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Voorwoord

Migratie neemt in het Nederlandse buitenlandbeleid een belangrijke plaats in. Het kabinet 
zet in op het tegengaan van irreguliere migratie, onder meer via het aanpakken van de 
grondoorzaken. De meeste mensen willen helemaal niet migreren, zo is de gedachte, maar 
worden min of meer gedwongen door conflicten, armoede, werkloosheid, uitzichtloosheid, 
de negatieve gevolgen van klimaatverandering, discriminatie, et cetera. Als we daar iets aan 
kunnen doen, dan is het ook mogelijk om irreguliere migratie tegen te gaan. Dit beeld heeft 
een fundament in tal van migratie-onderzoeken, volgens welke migratie het gevolg is van 
concrete (en veelal te beïnvloeden) push- en pull factoren.

Verschillende migratiespecialisten staan kritisch tegenover mogelijkheden om via 
internationale samenwerking irreguliere migratie in te dammen. Zij wijzen op een 
empirisch verband dat laat zien dat ontwikkeling aanvankelijk niet gepaard gaat met minder 
migratie, maar juist met meer migratie. Pas als landen een ontwikkelingsniveau hebben 
bereikt dat vergelijkbaar is met dat van Brazilië of Algerije neemt de belangstelling voor 
emigratie af en zal een land omgekeerd juist meer migranten gaan trekken. Beleid dat 
ontwikkeling stimuleert, bevordert dus (aanvankelijk) ook de emigratie uit die landen,  
zo luidt de, empirisch onderbouwde, stelling.

Migratie is ook een thema dat gemakkelijk aan emoties appelleert. In het debat worden 
feiten en veronderstellingen niet altijd goed uit elkaar gehouden. Doel van deze studie is 
om a) empirische informatie over de ontwikkeling van reguliere en irreguliere migratie te 
geven en deze in een internationale context te plaatsen, alsook om b) meer zicht te bieden 
op de relatie tussen ontwikkeling en migratie. Deze relatie is van belang voor de vraag of het 
mogelijk is om via internationale samenwerking irreguliere migratie tegen te gaan. Het 
rapport besteedt daarom naast de ontwikkeling van (irreguliere) migratie aandacht aan de 
empirische basis van leidende migratietheorieën alsook aan determinanten van migratie. 
Het gaat daarnaast in op de vraag wat uit de literatuur bekend is over mogelijkheden om via 
de aanpak van grondoorzaken irreguliere migratie tegen te gaan. De hoofdconclusie is dat 
deze mogelijkheden niet heel groot zijn, maar dat het tegelijkertijd onjuist is om te stellen 
dat iedere vorm van internationale samenwerking alleen tot een toename van de irreguliere 
migratie leidt. Een andere conclusie is dat op dit moment de kennis nog vrij beperkt is. Dit 
onderstreept het belang om projecten goed te evalueren. Waar mogelijk formuleert de 
studie aanbevelingen voor het beleid.
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Grohmann.
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In het Europese migratiebeleid en het nationale beleid van de lidstaten neemt het beperken 
van de irreguliere migratie een belangrijke plaats in. Een van de instrumenten is om via 
internationale samenwerking de grondoorzaken van deze migratie aan te pakken. Vanuit de 
wetenschap wordt heel verschillend gedacht over de mogelijkheden daartoe. Er zijn zowel 
wetenschappers volgens wie een dergelijk beleid effectief kan zijn, alsook onderzoekers die 
stellen dat een dergelijk beleid averechts zal werken.

In dit rapport hebben we deze uiteenlopende visies op basis van de literatuur en op basis van 
eigen onderzoek nader onderzocht. In het rapport staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
1. Wat weten we over de relatie tussen ontwikkeling en migratie?
2. Wat weten we over de determinanten van (irreguliere) migratie?
3. Wat betekent een sterk veranderende context in de wereld (waaronder de demografische 

ontwikkeling in Afrika) voor eerdere inzichten?
4. Hoe en in hoeverre kan internationale samenwerking een rol spelen bij het aanpakken 

van de ‘grondoorzaken’ van (irreguliere) migratie?

Voor de laatste vraag richt het rapport zich vooral op ontwikkelingssamenwerking en 
buitenlandse handel.1 De hoofdconclusie is dat de mogelijkheden om via internationale 
samenwerking (irreguliere) migratie te beïnvloeden niet heel groot zijn. Voor ontwikke-
lings samenwerking heeft dat mede te maken met de omvang van de hulp in relatie tot de 
problematiek. Tegelijkertijd is het onjuist om te stellen dat er geen aangrijpingspunten zijn. 
Het is mogelijk om met gericht beleid enige invloed op de migratie uit te oefenen. 
Belangrijk is wel dat projecten goed worden geëvalueerd, omdat het precieze inzicht in  
‘wat werkt’ nog schaars is.

1. Wat weten we over de relatie tussen ontwikkeling en migratie?

De cijfers laten zien dat migratie een belangrijke dimensie van globalisering is, die in de 
toekomst vermoedelijk verder aan belang zal winnen. Lange tijd leefde ongeveer 3% van de 
wereldbevolking in een ander land dan waar hij of zij geboren was. Sinds 2000 is er een 
opwaartse trend tot 3,4% in 2017. Deze stijging kan voor grofweg een derde deel worden 
verklaard door de toename van het aantal vluchtelingen. Dat maakt duidelijk dat een 
verdere groei niet alleen afhankelijk is van de economische ontwikkeling, maar ook van 
politieke, sociaaleconomische en wellicht ook klimatologische factoren. 

Migratie is vooral het gevolg van internationale welvaartsverschillen. Toch bestaat geen 
consensus over de wijze waarop deze welvaartsverschillen invloed hebben op migratie. 
Neoklassieke economische theorieën veronderstellen dat met de economische 
ontwikkeling van een land de lonen stijgen en daarmee ook de prikkels om te migreren 

1 Afspraken met andere landen (migratiedeals), die meer te maken hebben met het aanpakken van de 
gevolgen dan van de grondoorzaken, blijven buiten beschouwing. Ook de mogelijkheden om via 
verbetering van de opvang in de regio het verder migreren van vluchtelingen te beperken komen in 
deze studie niet aan bod.
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afnemen. Push- en pullfactoren beïnvloeden migratiebeslissingen, waarbij 
welvaartsverschillen een dominante onderliggende drijfveer vormen. 

Andere onderzoekers benadrukken dat migratie niet als een geïsoleerd fenomeen kan 
worden gezien, maar dat deze inherent deel uitmaakt van sociale ontwikkelingsprocessen 
en sociale transformatie. In deze gedachtegang leidt ontwikkeling aanvankelijk niet tot 
minder, maar juist tot meer migratie. Verhoogde ontwikkelingsniveaus, die gepaard gaan 
met beter onderwijs en hogere inkomens, laten niet alleen de mogelijkheden, maar ook de 
wens om te migreren toenemen. De emigratie bereikt volgens deze onderzoekers in het 
algemeen een piek bij een inkomen van rond de 7.000-13.000 dollar of een ontwikkelings-
index (HDI) van 0,75. Precies deze conclusie maakt de onderzoekers kritisch over de 
mogelijkheden om via internationale samenwerking de (irreguliere) immigratie uit 
zuidelijke landen tegen te gaan.

Er bestaat empirisch bewijs voor het bestaan van een migratieboog of ‘migration hump’.  
Toch valt wel wat af te dingen op de conclusies die daaruit soms worden getrokken. Deze 
conclusies zijn vaak gebaseerd op cross-sectie onderzoek, waarbij de kleine landen, vaak 
eilanden, de top van de curve domineren. De Comoren en Kaapverdië krijgen daarbij 
evenveel gewicht als China of India. Als rekening wordt gehouden met verschillen in 
bevolkingsomvang, dan is er nog steeds sprake van een migratieboog, maar veel minder 
geprononceerd dan grafieken die zijn gebaseerd op een ongewogen vergelijking tussen 
landen laten zien. Ten tweede is het geen wet van Meden en Perzen dat voor alle landen  
of continenten de relatie tussen ontwikkeling en migratie hetzelfde is. Voor Azië en 
Sub-Sahara Afrika is het bestaan van een migratieboog vooralsnog minder duidelijk dan 
voor Europa of het Westelijk Halfrond.

2. Wat weten we over de determinanten van (irreguliere) migratie?

Een kenmerk van recente migratie is de sterke groei van de zogenoemde ‘irreguliere’ 
vormen ervan, de binnenkomst in een land zonder toestemming. Schattingen lopen uiteen 
van 10% van de totale migratie tot ruim een derde. Deze irreguliere migratie nam zowel toe 
door de stijging van het aantal vluchtelingen, alsook door een restrictiever toelatingsbeleid 
in de beoogde bestemmingslanden. Tussen 2009 en 2013 kwamen jaarlijks ongeveer 
100.000 personen op irreguliere wijze Europa binnen. Dit cijfer steeg in 2014 en in 2015 
waren er ruim 1 miljoen “illegal border crossings”.2 Voor de overgrote meerderheid ging het om 
vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië, Afghanistan en Irak. Inmiddels ligt het aantal weer 
rond de 100.000.

De motieven van veel irreguliere migranten worden niet alleen bepaald door toegenomen 
economische aspiraties, maar ook door de onveiligheid als gevolg van direct geweld,  
of door het verlies van bezittingen en inkomen door geweld. Voor ‘economische 

2 In totaal registreerde Frontex dat dat jaar migranten 1,8 miljoen maal de Europese buitengrenzen op 
illegale wijze passeerden, maar daar zitten veel dubbeltellingen tussen voor de Westelijke Balkanroute. 
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vluchtelingen’ speelt verlies van het vertrouwen om in eigen land een goed bestaan te 
kunnen opbouwen en de opleiding te gelde te kunnen maken een belangrijke rol. 
Werkloosheid, lage verwachtingen over werk en inkomen en frustraties zijn belangrijke 
afwegingen in de migratiebeslissingen van Afrikaanse jongeren.

De feitelijke aantallen (irreguliere) migranten en hun bestemming worden verder bepaald 
door het bestaan van netwerken, geldovermakingen, bevolkingsgroei, gezinshereniging en 
studie, afstand en kosten en uitdagingen van de feitelijke verhuizing. Bij irreguliere 
migratie speelt ook de inschatting van de kans op succes een rol. Deze wordt bepaald door 
de kans op uitzetting en de beschikbaarheid van informeel werk.

3.  Wat betekent een sterk veranderende context in de wereld (waaronder de 
demografische ontwikkeling in Afrika) voor eerdere inzichten?

Het aantal migranten kan toenemen door economische ontwikkeling, maar ook door 
economische onzekerheid als gevolg van het gebrek aan kansen op werk en inkomen, 
conflict, vormen van onderdrukking (waaronder religieus en etnisch) en de gevolgen van 
klimaatverandering (droogte, watersnood, mislukte oogsten). Met andere woorden: 
ontwikkeling kan migratie stimuleren, maar het uitblijven van ontwikkeling ook. Een groot 
deel van de huidige irreguliere migratie, voor zover het niet om echte vluchtelingen gaat, 
komt voort uit frustraties over een gebrek aan perspectief in eigen land. 

Een van de zorgpunten binnen het Europese migratiebeleid is de toename van het aantal 
migranten uit Afrika. Een grote meerderheid hiervan komt uit Noord-Afrika. De migratie uit 
Sub-Sahara Afrika bevindt zich nog op een laag niveau (ongeveer 2,5% van de bevolking 
voor de totale migratie, waarvan 0,7 procentpunt intercontinentaal) en de intensiteit ervan 
nam af: tussen 2000 en 2015 verdubbelde de bevolking, maar de totale migratie nam met 
ruim 50% toe. De intercontinentale migratie steeg in die periode echter relatief meer dan de 
bevolking toenam. Ongeveer 70% van de migranten woont binnen het eigen continent. 
Enkele Afrikaanse landen hebben hoge emigratiecijfers, maar dat heeft meer te maken met 
het gegeven dat het om kleine landen (eilanden) gaat, dan om het niveau van economische 
ontwikkeling.

De immigratie vanuit Afrika zal naar verwachting toenemen. De demografische 
ontwikkeling, de sociaaleconomische ontwikkeling en de groei van de diaspora spelen 
daarin een rol. Beperking van de reguliere migratie alleen zal een toename van de 
irreguliere migratie uitlokken. Tegelijkertijd geldt ook dat de stijging van de emigratie, zoals 
die zich in een aantal landen in de afgelopen decennia heeft voorgedaan, plaats had in een 
situatie waarin ontvangende landen actief arbeidsmigranten hebben geworven. Dat is een 
heel andere context dan die waarin potentiële ontvangende landen proberen de irreguliere 
migratie af te remmen. 

We hebben op basis van de trends uit het verleden en op basis van de relatie tussen 
economische ontwikkeling en migratie onderzocht op welke wijze de migratie vanuit Afrika 
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zich zou kunnen ontwikkelen. De migratie naar een ander continent zou kunnen toenemen 
van 15 miljoen personen in 2015, tot 30-50 miljoen in 2050. Als de huidige trends 
doorzetten, dan kiest daarvan ongeveer de helft een bestemming binnen de EU. Een groot 
deel van deze toename is demografisch bepaald. Een onzekere factor is de ontwikkeling van 
het aantal vluchtelingen. Het grootste risico is dat verdere ontwikkeling in Sub-Sahara 
Afrika gepaard gaat met gewelddadige politieke conflicten tussen gedesillusioneerde 
jongeren en (oude) elites die niet willen wijken. In dat geval kunnen migratiecijfers sterk 
toenemen, zoals het voorbeeld van Syrië laat zien. 

