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‘International protection is something basically  
different from general assistance.’

Van Heuven Goedhart, Nobelprijs dankrede 1955
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Inleiding

In Europa is migratie al jaren een zeer gevoelig 
onderwerp. Veel mensen zijn bang dat de komst 
van migranten de Europese samenleving 
ontwricht. De politiek zet alles op alles om te 
voorkomen dat migranten ‘irregulier’ het 
continent bereiken. 

Ook vluchtelingen worden geraakt door de 
maatregelen om migratie naar Europa  terug te 
dringen. Net als andere migranten wagen zij, 
door het ontbreken van veilige alternatieven, in 
wanhoop de gevaarlijke overtocht over de 
Middellandse Zee, of trotseren ze de muren en 
het prikkeldraad aan de oostgrenzen van de 
Europese Unie.

Alle vluchtelingen zijn migranten, maar niet alle 
migranten zijn vluchteling. In het politieke en 
publieke debat wordt het verschil tussen 
‘migranten’ en ‘vluchtelingen’ echter zelden 
benoemd. De termen worden soms door elkaar 
gehaald. Of door elkaar gebruikt, alsof er geen 
verschil is.

Wat vluchtelingen onderscheidt van andere 
migranten is de reden waarom zij huis en haard 
hebben verlaten. Vanwege het gevaar dat zij in 
eigen land lopen kunnen zij aanspraak maken op 
internationale bescherming. De verwezenlijking 
van die bescherming is het doel waar 
VluchtelingenWerk Nederland zich als 
mensenrechtenorganisatie voor inzet.

Vanuit die invalshoek gaan we in deze visie niet 
in brede zin in op de impact van migratie op de 
samenleving als geheel. Dit document beperkt 
zich tot de ontwikkelingen rondom migratie naar 
Europa en de gevolgen voor de bescherming van 
vluchtelingen. In hoeverre is het onderscheid 
tussen vluchtelingen en andere migranten van 
belang? En hoe zou migratiebeleid kunnen 
bijdragen aan het verbeteren van de 
bescherming waar vluchtelingen recht op 
hebben? 
 
Deze visie is bedoeld om richtinggevende kaders 
te bieden aan de organisatie, medewerkers en 
vrijwilligers. Het biedt houvast bij strategie-
ontwikkeling én bij vragen als: wat doen wij wel, 
en wat niet? En waarom? Daarnaast geeft de visie 
de buitenwacht inzicht in wat wij onder een goed 
en toekomstbestendig migratiebeleid verstaan 
en hoe onze inzet zich hiertoe verhoudt.

Waar wij in deze visie vluchtelingen, asielzoekers 
en migranten aanduiden met ‘hij’, bedoelen wij 
daarmee zowel mannen als vrouwen.
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Zij hebben op grond van het Vluchtelingen-
verdrag recht op ‘asiel’4 : ze mogen niet worden 
teruggestuurd naar hun land van herkomst als 
daar gevaar dreigt (non-refoulement), en 
kunnen aanspraak maken op bepaalde rechten en 
voorzieningen (zoals het recht op gezins-
hereniging, onderwijs, zorg). Vanzelfsprekend 
hebben vluchtelingen ook plichten: zij moeten 
zich, als ieder ander, houden aan de wet- en 
regelgeving van het opvangland. 
De interpretatie van de vluchtelingendefinitie 
heeft zich continu ontwikkeld: wat wordt 
verstaan onder ‘sociale groep’? Gaat het alleen 
om vervolging door de overheid, of kan het ook 
gaan om andere actoren? Wanneer is er sprake 
van een vervolgingsdaad? Het denken hierover 
staat niet stil.

4  Art. 14 Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens en art. 18 Handvest van de grondrechten van 
de EU. 

Subsidiaire (of aanvullende) bescherming
Daarnaast hebben zich andere vormen van 
internationale bescherming ontwikkeld, via 
regionale verdragen zoals het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens en via het recht van 
de Europese Unie. Als iemand geen vluchteling is, 
maar wel een reëel risico op refoulement loopt, 
krijgt hij een verblijfsrecht. Door uitspraken van 
Europese hoven geldt dit ook als iemand behoort 
tot een bepaalde groep waarbij het risico op 
refoulement bestaat. Subsidiaire bescherming 
kan ook worden verleend in bijzondere medische 
noodsituaties, bij compleet gebrek aan 
opvangvoorzieningen in het land van herkomst, 
of in geval van risico om geraakt te worden door 
algemeen en willekeurig geweld.

1 Context

1.1 Definities en begrippen

In gesprekken over migratie is er vaak sprake van 
begripsverwarring, waardoor men langs elkaar 
heen praat. Een heldere visie op migratie is 
alleen mogelijk als voor iedereen duidelijk is 
waar het over gaat. Daarom beginnen we met het 
definiëren van een aantal begrippen die in het 
migratiedebat van belang zijn, met waar nodig 
enige uitleg over de juridische betekenis ervan.

Migrant en migratie
Onder migratie verstaan we het verschijnsel dat 
mensen hun land van oorsprong verlaten om zich 
voor langere tijd elders te vestigen. Een migrant is 
iemand die voor langere tijd verblijf heeft in een 
ander dan zijn eigen land (of die daarnaar 
onderweg is).1 Iedereen heeft het recht om het 
eigen land te verlaten en er terug te keren.2  
Er bestaat echter geen algemeen recht op 
toelating in een ander land. Het land van aan-
komst stelt zijn eigen eisen. Zo moeten migranten 
in veel gevallen voorafgaand aan hun vertrek een 
visum aanvragen, waarin reden en toegestane 
duur van hun verblijf worden vastgelegd. 

Regulier/irregulier
Als mensen voldoen aan de eisen van toelating in 
een bepaald land, noemen we dat ‘reguliere 
migratie’. Als ze niet beschikken over de juiste 
papieren om het land van bestemming binnen te 
komen, spreken we van irreguliere migratie. 

1 IOM, World Migration Report 2018, p. 15.
2  Art. 13 Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens.

Vrijwillig/gedwongen
Veel mensen migreren vrijwillig. Er is dan 
(goeddeels) sprake van een eigen keuze: je bent 
op zoek naar een (betere) baan, naar 
persoonlijke ontwikkeling door studie of stage; 
je wilt de rest van je leven samen zijn met je 
vakantieliefde. Bij gedwongen migratie is die 
keuze er niet. Je moet vluchten om het vege lijf te 
redden, om te voorkomen dat je ten onder gaat 
aan vervolging, honger, klimaatproblemen of 
geweld. Gedwongen migratie is de reactie van 
mensen op een uitzichtloze situatie, hoe die ook 
is ontstaan.

Het onderscheid tussen gedwongen en vrijwillige 
migratie is geen juridisch onderscheid.  
Er bestaat geen verdrag of wet die zegt dat 
landen alle gedwongen migranten moeten 
toelaten. Het onderscheid is ook niet altijd heel 
helder: hoe vrijwillig is vrijwillig? Toch noemen 
we het hier wel omdat het, als het te maken valt, 
wel een heel relevant onderscheid is.

Vluchteling
Een vluchteling is iemand die zich gedwongen 
ziet om zijn land te verlaten uit vrees voor 
vervolging vanwege zijn ras, godsdienst of 
politieke overtuiging, omdat hij tot een bepaalde 
sociale groep behoort of een bepaalde 
nationaliteit heeft.3 Vluchtelingen zijn dus een 
specifieke groep van gedwongen migranten. 

