
   

1 
 

 

Sectornota: visie op het uitzenden van expats  

De expat van vandaag is niet meer de ‘ngo-coöperant’ van vroeger. Een ngo-expat is een werknemer die 

door zijn/haar werkgever wordt uitgestuurd om te werken in een land, anders dan waar de werknemer 

zijn/haar nationaliteit heeft. Ngo-expats vervullen een rol van internationale solidariteit en een 

brugfunctie. Ze plaatsen zich en werken in internationale teams en dragen daartoe hun competenties 

bij.1 

 

Het is gebleken2 dat het uitzenden voor lange duur van Europese expats naar partnerlanden in Azië, Afrika of Latijns-

Amerika door sommigen kan worden opgevat als zijnde een moderne vorm van kolonisatie.   Er kan in vraag worden 

gesteld waarom leidinggevende of coördinerende functies in partnerlanden al te vaak ingevuld worden door 

Europese expats. Is er voldoende besef dat vooroordelen over incompetentie en corruptie op die manier (impliciet) 

in stand kunnen worden gehouden? Wanneer arbeidskansen worden toegekend aan Europese werknemers in 

partnerlanden gaat dit vaak ten koste van de lokale arbeidsmarkt. Daarnaast bestaan er soms erg grote verschillen 

tussen de arbeidsvoorwaarden van expats en lokaal personeel, terwijl het uitgeoefende werk nagenoeg gelijk of 

gelijkaardig is.  

Het uitzendbeleid van organisaties is één van de manieren waarop organisaties een duurzame en aangepaste 

toekomstvisie kunnen uitwerken. We merken dat er steeds meer organisaties zijn die zich de vraag stellen of het 

uitzenden van expats nog wel nodig is en in lijn met hun toekomstbeeld op de werking van de sector. Bij verschillende 

organisaties is het aantal expats sterk afgenomen of worden er zelfs geen expats meer uitgestuurd, ten voordele van 

de lokale arbeidskrachten. Alle organisaties zouden zich de vraag moeten durven stellen of hun expat- en 

personeelsbeleid nog wel voldoende toekomstbestendig is. 

De keuze tussen het inzetten van expats of lokaal personeel zal steeds gemaakt worden na een diepgaande analyse 

waarbij rekening wordt gehouden met o.a. competenties, veiligheidsrisico’s, arbeidsmarkt en tal van andere 

elementen. Er kan dus geen algemeen beleid zijn die deze keuze voor alle ngo’s maakt. Meer zelfs: er zullen in de 

toekomst steeds organisaties, programma’s, projecten en andere redenen bestaan waarvoor het uitzenden van 

expats absoluut noodzakelijk is. Om die reden moet de mogelijkheid tot uitzenden onverkort blijven bestaan en 

moet er een solide sociaalrechtelijk kader voor expats gegarandeerd blijven. Niettemin zien we dat de sector blijft 

evolueren en dat sommige traditionele methodes zoals het inzetten van expats steeds meer in vraag worden gesteld. 

Een overschakeling van expats naar lokaal personeel verloopt echter niet steeds vlekkeloos. Het loont daarom de 

                                                             
1 Deze nota werd aanvankelijk opgesteld vanuit de gevoerde discussies van het traject Toekomst2030 van ngo-
federatie. Het debat rond dit onderwerp werd vervolgens tweemaal besproken in de BAG expats (voorheen BAG 
coöperanten) van ngo-federatie en ACODEV, het platform waar voorzien was om een kadernota rond uitzenden te 
herzien. De aanwezige organisaties hebben de nota daar verder verfijnd. 
2 Het uitzenden van Belgische ngo-expats is tijdens de besprekingen en discussiegroepen van het traject Toekomst 

2030 meermaals ter sprake gekomen onder meer in de toekomstwerven dekoloniseren, evenwaardige 

partnerschappen en ontkokering noord-zuid. 
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moeite om op een rijtje te zetten welke uitdagingen er bestaan bij deze overgang en hoe de federaties daaraan 

tegemoet kunnen komen. 

Organisaties kunnen er voor kiezen om over te schakelen van een expatstatuut onder een Belgische 

arbeidsovereenkomst naar inzet van lokaal personeel met een statuut en arbeidsovereenkomst volgens het lokale 

arbeidsrecht. Het spreekt voor zich dat HR medewerkers op het hoofdkwartier in België het toepasselijke Belgische 

arbeidsrecht goed beheersen, maar dit is minder vanzelfsprekend bij werknemers aangeworven onder buitenlands 

arbeidsrecht. Zaken zoals de juridische grondbeginselen, totstandkoming en hiërarchie van de regelgeving, 

controleprocedures en controlediensten etc. zijn vaak erg verschillend van het Belgisch systeem. Voor organisaties 

die actief zijn in veel verschillende landen leidt dit tot de moeilijke veronderstelling dat de Belgische personeelsdienst 

steeds de verschillende lokale administratie en regelgeving goed moet kunnen beheersen. Dit is echter vaak een 

kluwen van regels waarbij het voor de Belgische organisatie haast onmogelijk is om al deze regels en procedures 

onder de knie te krijgen. 