4.  Hoe en in hoeverre kan internationale samenwerking een rol spelen bij het 
aanpakken van de ‘grondoorzaken’ van (irreguliere) migratie?

Onderzoek naar de relatie tussen internationale samenwerking en migratie levert nog niet 
veel duidelijke conclusies op. De complexiteit van de relatie is een oorzaak. Zo is bekend dat 
handel en migratie enerzijds complementair kunnen zijn, wat een positief verband 
inhoudt, maar ook substituten, waarbij handel een negatieve invloed uitoefent op migratie 
(en andersom). Hetzelfde geldt voor de relatie tussen investeringen en migratie. Daar komt 
bij dat het belangrijkste effect uiteindelijk via de sociaaleconomische ontwikkeling loopt. 
Welk effect overheerst is zowel afhankelijk van de lokale context, als van de aard van de 
handel en investeringen.

Onderzoek naar de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking en migratie laat een divers 
beeld zien. Dit is deels een gevolg van de complexiteit van die relatie en van verschillen in 
methodologische aanpak, data en keuze van variabelen. Het heeft ook te maken met de 
centrale variabelen in het onderzoek. Sommige onderzoeken relateren alle ontwikkelings-
samenwerking, ongeacht het doel, aan alle migratievormen, ongeacht de vraag of 
ontwikkelingssamenwerking hierop invloed zou kunnen uitoefenen. Deze aanpak leidt 
gemakkelijk tot een onderschatting van de effecten van beleid: enerzijds omdat een groot 
deel van de hulp naar landen gaat die niet of nauwelijks migratielanden zijn; anderzijds om 
een eveneens aanzienlijk deel van de hulp niet is gericht op de beperking van alle 
migratievormen. Meer gerichte onderzoeken naar specifieke vormen van ontwikkelings-
samenwerking en specifieke groepen migranten laten grotere effecten zien. Ze wijzen erop 
dat het mogelijk is om met gerichte instrumenten (bijvoorbeeld plattelandsontwikkeling) 
voor specifieke groepen migranten (zoals werkloze jongeren) specifieke vormen van 
migratie te beïnvloeden. Econometrisch onderzoek wijst verder uit dat de kosten effectiviteit 
van dergelijke instrumenten, gemeten als de kosten per vermeden migrant, voor landen 
met lage inkomens hoger uitvalt dan voor landen met hogere inkomens. Investeringen in 
de bevordering van een arbeidsintensieve sociaaleconomische ontwikkeling kunnen 
irreguliere migratie eveneens enigszins afremmen. 

In de literatuur bestaat over het algemeen overeenstemming over de stelling dat verbetering 
van onderwijs op de korte termijn kan bijdragen aan een daling van de interne migratie van 
het platteland naar de steden, van de migratie naar een ander land én van de dóórmigratie 
van vluchtelingen. Onderzoek wijst ook uit dat op de langere termijn verbetering van 
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onderwijs veelal tot een toename van de migratie leidt. Daarbij zijn wel kanttekeningen te 
plaatsen. Ten eerste is verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van onderwijs een 
voorwaarde om meer perspectief in het eigen land te kunnen bieden. Ten tweede kan een 
verbetering bijdragen aan een vermindering van de negatieve effecten van een brain drain, 
die nu in een aantal landen optreedt. Ten derde kan onderwijs bijdragen aan een 
verschuiving van irreguliere naar reguliere migratie. Onderzoek van de OECD suggereert dat 
op onderwijs gerichte conditionele inkomensoverdrachten een effectief instrument kunnen 
zijn ter beperking van emigratie. De effectiviteit is ook hier mede afhankelijk van de 
specifieke omstandigheden. Versterking van het (secundair) onderwijs aan meisjes is een 
van de meest effectieve instrumenten om bij te dragen aan de daling van de bevolkings-
groei. Het leidt tot een daling van het aantal tienerzwangerschappen, terwijl beter 
opgeleide vrouwen gemiddeld ook minder kinderen krijgen.

Beleidsimplicaties
Deze literatuurstudie wijst er allereerst op dat het verstandig is om terughoudend te zijn 
over verwachtingen van de effectiviteit van een beleid dat is gericht op het aanpakken van 
de grondoorzaken van irreguliere migratie. Dat geldt zeker zo lang als de in te zetten 
middelen bescheiden zijn ten opzichte van de problematiek en dat geldt vooral voor 
terreinen waarop donoren weinig invloed kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd is er geen 
empirisch bewijs dat internationale samenwerking een averechts effect zal hebben. Uit 
onderzoek blijkt dat het wel degelijk mogelijk is om met gericht beleid irreguliere migratie 
te beïnvloeden.

Deze studie biedt daarvoor de contouren. In meer ontwikkelde landen waar buitenlandse 
investeringen en geldovermakingen van migranten omvangrijker zijn dan ontwikkelings hulp 
(ODA), is een samenwerking op het terrein van handel en investeringen, in samenhang met 
afspraken over circulaire migratie en terugkeer en interne maatregelen die zijn gericht op de 
beperking van de irreguliere migratie, effectiever dan ontwikkelingssamenwerking (ODA).

Ontwikkelingssamenwerking is kosteneffectiever in de minder ontwikkelde landen, 
waarvoor de omvang van de ODA nog groter is dan die van buitenlandse investeringen en 
geldovermakingen. Dat zijn overigens de meeste landen in Sub-Sahara Afrika. De inzet van 
ontwikkelingssamenwerking lijkt voor het afremmen van irreguliere migratie dan het meest 
effectief als deze wordt gericht op de samenhang van onderwijs en werkgelegenheid. De 
agenda voor hulp, handel en investeringen moet daarbij worden gericht op het stimuleren 
van een arbeidsintensieve economische groei. Daarbij is een gecombineerde inzet op de 
agrarische sector, stimulering van een arbeidsintensieve industrie (waaronder de verwerking 
van landbouwproducten) en van moderne dienstensectoren en eigen ondernemerschap in 
microbedrijven effectiever dan direct arbeidsmarktbeleid in de vorm van bedrijfstraining, 
loonsubsidies en arbeidsbemiddeling. Onderzoek naar kansrijke transformatieprocessen 
wijst uit dat de inzet zou moeten bestaan uit voorwaardenscheppend beleid op het terrein 
van landrechten, infrastructuur, financiering, innovatie, concurrentie, rechtsbescherming 
en kwaliteitsgaranties. Buitenlandse investeringen moeten meer dan nu gericht zijn op het 
vergroten van de productiviteit, technologische kennis en toeleveringsmogelijkheden van 
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lokale bedrijven. Stimulering van (secundair) onderwijs aan meisjes draagt bij aan een 
beperking van de bevolkingsgroei.
 
Gegeven de demografische ontwikkelingen in Europa en gezien de positieve effecten van 
migratie op ontwikkeling kan ontwikkelingsgeld worden ingezet voor het organiseren van 
circulaire migratie en skills partnerschappen. Onder voorwaarden kan dat de irreguliere 
migratie afremmen.

Onderzoek naar het effect van de verbetering van de (regionale) opvang van vluchtelingen 
op verdere migratie heeft in deze studie nauwelijks een plaats gekregen. De reden is dat de 
literatuur op dit punt nog beperkt is. Dit geeft het belang aan om alle initiatieven op dit 
terrein goed te evalueren. Wel is duidelijk dat gevoelens van onveiligheid, een gebrek aan 
bescherming, de onmogelijkheid om werk te vinden, een gebrekkige toegang tot publieke 
diensten en een gebrek aan perspectief dominante motieven zijn om verder te migreren.
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Het thema migratie heeft een prominente plaats in het Regeerakkoord van het kabinet 
Rutte III.3 Het kabinet zet in op een effectief en menswaardig migratiebeleid op nationaal en 
Europees niveau. Dat beleid omvat “de aanpak van de oorzaken van vluchtelingen stromen, 
het verbeteren van opvang in de regio, het opvangen van vluchtelingen conform 
internationale verdragen en het tegengaan van irreguliere migratie”.4 Om dat laatste doel te 
realiseren wil het kabinet investeren in economische omstandigheden, veiligheid en 
rechtsorde in landen van herkomst en in zogenaamde doorvoerlanden. De grondgedachte 
is dat irreguliere migratie vooral het gevolg is van economische uitzichtloosheid, politieke 
redenen zoals conflict, onveiligheid en repressie en omstandigheden die samenhangen met 
klimaat en leefomgeving.5 Als het beleid in staat is om de omstandigheden van potentiële 
irreguliere migranten te beïnvloeden, dan is het ook mogelijk om irreguliere migratie naar 
Europa tegen te gaan, zo luidt de redenering. Het kabinet geeft aan dat het met de inzet van 
verschillende instrumenten, waaronder ontwikkelingssamenwerking (OS), civiel-militaire 
inspanningen en handel en investeringen, wil bijdragen aan het versterken van de 
rechtsstaat en het scheppen van betere perspectieven voor potentiële migranten in eigen 
land om daarmee de gevoelde noodzaak om te migreren te verminderen.6

De nota Investeren in perspectief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking (BHOS) zet in op een concentratie van het ontwikkelingsbeleid in landen en 
regio’s waar Nederland een verschil kan maken bij het aanpakken van grondoorzaken.  
De nadruk komt te liggen op de focusregio’s West-Afrika/Sahel, de Hoorn van Afrika en de 
MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika), naast continuering van de samenwerking 
met landen in de Grote Meren-regio, Afghanistan en Bangladesh.

Het kabinet-Rutte III trekt extra middelen uit voor buitenlandse handel en ontwikkelings-
samenwerking, oplopend van EUR 429 mln. in 2018 tot EUR 490 mln. structureel vanaf 2022. 
Hiervan is 162 miljoen per jaar bestemd voor humanitaire hulp. Een deel daarvan komt 

3 Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord 2017 – 2021.
4 IOM en Europese Commissie hanteren de volgende definitie van irreguliere migratie: Verhuizing van 

personen naar een nieuwe woon- of doorreisplaats buiten de bestaande procedures van oorsprongs-, 
doorvoer- en bestemmingslanden om (vertaling IOB). Hieronder vallen dus toeristen, mensen uit het 
bedrijfsleven en studenten die regulier de grens over komen, maar hun visum laten verlopen en 
mensen die irregulier de grens overschrijden.

5 Kamerbrief over integrale migratieagenda (Kamerstuk 19. 637 nr. 2375, d.d. 29 maart 2018).
6 Dit rapport gebruikt zowel de termen internationale samenwerking, ontwikkelingssamenwerking als 

ontwikkelingshulp. In de praktijk worden de drie begrippen vaak door elkaar gebruikt. Het begrip 
internationale samenwerking verwijst hier naar de thema’s zoals omschreven op de site van de 
Rijksoverheid. Het gaat hierbij niet alleen om ontwikkelingssamenwerking, maar ook om buitenlandse 
handel en investeringen en thema’s van buitenlands beleid. De studie richt zich daarbij vooral 
ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel en investeringen. Ontwikkelingssamenwerking 
vormt een deel van de internationale samenwerking namelijk voor zover deze is gericht op de 
ontwikkeling van landen die volgens internationale definities (OECD en Wereldbank) in aanmerking 
komen voor ontwikkelingshulp. Volgens veel gehanteerde definities gaat het hierbij om de (concessio-
nele) geld-, goederen- of dienstenstromen naar deze landen. De term ontwikkelingshulp wordt in het 
rapport enkele malen gebruikt om te benadrukken dat het daarbij om de Official Development 
Assistance (ODA) gaat. 
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beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. Daarnaast reserveert het kabinet 233 mln. 
extra per jaar voor specifiek direct of indirect migratiebeleid:
• EUR 128 mln. voor opvang in de regio;
• EUR 25 mln. voor migratiesamenwerking;
• EUR 80 mln. voor de aanpak van grondoorzaken (van armoede, migratie, en terreur); 

concreet voor onderwijs, werk, vrouwenrechten, veiligheid en rechtsorde en de preventie 
van extremisme.

Een belangrijke veronderstelling van het beleid is dat ontwikkelingssamenwerking de 
middelen heeft om economische, politieke, maatschappelijke en klimatologische factoren 
effectief te beïnvloeden en zo de grondoorzaken van irreguliere migratie weg te nemen. 
Deze assumptie is niet nieuw. Ook aan het onder de vorige minister ingestelde Addressing 
Root Causes Fund ligt deze veronderstelling ten grondslag. Dit fonds van EUR 126 miljoen heeft 
tot doel de onderliggende oorzaken van (onder meer) irreguliere migratie aan te pakken. 
Een ander voorbeeld is het LEAD programma, dat beoogt de werkgelegenheid voor jongeren 
in Sub-Sahara Afrika te stimuleren. De minister heeft hiervoor in 2015 EUR 25 mln. 
beschikbaar gesteld.