3 Art. 1 Vluchtelingenverdrag.
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Verschillende motieven en ‘routes’ 
Soms is het moeilijk te beoordelen of een migrant 
wel of niet recht heeft op asiel of een andere 
vorm van bescherming.5 Migranten vertrekken 
vaak om verschillende (samenhangende) 
redenen:  vrees voor vervolging, geweld, 
onzekerheden, gebrek aan toekomstperspectief 
en/of persoonlijke omstandigheden.6 Die 
motieven zijn niet altijd even goed te ontrafelen. 
Mede daardoor is soms moeilijk te beoordelen of 
een migrant wel of niet recht heeft op asiel of een 
andere vorm van bescherming.7 Wat als je 
kinderen dreigen te verhongeren omdat er in je 
land geen werk is? Is hongersnood door een 
falende overheid anders dan een bombardement 
door een rebellengroepering waartegen de 
overheid je niet beschermt? Wat als je door een 
natuurramp huis, haard en toekomst verliest, en 
elders in het land niet voldoende ondersteuning 
krijgt je leven weer op te bouwen?  
Als klimaatverandering leidt tot schaarste, wat 
weer leidt tot conflict en onderdrukking of 
discriminatie? In dit verband is ook wel 
gesuggereerd om bredere, meer overkoepelende 
definities of kaders toe te passen. 

5  UNHCR spreekt in dit kader over ‘mixed motivations’. 
UNHCR, Refugee Protection and International 
Migration. UNHCR, Geneva, 2007; UNHCR, Refugee 
Protection and Durable Solutions in the Context of 
International Migration. Discussion Paper, High 
Commissioner’s Dialogue on Protection Challenges, 
UNHCR, Geneva, 19 November 2007. UNHCR/
DPC/2007.

6  Zie ACVZ, Op weg naar 2030, Migratie: een toe-
komstverkenning, Den Haag 2018, p. 22.

7  UNHCR, Refugee Protection and International 
Migration. Discussion Paper, High Commissioner’s 
Dialogue on Protection Challenges, UNHCR, Geneva, 
19 November 2007. UNHCR/DPC/2007.

Zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van de 
vluchtelingendefinitie met ‘overlevings-
migranten’: iedereen die gedwongen is zijn land 
te verlaten vanwege een levensbedreigende 
situatie waartegen in het land van herkomst geen 
bescherming kan worden geboden.8 Of het 
introduceren van de term ‘calamiteiten-
migranten’ of ‘lifestyle-migranten’: migranten 
die zich niet kunnen verenigen met een bepaalde 
cultuur of levenshouding in het eigen land.9

Verder zijn er ook migranten die zonder enig 
asielmotief asiel aanvragen, bij gebrek aan 
alternatieve toelatingsmogelijkheden. En er zijn 
mensen die, bijvoorbeeld door fouten tijdens de 
procedure, als vluchteling afgewezen worden, 
terwijl zij wel degelijk vluchteling zijn, of 
andersom. 
 
1.2 Cijfers en feiten
 
Het maatschappelijke debat lijkt ervan uit te 
gaan dat migratie enorm toeneemt, en dat we 
daar iets tegen kunnen en moeten doen. Klopt 
dat beeld? Hoeveel mensen migreren? Hoeveel 
daarvan komen er naar Europa of naar Nederland, 
en kunnen we dit beïnvloeden? Wat zijn de 
feiten?

8 ACVZ 2018 (zie noot 6), p. 59.
9  T. Dietz, ‘Migratie is een gegeven, doe er je voordeel 

mee,‘ de Volkskrant 29 augustus 2017, opinie, p. 6-8. 
Overigens kan hier tegenin worden gebracht dat het 
bij problemen die verwesterde vrouwen en meisjes 
ervaren, of bijvoorbeeld het niet zonder gevaar 
kunnen uitkomen voor je seksuele geaardheid, 
gaat om vervolgingsgronden, en derhalve om 
vluchtelingschap.

Asielzoeker
Een asielzoeker is iemand die asiel heeft 
aangevraagd en in afwachting is van de uitkomst 
van de procedure. Asiel kan (in het algemeen) 
pas worden aangevraagd na aankomst in het land 
van bestemming. Vluchtelingen zijn dus meestal 
irreguliere migranten – zij beschikken 
noodgedwongen niet over de juiste papieren.  
Pas als zij asiel hebben aangevraagd, ontstaat 
voor hen een recht op verblijf voor de duur van de 
procedure. 

Overige migranten
Ook migranten die geen vluchteling zijn en die 
ook niet voor een andere vorm van bescherming 
in aanmerking komen, hebben een bepaalde 
rechtspositie. Zij kunnen een beroep doen op de 
algemene mensenrechtenverdragen. Ook zijn er 
specifieke verdragen, zoals de ILO Migrant 
Workers Convention van 1975, en bepalingen uit 
het Europese Unierecht. 

Migrant

Vrijwillig

Irregulier
Subsidiair beschermde

Subsidiair beschermde

Migrant overig

Migrant overig

Vluchteling

Vluchteling

Asielzoeker

Asielzoeker

Gedwongen

Regulier

Verder gelden voor een aantal groepen andere (in 
meer of mindere mate bindende) internationale 
regels die een vorm van bescherming bieden, 
bijvoorbeeld vanwege een bepaalde 
kwetsbaarheid, of op basis van humaniteit. Denk 
aan: ontheemden (UN Guiding Principles on 
Internal Displacement), staatlozen (VN Verdrag 
inzake het voorkomen van staatloosheid met 
betrekking tot statenopvolging), slachtoffers 
van mensenhandel en uitgeprocedeerde 
asielzoekers (onder andere EU Terugkeer-
richtlijn, algemene mensenrechten-
standaarden). Voor klimaatgedreven migranten 
bestaan (nog) geen specifieke regels. 
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Cijfers (richting) Europa
Een groot deel van de migranten komt op een 
reguliere manier Europa binnen. In 2016 waren 
dat er 2,7 miljoen. In datzelfde jaar arriveerden er 
ruim een miljoen asielzoekers in de Europese 
Unie. Ongeveer 390.400 kwamen aan via de 
Middellandse Zee. In 2017 daalden die getallen 
scherp: er kwamen 650.000 asielzoekers Europa 
binnen, waarvan bijna 187.000 via zee.

Eerste asielaanvragen in de Europese Unie (EU28)
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Sterke en plotselinge stijgingen in aantallen 
irreguliere aankomsten hangen vaak evident 
samen met grootschalige conflicten en crises in 
de nabijheid van Europa (denk aan de 
burgeroorlog op de Balkan in de jaren negentig, 
en die in Syrië de afgelopen jaren). Over de 
langere termijn bezien zijn zulke stijgingen 
uitzonderlijk en tijdelijk.

Vanuit Afrika kwamen in de afgelopen 25 jaar 
steeds ongeveer jaarlijks 105.000 mensen 
(regulier) naar Europa. Dat is 0,01 procent van de 
bevolking van de sub-Saharalanden. 

Ook asielaanvragen vanuit deze landen laten in 
dezelfde periode geen stijgende lijn zien.14 

Migratie naar EU28 is stabiel 
Eerste verblijfsvergunningen uitgegeven  
2008-2016
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De migratie tussen regio’s binnen Afrika is een 
stuk groter dan de migratie richting Europa. 
Ongeveer 16,4 miljoen mensen migreerden 
binnen Afrika, tegenover 9,2 miljoen die in de 
loop der jaren naar Europa zijn gemigreerd.15 
Verder is de migratie binnen de EU groter dan de 
migratie van buitenaf.16

14  L. Lucassen, ‘Naar een duurzaam migratiebeleid: 
lessen uit het verleden’, in: Regie over migratie. Naar 
een strategische agenda. Essays ter gelegenheid van 
het Hollands Spoor-debat over migratiebeleid op 19 
juni 2018, WRR 2018  
(tinyurl.com/regieovermigratie).

15  M. Flahaux en H. de Haas, ‘African migration: Trends, 
patterns, drivers’, in: Comparative Migration Stu-
dies, 4(1), 2016; UNDESA, Population Division, 2015.

