomers en EU2-nieuwkomers in laaggeschoolde arbeid meer dan 
vervijfvoudigd is, een veel sterkere stijging dan in de totale tewerkgestelde bevolking. 
Het belang van de EU12-nieuwkomers op de Belgische arbeidsmarkt is dus met andere 
woorden veel sterker toegenomen binnen het segment van de laaggeschoolde arbeid.
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Daarbij rijst de vraag of, binnen het segment van laaggeschoolde tewerkstelling, 
EU12-nieuwkomers een bijkomende druk leggen op het reeds aanwezige arbeidsreserve 
in België. Om dit na te gaan, kijken we naar de evolutie van hun aandeel in de volledige 
laaggeschoolde arbeidsreserve. De laaggeschoolde niet-werkende arbeidsreserve wordt 
hier beschouwd als de volledige bevolking op arbeidsleeftijd die werkloos of inactief 
is. Ook binnen de niet-werkende arbeidsreserve is er een forse toename van het aantal 
migranten afkomstig uit de nieuwe lidstaten. Die toename is echter lager dan hun groei 
in de totale bevolking op arbeidsleeftijd en beduidend lager dan hun groei in de totale 
tewerkgestelde bevolking op arbeidsleeftijd. Die cijfers geven dus niet aan dat de instroom 
uit de nieuwe lidstaten negatieve effecten heeft op de algemene tewerkstellingsgraad.

Toch is er een lichte indicatie dat laaggeschoolde natives het moeilijk krijgen op 
de arbeidsmarkt ten koste van laaggeschoolde migranten. Langs de ene kant kan men 
spreken van complementariteit. De laaggeschoolde autochtone arbeidsreserve is tussen 
2005 en 2010 gedaald en dus zijn laaggeschoolde arbeidskrachten uit het buitenland 
enigszins complementair. Maar anderzijds blijkt ook dat laaggeschoolde natives het 
steeds moeilijker krijgen. Het volledige laaggeschoolde arbeidsaanbod bij natives is sterk 
gedaald (-14,32 procent tussen 2005 en 2010). Voor een deel kan dit worden verklaard 
doordat er simpelweg minder laaggeschoolde natives zijn (-10,33 procent tussen 2005 
en 2010). Maar omdat die daling minder sterk is, kunnen we zeggen dat de tewerkstelling 
van laaggeschoolde natives op arbeidsleeftijd is gedaald. Uiteraard is het niet mogelijk 
om hier een directe causale link te leggen, maar omdat de tewerkstelling van EU12-
migranten zeer opvallend is toegenomen, lijken laaggeschoolde EU12-migranten het 
nog moeilijker te maken voor laaggeschoolde natives.

Mannen Vrouwen

 Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds

Native 86.14 13.86 33.29 66.71

EU14 90.97 9.03 30.76 69.24

EU10 72.94 27.06 33.70 66.30

EU2 95.22 4.78 20.23 79.77

Niet-EU27 78.46 21.54 34.05 65.95

Total 85.17 14.83 33.09 66.91

Tabel 5: Bevolkingsgroei volgens afkomst in totale, tewerkgestelde, werkloze en inactieve 
laaggeschoolde bevolking 16-64 jaar, 2005-2010
Bron: Labour Force Survey, 2005-2010.

De groep laaggeschoolde EU12-immigranten lijkt dus op zichzelf wel een meerwaarde 
te bieden aan de arbeidsmarkt, gezien hun grotere groei in de laaggeschoolde 
tewerkgestelde bevolking dan in de totale laaggeschoolde bevolking op arbeidsleeftijd, 
maar er zijn voorzichtige indicaties dat laaggeschoolde natives hiervoor de rekening 
betalen.
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5.	 Verschillen	in	jobinhoud	en	–kwaliteit
Net als in vele andere West-Europese landen hebben immigranten in België in het 
algemeen een lagere tewerkstellingsgraad, met een veel groter tewerkstellingsnadeel 
voor niet-EU-immigranten en in het bijzonder vrouwelijke niet-EU-immigranten (Corluy & 
Verbist, 2014, De Keyser et al., 2012). Maar behalve lagere tewerkstelling zijn immigranten 
ook vaak op andere vlakken benadeeld: ze werken aan slechtere voorwaarden dan 
natives of werken vaker in kwetsbare en volatiele sectoren (e.g. Aydemir & Sweetman, 
2006; Ekberg & Rooth, 2003; Meurs et al., 2003; Worbs, 2003). In de volgende delen 
wordt gekeken in hoeverre EU12-immigranten zijn benadeeld in jobkwaliteit, met een 
bijkomende focus op de laaggeschoolde arbeidsmarkt.

5.1	 Ongelijkheid	in	verdeling	over	jobniveaus
De ruwe indeling tussen werkend en niet-werkend is uiteraard maar een beperkt beeld 
van het verhaal. Verderop wordt dieper ingegaan op verschillen in jobinhoud en –kwaliteit. 
Eerst wordt gekeken naar de verdeling van de verschillende groepen van origine over de 
beroepscategorieën in 2010. De beroepscategorieën zijn gebaseerd op de International 
Standard Classification of Occupations, ontwikkeld door de International Labour 
Organisation (ILO, 2013). De classificatie is bedoeld om beroepen te kwalificeren op basis 
van de vereiste competenties, taken en verantwoordelijkheden. De meest gedetailleerde 
classificatie gaat tot 3 digits, maar wordt hier beperkt tot een 9-puntenschaal. Tot de 
hoogste categorie 1 behoren de hoogste leidinggevende managementjobs, de laagste 
categorie 9 bestaat uit puur elementaire, laaggekwalificeerde arbeid. Van elke effectief 
tewerkgestelde respondent werd het beroep voor 2010 ingedeeld in een van de 9 
categorieën.
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Figuur 5: Verdeling werkende bevolking over ISCO-beroepscategorieën, 2010
Bron: Labour Force Survey, 2005-2010.

De groep van natives wordt opnieuw afgezet tegenover vier groepen migranten 
volgens origine, weergegeven in figuur 5. Daarbij is er een opvallende vaststelling: 
zowel in de allerhoogste als de allerlaagste categorie is er een oververtegenwoordiging 
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van migranten. Bovenaan de ISCO-rangschikking is er voor alle migranten, behalve 
voor niet-EU27-migranten, een oververtegenwoordiging in de hoogste categorie 
van leidinggevenden en managers. Dat wordt evenwel meteen gecompenseerd 
door een ondervertegenwoordiging in categorieën 2 en 3, waardoor het aandeel van 
hoog gekwalificeerde jobs voor alle niet-EU15-migranten lager uitvalt in vergelijking 
met natives. Onderaan de rangschikking is er voor alle migrantengroepen een 
oververtegenwoordiging, voornamelijk in categorieën 7 en 9. Categorie 7 handelt over 
ambachten (‘crafts and related trades workers’) en daar valt het percentage bij EU12-
migranten op. Iets meer dan een vijfde van alle werknemers afkomstig uit een EU12-land 
werkt in een ISCO7-job, waar dat bij natives iets meer dan 10 procent (9,6 procent) is. 
Wat betreft de allerlaagste jobcategorie is het verschil in aandeel nog groter. Van alle 
werkende natives werkt 8,47 procent in de laagste categorie, terwijl dit voor EU10- en EU2-
migranten respectievelijk 26,95 en 19,30 procent bedraagt. De verdeling van EU10- en 
EU2-nieuwkomers is niet sterk verschillend, met enkel een hoger aandeel van elementaire 
arbeid voor EU10-migranten. 
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Figuur 6: Verdeling werkende bevolking over ISCO-beroepscategorieën, 2010, mannen
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Figuur 7: Verdeling werkende bevolking over ISCO-beroepscategorieën, 2010, vrouwen
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Diezelfde opdeling wordt nu ook gemaakt voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Daarbij 
is er een opvallend verschil met betrekking tot de lagere categorieën. Bij mannen is 
er nog steeds een groter aandeel van elementaire arbeid, maar is er voornamelijk een 
oververtegenwoordiging in categorie 7 in vergelijking met natives. In de vrouwelijke 
werkende bevolking is er een spectaculaire oververtegenwoordiging in de laagste 
categorie. Vooral bij vrouwelijke EU10-migranten, met meer dan 40 procent van de 
tewerkgestelden in categorie 9, in mindere mate bij EU2-migranten, met iets minder dan 
30 procent in de laagste categorie. Bij vrouwelijke natives werkt slechts 9,74 procent in 
een elementair beroep. 

Een meer algemene manier om de verdeling over de beroepscategorieën te bekijken, 
is door te kijken naar de Index of Dissimilarity, ontwikkeld door Duncan & Duncan (1955), 
een demografische meeteenheid die de ongelijke verdeling tussen telkens twee groepen 
aanduidt. De Index of Dissimilarity is een meeteenheid tussen 0 en 1, die aangeeft 
hoeveel procent van de ene groep van categorie zou moeten veranderen om een gelijke 
verdeling tussen twee groepen te bekomen. Een score van 0 geeft een identieke verdeling 
aan voor twee groepen, een score van 1 toont een volledig verschillende verdeling aan 
van de twee vergeleken groepen. Tabel 6 geeft de indexscores aan van de verschillende 
groepen migranten in vergelijking met natives voor de verdeling van werkenden tussen 
de 9 jobniveaus. De laagste indexscore is te vinden bij EU14-migranten. In 2005 bedroeg 
die slechts 0,0714, waarbij dus slechts een goede 7 procent van de EU14-migranten van 
job zou moeten veranderen om een gelijke verdeling als die van natives te bekomen. In 
2010 is die score licht gestegen tot meer dan 9 procent (9,34 procent). Een grote factor 
in die ongelijkheid is bovendien te wijten aan de hoogste categorie, met bijna een vijfde 
van de tewerkgestelde EU14-migranten die werkzaam is in de hoogste beroepscategorie. 
De ongelijkheidsindex van EU12-migranten is van een totaal andere orde. Bij de EU10-
migranten was de ongelijkheidsindex met 0,3749 in 2010 het grootst, een lichte stijging 
tegenover 2005. De ongelijke verdeling van Roemenen en Bulgaren nam tussen 2005 
en 2010 sterk af, maar bleef met 0,2921 wel hoger dan bij niet-EU27-migranten. De 
ongelijkheid lijkt ook voor alle migranten gelijk te lopen bij mannen en vrouwen. Met 
uitzondering van de niet-EU27-migranten, met grotere segregatie bij vrouwen in  
2010.

5.2	Segregatie	in	laaggekwalificeerde	arbeid
Daarna gaan we specifieker in op de ongelijkheid in verdeling binnen de sector van het 
laagste jobniveau (ISCO 9), met een vergelijking tussen 2005 en 2010. Voor die index wordt 
nu wel gebruik gemaakt van de meer gedetailleerde ISCO-codes van 3 digits. Eerder dan 
een vergelijking tussen jobniveaus, gaat het hier meer om verschillen in jobinhoud. Eerst 
kijken we naar de verdeling van natives in de laaggekwalificeerde sector. In 2010 was die 
verdeling slechts licht gewijzigd tegenover 2005. Enkel het aandeel van schoonmaak is 
gevoelig gestegen, maar dit geldt ook voor alle groepen migranten. Wij vermoeden dat het 
sterk gestegen gebruik van dienstencheques hier speelt, waarbij veel schoonmaakarbeid, 
die voor de invoering van dienstencheques informeel was en dus niet in beeld kon 
worden gebracht, het formele arbeidscircuit is binnengetreden. In vergelijking met 
2005 is de index voor EU14- en niet-EU27-migranten nagenoeg onveranderd gebleven. 
Bij EU12-migranten zijn er twee omgekeerde evoluties: de ongelijkheidindex bij EU10-
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migranten is licht gestegen van 0,3147 naar 0,3575, terwijl de index van Roemeense en 
Bulgaarse migranten meer dan gehalveerd is, van 0,4884 naar 0,2321. De index is wel nog 
steeds hoger voor EU12-nieuwkomers dan voor andere immigranten.

Ongelijkheid in jobniveau tegenover 
natives

Ongelijkheid in verdeling binnen 
laaggeschoolde arbeid tegenover 

natives

Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen

2005

EU14 0.0714 0.1032 0.1421 0.1821 0.1349 0.1694

EU10 0.3187 0.3088 0.3376 0.3147 0.5570 0.1792

EU2 0.5484 0.3253 0.2774 0.4884 0.4628 0.5359

Niet-EU27 0.1849 0.1888 0.1773 0.1621 0.2370 0.1707

2010

EU14 0,09335 0,1194 0,12105 0.1705 0.0941 0.1444

EU10 0,3749 0,4136 0,4081 0.3575 0.4027 0.2423

EU2 0,2921 0,2949 0,29995 0.2321 0.2548 0.1594

Niet-EU27 0,2162 0,1798 0,2557 0.1834 0.1993 0.1738

Tabel 6: Index of Dissimilarity van migranten tegenover natives, 2005 versus 2010
Bron: Labour Force Survey, 2005-2010.