De veronderstelling dat het mogelijk is om met relatief beperkte middelen effectief in te 
grijpen in de levensomstandigheden van grote groepen mensen en wel zodanig dat 
daarmee de animo voor irreguliere migratie afneemt, komt ook terug in de integrale 
kabinetsaanpak van de Europese asielproblematiek.7 Andere (Europese) landen volgen deze 
lijn eveneens. Binnen de Europese Unie vormt het aanpakken van de grondoorzaken van 
irreguliere migratie een van de vier pijlers van het asiel- en migratiebeleid, naast 
grensbeheer, een gemeenschappelijk asielbeleid en beleid voor legale migratie8.

Verschillende migratiedeskundigen en ontwikkelingseconomen staan kritisch tegenover 
deze veronderstellingen achter het huidige beleid. Volgens hen leidt ontwikkeling in 
herkomstlanden niet tot minder, maar juist tot meer migratie. Stijgende inkomens, 
verbetering van het onderwijs en versterking van de infrastructuur zouden leiden tot een 
toename van de wensen en mogelijkheden om te migreren. In deze visie verschillen de 
motieven van irreguliere migranten niet fundamenteel van die van andere migranten.

Volgens andere onderzoekers zijn de conclusies op het microniveau van individuele 
huishoudens minder eenduidig. Zij stellen, net als het kabinet, dat irreguliere migratie 
veelal voortkomt uit economische, sociale en politieke en uitzichtloosheid. Migratie kan 
ook deel kan uitmaken van een strategie die is gericht op risicospreiding. Als dat waar is, 
dan is het in beginsel mogelijk om, op huishoudensniveau, de risico’s en daarmee dus ook 
de afwegingen van mensen te beïnvloeden. We weten echter nog weinig over wat onder 
welke omstandigheden de meest effectieve beleidsinstrumenten zijn.

7 Kamerbrief over de Europese Asielproblematiek, (Kamerstuk 682347), 8 september 2015.
8 Zie de migratieagenda van de Europese Commissie: COM (2015) 240 final.
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1.1 Vraagstelling en aanpak

Over het thema migratie verschijnen op het moment veel publicaties, maar er zijn nog veel 
onbeantwoorde vragen (Clemens et al., 2018). Een van deze vragen is in hoeverre trends uit 
het verleden representatief zijn voor verwachte toekomstige ontwikkelingen. Een voor het 
beleid relevante vraag is daarnaast of en in welke mate ontwikkelingssamenwerking een rol 
kan spelen bij het beïnvloeden van migratie (en in welke richting). Econometrische studies 
die uitgaan van landen als analyse-eenheid geven geen eenduidige uitkomsten. Hoe komt 
dat? Wat verklaart de verschillen? Tot welke inzichten leiden evaluaties op microniveau, die 
het beter mogelijk maken de effecten van gerichte interventies te beoordelen?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zowel voor de eigen beleidsvorming alsook voor 
het informeren van een breder publiek behoefte aan een systematisch overzicht dat de stand 
van de (empirische) literatuur over determinanten van migratie, de relatie tussen 
ontwikkeling en migratie, en de potentiële rol van internationale samenwerking bij het 
‘wegnemen van de grondoorzaken van migratie’ weergeeft. Het doel van deze studie is dan 
ook een toegankelijke weergave te bieden van de stand van de (empirische) literatuur en zo 
nadere handvatten voor het beleid aan te reiken. Daarbij gaat het uiteindelijk om de vraag of 
het mogelijk is om met de door de Regering genoemde instrumenten de grondoorzaken van 
irreguliere migratie naar de EU en vooral naar Nederland tegen te gaan. Bij de beantwoording 
van die vraag kijkt het rapport voornamelijk naar irreguliere migratie uit Afrika.

De onderzoeksvragen zijn:
1. Wat weten we over de relatie tussen ontwikkeling en migratie?
2. Wat weten we over de determinanten van (irreguliere) migratie?
3. Wat betekent een sterk veranderende context in de wereld (waaronder de demografische 

ontwikkeling in Afrika) voor eerdere inzichten?
4. Hoe en in hoeverre kan internationale samenwerking een rol spelen bij het aanpakken 

van de ‘grondoorzaken’ van (irreguliere) migratie van Afrika naar Europa?

Het rapport is als volgt opgezet. Hoofdstuk 2 plaatst de recente migratie uit zuidelijke 
landen in een tijds- en mondiaal migratieperspectief.9 Dit perspectief vormt de basis voor 
de vraag welke factoren migratie bepalen en daarmee de relatie tussen migratie en 
ontwikkeling. Hoofdstuk 3 gaat daar nader op in, waarbij het aandacht schenkt aan de 
achtergrond en motieven van de groepen migranten die nu naar Europa (willen) komen. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de kennis over de relatie tussen internationale samenwerking en 
migratie, eerst op macroniveau en in de volgende paragrafen meer gericht op stabiliteit en 
goed bestuur, handel en investeringen, werkgelegenheid en onderwijs.

9 Conform het nationale en internationale spraakgebruik alsook conform de definitie in Van Dale 
gebruiken we de term migrant hier zowel voor personen die op weg zijn zich in een ander land te 
vestigen, alsook personen die zich al in een ander land hebben gevestigd. Migratie is verder meer dan 
internationale migratie alleen. Getalsmatig, sociaal en economisch is de migratie binnen landen, veelal 
van het platteland naar de stad, zeker zo belangrijk. Dit rapport richt zich vooral op de internationale 
migratie. Voor de leesbaarheid is het adjectief ‘internationaal’ veelal achterwege gelaten. Waar het gaat 
om binnenlandse migratie, wordt dit expliciet vermeld. 
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1.2 Beperkingen

Dit rapport geeft een overzicht van de bestaande kennis op basis van de literatuur. 
Waar dat van belang is wordt aangegeven wat de beperkingen van het bestaande onderzoek 
zijn. Deze hebben zowel te maken met de betrouwbaarheid van data, alsook het probleem 
om alle effecten goed te scheiden.

De studie richt zich vooral op de ontwikkeling van (irreguliere) migratie, de determinanten 
daarvan, de relatie tussen ontwikkeling en migratie en de mogelijke invloed van 
ontwikkelings samenwerking op migratie. De studie gaat wel in op de directe relatie tussen 
handel en migratie, maar niet op de mogelijke rol van handel en investeringen in de 
terugdringing van armoede en de bevordering van ontwikkeling.10 De studie kijkt naar 
grondoorzaken en gaat daarom niet in op grenscontrole en andere ontmoedigings-
maatregelen. Ook het effect van verbetering van de opvang van vluchtelingen in de regio  
op irreguliere migratie komt niet aan de orde. De empirische literatuur hierover is nog  
heel beperkt.11 

10 Zie hiervoor, voor Sub-Sahara Afrika: IOB 2018.
11 Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft opdracht gegeven voor een grote impactevaluatie van 

projecten die zijn gericht op verbetering van de opvang in de Hoorn van Afrika. De eindevaluatie wordt 
in 2020 verwacht.
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Ontwikkeling van internationale migratie in perspectief

2.1 Inleiding

Als het in het beleid of in de media over migratie gaat, dan wordt vaak gedoeld op irreguliere 
migratie, bijvoorbeeld van groepen migranten die via Turkije of de Middellandse Zee Europa 
proberen te bereiken.12 Irreguliere migratie is de binnenkomst in een land zonder officiële 
toestemming of in overtreding met de regels, met de doelstelling om zich in dat land, of in 
een derde land, te vestigen (Kuschminder et al., 2015; McAuliffe en Koser, 2017). 
Irregulariteit hangt dus niet zozeer samen met kenmerken die onlosmakelijk aan de 
migrant zijn verbonden, maar vooral met een specifieke juridische en bestuurlijke context 
(Vespe et al., 2017). Omstandigheden kunnen gemakkelijk wijzigen. Iemand die op reguliere 
wijze (met een visum) het land binnenkomt kan er irregulier verblijven als hij langer blijft 
dan het visum toelaat. Omgekeerd kan iemand die op irreguliere wijze het land is 
binnengekomen er regulier verblijven als hij asiel heeft aangevraagd. In de praktijk is dit 
voor asielzoekers meestal het geval. Een Afghaanse of Syrische vluchteling is voor de EU een 
irreguliere (of illegale) migrant als hij op irreguliere wijze de EU probeert binnen te komen. 
Als hij asiel aanvraagt verblijft hij regulier in de EU en als hij als vluchteling wordt erkend, 
krijgt hij een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, die onder bepaalde voorwaarden kan 
worden omgezet in een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Als de betrokkene niet als 
vluchteling wordt erkend, maar hij ook niet terugkeert, wordt zijn verblijf in principe (weer) 
irregulier/illegaal. Zo moet onderscheid worden gemaakt tussen irreguliere migratie  
(de reis, binnenkomst) en irregulier verblijf (De Haas, 2008). 

Cijfers over irreguliere migratie en aantallen irregulier verblijvende migranten zijn per 
definitie lastig te geven, vooral omdat illegale migranten vaak niet geregistreerd worden. 
Het heeft deels ook te maken met statuswisselingen. Internationale migratiebewegingen 
zijn steeds meer door elkaar gaan lopen. Vluchtelingen en asielzoekers die internationale 
bescherming nodig hebben en degenen die vooral op grond van economische motieven 
willen migreren, bewandelen dezelfde wegen en volgen dezelfde routes. Schattingen van 
irreguliere migratie lopen uiteen van 10-15% van de wereldwijde migratie tot ca. een derde 
(UN, 2013). De VN schatte in 2010 het aantal al op 50 miljoen migranten, toen al bijna 25% 
van de totale door UNDESA geregistreerde aantal (Martínez Flores 2018). Velen verblijven in 
transitlanden als Griekenland en Italië, maar ook in Turkije, Oekraïne, Moldavië, Libië, 
Tunesië, Marokko en Mauritanië. Mede onder invloed van het beleid worden transitmigratie 
en verdere migratie steeds belangrijker. Deze transitmigratie is vooral typerend voor 
laaggeschoolden die geen legale status hebben in het land waar ze verblijven (King en  
Lulle, 2018). 

12 Migratie is meer dan internationale migratie alleen. Getalsmatig, sociaal en economisch is de migratie 
binnen landen, veelal van het platteland naar de stad, zeker zo belangrijk. Dit rapport richt zich vooral 
op de internationale migratie. Voor de leesbaarheid is het adjectief ‘internationaal’ veelal achterwege 
gelaten. Waar het gaat om binnenlandse migratie, wordt dit expliciet vermeld. 
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Dit hoofdstuk plaatst de ‘irreguliere migratie’ in het perspectief van de totale migratie in  
de wereld, waarbij het ook verschillende vormen van migratie en de ontwikkeling daarin 
onderscheidt. Het hoofdstuk start met de ontwikkeling en internationale spreiding van 
migratie (paragraaf 2.2). Paragraaf 2.3 gaat nader in op de migratie naar de EU en dan vooral 
migranten die op irreguliere wijze, dat wil zeggen zonder toestemming, Europa 
binnenkomen. Het beeld bestaat vaak dat het om ‘economische vluchtelingen’ gaat. 
Paragraaf 2.4 geeft enkele cijfers voor Nederland. Cijfers voor de EU laten zien dat veel 
irreguliere migranten afkomstig zijn uit conflictlanden als Afghanistan, Syrië, Irak en 
Somalië. Paragraaf 2.5 richt zich op deze laatste groep: vluchtelingen. In het beleid en de 
academische literatuur wordt vaak gesproken over gedwongen migratie, ter onderscheid 
van vrijwillige (economische) migratie. Deze twee categorieën zijn echter niet altijd 
eenduidig uit elkaar te houden.

Het hoofdstuk besteedt verder apart aandacht aan de migratie vanuit Afrika (2.6), vanwege 
de aandacht in het beleid hiervoor. Het hoofdstuk sluit af met een korte samenvatting.  
Een van de conclusies is dat de migratie vanuit Sub-Sahara Afrika internationaal gezien 
(nog) laag is. Een belangrijke vraag is dan hoe deze zich zal ontwikkelen, gegeven de 
demo grafische, sociaaleconomische en veiligheidspolitieke ontwikkelingen. Deze vraag  
is het onderwerp van hoofdstuk 3. 

2.2 Internationale migratie in perspectief

Anders dan men wellicht zou verwachten in een globaliserende wereld is het percentage 
migranten wereldwijd lange tijd stabiel geweest, met een schommeling rond de 3%. 
Gemeten over een kortere periode zijn wel veranderingen zichtbaar. Tussen 1960 en 1980 
daalde het migratiecijfer van 3,1% tot 2,7%, om vervolgens twee decennia constant te blijven 
op dat niveau. De eeuwwisseling markeert een trendbreuk en sinds 2010 is het globale 
emigratiepercentage hoger dan het in 1960 was. In 2017 telde de wereld bijna 260 miljoen 
migranten (3,4%), tegenover ruim 170 miljoen in 2000.
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Figuur 2.1 Ontwikkeling van de internationale migratie 1970-2017 
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De toename van de migratie ging niet gepaard met grote verschuivingen tussen continenten, 
met uitzondering van een sterke stijging van het aantal migranten vanuit Azië naar het 
Midden-Oosten (zie Bijlage I).13 Tussen 2000 en 2017 waren de grootste bilaterale migranten-
bewegingen van Mexico naar de Verenigde Staten, van Syrië naar Turkije en van India naar de 
Verenigde Arabische Emiraten (UNDESA, 2018).