16 Zie noot 10.

Cijfers mondiaal
In 2017 verbleven bijna 258 miljoen mensen in 
een ander land dan hun geboorteland.10 Dat 
betekent dat mondiaal ongeveer 3,4 procent van 
de mensen migrant is. Ter vergelijking: in 1970 
was dit 2,3 procent. Al jaren schommelt het 
migratiecijfer rond de drie procent.11 

Het aantal mensen dat  buiten hun geboorteland 
woont groeit in verhouding tot de 
wereldbevolking (in miljoenen)
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De man/vrouw-verdeling is 52-48 procent. Bijna 
driekwart van de migranten (72 procent) is 
tussen de 20 en 64 jaar (beroepsbevolking).  
De meeste migranten wonen in Europa en in 
Azië.12 Van het totale aantal migranten is zo’n 
acht procent buiten het eigen land op de vlucht 
voor vervolging, oorlog en geweld: 21 miljoen 
mensen. 

10  UNDESA, Population Division, International Migra-
tion, International Migrant Stock: The 2017 revision 

  (un.org/en/development/desa/population/ 
migration/data/estimates2/estimates17.shtml).

11  European Political Strategy Centre (EPSC), 10 trends 
shaping migration, 2017.

12 Zie noot 10.

Ongeveer 85 procent blijft in de regio van 
herkomst. Ongeveer tweederde verblijft daar 
langdurig, vanwege de aanhoudend slechte 
situatie in het land waar ze vandaan komen.13

Aantal vluchtelingen wereldwijd naar land van 
opvang (2017) 

n Turkije 3.480.348 n Pakistan 1,393,143  
n Oeganda 1,350,504 n Libanon 998,890
n Iran 979,435 nDuitsland 970,365
n Overig 10,768,662 Totaal: 19,941,347

Bron: UNHCR Global Trends 2017

Inclusief 324.265 ‘people in refugee-like situations’ in 2017

13  In totaal waren er in 2017 meer dan 68,5 miljoen 
mensen op de vlucht. Het grootste deel, ongeveer 
41 miljoen, was ontheemd binnen het eigen land, 
UNHCR, Global Trends, Forced Displacement in 2017, 
Geneva: UNHCR 2018.
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Syrische vluchtelingen die tussen 2014 en 2016 
in Nederland asiel aanvroegen kozen 
bijvoorbeeld vooral voor Nederland vanwege de 
manier van omgaan met vluchtelingen, de kans 
op bescherming en het positieve beeld van 
Nederland als open en vrij land.18 
Voor andere migranten spelen sociaal-
economische factoren een belangrijker rol.  
Er wordt wel gedacht dat migranten een hoog 
niveau van sociale voorzieningen 
doorslaggevend achten bij de keuze voor een 
bepaald land, maar daarvoor bestaat geen 
bewijs.19 Belangrijker is de mate van 
werkgelegenheid en -zekerheid (waarmee 
mogelijke verdringing aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt een vraagstuk is), politieke 
stabiliteit en goede kwaliteit van leven. 

Kunnen we push- en pull-factoren beïnvloeden?
Met name bij gedwongen migratie zijn de pull-
factoren vaak zo sterk dat een individueel land 
als Nederland daarop geen wezenlijke invloed 
kan uitoefenen.20 

18  SCP, Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste 
jaren van hun leven in Nederland, juni 2018, p. 12.

19  C. Giulietti, ‘The welfare magnet hypothesis and the 
welfare take-up of migrants,’ IZA World of Labor, 
2014. Uit dit onderzoek bleek dat er t.a.v. Nederland 
geen significant verband wordt gevonden tussen het 
migrant-zijn en het doen van een beroep op sociale 
voorzieningen.

20 Giulietti 2014 (zie noot 19).

Je hoort vaak dat we migratie kunnen beperken 
door met ontwikkelingssteun ‘de grondoorzaken 
van migratie’ weg te nemen. Verbetering van 
sociaal-economische omstandigheden21 en van 
onderwijs22 leidt echter in eerste instantie juist 
tot een toename van migratie, in ieder geval op 
macro-niveau. Meer welvaart en een hogere 
opleiding bieden kansen, ook om weg te gaan, 
terwijl de verschillen in perspectief tussen 
herkomst- en bestemmingslanden mogelijk nog 
lang groot blijven. 
Ook push-factoren zijn maar beperkt te sturen 
door beleidsmaatregelen in 
bestemmingslanden.23 De routes en de motieven 
van migranten verschillen onderling en kunnen 
onderweg veranderen. Ze verschillen ook naar 
gelang de leeftijd.24 En als mensen onderweg 
zijn, wordt de bestemming vaak door toeval of 
door mensensmokkelaars bepaald.25 

21  OECD, Perspectives on Global Development 2017: 
International migration in a shifting world, 2016, p. 
273; H. de Haas, ‘The determinants of international 
migration: Conceptualising policy, origin and desti-
nation effects’, IMI Working Paper series 32, 2011, p. 
19. 

22 OECD 2016 (zie noot 21), p. 115.
23  ACVZ, Op zoek naar veilige(r) landen. Onderzoek naar 

beweegredenen van asielzoekers, Den Haag 2018, p. 
26.

24  ACVZ 2018 (zie noot 23). Uit dit onderzoek volgt 
bijvoorbeeld dat voor jongeren tot 25 jaar de kans 
om te werken of te studeren een rol speelt en voor 
35-plussers de mogelijkheid tot gezinshereniging.

25  EASO, The push and pull factos of asylum-related 
migration. A literature review, 2016. Dit geldt ove-
rigens niet voor de Syriërs die recent in Nederland 
zijn gearriveerd: de meesten hebben wel gebruik 
gemaakt van een smokkelaar, maar die heeft maar 
voor een zeer kleine groep een rol gespeeld bij het 
bepalen van de eindbestemming, zie noot 17.

Cijfers Nederland
In 2016 vroegen 31.800 mensen asiel aan in 
Nederland. Ruim 70 procent kreeg vervolgens 
een verblijfsvergunning.

 In 2017 vroegen bijna 15.000 mensen asiel in 
Nederland aan, met een erkenningspercentage 
van ruim 40 procent.

 
Jaarlijkse migratie van en naar Nederland
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Waarom vertrekken migranten?
De redenen waarom migranten hun land willen 
verlaten noemen we ook wel push-factoren. 
Anders dan vaak wordt gedacht, is migratie 
vanuit bijvoorbeeld het Afrikaanse continent 
lang niet altijd het gevolg van conflict of extreme 
armoede. Een groot deel van de Afrikaanse 
migranten vertrekt om andere, persoonlijke 
redenen zoals familiehereniging, scholing of 
persoonlijke ontwikkeling.

 
Waar willen migranten naar toe?
Factoren die invloed hebben op de keuze van een 
migrant voor een bepaald bestemmingsland (of 
-continent) worden ook wel pull-factoren 
genoemd. Logischerwijs zijn veiligheid en het 
politieke klimaat voor vluchtelingen van het 
grootste belang. Daarnaast speelt de 
levensstandaard in algemene zin vaak een rol.17 

17  Zie ook onderzoeken naar factoren per regio van 
herkomst zoals: EASO, Asylum applicants from the 
Western Balkans. Comparative analysis of trends, 
push-pull factors and responses, 2013; EASO, 
Asylum Applicants from the Western Balkans: com-
parative analysis of trends, push- pull factors and 
responses, update mei 2015
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Groei wereldbevolking
De wereldbevolking groeit (naar ongeveer 8,6 
miljard mensen in 2030)30 en zal waarschijnlijk 
het sterkst toenemen in Afrika. Daar is ook sterk 
sprake van urbanisatie (verstedelijking). De 
interne migratie van het platteland naar de stad is 
vaak een voorfase van internationale migratie.31 
In Europa stabiliseert de omvang van de bevolking 
en neemt de beroepsbevolking af.32 

30  United Nations Population Division, World 
Population Prospects 2017.

31 Zie noot 11.
32 statline.cbs.nl.

Opkomst economieën buiten Europa
De economieën van China en India zullen in 2030 
(vergeleken met 2014) bijna drie keer zo groot 
zijn, en de economieën in Afrika twee keer zo 
groot. Naar verwachting zal op termijn het tempo 
van de groei wat afnemen. De individuele welvaart 
in Azië en Afrika zal in 2030 nog substantieel lager 
zijn dan in Europa.33