Aandeel in  
tewerkstelling in  
ISCO9-categorie,  

2010

Verandering  
in tewerkstelling in  

ISCO9-categorie,  
2005-2010

Aandeel in  
verandering,  

2005-2010

Natives 82,19 10,36 49,66

EU14 9,8 4,80 1,46

EU10 0,69 601,37 12,76

EU2 0,76 372,27 5,62

Niet-EU27 6,56 49,29 30,50

Totaal 100,00 17,39 100,00

Tabel 7: Bevolkingsgroei en aandeel in ISCO9-categorie volgens afkomst, 16-64 jaar, 2005-2010

Figuren 8 en 9 geven een meer gedetailleerd beeld van de verdeling binnen de ISCO9-
categorie. Tussen 2005 en 2010 groeide het aantal tewerkgestelden in de laagste 
categorie opvallend sterk, met meer dan 17 procent. De groei van natives in die sector is 
lager dan de totale stijging en zeer klein in vergelijking met het sterk gestegen aandeel 
van niet-EU15-migranten. De verdeling van natives over de jobcategorieën lijkt tussen 
2005 en 2010 evenwel niet veel te zijn gewijzigd. Er is een lichte daling van het aandeel 
van de verwerkende nijverheid en gebouwpersoneel, maar voor het overige zijn er niet 
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veel veranderingen. Binnen de groep van EU12-migranten blijken de verschillen groot 
tussen EU10- en EU2-werknemers. De ongelijke verdeling voor EU10-migranten lijkt 
voornamelijk te wijten aan een oververtegenwoordiging in de schoonmaak en een 
ondervertegenwoordiging in de transportsector. Voor EU2-migranten lijkt de ongelijkheid 
in vergelijking met natives voornamelijk te moeten worden gezocht bij een groter aandeel 
tewerkgestelden als gebouwpersoneel of in de bouwnijverheid.
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Figuur 8: Verdeling binnen ISCO9-categorie, 2005
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Figuur 9: Verdeling binnen ISCO9-categorie, 2010
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5.3	(Over)kwalificatie	in	laaggekwalificeerde	arbeid
Nu focussen we ons verder op die specifieke groep van werknemers in laaggekwalificeerde 
arbeid. De vorige tabellen toonden reeds dat de verdeling over de jobniveaus en 
jobinhoud in de laagste sector duidelijk verschilt volgens origine. Nu gaan we dieper in 
op het profiel van de werknemers in de laaggekwalificeerde sector. Daarbij kijken we naar 
het opleidingsniveau van de mensen die een laaggekwalificeerde job uitoefenen. Een 
belangrijk aspect van jobkwaliteit is immers of werknemers een job uitoefenen die bij 
hun eigen competenties past. Niet zozeer voor de werkgever, maar voor de werknemer 
is een job die onder het eigen competentieniveau ligt, een onderbenutting van de 
eigen mogelijkheden en het eigen kapitaal. Kangasniemi en Kauhanen (2013) vonden in 
Finland, Duitsland, VK en Nederland al tekenen van overkwalificatie bij EU12-migranten, 
waarbij EU12-nieuwkomers een grotere kans hadden op een job in elementaire arbeid 
dan natives met een gelijkaardig profiel. Hoewel het zeker geen absoluut bindende factor 
is, gebruiken we het hoogst behaalde diplomaniveau hier als maatstaf voor iemands 
competenties. Het hoogste behaalde diplomaniveau wordt beschreven in drie categorieën: 
laaggeschoold (lager secundair onderwijs), middengeschoold (hoger secundair 
onderwijs) en hooggeschoold (tertiair onderwijs). Bij natives en EU14-migranten is slechts 
respectievelijk 4,13 en 4,64 procent van de tewerkgestelden in laaggekwalificeerde arbeid 
hooggeschoold. Wanneer wordt gekeken naar het opleidingsprofiel van EU12-migranten 
in de laagste jobcategorie, is het opmerkelijk dat er daar veel meer hooggeschoolden 
werkzaam zijn. Bijna een op vijf (19,49 procent) van de EU10-migranten die elementaire 
jobs uitoefenen, heeft een diploma hoger onderwijs. Voor Roemeense en Bulgaarse 
migranten is bijna een op zes (15.91 procent) in elementaire arbeid hooggeschoold. Het 
aandeel hooggeschoolden in de laagste jobcategorie is daarmee zelfs groter dan bij niet-
EU27-migranten (11.67 procent).

Diezelfde vergelijking wordt nu ook afzonderlijk uitgevoerd voor mannen en vrouwen. 
In de groep van natives is het scholingsniveau van mannen en vrouwen in de ISCO9-
categorie niet sterk verschillend. Voor EU12-nieuwkomers lijkt er een opvallend verschil: 
bij vrouwelijke EU12-migranten zijn er beduidend meer hooggeschoolden aan de slag 
in de laaggekwalificeerde sector. Voor EU10- en EU2-vrouwen is telkens meer dan een 
vijfde van de ISCO9-werknemers hooggeschoold, terwijl dit voor EU10- en EU2-mannen 
respectievelijk 13,33 en 7,95 procent is. En hoewel de overkwalificatie van een andere orde 
is, is ook een groter aandeel middengeschoolden te vinden bij vrouwen: 51,36 en 33,46 
procent van respectievelijk EU10 en EU2, tegenover 39,84 en 28,63 procent bij mannen. 
Het probleem van overkwalificatie van EU12-migranten in de laagste jobcategorie is dus 
veel nijpender bij vrouwen dan bij mannen.

Er kunnen verschillende redenen worden aangehaald voor overkwalificatie. De 
voornaamste is dat een diploma mogelijk niet alles zegt over iemands kwalificaties. 
Specifiek voor migranten kunnen er andere factoren in het nadeel spelen: gebrekkige 
kennis van de Nederlandse taal, onvoldoende kennis van de arbeidsmarkt en gebrek 
aan wat Zorlu (2011) host-country-specific capital noemt. De precieze oorzaken van die 
overkwalificatie vallen echter buiten het bestek van dit hoofdstuk.
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Figuur 10: Opleidingsniveau in ISCO9-categorie, 2010
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Figuur 11: Opleidingsniveau in ISCO9-categorie, 2010, mannen
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Figuur 12: Opleidingsniveau in ISCO9-categorie, 2010, vrouwen

5.4	Verschillen	in	jobkwaliteit	in	laaggekwalificeerde	arbeid
Overkwalificatie is één aspect, maar daarnaast kunnen er ook andere factoren spelen 
in jobkwaliteit. Een belangrijk aspect van jobkwaliteit is het arbeidsregime, oftewel 
het aantal gewerkte uren. Een deeltijdse betrekking heeft een lagere werkintensiteit 
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dan een voltijdse betrekking van hetzelfde jobniveau en geeft in de meeste gevallen 
ook aanleiding tot een lager inkomen. Hoewel er in België ondertussen een scala aan 
deeltijdse regimes bestaat, maken we hier enkel het onderscheid tussen voltijds en 
deeltijds. Van de hele laaggekwalificeerde arbeidsmarkt is meer dan 40 procent (43,16 
procent) deeltijds tewerkgesteld. Het laagste aandeel deeltijdsen is te vinden bij natives, 
bij elk van de migrantengroepen is dat percentage hoger. EU14- en EU2-nieuwkomers 
werken elk voor iets meer dan de helft deeltijds, respectievelijk 52,35 en 51,33 procent. 
EU10-nieuwkomers hebben van alle migranten het hoogste aandeel deeltijdsen. Iets 
meer dan zes op tien (60,93 procent) van de tewerkgestelden in laaggekwalificeerde 
arbeid werkt deeltijds.

 Voltijds Deeltijds

Native 58.28 41.72

EU14 47.65 52.35

EU10 39.07 60.93

EU2 48.67 51.33

Niet-EU27 55.26 44.74

Total 56.84 43.16

Tabel 8: Vergelijking voltijds/deeltijds in ISCO9-categorie, 2010

Zeker bij de bespreking van deeltijdse arbeid is een opdeling tussen mannen vrouwen 
onontbeerlijk en dat blijkt ook uit tabel 9. Het verschil in arbeidsregime tussen mannen 
en vrouwen is opvallend in de ISCO9-categorie. Voor mannen is het hoogste percentage 
deeltijdsen te vinden bij EU10-migranten, waar meer dan een kwart (27,06 procent) 
deeltijds werkt, tegenover 13,86 procent bij natives. Bij vrouwen zijn de cijfers van 
deeltijdse arbeid, op EU2 na, gelijklopend: in de meeste groepen is ongeveer twee derde 
deeltijds aan het werk. Enkel bij Roemeense en Bulgaarse vrouwen is er een opvallende 
uitschieter: daar werkt bijna vier op vijf (79,77 procent) deeltijds.

Mannen Vrouwen

 Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds

Native 86.14 13.86 33.29 66.71

EU14 90.97 9.03 30.76 69.24

EU10 72.94 27.06 33.70 66.30

EU2 95.22 4.78 20.23 79.77

Niet-EU27 78.46 21.54 34.05 65.95

Total 85.17 14.83 33.09 66.91

Tabel 9: Vergelijking voltijds/deeltijds in ISCO9-categorie, 2010, mannen versus vrouwen

Een belangrijke nuance is wel dat deeltijds werken niet altijd een lagere jobkwaliteit 
impliceert. Wanneer iemand vrijwillig deeltijds gaat werken, om welke reden dan ook, 
zal zijn/haar inkomen weliswaar lager zijn, maar zal de werknemer dit niet per se ervaren 
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als een verlaging van jobkwaliteit. De vraag is of de deeltijdse job vrijwillig of onvrijwillig 
wordt uitgeoefend. Met onvrijwillig wordt hier bedoeld dat de werknemer eigenlijk liever 
voltijds wilde werken, maar geen voltijdse job kon vinden. In de Labour Force Survey kan 
worden nagegaan wat het motief was om deeltijds te gaan werken, zoals weergegeven 
in tabel 10. Sommige categorieën in de Labour Force Survey (bv. gezondheidsredenen) 
kunnen bezwaarlijk als vrijwillig deeltijds worden beschouwd, dus daarom wordt 
enkel uitgegaan van onvrijwillig wanneer de werknemer deeltijds werkt, maar in de 
mogelijkheid was om voltijds te werken.

Opleiding Gezondheids-
redenen

Zorg voor 
anderen

Andere 
familiale 
redenen

Kon geen 
voltijdse job 

vinden

Andere

Native 2.1 7.62 11.01 27.27 13.41 38.59

EU15 0 5.11 7.85 20.13 25.72 41.19

EU10 2.92 0 12.37 27.13 37.05 20.53

EU2 3.75 4.2 40.99 16.08 24.29 10.69

Niet-EU27 2.25 2.32 12.5 17.66 36.85 28.41

Total 2.05 6.44 11.47 25.35 18.33 36.37

Tabel 10: Reden voor deeltijds werk in ISCO9-categorie, 2010

Van de totale groep van deeltijdsen in de laaggekwalificeerde sector werkt iets minder 
dan een op vijf (18,33 procent) onvrijwillig deeltijds. Voor alle migranten is het aandeel 
onvrijwillig deeltijdsen in de deeltijdse, laaggekwalificeerde sector beduidend hoger 
dan bij natives. De groep van EU10 blijkt daarbij het meest benadeeld. Meer dan een 
op drie (37,05 procent) van de deeltijdse EU10-werknemers in laaggeschoolde arbeid wil 
eigenlijk het liefst voltijds werken, maar kon geen voltijdse job vinden en heeft dan maar 
beslist om een deeltijdse job aan te nemen. Voor niet-EU27-migranten gaat het om een 
vergelijkbaar percentage (36,85 procent), terwijl bij EU14- en EU2-migranten ongeveer 
een kwart van de deeltijdsen (respectievelijk 25,72 en 24,29 procent) onvrijwillig 
deeltijds werkt. Voornamelijk voor EU10-migranten lijkt er dus een belangrijk nadeel qua 
onvrijwillig deeltijds werken.

Een ander verschil in kwaliteit van tewerkstelling is het type contract. Opnieuw 
Kangasniemi en Kauhanen (2013) stelden vast dat in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland 
en Nederland EU12-nieuwkomers vaker in tijdelijke jobs en als zelfstandige werkten. In de 
Labour Force Survey kan worden nagegaan of de werknemer onder een vast of een tijdelijk 
contract werkt. Een vast contract biedt meer werkzekerheid voor een langere periode en 
kan worden beschouwd als een factor van hogere jobkwaliteit. In totaal werkte in 2010 
bijna 15 procent (14,47 procent) van de werknemers in laaggekwalificeerde arbeid onder 
een tijdelijk contract. Het laagste aandeel tijdelijke werknemers is te vinden bij natives, 
met slechts een licht hoger aandeel bij EU14-migranten. Ook bij EU10-migranten is het 
aandeel slechts licht hoger. Veruit het hoogste aandeel tijdelijke arbeidskrachten is te zien 
bij de EU2-ers, met bijna 30 procent (28,18 procent) van de Roemenen en Bulgaren in de 
laagste jobcategorie die werkt met een tijdelijk contract. Er lijkt dus voornamelijk een 
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nadeel in werkzekerheid voor EU2- en niet-EU27-migranten. Afzonderlijke analyses voor 
mannen en vrouwen leverden geen opvallende verschillen op.

Vast Tijdelijk Onbekend

Native 86.58 12.76 0.66

EU15 84.45 13.94 1.61

EU10 84.48 15.52 0

EU2 65.42 28.18 6.4

Niet-EU27 76.26 22.33 1.41

Total 84.65 14.47 0.87

Tabel 11: Type arbeidscontract in ISCO9-categorie, 2010

Mannen Vrouwen

 Vast Tijdelijk Vast Tijdelijk

Native 91.38 8.62 87.97 12.03

EU15 93.90 6.10 86.94 13.06

EU10 86.40 13.60 87.78 12.22

EU2 79.92 20.28 72.60 27.40

Niet-EU27 88.04 11.96 80.59 19.41

Totaal 90.88 9.12 86.75 13.25

Tabel 12: Type arbeidscontract in ISCO9-categorie, 2010 mannen versus vrouwen

Opnieuw moet de nuance worden aangebracht of het om vrijwillige of onvrijwillige 
tijdelijke arbeid gaat. Ook voor het contracttype kon in de LFS worden nagegaan wat 
het motief was, zoals weergegeven in tabel 13. Met onvrijwillig wordt ook hier bedoeld 
dat de werknemer liever met een vast contract wilde werken, maar geen job met een 
vast contract kon vinden. De vergelijking van die motieven geeft een iets genuanceerder 
beeld van de verschillen in type van contract. In totaal werkt meer dan drie kwart (77,69 
procent) van de tijdelijke werknemers onvrijwillig onder een tijdelijk contract.