De overgrote meerderheid (80%) van de migranten komt uit een ontwikkelingsland. Dit is 
niet opzienbarend, omdat ook ruim 80% van de wereldbevolking in een ontwikkelingsland 
woont. Anders dan wel eens wordt gedacht is het aandeel van ontwikkelingslanden in de 
totale migratie nauwelijks gestegen: in 1995 was dat cijfer maar een procentpunt lager 
(OECD, 2016). Wel is er een duidelijke verandering zichtbaar in de bestemming: in 1995 
leefde 36% van de emigranten in hoge inkomenslanden; dit cijfer is toegenomen tot 51%  
in 2015 (OECD, 2016). 

13 Conform het nationale en internationale spraakgebruik alsook conform de definitie in Van Dale 
gebruiken we de term migrant hier zowel voor personen die op weg zijn zich in een ander land te 
vestigen, alsook personen die zich al in een ander land hebben gevestigd.
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2.3 Migratie naar de EU

Onder invloed van demografische ontwikkelingen in de wereld nam het aandeel van 
emigranten uit Europa in de totale migratie af. In 2000 was het aantal Europeanen dat zich 
op een ander continent had gevestigd nog vergelijkbaar met het aantal immigranten dat zich 
in Europa vestigde, maar in de afgelopen jaren is Europa nadrukkelijker een netto 
immigratieregio geworden. Het continent telde in 2017 ongeveer 78 miljoen migranten, 
waarvan de meerderheid (41 miljoen) uit Europa zelf.14 Onder de overige 37 miljoen bevinden 
zich vooral immigranten uit Azië, Midden- en Zuid-Amerika en Noord-Afrika. De groep telt 
ruim 3 miljoen vluchtelingen en asielzoekers, vooral uit Syrië (1 miljoen), Afghanistan 
(400.000), Irak (300.000), Eritrea (200.000), Somalië (125.000) en Iran (120.000). 

VN-cijfers over aantallen migranten binnen de EU laten zien dat het percentage migranten 
van buiten de (huidige) EU al enkele decennia vrij constant is op een niveau van ongeveer 
63%. OECD data over de jaarlijkse instroom geven een iets ander beeld.15 Volgens die cijfers 
nam de jaarlijkse migratie binnen de EU toe van 650.000 tot 1,6 miljoen personen, waarmee 
het aandeel van landen binnen de EU in deze migratie toenam van 34% tot 43%.

Het aantal migranten dat jaarlijks de EU binnenkomt was tussen 2003 en 2013 vrij constant, 
maar nam in 2015 en 2016 sterk toe (zie figuur 2.2). Hoewel de oorzaak van die toename 
sterk samenhangt met de Syrië-crisis, speelde ook de irreguliere migratie uit andere 
(conflict-) landen zoals Irak en Afghanistan een rol. Afgezien van deze drie conflictlanden 
zijn de cijfers stabieler. Er treedt wel een verschuiving op in de achtergrond, met een 
toename van het aandeel van migranten uit lage inkomenslanden (van 4% tot 9%) en lagere 
middeninkomenslanden (van 28% naar 38%).16 De verschuiving van de instroom ging 
gepaard met een stijging van het aantal asielaanvragen, van 375.000 in 2000 tot 1,15 mln. in 
2015 en 2016.17 Daarmee bestond de instroom in de EU in beide jaren voor ongeveer de helft 
uit personen die asiel hebben aangevraagd. En ook hierin treedt een verschuiving op: in 
2000 kwam de meerderheid van de mensen die asiel aanvroegen uit een hoger-midden 
inkomensland. Dit is afgenomen tot minder dan 30%. In 2017 vroegen ongeveer 630.000 
personen asiel aan in de EU. 

14 UNDESA-cijfers. In 2017 telde Europa volgens UNDESA 78 miljoen migranten. Het CBS telt voor 
Nederland 3,9 miljoen personen met een migratieachtergrond, waarvan 2,1 mln. met een niet-westerse 
achtergrond. Dit is een ruimere definitie, die ook personen telt waarvan ten minste een van de ouders 
in het buitenland is geboren. In 2016 hadden 2 miljoen personen een eerste generatie migratie-achter-
grond, waarvan 1,2 miljoen met een niet-westerse achtergrond. De UNDESA-cijfers sporen voor 
Nederland goed met de eerste generatie met een migratie-achtergrond.

15 De OECD geeft alleen cijfers voor de instroom naar OECD-landen. Dat betekent dat niet-OECD-landen 
in de EU niet in de cijfers zijn opgenomen als land van bestemming. Deze landen zijn Bulgarije, Cyprus, 
Kroatië, Malta en Roemenië. De OECD-database geeft ook geen cijfers van Litouwen als 
bestemmingsland. 

16 Cijfers exclusief Afghanistan, Syrië en Irak.
17 Inclusief Afghanistan, Syrië en Irak.
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Figuur 2.2 Instroom migranten in de EU naar inkomensniveau herkomstlanden (2000-2016) 
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Bron: OECD migratie database; bewerking onderzoekers. 

Naast de verschuiving naar inkomen is ook een verschuiving naar herkomstregio zichtbaar 
(zie figuur 2.3). Vanaf 2008 daalde de migratie naar de EU vanuit Midden- en Zuid-Amerika. 
Daarnaast steeg de migratie vanuit Zuid-Azië (Afghanistan, Pakistan en India) Vanaf 2014 
nam de migratie vanuit het Midden-Oosten vanaf toe door de crises in Syrië en Irak. Laten 
we de drie belangrijkste conflictlanden weg uit de cijfers, dan neemt vooral het aandeel van 
Sub-Sahara Afrika in het totaal toe (van 9% in 2000 tot 15% in 2016). 

Figuur 2.3 Instroom migranten in de EU naar regio van herkomst (2000-2016) 
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Voor de EU leveren cijfers van Frontex een indicatie van de irreguliere migratie naar Europa. 
Frontex publiceert cijfers over illegale binnenkomst in de EU vanaf 2009. Tussen 2009 en 
2013 ging het jaarlijks om ruim 100.000 “illegal border crossings”. In 2014 nam dit aantal toe tot 
240.000, om in 2015 verder te stijgen tot ruim 1 miljoen.18 De stijging kwam vooral op conto 
van een paar conflictlanden: Syrië (in totaal ruim 500.000), Afghanistan (215.000) en Irak 
(94.000) (zie figuur 2.2).

Figuur 2.4 Illegale binnenkomst in de EU 2009-2017* 

Aa
nt

al
le

n 
x 

1.
00

0

Senegal

Sudan
Iran

Bangladesh

Albanië

Marokko

Ivoorkust

Mali
Somalië

Guinee

Gambia

Pakistan

Nigeria

Eritrea
Overig

Irak
Afghanistan

Syrië

0

100

200

300

400

500

600

2009
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

* Exclusief binnenkomst via de Westelijke Balkanroute. 

Bron: Frontex (2018).

Figuur 2.4 laat goed zien hoe dominant Syrië, Afghanistan en Irak in het totale beeld zijn. 
Dat gaat dan ook nog eens vooral om 2015. Exclusief deze drie landen krijgen we een beter 
beeld van de irreguliere migratie naar Europa uit andere landen. Figuur 2.5 brengt dat in 
beeld. Deze cijfers laten zien hoe volatiel de verschillende stromen zijn.

18 In de Frontex cijfers zit een aanzienlijk aantal dubbeltellingen, omdat de Westelijke Balkanroute via de 
Oostelijke Middellandse Zee en Griekenland loopt. Om een zuiverder beeld te krijgen, hebben we de 
illegale grenspassages via de Westelijke Balkan uit de cijfers weggelaten.
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Figuur 2.5 Illegale binnenkomst in de EU 2009-2017* 
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Bron: Frontex (2018).

Tussen 2010 en 2011 nam vooral de migratie uit Zuid-Azië (Pakistan) en Noord-Afrika 
(Tunesië) toe. De cijfers laten verder goed het aandeel van een paar herkomstlanden in de 
irreguliere migratie zien: Afghanistan, Syrië, Irak, Iran, Pakistan, Marokko, Nigeria, Somalië 
en Eritrea. In 2016 en 2017 kwamen de meeste irreguliere migranten uit West-Afrika en dan 
vooral uit Nigeria, Guinee, Gambia, Senegal, Ivoorkust, Mali en, net buiten West-Afrika, 
Kameroen. 

Onderzoek van IOM, uitgevoerd voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, bevestigt het 
bestaande beeld van irreguliere migranten: overwegend jong, man (85%) en alleenstaand.19 
Mandić (2017) beschrijft daarentegen voor de Balkanroute een verschuiving in de 
achtergrond van de vluchtelingen. Waren het tot 2015 vooral ontwikkelde jonge mannen die 
een opleiding hadden genoten, een baan hadden en alleen reisden, in 2015 werden het 
steeds meer echtparen en armere groepen, waaronder ook meer vrouwen en ouderen, 
alsook jongeren zonder begeleiding en gehandicapten. Zij hadden ook minder opleiding 
genoten. Qua nationaliteit werden de groepen steeds homogener: tot 2015 kwamen de 
migranten uit een groot aantal Arabische en Afrikaanse landen, terwijl in 2015 vluchtelingen 
uit Syrië, Afghanistan en Irak het beeld domineerden. 

19 Een uitzondering daarop vormen vrouwelijke Ethiopische migranten die zich in Griekenland bevonden. 
Migranten uit Irak hadden gemiddeld een wat hogere leeftijd (gemiddeld 30-33 jaar voor migranten in 
transitlanden) en waren minder vaak alleenstaand.
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Sinds 2016 is de irreguliere migratie naar de EU weer meer divers qua herkomstland en 
minder divers qua profiel. De irreguliere migratie loopt sinds het afsluiten van de 
Balkanroute vooral via de Centrale Middellandse Zeeroute (60% in 2017). De grootste groep 
die deze route volgt komt uit Nigeria (18.000 in 2017), gevolgd door Ivoorkust (13.000), 
Guinee (12.000), en Marokko (11.000). Verder zijn het vooral migranten uit andere landen in 
West-Afrika, de Hoorn van Afrika en Noord-Afrika (Tunesië).

Met uitzondering van de vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan in 2015 is de irreguliere 
migratie, zoals geregistreerd door Frontex, relatief klein ten opzichte van de totale 
geregistreerde migratie naar de EU. Volgens OECD-data kwamen in 2013 1,5 miljoen 
migranten de EU binnen; in 2015 was dat aantal, vooral onder invloed van het aantal 
vluchtelingen uit Syrië, toegenomen tot 2,5 miljoen.20 In 2016 waren dat 2,2 miljoen 
migranten. Het aantal door Frontex geregistreerde malen dat de EU-buitengrenzen illegaal 
werd gepasseerd bedroeg in 2013 circa 100.000 en in 2015 1,8 miljoen (inclusief de West-
Balkan grenzen). In 2016 was dit aantal teruggelopen tot ruim 500.000. OECD-data geven 
voor de periode 2014-2016 een totale instroom van 6,3 miljoen personen. Frontex noemt 
voor dezelfde periode een totaal van 1,7 miljoen illegale grenspassages (exclusief de 
westelijke Balkan), waarvan ruim 1 miljoen uit Syrië, Afghanistan en Irak.21

2.4 Enkele cijfers voor Nederland

In Nederland is het percentage (eerste generatie) migranten tussen 2000 en 2017 
toegenomen van 9% tot 12%.22 De grootste stijging kwam van het aantal Polen in Nederland, 
alsook vanuit Aziatische landen. Het percentage westerse migranten nam licht toe van 38% 
tot 40% (behalve Polen ook veel Duitsers en Belgen). Naast Westerse migranten maken 
migranten uit de voormalige koloniën (Indonesië, Suriname, Curaçao, Aruba en Sint-
Maarten) en de traditionele arbeidsmigratielanden (Turkije en Marokko) een belangrijk deel 
uit van het aantal migranten. Ongeveer 1 op de 100 inwoners komt uit Afrika (Marokko niet 
meegeteld).

Van de bijna 2 miljoen immigranten in Nederland komt ongeveer 7% uit Sub-Sahara Afrika 
en 10% uit Noord-Afrika. In het laatste geval gaat het voor bijna 90% om Marokkanen, 
voornamelijk actief geworven arbeidsmigranten en hun familieleden die in het kader van 

20 De OECD maakt gebruik van nationale data uit OECD-landen en dus ook nationale definities. Sommige 
landen registreren het aantal buitenlanders dat een machtiging heeft om permanent of voor langere 
tijd in het land te verblijven, andere landen gaan uit van de tijd dat buitenlanders zich al in het land 
bevonden of naar verwachting zullen blijven. Verschillende landen, zoals Duitsland, tellen ook 
asielzoekers mee. Nederland doet dat niet voor asielzoekers die zich in opvangcentra bevonden.  
Voor de definitie per land zie: OECD (2018). International Migration Outlook 2018. Statistical Annex. 