33 Zie ACVZ 2018 (zie noot 6), p. 23-26.

Remittances
Als mensen met een hoger inkomen en een hoger 
opleidingsniveau het land van herkomst verlaten 
is dat op zichzelf niet gunstig voor de economie 
van dat land. Daartegenover staan echter de 
directe investeringen van migranten in het land 
van herkomst via remittances: betalingen, vaak 
ter ondersteuning van familieleden of 
vrienden.26 

In 2016 bedroegen de remittances naar schatting 
574 miljard dollar, het drievoudige van het 
mondiale budget voor ontwikkelings-
samenwerking.27

 
Negatieve effecten van restrictieve maatregelen
Terwijl beleidsmaatregelen dus maar weinig 
kunnen veranderen aan het aantal en de 
bestemming van (gedwongen) migranten, 
hebben de maatregelen die dat beogen wel 
andere ongewenste gevolgen. 
Strenge visumeisen voor conflictlanden en 
sluiting of strengere bewaking van grenzen 
leiden tot gevaarlijke routes, mensensmokkel, 
uitbuiting, mishandeling, overvolle boten en 
verdrinkingen op zee. Het kan er ook toe leiden 
dat sommige mensen asiel aanvragen, terwijl er 
geen sprake is van asielmotieven. 

26  D. Ratha, The Impact of Remittances on Economic 
Growth and Poverty Reduction, Migration Policy 
Institute Policy Brief, september 2013.

27  World Bank, Migration and Remittances Factbook 
2016, december 2015.

Daarnaast leidt een gebrek aan reguliere 
migratieroutes ertoe dat migranten, eenmaal 
binnen, niet meer weggaan, uit angst in de 
toekomst nooit meer naar het bestemmingsland 
terug te kunnen.28

 
Oplossing voor vergrijzing of verdringing?
Verdringen migranten Europese werknemers op 
de arbeidsmarkt, of heeft Europa ze juist nodig 
om de vergrijzing op te vangen? Dit hangt af van 
economische en technologische ontwikkelingen 
en de vraag of het aanbod aansluit bij tekorten op 
de arbeidsmarkt. Door innovatie en 
digitalisering zijn er in de toekomst wellicht 
minder of andersoortige arbeidskrachten nodig. 
Ongeacht de realiteit: de verwachting is dat voor 
hoogopgeleide migranten, of kennismigranten 
de deur in Europa sowieso wel openblijft, of zelfs 
verder open gaat.29 Maar of dat ook voor midden- 
en lageropgeleide migranten zal gelden, is 
onzeker gezien de publieke opinie (zie ook onder 
2.4).
 
1.3  Relevante factoren toekomstige 

migratie
 
Zal migratie in de toekomst toe- of afnemen, of 
op een andere manier veranderen? En wat 
betekent dat? We zetten kort aantal factoren die 
daarop van invloed (kunnen) zijn op een rij.

28  H. de Haas, ‘Myths of Migration: Much of what we 
think we know is wrong’, Spiegel Online 21 maart 
2017; H. van Houtum en L. Lucassen, Voorbij Fort 
Europa. Een nieuwe visie op migratie, Amsterdam: 
Atlas Contact 2016.

29 Zie ACVZ 2018 (zie noot 6), p. 30.
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Beduidend minder draagvlak is er voor 
economische migranten, vooral uit landen van 
buiten de Europese Unie. Zo’n 50 procent van de 
bevolking vindt dat deze migranten niet in 
Nederland mogen komen wonen en werken. 
Hierbij spelen vooral toenemende onzekerheid 
over de eigen positie wat betreft werk, sociale 
voorzieningen en huisvesting een rol. 

Bijna een kwart (24 procent) staat wel open voor 
economische migranten van buiten de EU. Als het 
gaat om migranten uit EU-landen liggen de 
percentages op respectievelijk 30 en 44 
procent.46

46  R. Kloosterman, Opvattingen over vluchtelingen in 
Nederland, CBS Statistische trends, maart 2018.

Minder conflicten, meer dichtbij?
Het aantal conflicten in de wereld daalt.34  
Dit geldt vooral voor oorlogen tussen staten,35  
in mindere mate voor interne gewapende 
conflicten.36 Er is wel sprake van toenemende 
instabiliteit en geweld rondom Europa, de ‘ring of 
fire’: Oekraïne en de Krim, Turkije, Syrië/Midden-
Oosten, Noord-Afrika.37

 
Klimaatverandering
De aarde is aan het opwarmen door de uitstoot 
van broeikasgassen. Dit vormt een bedreiging 
voor de leefomgeving en het klimaat, en is van 
grote invloed op voedsel- en 
watervoorzieningen.38 In 2015 werden bijna alle 
natuurrampen wereldwijd veroorzaakt door 
klimaatverandering.39 Uit onderzoek blijkt dat 
met name (groepen) mensen die al kwetsbaar 
zijn, het risico lopen getroffen te worden door de 
gevolgen van klimaatverandering.40 

34  Zie hierover uitgebreid ACVZ 2018 (zie noot 6),  
p. 20-22. 

35  Uppsala Conflict Data Program, Number of Conflicts, 
1975-2016. 

36  H. Hegre e.a., ‘Predicting Armed Conflict, 2010-
2015’, in: International Studies Quarterly, 2013, nr. 
57, p. 250-270. 

37  Clingendael Strategic Monitor 2017, www.clingen-
dael.org/pub/2017/monitor2017/crises_fragile_
states/.

38  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
Climate change 2014: Synthesis Report, 2014,  /
www.ipcc.ch/report/ar5/syr/. 

39  UNISDR Annual Report 2015, www.unisdr.org/fi-
les/48588_unisdrannualreport2015evs.pdf.

40  IPCC, ‘Summary for policymakers’, in: Climate 
Change 2014. Impacts, Adaptation, and Vulnerabi-
lity, Part A: Global and Sectoral Aspects, 2014, p. 6. 
www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/. 

Klimaatverandering en degradatie van 
milieuomstandigheden vergroten de kans op 
conflict als gevolg van hun impact (denk aan 
verwoestijning, landdegradatie en voedsel- en 
waterschaarste).41 Momenteel zijn er weinig 
betrouwbare schattingen over het aantal 
migranten dat direct te linken is aan 
klimaatverandering.42 Vaak wordt het aantal van 
200 miljoen genoemd.43 De verwachting is dat 
klimaatmigratie vooral regionale effecten zal 
hebben, maar zeker is dat niet.44

1.4 Ontwikkelingen in de publieke opinie 
 
Ondanks toenemend optimisme blijven 
Nederlanders zich zorgen maken over migratie en 
vluchtelingen.45 Wel is een grote meerderheid 
voorstander van toelating en opvang van mensen 
die door toedoen van vervolging of oorlog het 
eigen land zijn ontvlucht (77 procent). Ongeveer 
een kwart ziet vluchtelingen echter als een 
bedreiging voor de veiligheid in Nederland of een 
gevaar voor de Nederlandse normen en waarden. 

41  EU, Shared Vision, Common Action: A stronger 
Europe. A global strategy for the European Union’s 
Foreign and Security Policy, juni 2016. 

42  International Organisation for Migration IOM 
Outlook on migration, environment and climate 
change, 2014,  http://publications.iom.int/system/
files/pdf/mecc_outlook.pdf; https://www.iom.int/
complex-nexus. 

43  S. Behrman en A. Kent (red.), Climate refugees. 
Beyond the legal impasse?, Routledge 2018.

44  Zie hierover verder ACVZ 2018 (zie noot 6), p. 19-20, 
43.

45  SCP, Burgerspectieven 2018/1, https://www.scp.nl/
Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/
Burgerperspectieven_2018_1).
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Van de asielzoekers probeert naar schatting 90 
procent Europa noodgedwongen op een 
irreguliere manier binnen te komen.53

In Europa versterkt dit het beeld dat migratie een 
groot probleem is. De focus ligt vervolgens op 
maatregelen en beleidsvoorstellen die deze 
‘ongewenste’ migratie nog sterker tegen moeten 
gaan.54 

Denk aan de samenwerking met derde landen ter 
voorkoming van doormigratie, het de facto 
verplaatsen van de Europese buitengrens naar de 
Sahel, militaire operaties in de Middellandse 
Zee, het terugsturen van bootjes naar landen 
zoals Libië en het inzetten van ontwikkelings-
hulpgeld om migranten in hun eigen omgeving te 
houden. 