Bij vergelijking van natives en immigranten is er een opvallende vaststelling. Voor 
natives is iets meer dan 20 procent vrijwillig tijdelijk tewerkgesteld, maar behalve voor 
migranten van buiten de EU27, is het aandeel vrijwillig tijdelijke werknemers hoger. Bij 
EU27-migranten geven dus meer mensen aan dat ze zelf bewust voor een tijdelijke job 
hebben gekozen. Het hoogste aandeel is bovendien te vinden bij EU10-migranten, waar 
bijna 30 procent van de tijdelijke werknemers aangeeft vrijwillig voor een tijdelijke job te 
hebben gekozen. Het probleem van onvrijwillig onder een tijdelijk contract te werken lijkt 
het hoogste bij de niet-EU27-migranten, waar ongeveer 5 op 6 werknemers geen vaste 
job kon vinden en dus onvrijwillig onder een tijdelijk contract werkt. Voor alle groepen 
behalve EU10-migranten is het aandeel tijdelijk tewerkgestelden hoger bij vrouwen.
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Andere Kon geen 
vaste job vinden

Wilde geen 
vaste job

Native 1.81 76.68 21.51

EU15 0 76.76 23.24

EU10 0 70.68 29.32

EU2 0 71.93 28.07

Niet-EU27 0.84 83.12 16.04

Total 1.46 77.69 20.85

Tabel 13: Reden voor tijdelijk werk in ISCO9-categorie, 2010

5.5	Vergelijking	met	andere	jobniveaus
Een slotvraag is of deze verschillen in jobkwaliteit algemeen gelden of typisch zijn 
voor laaggekwalificeerde arbeid. Daarom wordt nu ook dezelfde analyse gevoerd bij 
middengekwalificeerde (ISCO 4 tot en met ISCO 8) en hooggekwalificeerde (ISCO 1 tot en 
met ISCO 3). In eerste instantie wordt het verschil in scholingsniveau vergeleken voor de 
twee andere jobniveaus.
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Figuur 13: Scholingsniveau voor midden- en hooggekwalificeerde jobs, 2010
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Daaruit blijkt toch een ander beeld voor de hoge en middenklassejobs in vergelijking 
met de laagste categorie. Het scholingsprofiel van de mensen die in hoge jobs werken, 
komt sterker overeen voor alle origines dan in de laagste categorie. Opvallend is daarbij 
dat bij de EU12-nieuwkomers meer middengeschoolden en licht meer laaggeschoolden 
in hogere jobs zitten. Het scholingsniveau van EU10-migranten in middenjobs komt 
nagenoeg overeen met dat van natives. Bij de EU2-migranten is het scholingsprofiel 
opvallend verschillend. Daar blijkt dat een veel hoger aandeel van laaggeschoolden 
in middengekwalificeerde jobs zit. Omdat zowel de hoge als middenjobs echter vrij 
heterogene groepen zijn, lijkt het niet aangewezen om hier verregaande conclusies aan 
te verbinden. Bovendien geldt ook dat zowel voor midden- als hooggeschoolden niet 
alleen het niveau van een diploma iets zegt over iemands kansen op de arbeidsmarkt, 
maar ook de inhoud van het diploma.

De tweede vergelijking is die van het arbeidsregime. In de sector van de midden- en 
hoge jobs is er duidelijk minder deeltijdse arbeid. Respectievelijk 26,98 en 21,21 procent 
van de werknemers werkt deeltijds, in tegenstelling tot meer dan 40 procent in de laagste 
categorie. Dat lagere aandeel geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. De verhouding 
tussen migranten en niet-migranten is echter ook verschillend. Waar in de laagste 
categorie migranten vaker deeltijds werkten, zijn het in de hogere categorieën natives 
die vaker een deeltijdse job uitoefenen.

Totaal Mannen Vrouwen

 Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds

Native 72.82 27.18 89.69 10.31 51.68 48.32

EU14 72.41 27.59 91.76 8.24 49.89 50.11

EU10 78.14 21.86 92.64 7.36 61.19 38.81

EU2 77.33 22.67 93.65 6.35 45.67 54.33

Niet-EU27 75.18 24.82 87.22 12.78 54.35 45.65

Total 73.02 26.98 89.63 10.37 51.79 48.21

Tabel 14: Deeltijdse arbeid middenjobs (ISCO 4 t.e.m. ISCO 8), 2010

Totaal Mannen Vrouwen

 Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds

Native 78.21 21.79 92.65 7.35 63.68 36.32

EU14 82.85 17.15 94.33 5.67 67.58 32.42

EU10 85.21 14.79 99.04 0.96 79.15 20.85

EU2 93.86 6.14 89.76 10.24 96.03 3.97

Niet-EU27 83.47 16.53 91.88 8.12 73.25 26.75

Total 78.79 21.21 92.74 7.26 64.46 35.54

Tabel 15: Deeltijdse arbeid hoge jobs (ISCO 1 t.e.m. ISCO 3), 2010
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Ook zijn er verschillen in onvrijwillig deeltijdse arbeid tussen de jobniveaus. In de hogere 
categorieën zijn minder mensen onvrijwillig deeltijds aan het werk: 7,26 en 12,15 procent 
onvrijwillig deeltijdse arbeid tegenover 18,33 procent onvrijwillig deeltijdse arbeid in 
de ISCO9-categorie. In de hoogste categorie zijn er specifiek voor EU12-migranten geen 
aanwijzingen dat er meer onvrijwillige deeltijdse arbeid is dan bij natives, er lijkt enkel een 
probleem bij niet-EU27-migranten. Voor de middencategorie van jobs zijn er bij natives 
en alle groepen migranten dan weer een hoger aandeel onvrijwillig deeltijdsen. Een 
opvallende uitschieter zijn daarbij EU10-migranten, met meer dan 40 procent onvrijwillig 
deeltijdsen. 

Opleiding Gezondheids-
redenen

Zorg voor 
anderen

Andere 
familiale 
redenen

Kon geen 
voltijdse job 

vinden

Andere

Native 1.66 3.76 19.58 35.4 7.03 32.58

EU15 5.36 1.47 18.26 41.47 5.76 27.68

EU10 10.36 9.46 28.92 29.37 6.76 15.14

EU2 0 0 16.79 32.44 0 50.76

Niet-EU27 1.92 3.23 17.59 28.66 16.63 31.97

Total 1.88 3.64 19.48 35.46 7.26 32.27

Tabel 16: Reden voor deeltijdse arbeid hoge jobs (ISCO 1 t.e.m. ISCO 3), 2010

Opleiding Gezondheids-
redenen

Zorg voor 
anderen

Andere 
familiale 
redenen

Kon geen 
voltijdse job 

vinden

Andere

Native 4.06 4.99 15.53 31.04 10.42 33.96

EU15 2.99 2.63 11.1 32.82 14.74 35.72

EU10 5.01 0 7.84 16 40.25 30.9

EU2 13.78 0 19.13 11.79 18.47 36.82

Niet-EU27 6.82 3.41 12.28 19.55 31.04 26.89

Total 4.23 4.73 15.08 30.23 12.15 33.58

Tabel 17: Reden voor deeltijdse arbeid middenjobs (ISCO 4 t.e.m. ISCO 8), 2010

Een laatste vergelijking tussen de jobniveaus gaat over het contracttype en de verhouding 
tussen vaste en tijdelijke werknemers. Zowel bij de hoge (7,29 procent) als middenjobs 
(8,21 procent) is er een lager aandeel van tijdelijke werknemers. Wat betreft het motief 
achter tijdelijk werk zien we dezelfde ontwikkeling als bij de laagste jobcategorie. Hoewel 
een hoger percentage deeltijdse werknemers bij EU12-migranten, geeft een groter deel 
aan vrijwillig tijdelijk tewerkgesteld te zijn.
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Totaal Mannen Vrouwen

 Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds

Native 93.27 6.73 95.06 4.94 91.46 8.54

EU14 90.06 9.94 91.76 8.24 87.79 12.21

EU10 85.23 14.77 85.75 14.25 85.01 14.99

EU2 80.96 19.04 91.93 8.07 75.16 24.84

Niet-EU27 86.17 13.83 85.97 14.03 86.43 13.57

Totaal 92.71 7.29 94.4 5.6 90.98 9.02

Tabel 18: Contracttype hoge jobs (ISCO 1 t.e.m. ISCO 3), 2010

Totaal Mannen Vrouwen

 Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds Voltijds Deeltijds

Native 92.64 7.36 93.2 6.8 91.95 8.05

EU14 90.39 9.61 94.1 5.9 86.07 13.93

EU10 84.53 15.47 84.27 15.73 84.83 15.17

EU2 91.94 8.06 93.8 6.2 88.33 11.67

Niet-EU27 82.83 17.17 85.66 14.34 77.92 22.08

Totaal 91.79 8.21 92.59 7.41 90.77 9.23

Tabel 19: Contracttype middenjobs (ISCO 4 t.e.m. ISCO 8), 2010

Andere Kon geen vaste job vinden Wilde geen vaste job

Native 3.69 78.36 17.95

EU15 2.38 72.39 25.23

EU10 0 58.48 41.52

EU2 0 75.28 24.72

Niet-EU27 1.04 65.33 33.62

Totaal 3.32 76.64 20.04

Tabel 20: Reden voor tijdelijk werk hoge jobs (ISCO 1 t.e.m. ISCO 3), 2010

Andere Kon geen vaste job vinden Wilde geen vaste job

Native 4.63 69.8 25.57

EU15 0.63 82.41 16.96

EU10 10.9 54.1 35

EU2 0 70.1 29.9

Niet-EU27 2.86 71.25 25.89

Totaal 4.14 70.75 25.11

Tabel 21: Reden voor tijdelijk werk middenjobs (ISCO 4 t.e.m. ISCO 8), 2010
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Besluit
Het aandeel van EU12-migranten kende tussen 2005 en 2010 een zeer sterke stijging, 
maar is in vergelijking met EU14- en niet-EU27-migranten nog een zeer beperkte groep. 
Hun aandeel in de laaggeschoolde arbeidsreserve blijkt ook veel sterker gestegen en staat 
in contrast met de daling van het aantal laaggeschoolde natives en EU14-migranten, wat 
wijst op het zwakkere scholingsprofiel van de recente instroom uit de nieuwe lidstaten.

De vraag was ook wat de invloed zou zijn op de reeds aanwezige laaggeschoolde (en 
dus kwetsbare) arbeidsreserve. Die impact lijkt vooralsnog beperkt, mede door het korte 
tijdsperspectief en het beperkte belang van EU12-migranten in de totale arbeidsmarkt. 
Binnen het segment van de laaggeschoolde arbeidsmarkt is het belang van natives 
sterk gedaald en die daling is licht hoger dan de daling van hun aandeel in de totale 
laaggeschoolde bevolking op arbeidsleeftijd. Dat kleinere aandeel van natives is deels 
te wijten aan de gestegen scholingsgraad van natives op arbeidsleeftijd, waarmee het 
lagere scholingsniveau van EU12- en niet-EU27-migranten complementair is. Het sterk 
gestegen aandeel van niet-EU15-migranten bij de werkende laaggeschoolden geeft 
evenwel toch een lichte indicatie dat laaggeschoolde natives het moeilijker hebben 
op de laaggeschoolde arbeidsmarkt. Wat echter positief is, is dat het aandeel in de 
tewerkgestelde bevolking van EU12-migranten sterker is gestegen dan hun aandeel in de 
totale bevolking tussen 16 en 64 jaar, wat een indicatie is dat zij goede tewerkstellingscijfers 
kunnen voorleggen en dus geen bijkomende druk op de welvaartsstaat leggen.

Een diepere kijk naar de laagste arbeidssector leert ook dat EU12-migranten wel 
degelijk een prijs betalen op de Belgische arbeidsmarkt. Zo is er sprake van sterke 
overkwalificatie van EU12-migranten in het laagste jobniveau en die overkwalificatie is 
sterker bij vrouwen dan bij mannen. In de laagste categorie is er ook meer deeltijdse arbeid 
en meer onvrijwillig deeltijdse arbeid. Die vaststelling lijkt wel degelijk selectief volgens 
jobniveau: in de hoogste categorie was er nagenoeg geen verschil in onvrijwillig deeltijds 
werken en in de middencategorie gold dit enkel voor EU10-migranten. Het beeld van 
jobzekerheid gaf een ambigu beeld. EU12-migranten waren vaker tewerkgesteld onder 
een tijdelijk contract (zelfs zonder seizoensarbeid), maar tegelijk gaven meer tijdelijke 
werknemers aan dat ze vrijwillig tijdelijk werkten. Dat hogere percentage vrijwillig 
tijdelijken bleek ook in de hogere jobniveaus het geval. Mogelijk geeft dit aan dat die 
migranten van plan zijn om binnen afzienbare tijd terug te keren (dus circulaire migratie), 
doch dit is louter speculatie.

Vijf jaar is uiteraard een zeer kort tijdsperspectief. Wat de impact op lange termijn 
zal zijn van de instroom van de nieuwe lidstaten op de Belgische arbeidsmarkt, blijft 
moeilijk te voorspellen, maar vraagt, zeker gezien de steile opkomst van deze groep in de 
(werkende) bevolking, om opvolging in de toekomst.
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Peter De Cuyper en Hugo Durieux

Inleiding
In de context van stijgende intra-Europese migratie en de economische crisis in 
Zuid-Europa (Portugal en Spanje), onderzoekt dit hoofdstuk welke migratie- en 
integratietrajecten van Zuid-Europese burgers (ook deze van niet-Europese herkomst) 
in Vlaanderen plaatsvinden. Vlaanderen wordt niet alleen gekenmerkt door een sterk 
Europese migratie, die de laatste jaren nog groeide onder meer vanuit het Zuiden en 
Oosten van Europa; ook de belangstelling voor deze Europese burgers in het Vlaamse 
beleid is recent sterk toegenomen. Ons onderzoek toont ook aan dat de noden van deze 
groep migranten op aspecten zoals taal niet essentieel verschillen van de noden van de 
prioritaire doelgroep van het inburgeringsbeleid, i.e. niet-EU-burgers.