21 Ook het aantal asielaanvragen binnen de EU geeft een beeld van de omvang van irreguliere migratie 
naar de EU. Veel migranten die op irreguliere wijze de EU binnenkomen vragen vervolgens in een van de 
EU landen asiel aan. De ontwikkeling daarvan geeft een beeld dat vergelijkbaar is met Frontex data. In 
dit rapport blijft de al dan niet gedwongen terugkeer vrijwel buiten beschouwing. Kwantitatieve 
gegevens hierover zijn schaars. 

22 Bron: CBS (Statline).
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gezinshereniging zijn gemigreerd. De meeste migranten uit Sub-Sahara Afrika komen uit 
West-Afrika (Kaapverdië, Nigeria en Ghana) of Zuid-Afrika, Ethiopië en Somalië. In het 
laatste geval gaat het vooral om mensen die zijn gevlucht voor het al decennia 
aanhoudende geweld in dat land (Dietz en De Haas, 2018).

Figuur 2.6 Migranten in Nederland naar herkomst (2017) 
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Cijfers over asielinstroom geven een indicatie van de herkomstlanden van irreguliere 
migranten.23 Tussen 2013 en 2017 vroegen 110.000 personen asiel in Nederland. Zij kwamen 
vooral uit Syrië (32%), Eritrea (14%), Irak (5%), Afghanistan (4%) en Iran (4%). Maar een deel 
van de personen die asiel vragen krijgt een vluchtelingenstatus. In 2017 was dat 31%. In de 
jaren daarvoor was dit cijfer hoger, vanwege de instroom van vluchtelingen uit Syrië. 
Diegenen die een status krijgen hebben recht op gezinshereniging, wat leidt tot 
zogenaamde “nareizigers”. Tussen 2013 en 2017 waren dat er bijna 50.000, vooral uit Syrië.24

23 Volgens de Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt heeft 60% van de ongedocumenteerd 
en dus irregulier in Nederland verblijvende migranten ooit vergeefs een asielverzoek ingediend. 
Anderen kwamen op een andere manier binnen of lieten hun verblijfsvergunning verlopen.

24 Bron: CBS.
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2.5 Vluchtelingen 

Vluchtelingen vormen een specifieke groep onder de migranten: zowel in het beleid als in 
de literatuur wordt vaak gesproken over gedwongen migratie (forced migration), in 
onderscheid met de overgrote meerderheid die vrijwillig, om economische of sociale 
redenen, ervoor kiest om in een ander land een ander leven op te bouwen. Het 
Vluchtelingenverdrag uit 1951 geeft aan vluchtelingen ook een heel andere status dan aan 
migranten die om economische redenen zich in een land willen vestigen. Op grond van dit 
verdrag mag aan vluchtelingen en asielzoekers de toegang niet zomaar worden geweigerd; 
dat is anders voor economische migranten. In de praktijk is het onderscheid diffuus. 
Vluchtelingen zijn vaak irreguliere migranten en vice versa (Kirein en Anderson, 2018).

Begin jaren negentig waren er ongeveer 20 miljoen vluchtelingen in de wereld. Veruit de 
meesten kwamen uit Afghanistan, gevolgd door de Palestijnse gebieden, Mozambique, 
Irak, Rwanda, Somalië en Burundi. Tussen 1990 en 2005 daalde hun aantal voortdurend, 
vooral door het teruglopen van het aantal vluchtelingen uit de eerste vier genoemde 
landen, naast Liberia en Ethiopië. Na 2005, en vooral vanaf 2012, namen de cijfers weer toe. 
De huidige 28 miljoen vluchtelingen en asielzoekers zijn vooral slachtoffer van crises in 
Syrië, de Hoorn van Afrika, de Democratische Republiek Congo, Burundi, de Centraal 
Afrikaanse Republiek, Myanmar en Afghanistan. Gezamenlijk maken zij 60% van het totale 
aantal vluchtelingen uit.

Figuur 2.7 Ontwikkeling van aantallen vluchtelingen 1990-2017
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Bron: UNHCR (2018); UNWRA (2018).
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Ook is het aantal vluchtelingen toegenomen dat langdurig, minimaal vijf jaar, het eigen 
land is ontvlucht. In 2017 waren dat er 13,4 mln., meer dan de helft van het totale aantal 
vluchtelingen (UNHCR, 2017). Ruim een kwart daarvan verkeert al bijna 40 jaar in deze 
situatie. Het gaat daarbij vooral om vluchtelingen uit Afghanistan die sinds 1979 in Iran en 
Pakistan verblijven.25 

Ongeveer 80% van de vluchtelingen wordt in de regio opgevangen (zie Bijlage I).  
Afghaanse vluchtelingen zijn vooral terechtgekomen in Pakistan (1,4 mln.) en Iran (1 mln.). 
Bangladesh vangt bijna 1 miljoen vluchtelingen uit Myanmar op. Vluchtelingen uit Syrië zijn 
vooral opgevangen in Turkije (3,4 mln.), Libanon (1 mln.) en Jordanië (650.000). Ethiopië 
vangt vluchtelingen uit Zuid-Sudan en Somalië op. In Uganda zijn meer dan 1 mln. 
vluchtelingen uit Zuid-Sudan en 225.000 vluchtelingen uit de DRC. In West-Europa telt 
Duitsland veruit de meeste vluchtelingen, waaronder 500.000 Syriërs. 

Vier landen, Uganda, Turkije, Jordanië en Libanon, vangen samen bijna 7 miljoen 
vluchtelingen op, 30% van het totale aantal.26 Vooral in Libanon en Jordanië is het 
percentage vluchtelingen op de totale bevolking extreem hoog (respectievelijk ruim 16% en 
7%, zie figuur 2.5). Dit is dan nog exclusief de Palestijnse vluchtelingen in Jordanië en 
Libanon. De Wereldbank (2018) concludeert in een recente publicatie dat de humanitaire 
hulp aan deze landen onvoldoende is om de economische, sociale, culturele en politieke 
effecten op te vangen. Door het grote aantal van 3,8 miljoen is ook in Turkije het percentage 
vluchtelingen hoog (4%), ondanks een omvangrijke bevolking. Voor Nederland is dat 0,6%. 
Van alle westerse landen vangt Zweden veruit de meeste vluchtelingen op in verhouding tot 
de omvang van de bevolking (2,4%). De verdeling naar inkomen is nog schever, omdat 85% 
van de vluchtelingen wordt opgevangen in ontwikkelingslanden. Zo bevindt een groot deel 
van de vluchtelingen uit Afghanistan zich in Pakistan. Sub-Sahara Afrika vangt ruim 80% 
van de vluchtelingen zelf op. Vooral in Zuid-Sudan en Uganda is hun aantal hoog ten 
opzichte van het nationaal inkomen.

25 Daarnaast verblijven ook Palestijnse vluchtelingen al heel lang buiten eigen land. Zij vallen onder de 
UNRWA.

26 Naast vluchtelingen en asielzoekers heeft de UNHCR zich nog ontfermd over een veel grotere groep van 
ontheemden die in hun eigen land wonen. Deze groep was in 2017 met 39 miljoen, een verdrievoudi-
ging in tien jaar tijd, tweemaal zo groot als het aantal (internationale) vluchtelingen waarover de 
UNHCR rapporteert. Eind 2017 waren er wereldwijd bijna 69 miljoen vluchtelingen, intern ontheemden 
en asielzoekers. Dat waren er 6 miljoen meer dan het jaar daarvoor.
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2.6 Migratie uit Afrika

Van iedere drie vluchtelingen in de wereld komen er twee uit Afrika en het Midden-Oosten. 
Hoewel meer dan 80% binnen de eigen regio wordt opgevangen, is een zorgpunt binnen 
het Europese migratiebeleid dat zij in groten getale Europa proberen te bereiken. Een 
andere zorg is dat ook veel economische migranten in hun kielzog meekomen en in Europa 
asiel aanvragen, dan wel illegaal in Europa zullen blijven. De demografische ontwikkeling 
in Sub-Sahara Afrika is daarbij een extra aandachtspunt: tussen 1990 en 2017 verdubbelde de 
bevolking in deze regio tot ruim 1 miljard en de verwachting is dat het continent in de jaren 
veertig van deze eeuw de 2 miljard inwoners zal bereiken.

De demografische ontwikkeling vormt een belangrijke verklaring voor de stijging van het 
aantal migranten vanuit Afrika naar Europa. Daarnaast blijkt dat de toename van de 
Afrikaanse emigratie achterblijft bij de bevolkingsgroei op het continent, maar dat dit niet 
geldt voor de intercontinentale migratie (zie figuur 2.8).

Tussen 1990 en 2015 is het per capita inkomen met gemiddeld 50% gestegen en nam de 
migratie met vrijwel hetzelfde cijfer toe, maar de bevolking verdubbelde bijna in deze 
periode, zodat de intensiteit van de emigratie in Afrika daalde (Flahaux en De Haas, 2016). 

Het grootste deel van de Afrikaanse migranten, inclusief vluchtelingen, woont binnen het 
eigen continent. In 2000 leefde ongeveer 70% van de Afrikaanse emigranten in Sub-Sahara 
Afrika (Beauchemin 2018) en dat percentage is sindsdien nauwelijks gewijzigd. 
Bestemmingslanden zijn vooral Zuid-Afrika, Ivoorkust, Nigeria, Kenia en Ethiopië 
(Awumbila et al., 2017). West-Afrika kent een relatief grote migratietraditie, wat samenhangt 
met een groter aantal kleinere landen (Flahaux en De Haas, 2016). Juist in kleinere landen 
zijn migratiecijfers vaak relatief hoog (Lucas, 2015). Ook een hogere bevolkingsdruk kan 
gepaard gaan met een stijging van de emigratie. Naast demografische factoren (waaronder 
ook het aantal inwoners in de leeftijd van 15-29 jaar) vormen een gemeenschappelijke taal, 
handelsbetrekkingen en een gemeenschappelijk koloniaal verleden voor Afrika factoren die 
van invloed zijn geweest op de toename van de migratie (Lucas, 2015). De meeste migranten 
uit minder ontwikkelde Afrikaanse landen (zoals Mali, Niger en Burkina Faso) verblijven 
over het algemeen in omliggende landen (zoals Ivoorkust), terwijl Afrikanen uit meer 
ontwikkelde landen (zoals Zuid-Afrika) eerder naar Europa emigreren (Lucas, 2015; Flahaux 
en De Haas, 2016; Beauchemin, 2018). 
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Figuur 2.8 Ontwikkeling bevolking en migratie in Afrika (1990-2015)
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Bron: UNDESA, UNHCR en Wereldbank; bewerking onderzoekers. 

Het percentage Afrikanen dat buiten het eigen continent leeft is langzaam toegenomen  
van 0,9% in 1990 tot 1,2% in 2017. Voor een belangrijk deel (55%) gaat het om migratie 
vanuit Noord-Afrika (met een emigratiecijfer van 4,6%), vooral naar het Midden-Oosten  
(Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten) en Europa (Frankrijk, Spanje en Italië) 
(zie figuur 2.9). Voor Sub-Sahara Afrika gaat het om een stijging van 0,3% in 1990 tot 0,7% in 
2017. Daarbij moet bedacht worden dat het om kleine aantallen gaat (in totaal 7 miljoen 
migranten in 2017 op een bevolking van ruim 1 miljard personen). 

Een groot deel van de migranten die Afrika in de afgelopen jaren hebben verlaten heeft een 
bestemming gevonden in het Midden-Oosten of in de Verenigde Staten. In relatieve zin was 
de stijging daar groter dan de stijging van de migratie naar Europa. Afgaande op OECD-data 
kwamen in 2000 ongeveer 100.000 migranten uit Sub-Sahara Afrika de EU binnen. Tien jaar 
later waren dat er 150.000, waarvan een klein deel (10.000 migranten) via irreguliere 
kanalen. Daarna treedt wel een verandering op en komt de toename tot 250.000 migranten 
in 2015 volledig op het conto van een irreguliere instroom. Het gaat daarbij vooral om 
vluchtelingen uit Eritrea en Somalië, alsook migranten uit enkele kleinere landen in 
West-Afrika, waaronder Senegal, Gambia en Kaapverdië.27

27 Het percentage vluchtelingen en asielzoekers onder de migranten (20%), is overigens lager dan dat voor 
het Afrikaanse continent zelf het geval is.
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Figuur 2.9 Migratie vanuit Afrika naar Europa (1990-2015)
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Van de vier miljoen migranten uit Sub-Sahara Afrika die in Europa wonen komt meer dan 
een derde uit enkele West-Afrikaanse landen: Ghana, Guinee, Ivoorkust, Kaapverdië, 
Kameroen, Mali, Nigeria en Senegal. Senegal kent een lange emigratietraditie, die eigenlijk 
al begon met de demobilisatie van Senegalese soldaten na de eerste Wereldoorlog 
(Beauchemin, 2018). In de afgelopen decennia is de migratie binnen Afrika (vooral naar 
Gambia) afgenomen ten gunste van de emigratie naar Frankrijk, Spanje en Italië. Ghana 
kent een aanzienlijke immigratie van omliggende landen, terwijl ongeveer 800.000 
Ghanezen in het buitenland wonen, waarvan ongeveer de helft in andere landen in 
Sub-Sahara Afrika (vooral Nigeria) en circa 230.000 in Europa. Sinds de jaren negentig 
verhuisden veel opgeleide Ghanezen naar de Verenigde Staten, Canada en Europa, met 
name het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland en Nederland (IOB, 2014).

