
Visie in het kort 

MIGRATIE

1 | Visie in het kort migratie

Eerst een paar definities: Een migrant is iemand die voor langere tijd verblijf heeft in een ander land 
dan het eigen. Een vluchteling is een migrant die recht heeft op internationale bescherming omdat hij 
voldoet aan de definitie van vluchteling uit het Vluchtelingenverdrag, dan wel voldoet aan de criteria voor 
aanvullende bescherming op grond van het Europese recht. En een asielzoeker is iemand die asiel heeft 
aangevraagd, en die in afwachting is van de uitkomst van de procedure. 

Migratie is van alle tijden. Onderzoek wijst uit dat we maar heel beperkt 
invloed hebben op migratiebewegingen. Soms is er tijdelijk een sterke 
toename van het aantal vluchtelingen, als specifieke groep migranten. 
Meestal heeft dat te maken met grote conflicten of rampen in de 
wereld. Het aantal migranten blijft op de lange termijn bezien echter 
ongeveer gelijk. 

Toch is het beleid in Europa en in Nederland sterk gericht op het 
tegenhouden van migranten. De politiek probeert daarmee een 
antwoord te geven op gevoelens van onzekerheid in de samenleving 
rond veiligheid en cultuur, werkgelegenheid en sociale zekerheid.

Doordat steeds meer wegen voor migranten worden afgesloten, 
moeten zij in wanhoop steeds gevaarlijker reizen ondernemen. Ze 
raken afhankelijk van smokkelaars, reizen vanwege het gevaar 
gescheiden van hun familie. Onderweg dreigt ontvoering, afpersing, 
hongerdood, verdrinking. Wie het overleeft, komt vaak zwaar 
getraumatiseerd in Europa aan. Het onderscheid tussen vluchtelingen 
en migranten die om andere redenen naar Europa komen verdwijnt in 
de chaos uit beeld. Al deze ontwikkelingen voeden het idee dat 
migratie een groot probleem is. 

Het huidige beleid stoelt op negatieve gevoelens en misvattingen, die 
door het beleid ook weer worden versterkt. VluchtelingenWerk is van 
mening dat politici wel rekening moeten houden met wat er leeft, maar 
dat zij angstgevoelens niet moeten bevestigen en aanwakkeren. De 
politiek moet een beleid uitstippelen dat gebaseerd is op onderzoek en 
feiten, en dit op een samenbindende manier uitdragen. Dit zal een 
positief effect hebben op Europese samenlevingen en migranten. Voor 
vluchtelingen zal het bijdragen aan de broodnodige ruimte om een 
veilig heenkomen te vinden, en perspectief op een betere toekomst. 

 
VluchtelingenWerk Nederland pleit daarom voor een duurzaam 
migratiebeleid, met de volgende contouren.

•  Het migratiebeleid moet stoelen op internationale 
mensenrechten, solidariteit, menselijke waardigheid, 
inclusiviteit en rechtvaardigheid voor alle migranten.

•  Vluchtelingen zijn en blijven een specifieke groep migranten.
  Het recht op bescherming van vluchtelingen is diep in ons 

internationale recht verankerd en dat moet zo blijven. Die 
internationale waarborgen zijn nodig om bescherming te 
realiseren en draagvlak te behouden. Vluchtelingschap en 
aanvullende internationale vormen van bescherming worden 
ruimhartig uitgelegd, en verwatering met rechten van migranten 
wordt voorkomen.

•  Er komt een eerlijk vraag-en-aanbod-gestuurd 
arbeidsmigratiebeleid.

  Met name lager geschoolde arbeidsmigranten moeten meer 
mogelijkheden krijgen regulier naar Europa te komen. Dit gaat 
chaotische en gevaarlijke migratie, illegaliteit en uitbuiting tegen. 
Het zorgt er ook voor dat mensen Europa weer durven verlaten, 
omdat ze weten dat ze terug kunnen. 
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•  Er komen oplossingen voor klimaatgedreven migranten.
  Als klimaatverandering ertoe gaat leiden dat mensen hun land 

moeten verlaten vanwege mensenrechtenschendingen, moeten zij 
‘subsidiaire’ (aanvullende) bescherming kunnen krijgen onder het 
asielrecht. De UN Guiding Principles on Internal Displacement 
moeten juridisch bindend worden verklaard. Via 
ontwikkelingssamenwerking en financiële ondersteuning moet 
Europa helpen de gevolgen van klimaatverandering in 
herkomstlanden aan te pakken.