De studie vertrekt vanuit het EU-beleid van mobiliteit (EU-burgers) versus migratie 
(niet-EU-burgers) en zoomt in op het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid (voor 
zowel EU-burgers als niet-EU-burgers), waarbij de wisselwerking en spanningsvelden 
tussen de verschillende beleidsniveaus belicht worden. Er gelden namelijk verschillende 
wetgevingen voor de beweging van EU- en niet-EU burgers binnen de Europese Unie. 
Deze wetgevingen weerspiegelen zich in het Vlaamse inburgeringsbeleid.

Na een beknopte literatuurstudie over mobiliteit en integratie van EU-burgers, gaat dit 
onderzoek na in welke mate het onderscheid in doelgroepen in dat inburgeringsbeleid 
strookt met de reële integratienoden van de verschillende nieuwkomers en dus al dan 
niet weerspiegeld wordt in de feitelijke inburgeringtrajecten, meer bepaald in deze van 
Portugese en Spaanse nieuwkomers in Vlaanderen. Uit de toelichting van die noden blijkt 
dat de participatie van Portugezen en Spanjaarden aan taalcursussen, zij het door middel 
van inburgeringstrajecten of via werkgevers, hoger ligt dan die van andere EU-migranten. 
De trajecten, in samenspel met andere factoren, relativeren het onderscheid tussen de 
mobiele EU-burger en de niet-EU migrant.
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1.	Een	blik	op	het	beleid

1.1	 Het	Europees	(en	nationaal)	intra-EU-mobiliteits-	en	
migratiebeleid

Dit luik zoomt in op het intra-EU-mobiliteits- en migratiebeleid van EU-burgers versus 
niet-EU-burgers dat vooral op Europees niveau, maar ook op nationaal niveau wordt 
vormgegeven. Migratiebeleid is complex en vindt plaats op verschillende beleidsniveaus. 
We beogen echter geen exhaustief overzicht te geven van de volledige wetgeving en 
de resulterende juridische categorieën van migranten (Voor een verdere juridische 
uitwerking van het vrij verkeer van Unieburgers en hun (niet-EU-) familieleden, zie 
Mortelmans, Van de Pol & Vanheule in dit volume).

EU-burgers
De vrijheid van beweging is een belangrijk recht van EU-burgers. Het staat centraal 
in het Europees project en geeft de mogelijkheid om te studeren, werken, wonen, 
leven en pensioneren in een andere EU-lidstaat (Boswell & Geddes, 2011:178). Het 
mobiliteitsbeleid van de Europese Unie werd vastgelegd in Richtlijn 2004/38/EG van 
het Europees Parlement, die het verblijfsrecht van EU-onderdanen en hun familieleden 
regelt.1 Wat betreft het recht op vrij verkeer en verblijf van maximaal drie maanden, 
worden geen beperkingen opgelegd voor EU-burgers. Voor een verblijf van meer dan 
drie maanden, dienen EU-burgers tewerkgesteld te zijn in het gastland, over voldoende 
bestaansmiddelen en een ziektekostverzekering te beschikken of te studeren in het 
gastland en over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. De familieleden van 
EU-burgers die aan deze voorwaarden voldoen hebben ook recht op een verblijf van 
meer dan drie maanden. Een duurzaam verblijf kan aangevraagd worden na een 
ononderbroken verblijf van 5 jaar in het gastland en geeft recht op dezelfde behandeling 
als de nationale onderdanen.2 Wat betreft het vrije verkeer van werknemers, onder meer 
bepaald door verordening 492/20113, kunnen er daarnaast speciale maatregelen gelden, 
zoals beperkingen in verband met het werk voor overheidsdiensten van het gastland (zie 
in dit verband de bijdrage van Vogt et al. in dit volume).

Niet-EU-burgers
Het gemeenschappelijk EU-beleid tegenover niet-EU-burgers ontstond in 1997 met het 
Verdrag van Amsterdam. Het merendeel van de EU-richtlijnen zijn gericht op het beperken 
van de migratie van niet-EU-burgers naar en binnen de Europese Unie (Borkert & Penninx, 
2012:9). Enkele EU-instrumenten bieden echter gunstigere condities voor bepaalde 
groepen van niet-EU-burgers, zoals niet-EU-familieleden van EU-burgers en niet-EU 
burgers na vijf jaar wettelijk en ononderbroken verblijf in een EU-land4. Het algemeen  
 

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:nl:PDF
2 http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_

internal_market/l33152_nl.htm#KEY
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=NL
4 Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig 

ingezeten onderdanen van derde landen. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. 
do?uri=OJ:L:2004:016:0044:0053:nl:pdf
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verkeer en kort verblijf (van niet meer dan 3 maanden) van niet-EU-burgers in Europa 
wordt bepaald op het niveau van de Schengen-ruimte.5 Onderdanen van bepaalde 
herkomstlanden zijn vrijgesteld van visumverplichting, maar het merendeel van de niet-
EU-burgers dient een Schengen-visum aan te vragen om op het grondgebied van de 
Schengen-lidstaten te kunnen verblijven. Voor lang verblijf (van meer dan 3 maanden) 
kunnen niet-EU-burgers verblijf van langere duur aanvragen in het desbetreffende 
gastland op basis van studies, werk of familieredenen. Ze hebben ook het recht om een 
asielaanvraag in te dienen of kunnen een verblijfsvergunning verkrijgen op basis van 
andere redenen zoals regularisatie. 

Hoewel algemene richtlijnen uitgestippeld zijn op Europees niveau, zijn zowel een 
verblijfsvergunning van langere duur van niet-EU-burgers (De Bauche & De Bruycker, 
2012) als arbeidsmigratie van niet-EU burgers (Vogt et al in dit volume) sterk afhankelijk 
van nationale wetgevingen.

1.2	 EU-burgers	versus	niet-EU-burgers	in	het	migratie-	en	
integratiebeleid

Het bovengeschetste onderscheid tussen EU-burgers en niet-EU-burgers in het 
mobiliteits- en migratiebeleid van de Europese Unie heeft een duidelijke weerslag op de 
beleidsdomeinen inburgering en integratie.

Deze migratie- en mobiliteitsregimes gaan gepaard met twee contrasterende 
integratiefilosofieën. Enerzijds steunt intra-EU mobiliteit op de gedachte dat mobiliteit de 
efficiëntie van de Europese arbeidsmarkt ten goede komt. Anderzijds wordt de immigratie 
van niet-EU burgers beschouwd als een mogelijke bedreiging voor de natiestaat (Boswell 
en Geddes, 2011:181). Waar de migratie van niet-EU-burgers sterk gecontroleerd wordt en 
hun verblijf in een EU-lidstaat vaak gekoppeld wordt aan een verplicht integratietraject 
(zoals inburgering), geldt voor EU-burgers een beleid van vrij verkeer en verblijf binnen de 
Europese Unie en wordt hun mobiliteit gestimuleerd (Bauböck, 2012). In dit kader mogen 
EU-burgers dan ook niet verplicht worden om deel te nemen aan integratieprogramma’s 
(Richtlijn 2004/38/EG).

Het spanningsveld tussen de twee filosofieën werd recentelijk aan de kaak gesteld 
door Nederland en Vlaanderen die pleiten voor meer aandacht voor de gevolgen van 
intra-EU-mobiliteit, waarbij onder meer de integratie van EU-burgers op de agenda 
geplaatst wordt.

5 De Schengenruimte omvat 26 lidstaten: de vier landen van de Europese Vrijhandelsassociatie, 
EVA (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, Zwitserland) en 22 EU-lidstaten. Bulgarije, Kroatië, 
Roemenië maken op het moment van dit schrijven nog geen deel uit van de Schengenruimte en 
voor Cyprus is het verdrag nog niet in werking getreden. Verder maken Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk formeel gezien geen deel uit van de Schengenruimte. Denemarken behoort wel tot 
de Schengenruimte, maar kan zelf beslissen welke nieuwe maatregelen het al dan niet toepast.
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1.3	 Het	integratiebeleid	

Het inburgerings- en integratiebeleid in internationaal perspectief
Tijdens de voorbije decennia hebben verschillende West-Europese en OESO-landen 
beleidsmaatregelen geïntroduceerd om de integratie van nieuwkomers te verhogen 
(Verweij, 2012). De concrete vorm van de beleidsmaatregelen die integratie als objectief 
hebben, kent een grote variatie, alsook in doelgroep en term waarmee ze aangeduid 
worden. In dit hoofdstuk verwijzen we naar ‘inburgering en integratie’ indien we naar 
andere landen of regio’s refereren. Voor Vlaanderen maken we telkens het onderscheid 
tussen de twee begrippen.6 

Het beleid rond inburgering en integratie kan de focus leggen op het leren van de 
taal van het gastland, tewerkstelling of de waarden van de ontvangende samenleving 
(González Garibay & De Cuyper, 2013). Het Vlaamse inburgeringsbeleid wordt gekenmerkt 
door een mix van de drie componenten. Daarnaast verschilt de doelgroep van het 
inburgerings- en integratiebeleid ook van land tot land. Zo maken Australië, Canada en 
Nieuw-Zeeland in hun aanpak geen principieel onderscheid tussen nationaliteiten, maar 
richten zich soms wel naar specifieke ‘categorieën’ van migranten, zoals vluchtelingen. 
Europese landen daarentegen maken wel een scherp onderscheid: EU-burgers mogen niet 
verplicht worden om aan integratiemaatregelen deel te nemen, terwijl niet-EU-burgers 
vaak wel verplichte doelgroep zijn. Burgers uit Zwitserland en de landen van de Europese 
Economische Ruimte die geen lidstaat zijn (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) worden 
vaak ook als EU-burgers behandeld (in wat volgt refereren we naar EU+-burgers). 

Het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid7 
In Vlaanderen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het integratie- en het 
inburgeringsbeleid, waarbij inburgering een begeleid traject is naar integratie. Enerzijds 
is het integratiebeleid (Integratiedecreet) gericht op zelfstandige en evenredige 
participatie, toegankelijkheid van voorzieningen en het samenleven in diversiteit van de 
gehele samenleving, met enkele specifieke doelgroepen.8 

Het inburgeringsbeleid daarentegen (zoals vastgelegd in het Decreet van 28 
februari 2003 betreffende het Vlaams inburgeringsbeleid en gewijzigd bij de decreten 
van 14 juli 2006, 1 februari 2008 en 17 februari 2012) kent een specifieker traject en 
doelgroep. Het wordt vormgegeven aan de hand van een inburgeringtraject en heeft als 
voornaamste doel het verhogen van de zelfredzaamheid van inburgeraars (i.e. personen  
 
 

6 In niet-beleidscontext, hanteren we ‘integratie’ als algemeen begrip.
7 Deze paragraaf is gebaseerd op het beleid dat uitgetekend wordt door het Decreet van 28 

februari 2003 betreffende het Vlaams inburgeringsbeleid (zoals gewijzigd bij de decreten van 14 
juli 2006, 1 februari 2008 en 17 februari 2012). De veranderingen die geïntroduceerd werden 
door het Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid van 7 juni 2013 
worden niet in rekening gebracht. Die veranderingen hebben voornamelijk betrekking op de 
organisatie van de inburgeringssector aan de hand van een Extern Verzelfstandigd Agentschap. 
In het inburgeringstraject betreft de verhoging van het vereiste niveau Nederlands van A1 
naar A2 de meest ingrijpende verandering. Voor een bespreking van het nieuwe decreet zie De 
Cuyper & González Garibay (2013).

8 Voor een overzicht, zie KMI (2012b:9).
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die behoren tot de doelgroep van inburgering). Het bestaat uit de volgende drie pijlers: 
cursussen Maatschappelijke Oriëntatie (MO), cursussen Nederlands Tweede Taal (NT2) en 
Loopbaanoriëntatie (LO). Op basis van het professionele, educatieve of sociale perspectief 
dat binnen LO wordt afgebakend, wordt het traject van de inburgeraar vormgegeven. 

Figuur 1: Schematische (selectieve) voorstelling van de doelgroep inburgering in Vlaanderen
Bron: HIVA.

De doelgroep van het Vlaamse inburgeringsbeleid9 omvat meerderjarige vreemde lingen 
(personen met een huidige niet-Belgische nationaliteit) en Belgen met een vreemde 
herkomst (geboren in het buitenland met minstens één ouder geboren in het buitenland), 
ingeschreven in het Rijksregister in het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest met een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden. Deze algemene 
doelgroep, die onder meer EU+-burgers en hun gezinsmigranten omvat, heeft recht op  
 

9 Voor een volledige beschrijving van de doelgroep zie KMI (2012a).
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inburgering voor zover aan de voorwaarden voldaan wordt, en kan dus vrijwillig aan 
een inburgeringstraject beginnen. Bepaalde categorieën uit de doelgroep zijn verplicht 
om aan het inburgeringstraject deel te nemen, meer bepaald de nieuwkomers. Deze 
groep bevat onder meer niet-EU+-gezinsmigranten van Belgen en van niet-EU+-burgers, 
alsook erkende vluchtelingen, personen met het subsidiaire beschermingsstatuut en 
geregulariseerden. De verplichting geldt niet in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
Sommige migranten zijn vrijgesteld van de plicht tot inburgering, zoals EU+-burgers 
en hun familieleden(met uitzondering van de niet-EU+-familieleden van Belgen), 
arbeidsmigranten met tijdelijk verblijf dat kan leiden tot definitief verblijf, en asielzoekers 
na vier maanden procedure zonder negatief advies. Andere migranten hebben geen 
toegang tot inburgering. Zo worden minderjarigen, mensen zonder wettig verblijf, 
asielzoekers die nog geen 4 maanden asielprocedure lopen hebben en vreemdelingen 
met een tijdelijk verblijf (niet meer dan 3 maand of geen mogelijkheid tot permanent 
verblijf ) en hun gezinsmigranten uitgesloten van het inburgeringsrecht. Het betreft 
onder meer niet-EU+-studenten, tijdelijke arbeidsmigranten die geen definitief verblijf 
kunnen verkrijgen en gedetacheerde EU+- en niet-EU+-werknemers en zelfstandigen 
(Vanduynslager et al., 2013:93-94).