53  C. Hein en M. De Donato, Exploring avenues for pro-
tected entry in Europe, Italian Council for Refugees 
(CIR) 2012, p. 17; Europol/INTERPOL, Migrant Smug-
gling Networks, 2016.  
(tinyurl.com/europolsmuggling).

54  Zie ook de analyse door ECRE in Protection in Europe: 
Safe and legal access channels. ECRE’s vision of Eu-
rope’s role in the global refugee protection regime, 
ECRE Policy Paper 1, februari 2017, para 1.

Migratie steeds gevaarlijker en traumatiserender
Mensen die bescherming zoeken zien hierdoor 
geen andere optie dan gebruik te maken van 
smokkelaars, en moeten steeds gevaarlijker 
reizen ondernemen. Ze riskeren hun leven, reizen 
vanwege dat risico gescheiden van hun naaste 
familie en lopen kans op ernstige trauma’s.  
Ook andere migranten volgen noodgedwongen 
dezelfde route, met eveneens ernstige 
humanitaire gevolgen.

‘Mixed migration flows’
Doordat vluchtelingen en andere migranten van 
dezelfde beperkte, irreguliere routes gebruik 
maken, is het lastig om onderscheid te maken 
tussen motieven en kans op verblijfsperspectief 
in Europa. Voor de beeldvorming rondom 
vluchtelingen (wie zijn dat nu?) en het draagvlak 
voor hun opvang en bescherming is dit 
problematisch.

Gescheiden leefwerelden
Onderzoeken laten zien dat er in Nederland 
sprake is van gescheiden leefwerelden.47 Dat uit 
zich ook in de opvattingen over migratie: 
laagopgeleiden staan minder positief tegenover 
vluchtelingen dan hoger opgeleiden.48  
De verwachting is dat sociaal tegengestelde 
groepen elkaar steeds minder goed weten te 
vinden, waardoor de voedingsbodem voor 
spanningen groter wordt.49

Verder bestaat er een breed gedeeld gebrek aan 
vertrouwen in bestuur en politiek om 
oplossingen voor gevoelde problemen te vinden. 
Dit leidt echter juist ook tot initiatieven vanuit 
de samenleving gericht op het tegengaan van 
tweedeling en polarisatie.50 

1.5  Politieke ontwikkelingen

Politiek en polarisatie
Door de sterke neiging in de (nationale en 
Europese) politiek om mee te gaan in 
populistische tendensen in samenlevingen, 
dragen politici bij aan polarisatie en versterken ze 
angstgevoelens en een negatieve grond houding 
ten opzichte van migratie en vluchtelingen.  
Dit gebeurt onder andere door gebrek aan duiding 
van feiten en begripsverwarring (‘economische 
vluchtelingen’). 

47  M. Bovens e.a. (red.), Gescheiden werelden? een 
verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in 
Nederland, SCP/WRR, 2014. 

48 Zie noot 47. 
49  SCP, De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, 

samenleven en consumeren in het Nederland van 
later, Sociaal en Cultureel Rapport 2016. 

50 Zie ACVZ 2018 (zie noot 6), p. 38.

Verharding EU beleid
Het (Europese) migratiebeleid is al decennia 
lang gericht op restrictie, beheersing en 
terughoudendheid: er is geen daadwerkelijk 
toelatingsbeleid. Mensen uit vrijwel alle 
herkomstlanden mogen alleen komen als zij een 
visum hebben. Die visa worden vrijwel alleen 
afgegeven voor hooggeschoolde arbeid, 
onderzoek, studie of uitwisseling, en aan 
personen met bijzondere vaardigheden (zoals 
sporters en artiesten).
Verder heeft Europa in doorreislanden buiten 
Europa immigratie-ambtenaren gestationeerd 
om daar al de grenzen te controleren en/of bij te 
dragen aan grensbewaking. 
Vervoersmaatschappijen krijgen boetes als zij 
irreguliere migranten binnenbrengen. 

Tegengaan versterkt problematisering
Zowel voor lager opgeleide arbeidsmigranten51 
als voor (de veel kleinere groep) asielzoekers52 
bestaan er (inmiddels) nauwelijks (meer) 
mogelijkheden om op geordende, reguliere en 
veilige wijze te migreren. Beide groepen gaan 
daarom op zoek naar andere wegen. 

51  K. Newland en A. Riester, Welcome to work? Legal 
migration pathways for low-skilled workers, 
Migration Policy Institute Policy Brief nr. 3, januari 
2018.

52  Zelfs in het ‘piekjaar’ 2015 was het aantal arbeids-
migranten van buiten de EU 2,5 keer zo hoog als het 
aantal asielzoekers in Europa: H. van Houtum en L. 
Lucassen, Voorbij Fort Europa. Een nieuwe visie op 
migratie, Amsterdam: Atlas Contact 2016, p. 129.

2014 2015 2016 2017

Sea arrivals via the Mediterranean 216.054 1.015.078 362.753 160.879

Dead and missing in the Mediterranean 3.538 3.771 5.096 3.049

Proportion of fatalities vs arrivals 1,6% 0,4% 1,4% 1,9%

Source: United Nations High Commissioner for Refugees
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Meer druk op ‘de regio’ 
Door de beperking van de toegang tot Europa 
komt de toch al scheve verdeling van 
verantwoordelijkheid voor vluchtelingen-
bescherming nog meer ten laste van de 
buurlanden in de regio van herkomst, waar 
vluchtelingen vast blijven zitten. Met als 
mogelijk gevolg dat ook de landen van eerste 
opvang grenzen gaan sluiten, hulpverlening 
stopzetten en vluchtelingen voortijdig 
terugsturen naar onveilige situaties. 
 
1.6 Conclusie
Het mondiale migratiecijfer is door de jaren heen 
grosso modo hetzelfde gebleven en wordt door 
verschillende factoren bepaald of beïnvloed. 
Nederland en Europa kunnen maar zeer beperkte 
invloed uitoefenen op de beslissing van mensen 
om hun land te verlaten en zij hebben maar 
geringe mogelijkheden tot invloed op hun 
eindbestemming. 
Tegelijkertijd zet de politiek wel zwaar in op het 
tegengaan van migratie. Dat versterkt bij 
burgers het idee van een groot probleem 
waartegen opgetreden moet worden.

 Voor migranten heeft het draconische 
humanitaire gevolgen. Voor vluchtelingen 
betekent het daarnaast dat de toegang tot 
bescherming in Europa nog verder wordt beperkt 
en dat de inhoud van bescherming wordt 
uitgehold. De toch al scheve verdeling van 
verantwoordelijkheid voor vluchtelingen-
bescherming komt nog meer ten laste van de 
buurlanden in de regio, waar vluchtelingen vast 
blijven zitten. 

Met als mogelijk gevolg dat ook de landen van 
eerste opvang grenzen gaan sluiten; 
hulpverlening stopzetten en vluchtelingen 
voortijdig terugsturen naar onveilige situaties. 

De uitdaging is om een meer gebalanceerd en 
toekomstgericht beleid te ontwikkelen, 
gebaseerd op onderzoek, feiten en cijfers, met 
gebruikmaking van de juiste terminologie, en 
met inachtneming van de sentimenten, angst en 
onzekerheden in de samenleving, zonder 
verkeerde aannames.55 
Dit zal niet alleen een positief effect hebben op 
Europese samenlevingen en potentiële 
migranten, maar ook bijdragen aan de 
broodnodige ruimte voor vluchtelingen om een 
veilig heenkomen met enig toekomstperspectief 
te vinden. De contouren van dat beleid schetsen 
wij in het volgende hoofdstuk.