 

 

 

 

 

Er kunnen erg grote verschillen bestaan tussen de verloning van expats en lokaal personeel. De verloning is niet 

enkel het salaris, maar omvat ook voordelen zoals een jaarlijkse reisvergoeding, terugbetaling van de kosten voor 

schoolgaande kinderen, dertiende maand, geboortepremies etc. Deze extra voordelen worden vaak slechts 

toegekend aan expats waarbij het hebben van het ‘statuut coöperant/expat’ (en dus het hebben van een andere 

nationaliteit dan het werkland) als enige voorwaarde geldt voor het verkrijgen van zulke voordelen en deze volledig 

voorbijgaan aan het lokaal personeel. Zo’n verloningsbeleid strookt niet met het principe van gelijkwaardigheid 

waardoor steeds meer organisaties omschakelen naar lokaal personeel. Deze omschakeling veronderstelt 

noodzakelijkerwijze dat het verloningsbeleid wordt herzien en aangepast. Sommige organisaties streven zelfs naar 

een universeel loon, dat overal gelijk is ongeacht de nationaliteit van de werknemer en het land van tewerkstelling. 

Het revalueren van het volledige salarispakket is voor veel organisaties een moeilijke oefening die enkele uitdagingen 

met zich meebrengt. 

 

 

 

 

Het is voor een Belgische organisatie vaak eenvoudiger om personeel te vinden in België dan in een overzees 

partnerland. Het is cruciaal dat de juiste kanalen gebruikt worden bij de verspreiding van de vacature en dat het 

proces aangepast is aan de gangbare cultuur en (job)marktpraktijken. De HR rekruteringsstrategieën moeten 

voldoende zijn aangepast aan elk partnerland waar men lokaal personeel wil aantrekken: hoe worden werknemers 

gerekruteerd, wat zijn de verwachtingen van arbeidsvoorwaarden etc. Voor de verspreiding van openstaande 

vacatures is het cruciaal om formele en informele netwerken op te bouwen met andere organisaties, 

implementerende partners, lokale universiteiten etc. 

De organisaties die reeds een evolutie hebben doormaakt waarbij meer lokaal personeel wordt ingezet, 

rapporteren zeer positieve resultaten. Er zijn talloze bedoelde én onbedoelde positieve gevolgen van deze 

Zeker wanneer er geen landenkantoor in een partnerland gevestigd is, is het voor een 

organisatie moeilijk om een arbeidsovereenkomst naar lokaal recht te beheren. Er kan 

daarvoor worden gekeken naar een sociaal secretariaat in het partnerland. Sommige 

organisaties laten de arbeidsovereenkomst uitvoeren en beheren door een lokale partner en 

fungeren zelf slechts als donor.  

De BeleidsAdviesGroep (BAG) expats leent zich als leer- en uitwisselingsplatform waarbij 

organisaties geleerde lessen en potentiële valkuilen kunnen delen. Verschillende 

prijsindexen per land kunnen gebruikt worden bij deze oefening (bv Eurocost). 
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omschakeling. Er komen meer en betere partnerrelaties tot stand en de onderlinge samenwerking verbetert, men 

betrekt lokaal personeel bij de planning en ontwikkeling van programma’s en projecten, het zwaartepunt van de 

samenwerking verschuift naar de partnerlanden en de arbeidsmarkt wordt sterk verruimd ten voordele van de lokale 

bevolking. Recent is ook gebleken dat lokaal personeel tijdens een globale crisis flexibel en inzetbaar blijft in het 

partnerland, terwijl veel expats gerepatrieerd moesten worden. Daartegenover staat dat het soms absoluut 

noodzakelijk is dat er expats worden uitgestuurd. Er kunnen specifieke vaardigheden nodig zijn die soms niet 

aanwezig zijn in een partnerland, de politiek-economische context vereist soms de inzet van expats net als bepaalde 

humanitaire interventies. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar de noodzaak voor expats heel duidelijk is. 

We merken dat organisaties het uitsturen van expats de laatste tijd steeds meer in vraag stellen en hun uitzendbeleid 

als dusdanig aanpassen. Ook het aanwervingsproces wordt aangepast en er wordt professionele ondersteuning 

voorzien ter versterking van het lokaal personeel. Er wordt voorkeur gegeven aan lokaal personeel, men verscherpt 

het tijdelijke karakter van expats, het aantal expats daalt tot een minimum of wordt bij sommige organisaties zelfs 

herleid tot nul. Daarbij mag niet vergeten worden dat een aangepast uitzendbeleid slechts één manier is waarop 

men kan bijdragen aan het dekoloniserings- en ontkokeringsproces.  

 
Het nut en de noodzaak van expats moet onderstreept worden en de federaties blijven dan ook 

de mogelijkheid tot het uitzenden van expats verdedigen, onder meer via het stimuleren en 

verdedigen van een terdege sociaalrechtelijk kader. 

 