Een tweede groep van ongeveer 20%, van de hierboven genoemde Afrikaanse migranten in 
Europa, komt uit enkele landen in Zuidelijk Afrika: Angola, Madagaskar, Zimbabwe en 
Zuid-Afrika. Een derde groep, van ongeveer 14%, is afkomstig uit de Hoorn van Afrika: 
Eritrea, Kenia, Somalië.28 Voor landen in deze regio speelt circulaire migratie naar de 
golfstaten een belangrijkere rol dan de migratie naar Europa (Koch et al., 2018). 

Traditioneel spelen oude koloniale banden, al aanwezige migratiegemeenschappen uit het 
land van oorsprong en een gemeenschappelijke taal een belangrijke rol bij de 
migratiebeslissing, zoals de emigratie vanuit Angola naar Portugal, of vanuit de DRC naar 
België en Frankrijk. Voor Noord-Afrika en West-Afrika (waaronder Senegal en Mali) gaat het 
deels ook om arbeidsmigranten die vanuit Frankrijk actief zijn geworven. In de loop van de 

28 Migranten uit Ethiopië hebben naast Europa vaak een bestemming gevonden in de Verenigde Staten, 
Europa en Saudi-Arabië (Flahaux en De Haas, 2016).
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tijd neemt de invloed van koloniale banden af en kiezen migranten ook andere 
bestemmingen (Flahaux en De Haas, 2016). Naast het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en 
Portugal zijn ook Duitsland, Nederland, Italië, Zweden en Spanje populaire bestemmingen 
geworden. Flahaux en De Haas (2016) verklaren dit uit een restrictiever immigratiebeleid in 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Onder migranten naar ‘traditionele’ bestemmingen 
(veelal ex-koloniën) bevinden zich vaker studenten en hoger opgeleiden, terwijl migranten 
naar nieuwe bestemmingen veelal lager opgeleid zijn (zoals Senegalezen in Italië en Spanje, 
Ghanezen in Nederland en Congolezen in het Verenigd Koninkrijk) (Beauchemin, 2018).

2.7 Samenvatting 

Dit hoofdstuk plaatst de huidige (irreguliere) migratie naar Europa in de context van zowel 
de langere termijnontwikkeling van migratie als van de totale mondiale migratie. De cijfers 
laten zien dat de totale migratie, gemeten als het aantal migranten in de wereld gedeeld 
door de wereldbevolking, over een groter aantal decennia vrij constant is: de afgelopen 
decennia leefde 3% van de wereldbevolking in een ander land. Sinds 2000 is er een 
opwaartse trend tot 3,4% in 2017. Deze stijging kan voor grofweg een derde deel worden 
verklaard door een toename van het aantal vluchtelingen. De meeste migranten wonen in 
Europa, Azië (inclusief het Midden-Oosten) en Noord-Amerika. 

Over irreguliere migratie, de binnenkomst in een land zonder toestemming daarvoor, zijn 
nauwelijks betrouwbare cijfers zijn te geven. Schattingen lopen uiteen van 10% van de totale 
migratie tot ruim een derde. Tussen 2009 en 2013 kwamen jaarlijks ongeveer 100.000 
personen op irreguliere wijze Europa binnen. Dit cijfer steeg in 2014 en in 2015 waren er 
ruim 1 miljoen “illegal border crossings”.29 Voor een overgrote meerderheid ging het om 
vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië, Afghanistan en Irak. Sindsdien is het aantal 
irreguliere migranten dat de grens naar de EU overstak weer gedaald, van ca. 400.000 in 
2016, minder dan 200.000 in 2017 naar (naar verwachting) ongeveer 100.000 in 2018. 

Irreguliere migratie is in de afgelopen jaren mede toegenomen door een stijging van het 
aantal vluchtelingen dat een alternatief zoekt buiten het eerste land van opvang. Het aantal 
vluchtelingen in de wereld is tussen 1990 en 2005 voortdurend afgenomen, maar sindsdien 
is weer sprake van een stijging. De UNHCR telde in 2005 13 miljoen vluchtelingen en 
asielzoekers; in 2017 waren dat er 23 miljoen. De groei komt vooral uit het Midden-Oosten 
(Syrië) en Sub-Sahara Afrika. De meeste vluchtelingen worden in de eigen regio 
opgevangen, waarbij een beperkt aantal landen (Libanon, Jordanië, Turkije en Uganda) 
grote aantallen vluchtelingen heeft opgenomen. Zweden is het enige Westerse land dat in 
verhouding tot de omvang van de eigen bevolking grote aantallen vluchtelingen heeft 
opgenomen.

29 In totaal registreerde Frontex dat dat jaar migranten 1,8 miljoen maal de Europese buitengrenzen op 
illegale wijze passeerden, maar daar zitten veel dubbeltellingen tussen voor de Westelijke Balkanroute. 
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Een van de zorgpunten binnen het Europese migratiebeleid is de toename van het aantal 
migranten uit Afrika. Historisch gezien komt een grote meerderheid van de migranten als 
arbeidsmigrant of via gezinshereniging uit Noord-Afrika. De intercontinentale migratie uit 
landen in Sub-Sahara Afrika bevindt zich nog op een laag niveau, circa 0,7%, maar stijgt 
sneller dan de toename van de bevolking. De migratie vanuit Afrika naar de VS en het 
Midden-Oosten stijgt relatief meer dan die naar Europa.
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Determinanten van internationale migratie

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk onderzoekt de determinanten van migratie, waarbij het specifiek aandacht 
besteedt aan de relatie tussen ontwikkeling en migratie. Deze laatste relatie is van belang 
voor de mogelijkheden om via internationale samenwerking irreguliere migratie te 
beïnvloeden. Meer traditionele migratiebenaderingen veronderstellen, net als het beleid, 
dat migratie in belangrijke mate het gevolg is van negatieve “push” factoren zoals armoede 
en onveiligheid. Andere migratiedeskundigen staan kritisch tegenover de mogelijkheden 
om migratie beïnvloeden door deze grondoorzaken aan te pakken. Zij betogen dat 
ontwikkeling en migratie positief gecorreleerd zijn en dat ontwikkeling niet tot minder, 
maar juist tot meer migratie zal leiden. 

Paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 bespreken enkele dominante theorieën over de relatie tussen 
ontwikkeling en migratie. De daaropvolgende paragrafen (3.5-3.9) gaan in op afzonderlijke 
determinanten. Paragraaf 3.10 behandelt kort de omgekeerde relatie, de invloed van migratie 
op ontwikkeling. Paragraaf 3.11 geeft enkele mogelijke ramingen voor de ontwikkeling van de 
migratie vanuit Afrika. De conclusie (paragraaf 3.12) is dat alleen al op demografische gronden 
een aanzienlijke stijging van de emigratie vanuit Sub-Sahara Afrika waarschijnlijk is. 
Verwachtingen van een ‘exodus’ missen echter iedere empirische grondslag.

3.2 Verschillen in beloning 

De traditionele (neoklassieke) migratietheorie verklaart migratie vooral uit verschillen in 
beloning. De theorie komt voort uit het onderzoek naar de binnenlandse migratie van het 
platteland naar de steden, waarbij werknemers worden aangetrokken door de hogere lonen 
in de (industriële) stedelijke omgeving (Lewis, 1954; Todaro, 1969). Deze migratie leidt 
volgens het neoklassieke gedachtengoed tot een convergentie tussen stad en platteland en 
tussen landen), waarbij nieuwe evenwichten (in vraag naar en aanbod van arbeid) ontstaan 
en beloningsverschillen afnemen. Migratie is in deze visie te zien als een investering in 
menselijk kapitaal, gericht op het maximaliseren van het inkomen op langere termijn 
(Sjaastad, 1962; Bodvarsson en Van den Berg, 2009). De migratiebeslissing is gebaseerd op 
een afweging van de kosten en baten, op preferenties in de tijd (het belang van een hoger 
inkomen nu of later), op de verwachte tijd dat de voordelen zullen voortduren en op de 
bereidheid om risico’s te nemen.

Migratiebeslissingen worden vaak op huishoud- of familieniveau genomen en niet op 
individueel niveau. Migratie van een gezinslid is dan veelal een vorm van risicospreiding 
(Stark, 1991; Loschmann et al., 2017). Migratie van een lid van een huishouden kan het 
kapitaal verschaffen om een bedrijf te starten of een opleiding te volgen. In dat geval 
vormen de mogelijkheden om geld naar de familie in het land van herkomst te sturen een 
belangrijk argument voor migratie. Het blijken vooral de rijkere huishoudens te zijn die 
familieleden naar Europa kunnen sturen. De armsten kunnen die reis niet betalen. Zij 
verhuizen hoogstens binnenslands of migreren binnen de regio. 
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De neoklassieke benadering wordt veel gebruikt bij het onderzoek naar internationale 
migratiebewegingen (Borjas, 1989, zie ook Castles et al., 2014; Lucas et al., 2014; Chiswick en 
Miller, 2015; Bansak et al., 2015). Een voorbeeld daarvan is het gebruik van gravitatiemodellen 
van internationale migratie, waarbij naast economische verschillen ook de afstand, een 
gemeenschappelijk taal en sociale banden tussen landen verklaringen vormen voor de 
keuze van bestemmingslanden (Bodvarsson en Van den Berg, 2009; Castles et al., 2014; 
Bodvarsson et al., 2015). 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat internationale inkomensverschillen en 
internationale verschillen in beloning vormen inderdaad een belangrijke verklaring voor 
migratie vormen (OECD, 2016; Wereldbank, 2018). Een toename van het inkomensverschil 
tussen twee landen met 10% leidt tot een toename van de migratie met 3%, zo blijkt uit 
onderzoek van de OECD (2016). Dit effect is lager voor hoge inkomenslanden, maar 
aanzienlijk hoger voor achterblijvende landen (5%). Lucas (2015) verklaart de stijging van de 
emigratie vanuit Afrika vooral uit een toegenomen inkomensongelijkheid tussen de regio 
en het Westen. 

Onderzoek laat verder zien dat niet alleen de ongelijkheid tussen landen maar ook die 
binnen landen van invloed is op migratie. De gemeten effecten zijn echter niet eenduidig. 
Volgens verschillende onderzoeken is het verband tussen ongelijkheid in emigratie positief 
(Clemens, 2014). Een verklaring is dat economische ontwikkeling veelal gepaard gaat met 
toenemende ongelijkheid, waarmee bij achterblijvende groepen frustratie ontstaat over 
hun inkomen (Heilbroner, 1963; Clemens, 2014). Carbone (2017) noemt de weinig inclusieve 
ontwikkeling als een belangrijke determinant van migratie in Afrika (zie ook Adepoju, 
2017). Werkloosheid, verwachtingen over werk en opgelopen frustraties zijn belangrijke 
factoren die een spelen in de migratiebeslissing (Migali, 2017; Beauchemin, 2018;  
IOM, 2018).

Andere onderzoeken wijzen op een negatief effect van (binnenlandse) ongelijkheid op 
internationale migratie (Bazzi, 2017; Maestri et al., 2017). Een verklaring is dat ongelijkheid 
zorgt dat minder mensen de (financiële) mogelijkheid hebben om te migreren. Dit laatste 
vormt binnen de neoklassieke benadering de verklaring dat juist niet de allerarmsten naar 
Europa of de Verenigde Staten migreren.30 Een verbetering van het inkomen van potentiële 
migranten heeft twee tegengestelde effecten: aan de ene kant verbeteren de levens-
omstandigheden, wat volgens de literatuur de druk om te migreren kan wegnemen.  
Daar staat tegenover dat door een stijging van het inkomen van armere huishoudens de 
mogelijkheden om te migreren toenemen. Dit laatste effect kan het eerste domineren, zo 
blijkt uit empirisch onderzoek (Angelucci 2015; Bazzi 2017; Clemens en Postel, 2018).  
Het verklaart mede waarom de migratie in Sub-Sahara Afrika sterk regionaal georiënteerd  
is, maar sinds 2000 de intercontinentale migratie meer toeneemt dan de migratie binnen 
de regio.