55  Vgl. H. van Houtum en L. Lucassen (zie noot 28), p. 
118-132: ‘normaliseer, nuanceer en re-articuleer’; T. 
Dietz, ‘Migratie is een gegeven, doe er je voordeel 
mee’ de Volkskrant, 26 augustus 2017; maar ook de 
‘draagvlakparadox’ in M. Sie Dhian Ho, R.Cuperus en 
A. Pilon (red.), Over de grens, De Vluchtelingencrisis 
als reality test, Van Gennep 2017, p. 369. 
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3.  Vluchtelingen: een specifieke groep
Het onderscheid tussen vluchtelingen en andere 
migranten is niet in alle omstandigheden 
relevant. Elk slachtoffer van uitbuiting door 
mensensmokkelaars of mishandeling in detentie 
in transitlanden is er een teveel. Iedereen moet 
worden gered van verdrinking op volle zee. 
Iedereen heeft recht op basisbehoeften als 
onderdak, water en voedsel. 
Als criterium voor toelating is vluchtelingschap 
wél van belang. Bescherming van vluchtelingen 
is diep verankerd in het internationale recht. Die 
internationale waarborgen zijn nodig om 
vluchtelingenbescherming te realiseren en 
draagvlak te behouden. Loslaten van die ‘harde 
kern’ voor een meer fluïde, juridisch minder 
zwaar verankerde definitie kan gemakkelijk 
leiden tot het inperken en uithollen van de 
bescherming en is daarom onverantwoord ‘In this 
era of record levels of displacement and 
shrinking protection space, refugee status is 
crucial for maintaining focus on a specific legal 
category of people […] Any dilution of the 
definition of a refugee can easily become a 
political excuse to tighten borders’.58

Het doel van het asielrecht is om bescherming te 
bieden, niet om zaken te compliceren en rechten 
van mensen te beperken. Het begrip ‘vluchteling’ 
moet dan ook ruim worden uitgelegd. 

58  L. Hovil en M. Phillips in Refugees Deeply, maart 
2018 (tinyurl.com/stopcompartmentalizing).

Waar mensen desalniettemin de drempel van de 
definitie niet halen maar wel bescherming 
behoeven, moet een ruimhartig humanitair 
beleid daarin voorzien.

4.  Een rechtvaardig toelatingsbeleid voor 
arbeidsmigranten

Europa moet een uitgebalanceerd 
toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten 
ontwikkelen, dat aan de volgende voorwaarden 
voldoet.
•  Het beleid moet zijn gericht op alle niveaus 

van kennis en vaardigheden, inclusief 
midden- en lager geschoolde arbeid.59

•  Het moet zijn gebaseerd op vraag en aanbod. 
Waar nodig moet worden onderzocht wat 
nodig, mogelijk en werkbaar is, en hoe zowel 
de migrant als de Europese samenleving 
kunnen profiteren.60

•  Het is denkbaar daarbij een ‘ingroei-’ of 
‘trap-‘systeem in te voeren in het 
socialeverzekeringsstelsel, voor zover 
onderzoek uitwijst dat dit bijdraagt aan het 
creëren van draagvlak en daarmee aan het 
realiseren van een toelatingsbeleid voor 
migranten. Voor vluchtelingen ligt dit 
anders. Zij hebben door hun vlucht 
noodgedwongen hun burgerschapsrechten 
verloren en kunnen niet langer rekening op 
de bescherming en voorzieningen van hun 
eigen overheid. Kern van vluchtelingen-
bescherming is dat het asielland dit 
overneemt, zo staat ook in het 
Vluchtelingenverdrag.

59 K. Newland en A. Riester (zie noot 51).
60  Zie hierover ook H. van Houtum en L. Lucassen (zie 

noot 28), p. 148.

2 Naar een duurzaam migratiebeleid

2.1 Missie en principes
 
VluchtelingenWerk Nederland heeft als missie 
om zich in te zetten voor de bescherming van 
asielzoekers en vluchtelingen, en om het 
draagvlak bij politiek, overheid en samenleving 
voor deze bescherming te bevorderen.

Vanuit deze missie pleiten wij voor een ander, 
beter en toekomstbestendig migratiebeleid dat 
voldoet aan de volgende principes:

•  Het biedt ruimte aan 
vluchtelingenbescherming en volwaardige 
integratie van vluchtelingen in de 
samenleving.

•  Het recht op asiel wordt gegarandeerd 
ongeacht het algemene migratiebeleid.

•  Het doet recht aan humanitaire principes als 
internationale mensenrechten, solidariteit, 
menselijke waardigheid, inclusiviteit en 
rechtvaardigheid voor alle migranten.;

•  Het realiseert zelfstandige en duurzame 
terugkeer voor degenen die niet mogen 
blijven.

•  Het gaat uit van de potentiële waarde van 
migratie, biedt oplossingen voor mogelijke 
negatieve gevolgen voor ontvangende 
samenlevingen en kent een eerlijk vraag-en-
aanbod gestuurd arbeidsmigratiebeleid.

2.2 Uitgangspunten
 
We hanteren voor onze visie op een duurzaam 
migratiebeleid de volgende uitgangspunten:

1. Migratie is een gegeven
Mensen hebben altijd gemigreerd, en zullen dat 
ook blijven doen. De uitdaging is om een meer 
gebalanceerd en toekomstgericht beleid te 
ontwikkelen, gebaseerd op onderzoek, feiten en 
cijfers, met gebruikmaking van de juiste 
terminologie, en met inachtneming van de 
sentimenten, angst en onzekerheden in de 
samenleving, zonder verkeerde aannames.56 

2. Aanpak gedwongen migratie
Veel migranten zien zich gedwongen te migreren 
vanwege een uitzichtloze situatie. Die 
uitzichtloosheid moet worden bestreden. Niet 
met het doel om migratie te voorkomen, maar om 
de situatie voor individuele mensen en 
gemeenschappen te verbeteren. Door te 
investeren in goed bestuur en in verbetering van 
veiligheid en leefomgeving krijgen mensen weer 
perspectief in eigen land en worden conflicten, 
in ieder geval deels, voorkomen.57 

56  Vgl. H. van Houtum en L. Lucassen (zie noot 28reality 
test, Van Gennep 2017, p. 369.  7), p. 118-132: ‘norma-
liseer, nuanceer en re-articuleer’; T. Dietz, ‘Migratie is 
een gegeven, doe er je voordeel mee’ de Volkskrant, 
26 augustus 2017; maar ook de ‘draagvlakparadox’ in 
M. Sie Dhian Ho, R.Cuperus en A. Pilon (red.), Over de 
grens, De Vluchtelingencrisis als Reality Test, Amster-
dam 2017

57  Zie bijv. F. Molenaar, Roadmap for sustainable 
migration management in the Sahel: lessons from 
Agadez, Clingendael Conflict Research Unit Policy 
Brief, november 2017, p. 3.
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5.  Versterking humanitaire bescherming van 
klimaatgedreven migranten

Moet er een nieuw, aanvullend beschermings-
regime komen voor mensen die moeten migreren 
als gevolg van klimaatverandering?63 Als de 
overheid in het herkomstland niet als direct 
verantwoordelijke kan worden aangewezen voor 
zijn erbarmelijke humanitaire situatie, zal de 
klimaatgedreven migrant op basis van de huidige 
regelgeving en jurisprudentie slechts bij 
uitzondering in Europa bescherming kunnen 
vinden.64

VluchtelingenWerk Nederland vindt niet dat deze 
vorm van gedwongen migratie moet worden 
geschaard onder de vluchtelingendefinitie van 
het Vluchtelingenverdrag. Klimaatverandering is 
weliswaar een urgente kwestie, en kan enorme 
schadelijke impact op het leven van mensen 
hebben, maar ‘vervolging’ is het niet. 