Uit voorgaande situering blijkt dat het EU-niveau het lokale Vlaamse beleid sterk 
beïnvloedt, zoals blijkt uit de verplichting tot (of uitsluiting van) inburgering voor 
verschillende groepen niet-EU-burgers, in tegenstelling tot EU-burgers. Naast nationaliteit 
worden ook duur van verblijf en reden van verblijf gehanteerd om de doelgroep af te 
bakenen. Het Vlaamse inburgeringsbeleid focust namelijk op personen met een (zicht 
op) lang verblijf in België, en sluit sommige personen met een tijdelijk verblijfsdoel (zoals 
gedetacheerde werknemers) uit van het inburgeringsbeleid. Ook reden van verblijf 
speelt een rol in de toegang tot inburgering, waarbij familie geprioriteerd wordt als reden 
tegenover werk en studie. We stellen ons echter de vraag in welke mate deze categorieën 
stroken met de reële integratienoden van de verschillende migranten, in dit hoofdstuk 
specifiek van EU-burgers.

2.	 Mobiliteit	en	integratie	van	EU-onderdanen	onder	de	loep
Dit hoofdstuk belicht kort enkele bestaande onderzoeken over mobiliteit van EU-burgers 
binnen de Europese Unie, en gaat dieper in op de integratie van EU-migranten in de 
wetenschappelijke literatuur.

2.1	 Intra-EU-mobiliteit	van	EU-burgers	in	kaart
Er zijn weinig officiële data beschikbaar over de intra-EU mobiliteit van EU-burgers gezien 
hun recht op vrij verkeer en verblijf. Tijdelijk verblijf, reden van verblijf en vorig land van 
verblijf worden vaak niet geregistreerd (Kraler & Reichler, 2010; De Bauche & De Bruycker, 
2012).

Verschillende studies analyseren intra-EU-mobiliteit van EU-burgers op basis van 
surveys. Uit Benton & Petrovic (2013) blijkt bijvoorbeeld dat naast werk ook familie, 
studie en andere redenen zoals pensionering aan belang winnen om het recht van vrij 
verkeer en verblijf in andere EU-lidstaten te benutten. Uit een survey (Santacreu, Baldoni 
& Carmen Albert, 2009) blijken familieredenen, werkmogelijkheden en levenskwaliteit de  
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voornaamste redenen van intra-EU-mobiliteit voor de respondenten. De motivaties voor 
intra-EU-mobiliteit variëren verder volgens land van herkomst en bestemming. 

Daarnaast is er een groeiend aantal publicaties over het verblijf van Noord-
Europeanen in het Zuiden van Europa in de context van retirement migration of health 
migration (Breivik, 2012), en over Oost-Europese (Favell, 2008) en Roma (Cahn & Guild, 
2008) migratie naar West-Europa. De relatief recente toetreding van Polen (2004), en van 
Bulgarije en Roemenië (2007) tot de Europese Unie kondigt een geleidelijke opkomst aan 
van de integratie van EU-burgers als beleidsthema. 

2.2	Integratie	van	EU-onderdanen
Tot nu toe heeft zoals het integratie- en inburgeringsbeleid zelf, ook de literatuur over dit 
beleid weinig aandacht besteed aan de integratie van EU-burgers.10 De bestaande bronnen 
met betrekking tot het integratiebeleid in de West-Europese landen en regio’s kunnen we 
verdelen in twee tradities: het bestuderen van het inburgerings- en integratiebeleid (en 
de relatie met het migratiebeleid) en het bestuderen van de effecten van dat beleid. 

Enerzijds zijn er talrijke studies over de doelstellingen van het integratiebeleid op zich, 
waarin de ethische en politieke implicaties van het beleid worden onderzocht (Joppke 
2007; Goodman, 2010, Böcker & Strik, 2011), alsook de governance-aspecten (Scholten, 
2007). Een tweede traditie gaat na in hoeverre inburgerings- en integratiemaatregelen, 
zoals taalcursussen en arbeidsmarktmaatregelen gericht op nieuwkomers, een impact 
hebben op de eigenlijke integratie van de doelgroep(González Garibay & De Cuyper, 
2013). De meeste academische studies in deze traditie richten zich op de integratie 
van nieuwkomers in de arbeidsmarkt in termen van tewerkstellingskansen of inkomen 
(Clausen & Husted, 2005; Hayfron, 2001; Joona & Nekby, 2012; Pons Rotger, 2011). 

Doorheen die twee tradities is duidelijk de klemtoon op niet-EU- (of niet-EU+-) 
burgers vast te stellen, onder meer te verklaren door de gelijkaardige beleidsfocus. 
Daarentegen is het beleid dat al dan niet actief wordt gevoerd door EU-lidstaten met 
betrekking tot de integratie van EU-burgers nog niet het onderwerp geweest van 
diepgaande studies, op enkele uitzonderingen na. De studies van Engbersen et al. 
(2011) en Engbersen (2012) zijn bijzonder relevant in de context van dit hoofdstuk. De 
auteurs onderzochten de integratiestrategieën en -noden van Bulgaarse, Poolse en 
Roemeense arbeidsmigranten in Nederland op vlak van culturele (taal en contacten 
met Nederlanders) en socio-economische (tewerkstellingskenmerken) integratie. De 
centrale conclusie van het onderzoek slaat op de heterogeniteit van de migranten, die 
zich vertaalt in gedifferentieerde integratienoden. Over het algemeen stelt de auteur 
(Engbersen, 2012:17) dat ‘(...) het huidige onderscheid tussen ‘mobiliteitsbeleid’ voor EU-
arbeidsmigranten en ‘integratiebeleid’ voor derdelanders [niet-EU-burgers] kunstmatig 
is en onvoldoende recht doet aan elementaire behoeften van verschillende groepen 
arbeidsmigranten om geholpen te worden bij hun tijdelijk, middellang dan wel duurzaam 
verblijf (…)’. Hij haalt bijvoorbeeld aan dat veel transnationale en vestigingsmigranten 
Nederlands op eigen initiatief leren.

10 De term ‘integratie’ gebruiken we in deze context niet in de zin van het Vlaamse beleid, maar 
vanuit de Europese definiëring als ‘a dynamic, two-way process of mutual accommodation by all 
immigrants and residents of Member States’ (Council of the European Union, 2004).
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De studie over EU- en niet-EU-expats van Van Bochove et al. (2011) komt tot 
gelijkaardige conclusies op vlak van het leren van Nederlands. De studie stelt dat taal 
het grootste obstakel is voor de integratie van expats in Rotterdam en Den Haag, en 
beklemtoont de nood aan taalcursussen. Deze nood wordt verder bevestigd door Collett 
(2013).

3.	 Mobiliteit-	en	integratietrajecten	van	Zuid-Europese	
migranten	in	Vlaanderen	

3.1	 Portugese	en	Spaanse	migranten	in	Vlaanderen
Ondanks het recht op vrij verkeer en verblijf in de Europese Unie, blijft de (officieel ge-
registreerde) intra-EU-mobiliteit van EU-burgers relatief beperkt (Boswell & Geddes, 
2011:179). België, Ierland, en Luxemburg en Oostenrijk kennen echter een hoger percen-
tage EU-migranten dan niet-EU-migranten.
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Figuur 2: Internationale immigratie11 van vreemdelingen naar nationaliteitsgroep (EU/ niet-EU), 
EU15-landen en Vlaams Gewest, 2010, in aantal immigranten per 1.000 inwoners
* Cijfer voor 2011 (Bron: ADSEI, bewerking SVR.). ** Cijfer voor 2009. 

Bron: Eurostat, bewerking HIVA. 

Verder tekenen zich enkele specifieke tendensen af van intra-EU-mobiliteit van EU-
burgers. Enerzijds is er sprake van een sterke Oost-West mobiliteit ten gevolge van de 
uitbreiding van de Europese Unie. Anderzijds is er sinds de economische crisis vooral 

11 De gegevens van Eurostat gelden voor internationale immigranten met een wettelijke 
verblijfsvergunning van minstens 12 maanden, inclusief asielzoekers. Voor Belgische en Vlaamse 
data, neemt de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) immigranten 
met een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden op, exclusief asielzoekers.
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een stijging van het aantal migranten uit Zuid-Europa in andere EU-lidstaten. Voor 
Spanjaarden (geboren in Spanje) zijn België, Duitsland, Frankrijk, het VK en Zwitserland 
de belangrijkste bestemmingen binnen de EU (Benton & Petrovic, 2013:11).

Ook in Vlaanderen zien we deze intra-EU-mobiliteitspatronen: de immigratie uit 
Spanje is zeer sterk toegenomen (met bijna een verdubbeling van 2008 naar 2011), en die 
uit Portugal nam de laatste jaren ook toe in stijgende lijn.
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Figuur 3. Evolutie van de internationale immigratie12 van de meest voorkomende vreemde 
nationaliteiten, Vlaams Gewest, 2000-201113 
Bron: ADSEI, bewerking SVR.

Sommige Portugese en Spaanse burgers die gebruik maken van hun recht op vrij 
verkeer en verblijf binnen de Europese Unie zijn van niet-Europese herkomst. Niet-
EU-burgers kunnen namelijk de nationaliteit verwerven van één van de EU-lidstaten. 
Nationaliteitsverwerving wordt bepaald door nationale wetgevingen. Zo geldt in Spanje 
voor sommige nationaliteiten (bijvoorbeeld van landen uit Latijns-Amerika) een gunstig 
beleid omtrent naturalisatie (Rubio Marín et al., 2012:3). 

3.2	Inburgeringstrajecten	van	Portugezen	en	Spanjaarden	in	
Vlaanderen

In deze paragraaf gaan we de kenmerken na van de inburgeringstrajecten van 
Portugezen en Spanjaarden in Vlaanderen en vergelijken we ze enerzijds met de trajecten 
van andere EU+-burgers en anderzijds met de trajecten van niet-EU+-inburgeraars. De 
participatie aan het inburgeringstraject interpreteren we als een gedeeltelijke indicatie 
voor de integratienoden van EU-burgers (gezien ze vrijwillig een traject opstarten),  
 

12 Deze figuur omvat enkel internationale immigratie in de strikte zin (aankomsten vanuit 
het buitenland) en geen andere categorieën (zoals herinschrijvingen van vreemdelingen of 
veranderingen van register voor asielzoekers die een verblijfsvergunning bemachtigen op basis 
van erkenning of andere redenen).

13 NL=Nederland, PL=Polen, RO=Roemenië, MA=Marokko, BG=Bulgarije, ES=Spanje, 
TR=Turkije, FR=Frankrijk, IN=India, DE=Duitsland, PT=Portugal.
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al is het mogelijk dat sommige personen die toch nood hebben aan taaltrajecten niet 
deelnemen. We kijken naar de kenmerken van de groep in termen van nationaliteit, 
geboorteland, verblijfsstatus, aanmeldingsgedrag, inburgeringscontract, participatie aan 
NT2 (Nederlands tweede taal), MO (maatschappelijke oriëntatie), LO (loopbaanoriëntatie) 
en inburgeringsattest. De data waarop de beschrijvende analyses zijn gebaseerd zijn 
afkomstig uit de Kruispuntbank Inburgering.14 

Aanmeldingen volgens nationaliteit, geboorteland en verblijfsstatus
Figuur 4 brengt de aanmeldingen van Portugezen en Spanjaarden als percentage 
van de totale potentiële doelgroep in kaart. De totale doelgroep wordt daarbij 
geoperationaliseerd als het totaal aantal ingestroomde personen die aan de definitie van 
inburgeraar voldoen (cf. supra) en die door de Kruispuntbank Inburgering (KBI) getrokken 
worden uit het Rijksregister.
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Figuur 4: Potentiële leden van de doelgroep inburgering, naar nationaliteit en gemiddeld aan mel-
dingspercentage, 2007-2011 (N=247076)
Bron: KBI.

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat het percentage Portugezen en Spanjaarden dat zich 
aanmeldt bij een onthaalbureau (25%) aanzienlijk hoger ligt dan het percentage 
aanmeldingen door andere personen met een EU+-nationaliteit (minder dan 10%). Het 
hoogste percentage aanmeldingen (meer dan 55%) ligt echter bij de niet-EU+-burgers. 
Dit is logisch, vermits ze in principe tot de verplichte doelgroep van inburgering behoren.

Figuur 5 brengt het aantal Portugezen en Spanjaarden in kaart dat zich tussen 2007 en 
2012 bij één van de acht Vlaamse onthaalbureaus heeft aangemeld met de Portugese of 
Spaanse nationaliteit.

14 Het betreft de dataset met basisgegevens over de potentiële doelgroep van inburgering (i.e. 
315.864 personen die tussen 01.01.2007 en 31.12.2012 uit het Rijksregister getrokken 
werden). Uit de databank kunnen algemene tendensen afgeleid worden, maar voor exacte cijfers 
dient er rekening gehouden te worden met de accuraatheid van de data van de Kruispuntbank 
Inburgering, waar momenteel op ingezet wordt.
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Figuur 5: Aantal aangemelde personen met de Portugese of Spaanse nationaliteit, 2007-2012, naar 
eerste of tweede nationaliteit (N= 3.255)
Bron: KBI.