 
•  Europa moet migranten onderweg helpen beschermen.
  Als Europa partnerschappen met derde landen aangaat, maken zij 

(ook) afspraken over bescherming van migranten. ‘Deals’ mogen 
niet leiden tot verscherpte controles die migranten dwingen tot 
gevaarlijker routes waar zij ten prooi kunnen vallen aan 
watergebrek, gewapende bendes, ontvoeringen, uitbuiting, 
verkrachtingen, mishandelingen en detentie. Europa moet 
humanitaire drama’s op de Middellandse Zee voorkomen door het 
zeerecht te respecteren, effectieve reddingsoperaties te 
faciliteren en het verbod op collectieve terugzendingen na te 
leven.

•  Migranten krijgen toegang tot het grondgebied, gericht op 
bescherming.

  Bij aankomst krijgen migranten toegang tot EU-grondgebied, en 
recht op registratie, identificatie en doorverwijzing. De 
grensbewaking is voldoende gericht op bescherming en getraind 
om kwetsbaarheden te herkennen. De eerste opvang voorziet in de 
basisbehoeften en voldoet aan mensenrechtelijke standaarden. 

•  Migranten krijgen begeleiding richting verschillende (verblijfs)
opties.

  Speciaal opgeleid personeel inventariseert de mogelijke 
verblijfsgronden of andere opties, inclusief zelfstandig vertrek. 
UNHCR, IOM en/of NGO’s mogen op dit proces toezien.

 
  Vervolgens maken migranten een zelfstandige, maar goed 

geïnformeerde en zorgvuldig begeleide keuze tussen de volgende 
opties:

 •  een asielprocedure conform de eisen in onze Visie op 
toelating,

 •  het verkennen en opstarten van mogelijkheden tot door-
migratie (bijvoorbeeld naar familie elders in de wereld) of

 •  een reguliere procedure voor toegang tot werk of studie-
programma. 

•  Terugkeer geschiedt waardig, en zo mogelijk zelfstandig. 
  Als iemand geen asiel aanvraagt of krijgt, en ook niet in 

aanmerking komt voor verblijf op andere gronden, komt terugkeer 
aan de orde. Terugkeer vindt bij voorkeur zelfstandig plaats, op 
humane en waardige wijze. Het proces en de begeleiding zijn 
zodanig ingericht dat de betrokkene zelf de regie houdt en eigen 
keuzes maakt. 

•  Er komt (meer) ruimte voor tijdelijke terugkeer.
  Obstakels voor tijdelijke terugkeer van migranten naar het land 

van herkomst worden weggenomen. Vluchtelingen met een status 
mogen desgewenst tijdelijk terugkeren naar het land van herkomst 
om daar bij te dragen aan wederopbouw en stabiliteit, zonder dat 
hun verblijfsrecht hier in gevaar komt. 

•  Partnerschappen moeten bescherming  
centraal stellen.

  Landen moeten samenwerken om vluchtelingenbescherming te 
verbeteren, niet (alleen) om strenger grensbeheer te realiseren. 
Mensenrechten en het internationale vluchtelingenrecht moeten 
op papier én praktisch zijn geborgd. 

 De EU en de lidstaten financieren niet alleen bescherming, maar verle-
nen die ook op eigen grondgebied. Ontwikkelingsgelden worden niet 
gebruikt als inzet om ontvangende landen aan te zetten tot het ver-
scherpen van grensbewaking of het tegenhouden, terugsturen dan wel 
terug nemen van vluchtelingen en andere migranten.

 VluchtelingenWerk Nederland heeft als missie de verwezenlijking van 
bescherming voor vluchtelingen. De verdere ontwikkeling van de visie 
op het bredere migratiebeleid is een taak voor de universiteiten, 
onderzoeksinstellingen en andere organisaties die daarvoor het beste 
zijn toegerust. Voor zover dat relevant is en aan onze missie bijdraagt 
zullen wij met die organisaties samenwerken en onze expertise 
inbrengen.

Nieuw beleid zal op EU-niveau moeten worden uitonderhandeld. In de 
tussentijd moet er ruimte zijn om op nationaal niveau, of met meerdere 
gelijkgezinde lidstaten, te experimenteren met nieuwe beleidsstappen 
in de gewenste richting. Eerdere pilots dienen daarbij als basis. 

Zo kan Europa komen tot een duurzaam en praktisch uitvoerbaar 
migratiebeleid dat recht doet aan de menselijke en juridische waarden 
die de basis vormen van onze samenleving. 

Op onze website www.vluchtelingenwerk.nl vindt u de volledige tekst
van de brochure.