De oplossing ligt in:
A  Toepassing van de aanvullende vormen van 

internationale bescherming op de volgende 
manieren:

 •   Het asielrecht kent naast het 
vluchtelingschap aanvullende 
(‘subsidiaire’) redenen voor 
bescherming (zie paragraaf 2.1).

63  Zie over dit vraagstuk uitgebreid S. Behrman en A. 
Kent (red.), Climate Refugees. Beyond the legal 
impasse?, Routledge 2018.

64  EHRM 27 mei 2008, 26565/05 (N./Verenigd Konink-
rijk); EHRM 21 januari 2011, 30696/09 (M.S.S./Bel-
gië en Griekenland); EHRM 28 juni 2011, 8319/07 en 
11449/07 (Sufi en Elmi/VK). Ook het Europees Parle-
ment heeft dit geconcludeerd: European Parliament, 
‘Climate Refugees’, Legal and Policy Responses to 
Environmentally Induced Migration, 2011.

  Als de Europese rechtspraak op dit punt 
   consistent en coherent wordt toegepast, 

kunnen klimaatgedreven migranten 
daaronder vallen.

 •  Mensen die getroffen worden door de 
gevolgen van klimaatverandering wijken 
(vooralsnog) veelal uit naar gebieden 
elders in het eigen land. De juridische 
positie van deze mensen kan ook 
versterkt worden door het juridisch 
bindend maken van de (nu nog 
onverbindende) UN Guiding Principles 
on Internal Displacement. 

 
B  Humanitaire noodhulp en 

ontwikkelingssamenwerking
  Hiermee kunnen de humanitaire gevolgen 

van klimaatverandering ter plekke worden 
aangepakt. Daarvoor zijn flinke 
investeringen nodig. De financiële middelen 
die landen op dit moment daadwerkelijk 
beschikbaar stellen voor (nood)hulp zijn bij 
lange na niet voldoende om aan de noden 
tegemoet te komen.65

6.  Europa moet bijdragen aan bescherming 
onderweg 

Duizenden migranten verdrinken op de 
Middellandse Zee. Dit is onverteerbaar. Om 
humanitaire drama’s op de Middellandse Zee te 
voorkomen is het cruciaal dat het zeerecht wordt 
geëerbiedigd en dat reddingsoperaties effectief 
worden uitgevoerd. 

65 EPSC 2017 (zie noot 11) p. 6.

•  In het beleid moet een systeem van circulaire 
migratie zitten – mensen kunnen tijdelijk 
terug naar het land van herkomst zonder hun 
rechten te verliezen.61 Daarbij moet ook 
gekeken worden naar de mogelijkheid om 
premies op te bouwen en die bij terugkeer 
mee te nemen om in eigen land te investeren.

•  Het huidige inreisverbod moet worden 
afgeschaft. Dit systeem werkt verlammend 
in een systeem van flexibeler toelating.

61  Zie bijvoorbeeld de suggestie van de ACVZ voor een 
regeling waarbij de migrant drie jaar gedurende 
negen maanden in Nederland mag werken, waarbij 
wordt voorzien in training en kennisoverdracht.  
Na die tijd en bij aanbod van werk is een verblijfs-
vergunning verlengbaar tot vijf jaar mogelijk.  
Zie ACVZ 2018, p. 60 (zie noot 6).

•  Het arbeidsmigratiebeleid moet worden 
ontwikkeld en uit-onderhandeld op 
EU-niveau. 

•  In de tussenliggende tijd moet er ruimte zijn 
om op nationaal niveau, of met meerdere 
gelijkgezinde lidstaten, te experimenteren 
met proefbeleid op basis van eerdere 
ervaringen.  Zo heeft Duitsland een proef 
gedaan met legale migratie naar Duitsland in 
combinatie met het organiseren van een 
beroepsopleiding in het herkomstland.62

62  Zie hierover ook H. van Houtum en L. Lucassen (zie 
noot 28).
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Enkele randvoorwaarden:
•  De grensbewaking is voldoende protection-

sensitive. Grensbewakers en 
immigratiebeambten krijgen opleiding en 
training in het herkennen, signaleren en op 
de juiste manier doorverwijzen van 
kwetsbare mensen zoals slachtoffers van 
mensenhandel, marteling, alleenstaande 
minderjarigen, personen die asiel willen 
aanvragen etc. 

•  De eerste opvang voldoet aan 
basisbehoeften en mensenrechtelijke 
standaarden: voedsel, onderdak, vrijheid 
van beweging, toegang tot medische zorg, 
toegang tot onderwijs voor minderjarige 
kinderen. Registratie en een document voor 
(tijdelijk rechtmatig) verblijf horen daar ook 
bij. 

•  Hierop volgt een inventarisatie of iemand 
asiel wil aanvragen en welke eventuele 
andere opties er zijn, inclusief zelfstandige 
terugkeer. Deze inventarisatie wordt gedaan 
door specifiek hiervoor opgeleid personeel. 
UNHCR, IOM en NGO’s mogen op dit proces 
toezien.

8.  Verschillende (verblijfs)opties 
Vervolgens wordt voorzien in een zelfstandige, 
goed geïnformeerde en zorgvuldig begeleide 
keuze voor migranten tussen: 

A het starten van een asielprocedure71 
  Deze procedure voldoet in ieder geval 

voldoet aan de volgende criteria:
 •  toegang tot onafhankelijke informatie;
 •  kwalitatief goede en onpartijdige 

tolkenbijstand;
 • een persoonlijk interview;
 •  juridische bijstand;
 • een effectief rechtsmiddel;72

 •  recht op opvang tijdens de procedure tot 
en met hoger beroep.

B  het verkennen en opstarten van 
mogelijkheden tot door-migratie

  Te denken valt aan het doorreizen naar naar 
familie elders in de wereld

of

C  het starten van een reguliere procedure voor 
toegang tot werk, studie of als zelfstandig 
ondernemer

Zie hierover ook uitgangspunt 4: regulier EU 
toelatingsbeleid. Obstakels, zoals een te strikte 
toepassing van het mvv-vereiste en het 
inreisverbod, moeten worden weggenomen. 

71  Zie over de nadere invulling en randvoorwaarden 
onze Visie op Toelating (juli 2017) en Visie op 
Vluchtelingen en Europa (juni 2018).

72 ECRE Policy Paper 1, p. 16 (zie noot 66).

Iedereen, ongeacht migratiemotief of 
verblijfsstatus, moet worden gered, naar een 
veilige haven worden gebracht en worden 
behandeld volgens de internationale 
mensenrechtenstandaarden. Het verbod op 
collectieve terugzendingen en pushbacks (naar 
bijvoorbeeld Libië) moet worden gehandhaafd.66

Ook eerder tijdens hun reis lopen vluchtelingen 
en andere migranten grote risico’s. Veel 
migranten gaan tijdens hun reis door de 
woestijn. Deals van de EU met derde landen 
leiden tot verscherpte controles, waardoor 
smokkelaars bijvoorbeeld niet meer langs 
waterpunten gaan. Ze nemen  gevaarlijker 
routes, door gebieden waar gewapende bendes 
actief zijn.67 Berichten over ontvoeringen, 
uitbuiting, verkrachtingen, mishandelingen en 
detentie zijn legio.68

66  ECRE, Protection in Europe: Safe and legal access 
channels. ECRE”s vision of Europe’s role in the global 
European protection regime, Policy Paper 1, para 1, 
januari 2017.

67 tinyurl.com/migratiebeleidsahel
68  Zie rapporten van Human Rights Watch  

(bijv. tinyurl.com/foreignerslibia) en Amnesty  
(bijv. tinyurl.com/risksklibia).

Als Europa partnerschappen aangaat met derde 
landen, moet bescherming van migranten 
daarvan onderdeel uitmaken. Als migranten 
getraumatiseerd worden door de 
verschrikkingen tijdens hun reis of slachtoffer 
zijn van slavernijpraktijken en/of mensenhandel 
moet dit betrokken worden bij eventuele 
toelating in Europa (om humanitaire redenen). 