Uit de grafiek is duidelijk dat de grootste groep van deze aangemelde personen (63%) de 
Spaanse nationaliteit heeft, maar het percentage Portugezen is zeker niet onbelangrijk 
(37%). Indien we naar de positie van de eerste nationaliteit ten opzichte van andere 
nationaliteiten kijken voor Portugezen en Spanjaarden apart blijkt dat slechts een 
minderheid (5% bij Portugal en 16% bij Spanje) respectievelijk de Portugese en de 
Spaanse nationaliteit als tweede heeft.15 Daarnaast heeft slechts 13,8% van de totale 
groep (450 uit 3.255 personen) twee nationaliteiten.

Het beeld wordt complexer wat betreft geboorteland van de populatie. Figuur 6 biedt 
een zicht op die complexiteit.
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Spanje of Portugal
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Andere landen

Figuur 6: Aantal aangemelde personen met de Portugese of Spaanse nationaliteit naar geboorteland, 
2007-2012 (N= 3.251)
Bron: KBI.

15 De personen die de Portugese en Spaanse nationaliteit als tweede hebben, hebben eerst een 
andere nationaliteit opgegeven.
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De grafiek maakt duidelijk dat de aangemelde personen met een Portugese of Spaanse 
nationaliteit niet noodzakelijk van Portugese of Spaanse herkomst zijn. Exact een derde 
daarvan is geboren in Marokko, bijna de helft in Portugal of Spanje en iets meer dan 
een vijfde in andere landen, voornamelijk India (2,1%), Ecuador (1,9%), Colombia (1,9%), 
Angola (1,3%) en Brazilië (1,1%). Verder is het aantal Spaanse en Portugese inburgeraars 
geboren in andere EU+-landen bijzonder klein, namelijk 1.1% of 37 personen.

Rekening houdend met het feit dat meer dan de helft van de aangemelde Portugese en 
Spaanse burgers buiten de EU+ geboren zijn, lijkt het ons zinvol om dit onderscheid in 
al dan niet Europese herkomst mee te verwerken in de analyses die hierop volgen. We 
maken twee groepen aan: 

– Burgers met de Portugese of Spaanse nationaliteit, geboren in respectievelijk 
Spanje of Portugal (N=1.454).

– Burgers met de Portugese of Spaanse nationaliteit, geboren buiten de EU, de EER 
en Zwitserland (N=1.764).

In wat volgt vergelijken we de trajectkenmerken van de leden van die twee groepen met 
de rest van de populatie die zich in een onthaalbureau aanmeldt (ingedeeld volgens EU+-/ 
niet EU+-nationaliteit). De 37 burgers met de Portugese of Spaanse nationaliteit die in een 
ander EU+-land geboren werden, laten we buiten beschouwing.

Uit figuur 7 blijkt dat het aantal aanmeldingen van Portugezen en Spanjaarden is 
toegenomen de laatste jaren. 

Uit de grafiek is het duidelijk dat het aantal aanmeldingen van Portugezen en Spanjaarden, 
weergegeven door de onderste lijnen en de linkse Y-as, scherp gestegen is sinds 2010. Dit 
volgt de trend van het totaal aantal aanmeldingen niet (cf. bovenste lijn en rechtse Y-as).
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Figuur 7: Evolutie van het aantal aanmeldingen, 2007-2012, naar nationaliteit en totaal (N= 123.186)
Bron: KBI.
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Een tweede aspect van onze analyse betreft de verblijfsstatus van de groep, weerge-
geven in figuur 8. 
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Figuur 8: Aantal aangemelde personen in een onthaalbureau, 2007-2012, naar nationaliteit en, 
indien vermeld herkomst (geboorteland), en verblijfstatus (N= 105.920)
Bron: KBI.

De meest opvallende conclusie die we uit de grafiek kunnen trekken is het verschil met 
betrekking tot de proportie personen met ‘werk’ als verblijfsstatus. Voor de Portugezen 
en Spanjaarden die buiten de EU+ geboren zijn, bedraagt dit bijna 50%, voor diegene 
die in Portugal en Spanje geboren zijn bijna 40%. Hoewel de officiële reden van verblijf 
niet altijd overeenkomt met de reële reden, is dit grote aandeel een mogelijk indicatie 
voor het bestaan van arbeidsmigratie als belangrijk migratiekanaal voor Portugezen en 
Spanjaarden die naar Vlaanderen komen, zeker indien we er rekening mee houden dat 
het percentage personen met ‘werk’ als verblijfsreden voor andere EU+-burgers ‘slechts’ 
iets meer dan 30% bedraagt. Voor niet-EU+-burgers gaat het om 1,8%. Verder valt ook op 
dat zeker Portugezen en Spanjaarden van niet-EU+-herkomst (i.e. geboren in een land 
buiten de EU+), maar ook Portugezen en Spanjaarden geboren in Portugal en Spanje 
minder dan andere EU+- en niet- EU+-burgers migreren omwille van familieredenen.

Inburgeringstrajecten volgens nationaliteit en geboorteland
We kunnen de groepen verder analyseren naar de kenmerken van hun inburgeringstraject. 
We maken daarbij geen onderscheid tussen verplichte en gerechtigde inburgeraars, 
vermits 99,1% van de inburgeraars met een Portugese of Spaanse nationaliteit 
geregistreerd werd als gerechtigd. Een eerste kenmerk van hun trajecten betreft het al 
dan niet ondertekenen van een inburgeringscontract.
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Figuur 9: Aantal aangemelde personen in een onthaalbureau, 2007-2012, naar nationaliteit en, 
indien vermeld herkomst (geboorteland), en inburgeringscontract (N= 123.909)
Bron: KBI.

Uit de grafiek is het duidelijk dat inburgeraars met de Portugese of Spaanse nationaliteit, 
ongeacht hun afkomst, vaker een inburgeringscontract ondertekenen (meer dan 60%) 
dan personen met andere EU+-nationaliteiten (bijna 60%), maar minder vaak dan personen 
met niet-EU+-nationaliteiten (80%), die als nieuwkomer vaak verplichte doelgroep zijn. 

Een tweede kenmerk betreft de participatie van de groep aan de cursussen NT2, 
weergegeven door figuur 10. 
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Figuur 10: Aantal aangemelde personen in een onthaalbureau, 2007-2012, naar nationaliteit en, 
indien vermeld, herkomst (geboorteland), en deelname aan NT2 (N=123.909)
Bron: KBI.

Hier is de participatie van Portugezen en Spanjaarden, opnieuw ongeacht hun afkomst, 
sterker vergelijkbaar met die van niet-EU+-burgers. Ongeveer 80% schrijft zich in voor 
minstens één module NT2. Daartegenover participeren de andere EU+-burgers relatief 
minder, iets meer dan 70% binnen die groep schrijft zich in. 
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Een tweede element van het inburgeringstraject waar we naar kijken, is de participatie 
aan de cursussen MO, zoals weergegeven in figuur 11.
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Figuur 11: Aantal aangemelde personen in een onthaalbureau, 2007-2012, naar Portugese of 
Spaanse herkomst, EU of niet-EU nationaliteit en MO-deelname (N=123.909)
Bron: KBI.

Uit de grafiek blijkt dat Portugezen en Spanjaarden gelijkaardige MO participatiecijfers 
vertonen met die van de andere EU+-burgers die zich bij een onthaalbureau aanmelden 
(rond de 50%). Andere niet-EU+-burgers kennen een hogere participatie, meer dan 70% 
volgt namelijk MO. 

Een derde element van het traject betreft de deelname aan loopbaanoriëntatie (LO), 
die hieronder weergegeven wordt.
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Figuur 12: Aantal aangemelde personen in een onthaalbureau, 2007-2012, naar Portugese of 
Spaanse herkomst, EU of niet-EU nationaliteit en LO-deelname (N=123.909)
Bron: KBI.
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Uit de grafiek lijkt er een verschil te zijn tussen ‘Andere EU+’-burgers en de rest van de 
categorieën. Voor deze groep ligt LO-deelname iets hoger dan 10%, voor de rest van de 
categorieën (niet-EU+-burgers en Portugezen en Spanjaarden) ligt ze telkens rond de 
20%. Met andere woorden: Portugese en Spaanse burgers nemen in dezelfde mate deel 
aan LO als niet-EU+-burgers.

Ten slotte kunnen we kijken naar de mate waarin Portugezen en Spanjaarden hun 
inburgeringstraject afwerken in vergelijking met andere categorieën. Als indicator 
daarvoor gebruiken we het al dan niet behalen van een inburgeringsattest.
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Figuur 13: Aantal aangemelde personen in een onthaalbureau, 2007-2012, naar Portugese of 
Spaanse herkomst, EU of niet-EU nationaliteit en inburgeringsattest (N=66.010)
Bron: KBI.

Uit de grafiek zien we dat Portugezen en Spanjaarden een vergelijkbaar profiel vertonen 
als dat van andere EU+-onderdanen. Rond de 70% haalt een inburgeringsattest, in 
vergelijking met iets minder dan 90% bij de niet-EU+-burgers. Dit is hoogstwaarschijnlijk 
een gevolg van het feit dat de verplichting tot inburgering niet geldt voor EU+-burgers.

Samenvattend
Indien we naar de Portugese en Spaanse trajecten als geheel kijken, kunnen we 
samenvattend concluderen dat deze zich bevinden tussen die van andere EU+-burgers 
en die van niet-EU+-burgers. Enerzijds lijken ze op die van EU+-burgers wat het al dan 
niet ondertekenen van inburgeringscontracten, de participatie aan MO-cursussen 
en de inburgeringsattesten betreft. Anderzijds participeren Portugese en Spaanse 
inburgeraars meer dan EU+-burgers aan NT2-cursussen en loopbaanoriëntatie. De 
eerste tendens kunnen we mogelijks verklaren aan de hand van de niet-verplichting 
om een inburgeringstraject te volgen. Vermits niet-EU+-burgers veelal verplicht zijn tot 
inburgering is het te verwachten dat ze meer participeren dan burgers die niet verplicht 
zijn. Daarentegen valt de verhoogde participatie van Portugezen en Spanjaarden aan 
NT2 en LO mogelijks te rijmen met het feit dat er binnen die groep een groot aandeel 
‘werk’ als reden van verblijf heeft. Het lijkt in deze context aannemelijk dat het leren van 
Nederlands en de deelname aan LO ingegeven wordt door arbeidsgerelateerde noden. 
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Uit deze beperkte analyse kunnen we moeilijk met zekerheid concluderen wat 
de concrete noden zijn van de ‘mobiele’ Portugezen en Spanjaarden tegenover de 
‘migrerende’ niet-EU+-burgers. Maar hun verhoogde participatie aan inburgering, lijkt wel 
te wijzen op het feit dat er vanuit het beleid aandacht nodig is voor deze groeiende groep 
inburgeraars. EU+-inburgeraars vragen ook steeds meer aandacht, gezien de instroom 
van deze groep de laatste jaren sterk is toegenomen (cf. supra).

Zoals figuur 14 illustreert, waren er in 2009 meer niet-EU+-inburgeraars dan EU+-
inburgeraars, maar tegen 2012 zien we 60% nieuwkomers uit EU+-lidstaten tegenover 
38% uit niet-EU+-landen (en 2% onbekend).
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Figuur 14: Instroom van meerderjarige nieuwkomers naar nationaliteitsgroep, Vlaams Gewest, 
2009-2012
Bron: Vanduynslager (2013:97) (KBI).

Terugkoppeling naar de doelgroep inburgering
Op basis van de inburgeringstrajecten van Portugezen en Spanjaarden in Vlaanderen 
herbekijken we de aanpak van het beleid wat betreft de categoriale opdeling van de 
doelgroep volgens nationaliteit, duur van verblijf en reden van verblijf. Op vlak van 
nationaliteit (in de brede zin van het woord: EU-burgerschap), richt het inburgeringsbeleid 
zich vooral op niet-EU-burgers. Uit bovenstaande analyse blijkt echter dat er soms weinig 
verschil in participatie is tussen niet-EU-inburgeraars en Portugese of Spaanse burgers, 
die niet verplicht zijn het inburgeringstraject te volgen. Dit stelt het onderscheid tussen 
EU-burgers versus niet-EU-burgers in vraag. Bovendien lijkt nationaliteit een moeilijk 
hanteerbaar criterium om nieuwkomers al dan niet te verplichten, gezien een aanzienlijke 
groep EU-burgers geboren is in een niet-EU-land (cf. supra, Marokkaanse herkomst van 
Spaanse nieuwkomers).

Daarnaast kunnen we ons afvragen of de duur van het verblijf als criterium zou moeten 
worden gebruikt om de toegang tot inburgering te bepalen. Het inburgeringsbeleid richt 
zich vooral op migranten met een (zicht op) langdurig verblijf en verleent geen toegang 
tot inburgering voor sommige personen met een tijdelijk verblijfsdoel (cf. supra). De duur 
van het verblijf volgens verblijfsvergunningen en arbeidskaarten, reflecteert echter vaak 
administratieve procedures en is geen indicatie voor de intenties van de desbetreffende 
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personen en de mate waarin de migratie effectief van tijdelijke of permanente aard zal zijn. 
Ook wat betreft de reden van migratie, komt de vooropgestelde aanpak in het gedrang. 
Inburgering richt zich vooral op gezinshereniging en –vorming en asiel, in tegenstelling 
tot arbeidsmigranten. Het beleid werd in het begin ook zo geconcipieerd (Somers, 2010: 
207). De inburgeringstrajecten van Portugezen en Spanjaarden tonen echter een sterke 
arbeidsmigratie met een hoge participatie aan inburgering vooral op vlak van NT2. 

