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De Coördinatie

1
 van mensen zonder papieren brengt een tiental groepen migranten zonder papieren - en van alle 

origine - samen, die zich op het Belgische grondgebied bevinden. Zij wijst erop dat in België tussen de 100.000 en 
150.000 mensen zonder papieren jarenlang in een onaanvaardbare, rechteloze situatie leven. Zij gelooft dat deze 
migranten zonder papieren een zeer positieve bijdrage leveren aan de economie van het land en aan de Belgische 
samenleving als geheel. Waar deze groep tot nu toe vaak “gecriminaliseerd” werd, lijkt er voor deze migranten zonder 
papieren nu wat licht aan de horizon (de ondertekening van het “Marrakesh-pact” van de VN, de intrekking van het 
wetsvoorstel “huisbezoeken”, twee uitspraken van de Raad van State over de onwettigheid van het hanteren van quota 
bij de dienst Vreemdelingenzaken en het opschorten van de gevangenneming van de kinderen, en de oproep van 
Actiris - werkgevers en vakbonden - om de mogelijkheid tot werk voor deze groep te legaliseren).  
 
De Coördinatie heeft vandaag de resultaten van een diepgaand onderzoek

2
 naar de situatie van mensen zonder 

papieren in België gepubliceerd. Het onderzoek is in 2018 uitgevoerd. De voornaamste uitkomsten van dit onderzoek 
zijn: 
 

 Dat de meeste migranten zonder papieren na hun aankomst in een reguliere situatie in België terecht zijn gekomen (62%) 
 Dat hun gemiddelde verblijfsduur 7 jaar bedraagt (wat een daadwerkelijke verankering in de Belgische samenleving 

garandeert) 
 Dat 89% van hen werkt (vaak eerst op een legale manier en daarna zwart wanneer zij hun rechten verliezen) en komen 

daarom niet ten laste van de sociale zekerheid, integendeel, zij wensen daar juist aan bij te dragen. 

 
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Coördinatie in een constructieve sfeer een aantal verkozen lokale 
bestuurders (burgemeesters, schepenen en de  voorzitter van de OCMW van 10 Brusselse gemeenten), regionale 
bestuurders (in het kader van 7 universitaire fora) en partijvoorzitters ontmoet.  
Hoewel sommige verbeteringen de kwaliteit van het leven van deze migranten zonder papieren op gemeentelijk 
niveau kunnen verbeteren, beweert de Coördinatie dat de enige echte oplossing op federaal niveau ligt: de 
verkiezingen van 26 mei zullen een fundamentele impact hebben op de situatie van mensen zonder papieren. 
 
De coördinatie roept sterk op tot regularisatie van mensen zonder papieren, op basis van duidelijke en permanente 
criteria. De Coördinatie stelt 5 criteria voor, gebaseerd op het UDEP-wetsvoorstel (2006):  
 

1. “Slachtoffers” van een abnormaal lange asielprocedure 
2. Mensen die zich in een situatie bevinden die het onmogelijk maakt om terug te keren 
3. Mensen die ernstig ziek zijn of het een handicap hebben 
4. Sociale banden en/of humanitaire omstandigheden  
5. Het project van de sociaal-economische bijdrage in België 

 
De Coördinatie stelt ook voor om een regularisatiecommissie op te richten, voorgezeten door een magistraat: het is 
een kwestie van breken met de discretionaire bevoegdheid van de minister in deze zaak, welke onlangs zijn 
beperkingen heeft aangetoond.  
 
Om deze voorstellen kracht bij te zetten zal de Coördinatie politieke partijen, bewegingen, vakbonden, steungroepen 
en kiezers oproepen om op 26 mei te stemmen “voor een regering die mensen zonder papieren regulariseert”. 