7.  Beschermingsgerichte toegang tot het 
grondgebied

Migranten en vluchtelingen komen veelal via 
dezelfde (irreguliere) wegen binnen. Hoe dient 
de EU met deze ‘mixed flows’ om te gaan? 69 

Je kunt niet enkel op basis van nationaliteit 
beoordelen of iemand bescherming nodig heeft, 
of op zoek is naar beter economisch perspectief. 
Je moet zijn achtergrond en zijn verhaal kennen.70 
Daarom moet er een mechanisme zijn dat 
migranten bij aankomst toegang geeft tot 
EU-grondgebied, inclusief registratie, 
identificatie en doorverwijzing.

69  Zie ook UNHCR, Refugee Protection and Mixed 
Migration. A 10-point Plan of Action, 2007.

70  K. Zwaan, Veilig land van herkomst? De toepas-
sing van het concept veilig land van herkomst in de 
Nederlandse asielprocedure, Radboud Universiteit 
Nijmegen, in opdracht van VluchtelingenWerk 
Nederland, 2018.
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9.  Terugkeer geschiedt zelfstandig en waardig; 
tijdelijke terugkeer is mogelijk

Als iemand geen asiel aanvraagt en ook niet in 
aanmerking komt voor verblijf op andere gronden, 
komt terugkeer aan de orde. Dit is ook het geval 
als iemand na een eerlijke en zorgvuldige 
asielprocedure geen recht op bescherming blijkt 
te hebben en er geen perspectief is op een andere 
vorm van (rechtmatig) verblijf. Terugkeer vindt bij 
voorkeur zelfstandig plaats, op humane en 
waardige wijze.73 Het proces en de begeleiding 
zijn zodanig ingericht dat de betrokkene zelf de 
regie houdt en eigen keuzes maakt. 

Obstakels die tijdelijke terugkeer van migranten 
naar het land van herkomst in de weg staan, 
worden weggenomen. Vluchtelingen met een 
status krijgen (meer) mogelijkheden om 
desgewenst tijdelijk terug te keren naar het land 
van herkomst om daar bij te dragen aan de 
wederopbouw en stabiliteit, zonder dat hun 
verblijfsrecht hier in gevaar komt. De ervaringen 
van eerdere ‘look and see’-regelingen kunnen bij 
de vormgeving van deze optie worden betrokken. 

10. Partnerschappen dienen bescherming
Samenwerking tussen staten is noodzakelijk om 
vluchtelingenbescherming beter en effectiever te 
maken. Maar in de praktijk werken landen vooral 
samen om (toegang tot) bescherming te 
beperken. De focus is eenzijdig gericht op 
strenger grensbeheer. Mensenrechten worden 
geschonden; waarborgen om dit te voorkomen 
ontbreken. 

73 Zie verder onze Visie op Terugkeer (2016).

Deze vormen van ‘samenwerking’ passen niet in 
onze visie op migratie.
 
Wat zijn onze randvoorwaarden voor 
samenwerking?74

•  Bescherming centraal
  Bij de samenwerking staat 

vluchtelingenbescherming centraal. 
Mensenrechten en het internationale 
vluchtelingenrecht zijn niet alleen op papier, 
maar ook in de praktijk geborgd.

•  Gedeelde verantwoordelijkheid 
  Landen zorgen gezamenlijk voor 

perspectiefverbetering voor mensen die 
willen migreren, en voor het versterken en 
uitbreiden van de toegang tot bescherming 
voor vluchtelingen. Vanuit het oogpunt van 
draagvlak en duurzaamheid houden zij 
hierbij rekening met de lokale bevolking en 
haar behoeften.

  De verantwoordelijkheid van de EU en de 
lidstaten houdt niet op bij financiering van 
betere bescherming alleen. Zij verlenen ook 
zelf op EU-grondgebied bescherming aan 
vluchtelingen.

•  Ontwikkelingsgeld niet ingezet als 
instrument strenger beleid

  Ontwikkelingsgelden worden niet ingezet om 
ontvangende landen aan te zetten tot het 
verscherpen van grensbewaking of het 
tegenhouden, terugsturen dan wel 
terugnemen van migranten en vluchtelingen.

74  Zie hierover ook onze Visie op vluchtelingen en 
Europa (2018).
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3 Visie in het kort

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.

2.3 Onze inzet

Onze missie is het realiseren en verbeteren van 
vluchtelingenbescherming. Het debat over 
migratie raakt ook vluchtelingen en het 
draagvlak voor hun bescherming in Europese 
samenlevingen. Daarom schetsen wij hierboven 
de contouren van een humaan en op feiten 
gebaseerd migratiebeleid. Om hieraan een 
bijdrage te leveren, zet Vluchtelingen Werk 
Nederland zich als volgt in:

•  We maken ons sterk voor het 
Vluchtelingenverdrag als basis voor de 
mondiale vluchtelingenbescherming, en 
daarmee ook voor het onderscheid tussen 
vluchtelingen en andere migranten in het 
toelatingsbeleid. We willen voorkomen dat 
internationale bescherming wordt uitgehold 
en dit juridisch kader zijn waarde verliest. 
Niet iedereen is vluchteling; niet iedereen 
heeft recht op de daaraan gekoppelde 
bescherming. Dat staat los van het feit of 
iemand om andere, humanitaire redenen 
geholpen dient te worden.

  (Zie hierover ook onze visie vluchtelingen en 
Europa.)

•  We vragen alle betrokken landen om de 
internationale mensenrechten van alle 
migranten, onderweg en in het land aan 
bestemming, te garanderen en te 
respecteren.

•  Omdat onze expertise primair op het terrein 
van vluchtelingenbescherming ligt, laten wij 
de nadere ontwikkeling en invulling van een 
regulier EU (arbeids)migratiebeleid aan 
anderen – aan universiteiten, 
onderzoeksinstellingen en andere 
organisaties die daarvoor het beste zijn 
toegerust. Wel kunnen wij een aanvullende 
rol spelen: als het voor de verdere 
ontwikkeling van die brede visie en ook voor 
onze missie relevant is, zullen wij met die 
organisaties samenwerken en onze expertise 
inbrengen.

•  Wij volgen en beoordelen de gevolgen van 
klimaatverandering voor migratie en 
vluchtelingenbescherming in Europees 
verband, vanuit onze koepelorganisatie 
ECRE. 

•  We roepen politiek en media op om 
tegenwicht te bieden tegen populisme, 
polarisatie,   xenofobie en discriminatie. Wij 
vragen hen de juiste begrippen te hanteren 
en zich te baseren op cijfers, feiten en 
onderzoek. We geven daarin zelf het goede 
voorbeeld en blijven weg van wij/zij-denken.
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•  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. 

•  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 ontwikkelings-
samenwerking 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. 
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•  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 vluchtelin-
genbescherming te verbeteren, niet (alleen) 
om strenger grensbeheer te realiseren. 
Mensenrechten en het internationale vluch-
telingenrecht moeten op papier én praktisch 
zijn geborgd. 

 De EU en de lidstaten financieren niet alleen 
bescherming, maar verlenen die ook op eigen 
grondgebied. Ontwikkelingsgelden worden niet 
gebruikt als inzet om ontvangende landen aan te 
zetten tot het verscherpen 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. 
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Visie op migratie naar Europa

Migratie, en de gevolgen daarvan, is een belangrijk maatschappelijk 
onderwerp. Migratie is echter niet een nieuw fenomeen.  
Maar (recent) migratiebeleid kent wel negatieve effecten voor 
mensen die gedwongen worden huis en haard te verlaten, voor 
vluchtelingen.

In deze brochure beschrijft VluchtelingenWerk haar visie op  
migratie. Wat zijn de redenen waarom mensen migreren?  
Waarom is het van belang om waar mogelijk onderscheid te maken 
tussen migranten en vluchtelingen? Hoe ziet VluchtelingenWerk 
een toekomstbestendig migratiebeleid? 