Naast de conceptuele reflectie over de wenselijkheid van de categoriale aanpak van 
inburgering op basis van nationaliteit en verblijfsstatuut (duur en reden), rijzen er ook 
vragen in verband met de operationalisering van de decretaal omschreven doelgroep. 
Deze blijkt in de praktijk namelijk geen sinecure te zijn. De detectie van de doelgroep 
op basis van de beperkte en niet altijd nauwkeurige gegevens van het Rijksregister, met 
soms noodzakelijke koppeling aan andere bronnen, is niet evident en verloopt zeker niet 
altijd feilloos (Somers, 2010:230). Bovendien zijn de procedures voor het aanvragen en 
het effectief verkrijgen van een verblijfsstatuut complex en worden vaak voorlopige of 
voorwaardelijke documenten uitgereikt. 

“Er zit dus een evidente spanning in de relatie tussen snelle, doelgerichte inburgering 
en trage, gecontroleerde migratieprocedures” (Somers 2010:236). 

Bovendien kan men ook van statuut wijzigen, en daarmee veranderen van categorie 
binnen de doelgroep van gerechtigde naar verplichte of uitgeslotene. Daarnaast vonden 
ook veel wijzigingen plaats in het beleidsmatig afbakenen van doelgroep, wat de 
complexiteit nog verhoogde.

3.3	Specifieke	migratie-	en	integratietrajecten:	arbeidsrekrutering	
in	Portugal	en	Spanje	vanuit	Vlaanderen16	

Sinds kort wordt er naast de spontane migratie vanuit Zuid-Europa naar Vlaanderen, 
ook actief gerekruteerd onder meer in Portugal en Spanje (zie ook bijdrage van Vogt 
et al. in dit volume). Zoals andere West- of Noord-Europese landen investeert ook 
Vlaanderen in arbeidsmigratie uit deze regio via onder andere zijn lidmaatschap van 
het European Employment Services (EURES)-netwerk. De rekrutering in deze regio 
betreft voornamelijk ingenieurs en verpleegkundigen. Deze arbeidsmigratie verklaart 
zich enerzijds door de noden in Zuid-Europese landen als Portugal en Spanje (n.a.v. de 
economische crisis), en anderzijds door de tekorten op de Vlaamse arbeidsmarkt (VDAB, 
2013). Arbeidsrekrutering in de gezondheidssector (voornamelijk van verpleegkundigen) 
bestaat al langer. In Vlaanderen vonden dergelijke initiatieven reeds plaats in 2000. 
Toen was er al sterke aandacht voor taalverwerving en werden er specifieke cursussen 
Nederlands (NT2) aangeboden met het oog op de tewerkstelling in de zorgsector (Geets, 
Wets, & Timmerman: 58-59).

Tussen 2010 en 2013 vonden er reeds een 10-tal acties plaats van de VDAB in 
Portugal en Spanje, waarbij intussen ongeveer 200 Portugezen en Spanjaarden aan de 
slag zijn in Vlaanderen. Het betreft ongeveer 40% ingenieurs, 20% verpleegkundigen en 
daarnaast andere technische beroepen die zich aanboden (onder meer IT). Ook private 

16 Dit deel is onder meer gebaseerd op mondelinge interviews met verschillende actoren uit het 
veld (november 2013): expert arbeidsmobiliteit VDAB (verantwoordelijk voor internationale 
werving en selectie), leerkracht MO Onthaalbureau Leuven en consulent uitzendkantoor in 
West-Vlaanderen. 
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arbeidsbureaus rekruteren in deze Zuid-Europese landen, waarbij zowel grote (zoals 
Randstad en Moving People) als kleine (zoals Etape) uitzendbureaus actief zijn. 

Voor arbeidsmigranten is het inburgeringsprogramma niet verplicht (Mussche, Corluy 
& Marx, 2010:22). We zien echter dat voor deze specifieke arbeidsrekrutering, vooral 
contracten van onbepaalde duur worden opgesteld en dat deze EU-arbeidsmigranten 
dus niet noodzakelijk slechts tijdelijk in Vlaanderen verblijven. Bovendien hebben zij 
ook integratienoden, zoals het aanleren van de taal en de aanpassing aan de nieuwe 
samenleving.

Uit de terugkeer van Spaanse migranten aangeworven door Express Medical in 
Vlaanderen (Wets, De Bruyn & Geets, 2011:57) en de soms moeizame aanwerving van 
Spaanse migranten zoals gebleken uit de afgenomen interviews in het kader van dit 
onderzoek, wordt het belang van taal en integratie van deze EU-burgers bevestigd. De 
algemene talenkennis van de Portugese migranten daarentegen zou gunstig zijn voor 
hun migratie- en integratietraject in Vlaanderen. 

Wat betreft taalverwerving, kunnen deze EU-migranten terecht bij een onthaalbureau 
om te starten met een inburgeringstraject, taalcursussen inbegrepen. Ook de VDAB 
verleent ondersteuning wat betreft taalverwerving, en verschillende werkgevers zetten 
in op taalverwerving via specifieke taalopleidingen. Sommige uitzendbureaus verzorgen 
dit reeds in het land van herkomst via Skype, en laten deze arbeidsmigranten ook verder 
deelnemen aan klassikale Nederlandse lessen eens ze aangekomen en gestart zijn met 
hun werk in Vlaanderen. 

Verder zetten sommige onthaalbureaus ook specifiek in op de integratie (inburgering) 
van deze EU-burgers. Zo nam het onthaalbureau van Leuven deel aan de jobbeurs in 
Madrid in juni 2013 om zowel werkgevers (die het belang van inburgering voor deze EU-
burgers onderkenden) als toekomstige werknemers te sensibiliseren, onder meer met het 
oog op een inburgeringscursus op maat van arbeidsmigranten. Deze hebben meestal 
recht op inburgering, maar het diversifiëren van de doelgroep blijkt belangrijk te zijn. 
Zo bood het onthaalbureau reeds inburgering op maat aan voor Portugese werknemers 
tewerkgesteld in een bouwbedrijf in Vlaams-Brabant. 

Besluit
De migratie en integratie van EU-burgers wordt bepaald door diverse beleidsmaatregelen 
en wetgevingen op verschillende beleidsniveaus met elk hun eigen doeleinden en 
uitgangspunten die soms moeilijk te verzoenen zijn. Zowel op Europees als op nationaal 
en Vlaams niveau, is er sprake van twee regimes. Enerzijds is er de mobiliteit en ‘non-
integratie’ van EU-burgers tegenover de immobiliteit en verplichte integratie van niet-
EU-burgers. De doelgroep van het Vlaamse inburgeringsbeleid reflecteert het EU-beleid 
omtrent migratie (van niet-EU-burgers) en mobiliteit (van EU-burgers). Het spanningsveld 
tussen deze verschillende benaderingen wordt weerspiegeld in de migratie- en 
integratietrajecten van EU-burgers uit Portugal en Spanje. De evidentie uit deze studie 
suggereert dat het vooropgestelde onderscheid tussen de ‘mobiele EU-arbeidsmigrant’ 
en de vestiging van een ‘niet-EU-(familie)migrant’ niet noodzakelijk vertaald wordt 
in verschillende integratienoden. Het is dan ook een uitdaging voor het Vlaamse 
inburgerings- en integratiebeleid om hierop in te spelen en om in te zetten op de noden 
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van alle mobiele EU-burgers (inclusief gedetacheerde) die in het kader van tewerkstelling 
voor een bepaalde periode in Vlaanderen verblijven, bijvoorbeeld door middel van de 
flexibilisering van het aanbod. 

Dit hoofdstuk pleit niet voor de verplichting van inburgering ook voor EU-burgers, 
iets wat juridisch (door de Europese wetgeving) ook onmogelijk is. Mede op basis van 
de inburgeringstrajecten van Spanjaarden en Portugezen (van zowel EU- als niet-EU-
herkomst) stelt het echter wel het inburgeringsbeleid in vraag en dan met name de 
manier waarop de doelgroep wordt afgebakend. Niet alleen de hogere (in vergelijking 
met andere EU-burgers) participatie van deze EU-burgers aan inburgering (voornamelijk 
NT2), maar ook de (privaat georganiseerde) integratietrajecten van arbeidsmigranten 
die uit Portugal en Spanje gerekruteerd worden, tonen aan dat deze EU-burgers ook 
integratienoden hebben, zoals het leren van Nederlands. Deze noden dienen verder 
onderzocht te worden. Tewerkstelling speelt voor EU-burgers een cruciale rol bij het 
aantonen van voldoende bestaansmiddelen in het licht van een verblijf van meer dan 
drie maanden in Vlaanderen. Taal kan in deze context een belangrijke rol aannemen: 
tewerkstelling gaat namelijk vaak gepaard met de kennis van het Nederlands. De 
huidige trajecten die vanuit het veld opgezet worden, onder andere door werkgevers in 
samenwerking met de sector inburgering, getuigen van deze belangrijke rol. Er is echter 
tevens behoefte aan een meer structurele verankering in het Vlaamse beleid van deze 
lokale initiatieven.

Zeker in het kader van groeiende EU-mobiliteit in Vlaanderen en een toenemende 
migratie (zowel spontane als actieve arbeidsrekrutering) uit Zuid-Europa (naast de Oost-
Europese migratie), is het nuttig om stil te staan bij de aanpak van het huidige inburgerings- 
en integratiebeleid met betrekking tot EU-burgers. Er is nood aan afstemming van 
inburgering op maat van de nieuwkomers, los van vooropgestelde categorieën van 
nationaliteit (al dan niet EU-burgerschap), duur (zogenaamde tijdelijke migranten) en 
reden van verblijf (zoals arbeidsmigranten). In plaats van bepaalde categorieën binnen de 
groep van nieuwkomers voorop te stellen, iets wat in de praktijk toch complex en onzeker 
is, kan vertrokken worden vanuit de behoeften van de nieuwkomers zelf. Ze kunnen 
bijvoorbeeld gesensibiliseerd worden over het inburgeringsaanbod (zoals in de praktijk 
al gebeurt), waarbij dat aanbod afgestemd wordt op de noden van alle nieuwkomers en 
de verschillende onderdelen van het inburgeringstraject (MO, LO, NT2) open en flexibel 
worden aangeboden. Dit houdt met andere woorden een verschuiving in van de optiek, 
van een aanbodgestuurde naar een vraaggerichte aanpak die zowel rekening houdt met 
individuele noden in functie van bijvoorbeeld een specifieke job, als met de collectieve 
functie en effecten van inburgering. 

Naast het opsporen van bepaalde integratienoden van EU-burgers, maakt dit 
hoofdstuk dus ook de grenzen van de definiëring van de doelgroep zichtbaar. De 
vooropgestelde categorieën (volgens nationaliteit, duur en reden van verblijf ) kennen 
geen zuivere vertaling in de praktijk. Zo vertonen bepaalde groepen EU-burgers met 
(mogelijks tijdelijk) arbeidsprofiel een sterke participatie aan inburgering en wordt aan 
hun integratienoden ook tegemoet gekomen door een privé-aanbod. Bovendien is ook 
het criterium van nationaliteit relatief en doet het de grenzen tussen de categorieën 
vervagen: een grote groep aangemelde Portugezen en Spanjaarden is namelijk van niet-
EU+-herkomst. De praktijk van inburgering wordt dus anders ingevuld dan door het beleid 
beoogd wordt. De vraag stelt zich ook omgekeerd. Verder onderzoek moet uitwijzen in 
welke mate het contrast tussen beleid en praktijk (op vlak van inburgering) voor EU-
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burgers, zich ook stelt voor niet-EU-burgers. Het kritisch belichten van de afbakening 
van de doelgroep van inburgering blijkt echter een oefening die nog maar zelden is 
uitgevoerd, en die zeker relevant blijkt in de huidige context. 

Het nieuwe Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid van 
7 juni 2013 zorgt voor een hervorming van dit beleid en de implementatie ervan. De 
afbakening van de doelgroep blijft sterk gelijkaardig in het decreet, maar de uitvoering 
ervan zou volgens Vlaams Minister van Inburgering, Geert Bourgeois, perspectieven 
bieden voor de ‘flexibiliteit van het aanbod en voor de afbakening van de doelgroep’. 
Als reactie op de presentatie van dit onderzoek tijdens het CeMIS-congres17, werd in 
het Vlaams Parlement namelijk verder ingegaan op inburgering van EU-migranten, 
het huidig aanbod en de doelgroep afbakening van inburgering. ‘Aanbod op maat 
is en blijft het uitgangspunt van inburgering’ en de Minister kondigt ook aan ‘om in 
de uitvoeringsbesluiten de doelgroep voor een inburgeringstraject te verruimen’. Dit 
onder meer om ook gedetacheerde arbeidsmigranten (i.e. waarvan de werkgever een 
zetel in het buitenland heeft), vaak het geval voor EU-migranten, toegang te verlenen 
tot inburgering. Het laat ook toe om naast de reeds bestaande praktijk van toeleiding 
voor rechthebbende EU-inburgeraars, ‘ook voor de arbeidsmigranten (…) een aanbod te 
ontwikkelen’.18 
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Besluit

Intra-Europese	migratie:		
uitdagingen	en	mogelijkheden

Christiane Timmerman, Rilke Mahieu,  
François Levrau en Dirk Vanheule

De idee dat de huidige West-Europese samenlevingen worden gekenmerkt door 
superdiversiteit is onomstreden. Minder duidelijk en in sommige gevallen wél omstreden 
is de waardering van die empirische realiteit. Zo is het opvallend dat de intra-Europese 
migratiestromen tussen de lidstaten van de Europese Unie – ondanks hun indrukwekkende 
omvang – eigenlijk slechts beperkte wetenschappelijke aandacht hebben gekregen in 
vergelijking met de migratie van niet-Europeanen of derdelanders. Nochtans is het om 
minstens drie redenen belangrijk dat er in de wetenschappelijke onderzoeksagenda 
voldoende aandacht uitgaat naar intra-Europese migratie, waaronder de mobiliteit van 
burgers van de lidstaten van de Europese Unie van de ene lidstaat naar de andere lidstaat 
wordt verstaan. 