30 De armste groepen migreren wel, maar blijven dichter bij huis (migratie van platteland naar stad of naar 
omliggende landen) en veelal onder ongunstigere omstandigheden (De Haas, 2014).
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De neoklassieke theorie heeft zo oog heeft voor de randvoorwaarden voor migratie en biedt 
een verklaring voor het gegeven dat de emigratie uit de armste landen relatief laag is. Maar 
daarmee is de theorie nog niet in staat om een verklaring te geven voor het gegeven dat met 
het stijgen van de welvaart de migratie aanvankelijk niet afneemt, maar juist toeneemt (De 
Haas 2010; Clemens, 2014; OECD 2016; Dao et al. 2018). Zo namen tussen 1995 en 2015 
(relatieve) inkomensverschillen tussen opkomende landen en hoge inkomenslanden 
gemiddeld met 45% af, maar nam de migratie vanuit de eerste groep landen naar de tweede 
groep met 86% toe (OECD, 2016). Het lijkt erop dat de neoklassieke benadering beter in staat 
is om de migratie binnen westerse landen met hogere inkomens, of de migratie van hoger 
opgeleide Afrikanen naar Europa te verklaren dan de irreguliere migratie vanuit Sub-Sahara 
Afrika naar Europa (De Haas, 2014).31 

3.3 Push- en pullfactoren

Bovenstaande waarneming wijst erop dat migratie niet alleen kan worden verklaard uit 
(internationale) belonings- en inkomensverschillen, maar dat ook andere factoren een rol 
spelen. Deze erkenning is terug te vinden in zogeheten push- en pullbenaderingen, die vaak 
(maar niet uitsluitend) als een uitbreiding van het neoklassieke model kunnen worden 
gezien. Net als bij het neoklassieke model spelen de arbeidsmarkten in herkomst- en 
bestemmingslanden een centrale rol, maar push en pull benaderingen voegen daar andere 
factoren aan toe. De charme ligt in de betrekkelijke eenvoud: er zijn (push)factoren die 
maken dat mensen hun huidige leefgemeenschap of land willen verlaten en (pull)factoren 
die maken dat ze naar nieuwe bestemmingen toe willen. Pushfactoren omvatten factoren 
zoals conflicten, werkloosheid, gebrek aan economische vooruitzichten, lage lonen, 
natuurrampen, voedselonzekerheid, slechte gezondheidszorg en vervolging. Pullfactoren 
zijn veelal complementair en zijn bijvoorbeeld het zicht op economische welvaart, 
werkgelegenheid, hoge lonen, goede onderwijssystemen, technologie, veiligheid en 
veiligheid.

31 Een andere punt van kritiek is de strikt gescheiden analyse van de migratiebeslissing en de effecten, 
zoals rol van overmakingen naar huis, alsof beide niet met elkaar samenhangen (De Haas 2014; 
Bodvarsson et al. 2015).
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Tabel 3.1 Push- en pullfactoren van migratie 

Pushfactoren Pullfactoren

Economisch: Economisch:

Armoede
Werkloosheid
Lage lonen
Hoge belastingen

Hoge economische groei
Vraag naar arbeid
Hoge lonen
Technologie
Lage kosten van levensonderhoud
Onderwijsmogelijkheden

Politiek en sociaal: Politiek en sociaal:

Oorlog of onderdrukking
Discriminatie
Corruptie
Criminaliteit
Dienstplicht
Slechte gezondheidszorg

Rechtsstaat
Rechten en vrijheden
Veiligheid
Sociale zekerheid
Goede gezondheidszorg

Overig: Overig:

Overbevolking
Klimaatverandering
Natuurrampen
Hongersnood

Familie en vrienden
Voorzieningen

Bron: Bansak et al. 2015; Simpson, 2017.

Verschillende vormen van migratie komen volgens de benadering zo voort uit 
uiteenlopende combinaties van push- en pullfactoren. Een voorbeeld is de verklaring van 
de emigratie van twee miljoen Ieren in het midden van de negentiende eeuw, veroorzaakt 
door een hoge bevolkingsgroei, onderdrukking en discriminatie van de katholieke 
bevolking en hongersnood na het mislukken van de aardappeloogst, alsook de 
Amerikaanse immigratiepolitiek, die de Ieren verwelkomde.

De benadering is beleidsmatig aantrekkelijk: als emigratie of immigratie als ongewenst 
wordt gezien, dan is het in beginsel ook mogelijk om de grondoorzaken aan te pakken. In 
deze eenvoud ligt tegelijkertijd ook de zwakte van de benadering: migratie verwordt tot een 
min of meer onbepaalde en toevallige lijst van factoren die maken dat mensen migreren. 
Het kader is statisch en analyseert niet hoe migratie omgekeerd invloed uitoefent op de 
factoren die aan migratie bijdragen (De Haas 2010; Dietz en De Haas, 2018). Een derde punt 
van kritiek is dat de benadering uitgaat van externe factoren en niet van de intrinsieke 
motivatie van mensen (De Haas, 2011; Castles et al., 2014; De Haas, 2014). De 
veronderstelling is dat mensen op gelijke wijze reageren: ze migreren als de baten hoger 
zijn dan de kosten. De vraag is dan waarom niet veel meer mensen migreren.
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3.4 Migratietransitie

Anders dan de hiervoor besproken benaderingen zien migratietransitietheorieën migratie 
niet als een resultante van loonverschillen of een min of meer toevallige set van push- en 
pullfactoren, maar juist als een proces dat inherent is aan en deel uitmaakt van 
ontwikkeling, economische en demografische transitie en globalisering (De Haas 2014a;  
De Haas et al., 2018).32 De transitiebenadering voorspelt geen daling van de emigratie met 
de stijging van de welvaart, maar aanvankelijk juist een toename.

De Haas (2011; 2014a) analyseert migratie als een functie van ambities en mogelijkheden van 
mensen om te migreren. De centrale gedachte is dat met de ontwikkeling van een land voor 
meer mensen de mogelijkheden om te migreren toenemen: niet alleen een stijging van het 
inkomen of een hoger onderwijsniveau speelt daarin een rol, maar ook een verbeterde 
transport- en communicatie-infrastructuur, internationale handel en de toegang tot media 
en sociale netwerken. Naast deze mogelijkheden, die in neoklassieke modellen een plaats 
krijgen in de vorm van randvoorwaarden, nemen aspiraties bij De Haas een centrale plaats in. 
Hier verschilt hij van neoklassieke benaderingen, waarin beloningsverschillen centraal 
staan. Aspiraties hangen samen met de wens van mensen om hun leven te verbeteren en 
met hun perceptie van de mogelijkheden om dit te realiseren, zowel in de eigen omgeving 
als elders, in de stad, een ander land of zelfs een ander continent. Deze ambities en 
verwachtingen zijn subjectief en veranderen in de tijd onder invloed van sociaal-
economische en culturele ontwikkelingen. Zo leidt onderwijs niet alleen tot een uitbreiding 
van kennis en vaardigheden die het inkomen en de kansen op werk in een ander land 
vergroten, maar ook tot kennis van leefstijlen in steden en andere landen. In minder 
ontwikkelde samenlevingen leidt dit proces allereerst tot een toename van de aspiratie om 
te migreren, later gevolgd door het ontstaan van de reële mogelijkheden daartoe als gevolg 
van stijgende inkomens, verbetering van onderwijs, uitbreiding van de infrastructuur en 
economische transitie (zie figuur 3.1). Daarbij zullen mensen veelal eerst van het platteland 
naar de stad migreren en pas in een later stadium naar een ander land (De Haas, 2014; IOB, 
2018). De mogelijkheden om te migreren blijven toenemen met het inkomen, maar de 
aspiratie om te migreren zal vanaf een zeker ontwikkelingsniveau weer afnemen.

32 De benadering voert terug op het werk van de Amerikaanse geograaf Wilbur Zelinsky (1971), die in 
navolging van zijn theorie van een demografische transitie met de hypothese van een mobiliteits-
transitie kwam.
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Figuur 3.1 Relatie tussen ontwikkelingsniveau en de capaciteit en aspiratie om te migreren 

Ontwikkelingsniveau

Migratiecapaciteit

Migratieaspiraties

Bron: De Haas (2010).

De Haas heeft in verschillende papers de empirische onderbouwing geleverd voor het 
bestaan van een ‘migratieboog’ of ‘migration hump’. Hieraan heeft ook de Amerikaanse 
econoom Michael Clemens veel aandacht besteed. In zijn onderzoek naar de relatie tussen 
ontwikkeling en migratie (Clemens, 2014) laat de auteur het belvormige verband (de 
omgekeerde u-curve) zien tussen het inkomen per hoofd van de bevolking en de 
emigratiegraad.33 Zijn conclusie is dat de emigratiegraad stijgt tot een niveau van circa 
6.000-7.000 dollar, om vervolgens te dalen vanaf een niveau van 7.000-8000 dollar 
(ongeveer het niveau van Marokko; zie figuur 3.4). Volgens de onderzoeker is deze belvorm 
in de tijd steeds duidelijker zichtbaar: het hoogste migratiepercentage blijkt steeds rond 
hetzelfde inkomensniveau te worden bereikt, maar de top ligt steeds hoger  
(Clemens, 2014).34

33 Het inkomen is hierbij gemeten op basis van koopkrachtpariteiten.
34 Volgens Clemens werd rond 1960 de top bij een emigratiegraad van 6% bereikt en in 2000 rond de 14%. 

Dit suggereert een sterke toename van de emigratie in de tijd. Het bewijs hiervoor ontbreekt. Zie ook 
hoofdstuk 2. In de analyse van Clemens hebben heel kleine landen, veelal eilandstaten, een extreem 
grote invloed op deze uitkomsten.
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Figuur 3.2 schetst de (empirische) relatie tussen ontwikkelingsniveau en emigratiegraad.  
De linkerfiguur geeft de relatie met het inkomen (bbp per capita, gemeten o.b.v. 
koopkrachtpariteiten); de rechterfiguur gebruikt de VN-index van de menselijke 
ontwikkeling (human development index, HDI). De figuren tonen een vergelijkbare 
samenhang.35 Zij laten goed zien dat de neoklassieke theorie beter in staat is om het 
rechterdeel van de figuur te verklaren, dan het linkerdeel: migratie neemt aanvankelijk toe 
met het inkomen en niet af. Dao et al. (2018) onderzochten welke factoren verantwoordelijk 
zijn voor het oplopende deel van de belvormige curve. De onderzoekers concluderen dat 
financiële beperkingen alleen een belangrijke rol spelen in landen met een gemiddeld 
inkomen beneden de 1.000 dollar per jaar. Daarboven is het effect van een gemiddelde 
inkomensstijging beperkt, maar leidt vooral de stijging van opleidingsniveaus tot een 
toename van de migratie.

Figuur 3.2 De relatie tussen ontwikkeling en emigratie (2015)
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Bron: UNDESA, UNDP en WDI (bewerking onderzoekers).

De invloed van kleine landen
Een bezwaar van een presentatie zoals hierboven is dat alle landen hetzelfde gewicht 
krijgen: Kaapverdië, met ruim 0,5 miljoen inwoners, weegt even zwaar als Ethiopië met 
ruim 100 miljoen inwoners; Vanuatu weegt even zwaar als India of China. Tegelijkertijd is 
bekend dat de emigratiegraad van kleine landen (en vooral eilanden) gemiddeld hoger is 
dan die van grote landen (zie bijvoorbeeld (Arslan et al., 2014; Lucas, 2015). Grote landen 
hebben meer interne migratie. Figuur 3.3 geeft daarom ook de bevolkingsomvang aan.  

35 Het maximum ligt iets lager dan Clemens aangeeft, door een iets andere definitie van de emigratie-
graad, hier gedefinieerd als de totale emigratie gedeeld door de som van de totale bevolking in het land 
van herkomst en de totale emigratie. Omdat we hier vooral geïnteresseerd zijn in de relatie tussen 
ontwikkeling en migratie hebben we de totale aantallen migranten verminderd met de aantallen 
vluchtelingen, zoals gemeten door de UNHCR. Beide databases sluiten niet goed op elkaar aan. 
Vluchtelingen zijn ondervertegenwoordigd in internationale migratiedata (De Haas et al., 2018). Dit 
betekent dat het niet goed mogelijk is om per land vast te stellen wat het aantal migranten exclusief het 
aantal vluchtelingen is. Voor deze exercitie, waarin we vooral geïnteresseerd zijn in het verband, is dat 
minder een probleem, terwijl de grote aantal vluchtelingen uit een aantal lage- en lagere middeninko-
menslanden (waaronder Afghanistan, Syrië, Somalië en Eritrea) het beeld aan de linkerzijde van de 
figuur verstoren.



Ontwikkeling en migratie

| 45 |

Dan blijkt dat de landen met hoge emigratiecijfers inderdaad veelal kleine landen zijn. De 
belangrijkste uitzonderingen, rondom het omslagpunt van een HDI van ongeveer 0,75 zijn 
Rusland, Oekraïne en Mexico. Voor Mexico speelt een lange migratietraditie richting de 
Verenigde Staten een belangrijke rol; voor Rusland en Oekraïne gaat het vooral om 
onderlinge migratie.36 Veel andere landen die zich qua ontwikkelingsniveau in het midden 
van de bel bevinden, hebben geen hoge emigratiecijfers. Voorbeelden zijn Libië, Algerije, 
Turkije, Iran, Oman, Botswana, Thailand, Peru, Brazilië en Costa Rica. Daarnaast bestaan 
ook aanzienlijke verschillen tussen de continenten. De veronderstelde relatie tussen 
ontwikkeling en migratie houdt wel stand voor Europa en Latijns-Amerika en Midden-
Amerika, maar het verband is veel zwakker voor Azië en Afrika. 

Figuur 3.3 De relatie tussen ontwikkeling (HDI) en emigratie (2015)
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Figuur 3.4 maakt de invloed van kleinere landen op de resultaten op een andere manier 
duidelijk. Deze geeft totale emigratiecijfers, zoals berekend door UNDESA, naar HDI-groep: 
landen met respectievelijk een laag, midden, hoog of erg hoog ontwikkelingsniveau. De 
vorm van presenteren is ontleend aan De Haas (2010).37 Uit de figuur blijkt allereerst de 
invloed van kleine landen op de resultaten: de omgekeerde U-vorm blijft in figuur (2) in 
stand, maar het gemiddelde niveau gaat naar beneden, wat vooral geldt voor de categorieën 

36 De Sovjet-Unie had een actief beleid om interne migratie te bevorderen. Na het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie leidde dat tot hoge internationale migratiecijfers in deze landen.