Ten eerste bestaan er vanuit juridisch en politiek oogpunt scherpe demarcatielijnen 
tussen intra-Europese en andere vormen van migratie. Gegeven dat er veel en vaak 
ook voor de hand liggende gelijkenissen zijn tussen deze verschillende vormen van 
migratie – zo zijn bijvoorbeeld tewerkstelling en gezinshereniging universeel aanwezige 
migratiemotieven – is het een belangrijke vraag of deze scheidingslijnen zinvol en ook 
normatief verdedigbaar blijven. Ten tweede maakt het huidige politieke, sociale en 
economische tijdsgewricht de bestudering van (de impact van) intra-Europese migratie 
bijzonder pertinent. Immers, omdat de financieel-economische crisis de kloof tussen 
de lidstaateconomieën en hun respectieve arbeidsmarkten heeft vergroot, heeft de 
economische ongelijkheid als een belangrijke katalysator de intra-Europese migratie 
nog meer versterkt. Ten derde is de beeldvorming omtrent intra-Europese migratie 
onder invloed van de genoemde politieke, economische en sociale realiteit negatiever 
geworden, zelfs in die mate dat het vrije verkeer van personen, nochtans één van de 
kernverwezenlijkingen van de Europese integratie, onder druk is komen te staan. 

Precies omwille van het belang van het onderwerp en omwille van het relatief beperkte 
onderzoek (zeker ook voor de context van België) is er nood aan een wetenschappelijke 
inhaalbeweging. Dit boek heeft daartoe een bijdrage willen leveren door een status 
quaestionis aan te reiken van het wetenschappelijk onderzoek terzake in Vlaanderen 
en België. In de negen hoofdstukken van dit boek werden uiteenlopende aspecten van 
de migratie en mobiliteit binnen de Europese Unie vanuit diverse invalshoeken (micro- 
meso-, en macroniveau) belicht. Deze inhoudelijke rijkheid aan thema’s en diversiteit aan 
perspectieven illustreren treffend de complexiteit van het fenomeen. Alles welbeschouwd 
kunnen uit de waaier van bevindingen een drietal overkoepelende thema’s weerhouden 
worden die niet alleen wijzen op diverse concrete uitdagingen en mogelijkheden, maar 
tevens de beleids- en onderzoeksprioriteiten voor de toekomst duiden: (1) de relatie 
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tussen Europees bewustzijn en intra-Europese mobiliteit, (2) het integratief maatwerk 
en (3) de ethische dimensie van migrantenarbeid. Daarbij valt meteen op dat deze 
thema’s, namelijk de relatie tussen identiteitsconstructies en migratie, succesvolle inte-
gratie van diverse groepen en ethische dimensies van arbeidsmigratie, eveneens de 
onderzoeksagenda omtrent internationale migratie en integratie van derdelanders 
bepalen.

De	relatie	tussen	Europees	bewustzijn	en	intra-Europese	
mobiliteit
Hoewel het vrij verkeer van personen in de Europese Unie in de hoogste wetgeving 
verankerd is en een feitelijke vanzelfsprekendheid is, lijkt die mobiliteit tegelijk in 
toenemende mate in vraag te worden gesteld. Of, zoals Recchi het in dit boek stelt: ‘Tot voor 
kort was het interne vrij verkeer inderdaad het meest gewaardeerde product van de Europese 
integratie. (…) In 2013 hebben echter verschillende nationale regeringen hun bezorgdheid 
geuit (…) over de levensvatbaarheid van het systeem en het vermeend misbruik door intra-EU 
migranten bij het aanwenden van sociale en nationale voordelen. (…) Dergelijke aanvallen 
op de EU-regeling voor vrij verkeer komen neer op het in vraag stellen van de bestaansreden 
van het gehele Europese project.’ (pagina 29) Een deel van het probleem ligt evenwel 
niet in de cijfers maar in de perceptie, waarbij de idee van een ‘vloedgolf’ van nieuwe 
migranten als een spookbeeld de gemoederen beroert. Hoewel het relatieve belang 
van intra-Europese migratie in de totale mobiliteit toeneemt, valt het aantal mobiele 
burgers in de Europese Unie volgens de meeste auteurs in dit boek eigenlijk nogal mee, 
zeker wanneer men rekening houdt met de mogelijkheden die de Unie in verband met 
mobiliteit biedt. De paradox, zo geeft Recchi aan, is dat net de uitbreiding van het aantal 
mobiele Europeanen als een buffer kan dienen tegen de kritiek en het scenario waarbij 
de mobiliteit door regels wordt ingeperkt. Immers, hoe meer migratie en mobiliteit, hoe 
meer mensen in contact komen met de Europese diversiteit en hoe meer zij kunnen 
overtuigd worden van de relevantie van de Europese politieke infrastructuur. Deze 
‘contacthypothese’ expliciteert Recchi aan de hand van een allegorie waarbij mobiele 
Europeanen zowel ‘mollen’ zijn die langzamerhand de gevestigde indeling van bewoners 
als ‘onderdanen versus buitenlanders’ ondergraven, als ‘bevers’ die dammen en bruggen 
bouwen waardoor verschillende mensen en dito culturen met elkaar verbonden worden. 

Hoewel Recchi de intra-Europese migratie duidt als een gerealiseerde utopie en 
zelfs gewaagt van het Kantiaanse ideaalbeeld van de gepacificeerde wereld (cf. de 
Ewigen Frieden) blijkt die ‘Europeanisering van onderuit’ nog veel progressiemarge te 
hebben. Recchi’s stelling dat het vooral de mobiele Europeanen zijn die het bewustzijn 
van compatibele culturele diversiteit onder de gemeenschappelijke noemer ‘Europa’ 
uitdragen, wordt bijvoorbeeld niet meteen bevestigd door de realiteit van inter-Europese 
partnerrelatievorming. Zo tonen De Valk, Koelet & Van der Erf in hun hoofdstuk aan 
dat het aantal en het aandeel Europese binationale relaties, ondanks de toegenomen 
mogelijkheden voor mobiliteit, relatief beperkt is. De huwelijksmarkt blijft met andere 
woorden vooral lokaal bepaald. Vermoed kan worden dat voornamelijk taalkundige en 
culturele barrières hier aan de basis liggen, maar meer onderzoek zal nodig zijn om een 
dieper zicht te krijgen in de mechanismen van gemengde relatievorming en mobiliteit. 
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Ook uit het hoofdstuk over studentenmobiliteit van Van Mol blijkt dat de ‘Europeanise - 
ring’ niet zomaar wordt gerealiseerd door het feit dat mensen mobiel (kunnen) zijn. In  
casu toont hij aan dat ‘een kwantitatieve toename van studentenmobiliteit niet automatisch 
hand in hand gaat met een verandering in de mentaliteit van de studenten.’ (pagina 71) Er 
is dus meer nodig dan mobiliteit op zich. Concreet stelt de auteur voor om de Vlaamse 
onderwijsinstellingen te internationaliseren. Europa moet omzeggens in de Vlaamse/
Belgische instellingen worden binnengebracht. 

Integratie	door	maatwerk
Het binnenbrengen van Europa in de lokale (Vlaamse en federale) instellingen betekent 
dat instellingen zich dienen aan te passen in functie van de Europese diversiteit. 
Integratie van nieuwkomers gaat nu eenmaal vlotter wanneer de instellingen van de 
meerderheidsgroep in voldoende mate afgestemd zijn op het profiel van de doelgroep. 
Dit blijkt duidelijk uit de bijdrage van Wauters, Nouwen & Clycq die de aanwezigheid van 
Roma aangrijpen om te reflecteren over de werking en doelstellingen van het Vlaamse 
onderwijs. De auteurs wijzen erop dat het onderwijsbestel vertrekt vanuit de premissen 
van een compenserend ondersteuningsmodel, waarbij dan voornamelijk wordt ingezet 
op taalondersteuning via onderwijs van de instructietaal als tweede taal en het verhogen 
van ouderbetrokkenheid. Leerlingen worden op die manier ingepast in het reguliere 
onderwijssysteem, zonder dat dit systeem zich zelf aan die leerlingen heeft aangepast. 
Zij stellen echter duidelijk dat een succesvolle schoolcarrière voor Romaleerlingen niet 
kan worden gegarandeerd indien er niet ook rekening wordt gehouden met (1) de 
negatieve impact van de precaire socio-economische situatie waarin veel Romafamilies 
leven; (2) de negatieve impact van decennia socio-economische uitsluiting en racisme; (3) 
de verschillen tussen de socioculturele onderwijstradities bij Roma en bij de dominante 
groep en (4) het feit dat het onderwijsapparaat in algemene zin te weinig inclusief is. 
De auteurs pleiten daarom voor een brede en integrale aanpak die vooropstelt dat 
‘onderwijssystemen voldoende moeten aansluiten bij de socialiseringsprocessen van alle 
gezinnen in de samenleving en niet enkel bij die van de etnisch-culturele meerderheidsgroep 
en/of middenklassengroep.’ (pagina 87) Een soortgelijk pleidooi voor maatwerk 
klinkt nadrukkelijk door in de bijdrage van Vanduynslager, González Garbibay, Wets, 
De Cuyper & Durieux. Zij pleiten voor een gedegen afstemming van inburgering op 
maat van nieuwkomers, los van vooropgestelde categorieën van nationaliteit (al dan 
niet EU-burgerschap), duur (zogenaamde tijdelijke migranten) en reden van verblijf 
(bijvoorbeeld in het kader van arbeid). ‘In plaats van bepaalde categorieën binnen de groep 
van nieuwkomers voorop te stellen, iets wat in de praktijk toch complex en onzeker is, kan 
vertrokken worden vanuit de behoeften van de nieuwkomers zelf.’ (pagina 194) Eerder dus 
dan te vertrekken van een duale opsplitsing tussen de mobiliteit en non-integratie van 
EU-burgers en de immobiliteit en verplichte integratie van derdelanders is het volgens 
hen aangewezen om te vertrekken van de integratienoden van de migranten zelf. Net 
zoals Wauters, Nouwen en Clycq dat voor Romaleerlingen doen, ijveren deze auteurs met 
andere woorden voor een verschuiving van een formeel en aanbodgestuurde aanpak 
naar een meer vraaggerichte aanpak waarbij maatwerk voorop staat. 
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Ethische	dimensie	van	migrantenarbeid	
De relatie tussen arbeid en ethiek vertegenwoordigt een derde cluster van mogelijkheden 
en uitdagingen. In algemene zin blijkt uit de meeste bijdragen dat intra-Europese migratie 
een grote arbeidsgerelateerde component heeft. Verschillende hoofdstukken in dit boek 
onderzochten meer in detail welk economisch voordeel de mobiliteit binnen de Unie 
biedt. Het antwoord op die vraag is niet eenduidig en blijkt in sterke mate af te hangen 
van het gekozen perspectief (i.c. de bredere samenleving, de betrokken migranten of 
niet-migranten). Zo maakt het hoofdstuk van Rayp & Ruyssen duidelijk dat het macro-
economisch effect van immigratie in het bestemmingsland licht positief is. Er zijn geen 
noemenswaardige negatieve effecten op lonen en tewerkstelling van autochtonen en 
immigranten hebben globaal een netto positief effect op de overheidsfinanciën. Op basis 
van een descriptieve verkenning van de tewerkstellingsstructuur van de buitenlandse 
werknemers stellen deze auteurs dezelfde trends vast voor België, ook wat de EU-
mobiliteit betreft. Haemels & Marx wijzen er dan weer op dat er lichte indicaties zijn dat 
laaggeschoolde autochtonen het moeilijker hebben op de laaggeschoolde arbeidsmarkt. 
Tegelijk zijn er aanwijzingen dat EU12-migranten goede tewerkstellingscijfers kunnen 
voorleggen en dus geen bijkomende druk op de welvaartsstaat leggen. In contrast met 
wat Recchi over de mobiliteit stelt, namelijk dat die moet gestimuleerd worden en dat die 
als buffer kan gelden tegen de Euroscepsis, vinden Rayp & Ruyssen het beter om sterker in 
te zetten op de verhoging van het ‘immigratiesurplus’ van de reeds aanwezige migranten 
door een beleid te implementeren dat hun socio-economische participatie en integratie 
bevordert. 

In dezelfde lijn pleiten Vogt, Zanoni, Leroy & Holderbeke voor een gedegen afstem-
ming van vraag en aanbod door betere monitoring van intra-Europese migratie. Zij be-
klemtonen bijkomend hoe belangrijk het is ethische vraagstukken mee op te nemen in 
de analyse, zoals de ‘brain drain’ in de landen van herkomst, de effecten op het lokale 
arbeidsreserve en de problematiek van discriminatie op de arbeidsmarkt en in de samen-
leving. 

Het belang van de morele dimensie – ethiek als grondslag van het recht – vinden 
we eveneens terug in het hoofdstuk van Mortelmans, Van de Pol & Vanheule. De auteurs 
tonen aan dat dankzij een steeds ruimer wordende interpretatie in de rechtspraktijk, 
Unieburgers in toenemende mate rechten genieten die verbonden zijn aan hun status 
van Unieburger. Deze juridische verankering biedt een belangrijke en noodzakelijke 
garantie op een gelijke en rechtvaardige behandeling van EU-onderdanen wanneer ze in 
een andere lidstaat verblijven.

De bijdragen uit dit boek en de drie overkoepelende thema’s die eruit gedestilleerd 
kunnen worden, tonen duidelijk aan dat mobiliteit binnen de Europese Unie aan belang 
wint. Dit volgt niet enkel uit de numerieke toename ervan maar ook uit de groeiende 
variëteit aan mensen die er gebruik van maken omwille van steeds meer diverse motieven 
en de toenemende impact ervan op de EU als samenleving. Deze evolutie maakt eveneens 
duidelijk dat de dynamiek van de intra-Europese mobiliteit niet langer losgekoppeld van 
internationale migratie en immigratie van derdelanders kan worden benaderd.