37 Voor de vergelijking in de tijd zijn vluchtelingen hier niet weggelaten uit de cijfers. De Haas onder-
scheidt vijf HDI-categorieën; UNDP slechts vier. We volgen hier de indeling van De Haas, zowel omwille 
van de vergelijking in de tijd, alsook omdat zijn indeling geschikter is voor deze analyse.  
De presentaties van De Haas geven nog een vijfde categorie van landen met een erg laag ontwikke-
lingsniveau. In de meest recente cijfers van UNDP komt deze categorie niet meer voor.
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laag en midden. Dit effect is sterker als we niet gemiddelden per land berekenen, zoals 
gebruikelijk is in migratie-onderzoek, maar het totale aantal migranten delen door de 
totale bevolking. De resultaten worden dan echter sterk beïnvloed door twee landen: India 
(in de categorie met een lage HDI) en China (in de middencategorie). Exclusief deze twee 
landen ontstaat opnieuw de verwachte curve, waarbij de Russische emigratiecijfers een 
dominante rol spelen in de categorie ‘hoog’. In de middencategorie is dat Mexico.

Figuur 3.4 Emigratiegraad naar HDI-niveau: totaal en intercontinentaal 
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* De bovenste figuur geeft de totale internationale migratie; de onderste de intercontinentale migratie.  
Bron: UNDESA en UNDP; bewerking onderzoekers.

Voor de intercontinentale migratie is het effect van de omvang van het land nog groter:  
de intercontinentale migratie daalt sterk als wordt gewogen voor de omvang van de 
bevolking. De laatste figuur laat nog steeds het bestaan van een migratiebubbel zien, maar 
het effect is veel beperkter dan wanneer kleine landen ongewogen worden meegeteld. Ook 
hier geldt dat de top van 3,5% in de laatste figuur (4) vooral wordt bepaald door de hoge 
‘intercontinentale’ migratie vanuit Mexico naar buurland de Verenigde Staten. Exclusief 
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Mexico komt het cijfer bijna een procentpunt lager uit. Dit geeft ook de volatiliteit weer:  
zo gauw als Mexico de status ‘hoog’ bereikt, komt de top bij die categorie te liggen. 

Zeker zo interessant is in deze figuur de stijging van de emigratiecijfers in de categorie  
‘Laag’ ten opzichte van de figuur van De Haas uit 2010. In deze categorie bevinden zich 
opkomende landen, wat past in de hypothese van een mobiliteitstransitie. Tegelijkertijd 
moeten we ook vaststellen dat daar veel kleine landen tussen zitten. Er is geen reden te 
veronderstellen dat ook de grotere opkomende landen naar emigratieniveaus van 8-10% van 
de bevolking gaan. Marokko heeft een emigratiecijfer dat daarbij in de buurt komt, maar 
dat cijfer is vooral het gevolg van de nabijheid van Spaanse enclaves en van Spanje zelf 
alsook van de actieve werving van arbeidsmigranten door onder meer Frankrijk, Duitsland 
en Nederland in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en door Spanje en Italië 
vanaf het midden van de jaren tachtig (De Haas, 2014b; Dietz en De Haas, 2018).38

De conclusie is dat zeker sprake is van een migratiecurve, maar dat de intensiteit ervan 
fluctueert. Voor kleine landen is deze sterker dan voor grote landen en deze is voor het 
Westen en Latijns-Amerika geprononceerder dan voor Afrika of Azië. Bij de recente toename 
van de migratie vanuit Afrika naar andere continenten speelden technologische 
ontwikkelingen (mobiele telefonie) en economische groei een belangrijke rol, maar ook 
het gegeven dat deze groei weinig inclusief was, droeg er toe bij dat veel jongeren 
alternatieven buiten het eigen land zochten (Carbone, 2017). Deze bevinding heeft 
belangrijke consequenties voor het beleid: als het zo is dat het verband tussen ontwikkeling 
en migratie lang niet zo sterk is als soms wordt gesuggereerd, dan is het ook minder evident 
dat gericht OS-beleid per definitie leidt tot meer, in plaats van minder migratie.

3.5 Demografie

Er bestaat in de literatuur een grote consensus over de invloed van demografische factoren: 
veranderende demografische patronen zullen invloed hebben op arbeidsmarkten en 
migratie (Newland, 2013). Voor landen die nog midden in het proces van een demografische 
transitie zitten leidt de combinatie van hoge geboortecijfers en snel dalende sterftecijfers 
(tijdelijk) tot een groot arbeidsoverschot, wat leidt tot een hoge emigratie onder jongeren 
(Williamson, 2015). Dit speelt vooral voor Sub-Sahara Afrika: de bevolking is er in de 
afgelopen twintig jaar verdubbeld en de verwachting is dat dit in de komende 30 jaar nog 
eens het geval zal zijn (IOB, 2018, zie ook Bijlage I). Dat betekent dat als de intensiteit van de 
emigratie constant blijft, het aantal migranten zal verdubbelen. Op grond van de 
sociaaleconomische ontwikkeling kan men een verdere groei verwachten. 

38 De Franse werving begon eigenlijk al in de beide wereldoorlogen. Daarnaast droeg de gezinshereniging, 
zowel van de eerste generatie migranten, alsook door huwelijken van hun kinderen in de jaren 
negentig, in belangrijke mate bij aan de toename van het aantal migranten uit Marokko. De introductie 
van visa voor Schengen aan het begin van de jaren negentig had het paradoxale resultaat dat de 
goeddeels circulaire migratie naar Spanje en Italië leidde tot permanent verblijf van veel migranten 
(De Haas, 2014b). Zowel de arbeidsmigratie in het verleden, de Spansse enclaves Ceuta en Melilla en de 
langdurige vijandschap met buurland Algerije maken dat Marokko meer is gericht op Europa dan 
andere landen in Afrika (Dadush et al., 2017). 
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Anders dan Europa heeft Afrika nu een zeer jonge bevolking (zie figuur 3.5 en Bijlage II).  
In veel landen is de helft van de bevolking jonger dan 20 jaar. Het gevolg is dat de 
beroepsbevolking nu nog relatief klein is ten opzichte van de totale bevolking, maar dat 
gaat in de komende decennia sterk veranderen. Jaarlijks zullen 15-20 miljoen jongeren  
de arbeidsmarkt betreden, wat het belang onderstreept om banen te creëren. In Sub-Sahara 
Afrika zijn de demografische en economische transitie nog onvoldoende op gang gekomen, 
met als gevolg dat de regio een hoge bevolkingsgroei heeft, maar dat het aantal banen 
daarbij ver achterblijft (IOB, 2018). Het gevolg daarvan is dat veel jongeren alleen 
laagproductief en slecht betaald werk in de informele sector kunnen vinden. Bij de recente 
irreguliere migratie naar Europa spelen werkloosheid, een gebrek aan economische kansen 
in het land van herkomst en de hoop op werk in Europa een belangrijke rol (Czaika en 
Hobolth, 2014; ODI, 2015; Migali, 2017; Adepoju, 2017; Beauchemin, 2018; IOM, 2018). Zo 
gaven drie op de vier migranten uit Nigeria aan voor vertrek geen betaalde baan te hebben 
(IOM, 2018). De interesse voor migratie is daar vooral hoog onder stedelijke (met name 
Lagos) en hoger opgeleide jongeren (Kirwin en Anderson, 2018). Jongeren uit Lagos hebben 
aanzienlijk meer belangstelling voor emigratie dan jongeren in andere steden.39 Uit 
vergelijkend onderzoek van IOM onder (potentiële) migranten in Ethiopië, Somalië en 
Nigeria blijkt eveneens dat voor potentiële migranten economische overwegingen (geen 
werk, geen inkomen, geen vooruitzichten) een belangrijke rol spelen. Onder Somalische 
migranten was een derde werkloos. Nog eens een derde was dagloner of werkte voor 
zichzelf, wat veelal een laagproductieve baan in de informele sector betekent (IOB, 2018). 
Voor alle drie de landen gaf een meerderheid aan voor vertrek onvoldoende over inkomen 
te beschikken om in het levensonderhoud te voorzien.

Figuur 3.5 Afhankelijkheidsratio kinderen en jongeren 1950-2050
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39 Onderzoek onder potentiële migranten kan vertekend zijn. Het is ten eerste de vraag hoe deze 
potentiële groep is gedefinieerd. Maar ten tweede zijn immigratiecijfers in de praktijk vele malen lager. 
In een onderzoek onder potentiele migranten in Nigeria gaf de helft te kennen geïnteresseerd te zijn in 
migratie. De praktijk leert dat minder dan 1 procent van de Nigerianen in het buitenland leeft en dat dit 
cijfers sinds 1990 heel stabiel is. Andere onderzoeken komen tot dezelfde conclusies (Abel 2017).
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3.6 Gezinshereniging en studie

Naast arbeidsmigratie vormen gezinshereniging en studie motieven voor (tijdelijke) 
migratie. Het gaat hierbij vooral om reguliere migratie. Tussen landen kunnen op dit punt 
aanzienlijke verschillen bestaan. Uit een vergelijkend onderzoek van Beauchemin et al. 
(2018) blijkt dat voor migranten uit Ghana studie en gezinshereniging, naast 
sociaaleconomische overwegingen, veel meer een rol speelden dan dat het geval was voor 
migranten uit Senegal of DRC. Voor migranten uit Senegal ging het vooral om 
sociaaleconomische overwegingen; voor migranten uit DRC speelden politieke en 
veiligheidsoverwegingen een belangrijke rol.40

In Nederland komt jaarlijks bijna de helft van de totale immigratie voort uit gezins-
hereniging.41 Dit is daarmee het belangrijkste motief voor migratie naar Nederland, al is dit 
uiteraard een afgeleide van eerdere migratie. Daarbij gaat het voornamelijk om migranten 
uit Europa (Polen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk). Reguliere arbeidsmigratie is de 
tweede categorie met een aandeel van gemiddeld 20%. Studie is de derde categorie met een 
cijfer dat schommelt tussen de 15 en 20%. Bij studie gaat het veelal om tijdelijke migratie.

De asielinstroom kent de grootste schommelingen. Ook deze gaat, bij erkenning als 
vluchteling, vaak gepaard met gezinshereniging. Gemiddeld leiden iedere twee 
asielverzoeken tot één nareiziger. Tussen 2014 en 2017 kwamen nareizigers vooral uit Syrië 
en, in mindere mate, Eritrea (125) (CBS, zie ook Cleton et al., 2017).

3.7 Netwerken

Onderzoek besteedt steeds meer aandacht aan het belang van sociale netwerken. Veel ervan 
zijn ontstaan in de periode dat ontvangende landen behoefte hadden aan buitenlandse 
arbeidskrachten (Beine, 2013; Clemens, 2014; Mazzucato et al., 2015; Gladkova en 
Mazzucato, 2015; OECD 2016). Netwerken kunnen als katalyserende factoren worden gezien 
die helpen de migratie mogelijk te maken, onder meer door informatie te geven over de reis 
en mogelijkheden voor verblijf, werk, kosten van levensonderhoud of regelgeving in het 
beoogde land van bestemming. Families en vrienden die al naar het buitenland zijn 
verhuisd, kunnen geld en informatie verstrekken, wat de kosten van migratie verlaagt en de 
aanpassing vergemakkelijkt (Beine, Docquier en Özden, 2011). Zij verlagen risico’s, doordat 
zij bijvoorbeeld kunnen zorgen voor de eerste opvang. Netwerken versterken de migratie 
ook op een andere wijze. Migranten voelen zich vaak verplicht om positief te berichten over 
het land waar ze terecht zijn gekomen. Dit lokt weer nieuwe migratie uit (ODI, 2015). De 
invloed van buitenlandse netwerken op de migratiebeslissing blijkt onder meer uit het 
gegeven dat hoe concreter de aspiratie om te migreren wordt, des te meer potentiële 
migranten over zulke netwerken beschikken (Migali, 2017).

40 In 2015 was het aantal migranten in Europa uit Senegal (270.000) en Ghana (230.000) groter dan uit 
DRC (160.000), maar was het aantal vluchtelingen en asielzoekers uit DRC (30.000) groter dan uit 
Senegal (12.000) en Ghana (9.000). 

41 Zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/27/gezin-nog-steeds-belangrijkste-reden-voor-immigratie.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/27/gezin-nog-steeds-belangrijkste-reden-voor-immigratie
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De aanwezigheid van netwerken leidt ertoe dat migranten snel kiezen voor traditionele 
bestemmingslanden. Dit maakt dat migrantenbewegingen niet snel wijzigen. De omvang 
van de diaspora in ontvangende landen is dan ook een goede indicator voor de bestemming 
van migranten. Hoe groter de diaspora in een bepaald land, hoe meer deze migranten 
aantrekt (Europese Commissie, 2018; Battisti et al., 2018). Volgens de OECD (2016) leidt de 
vergroting van de diaspora in een land met 1 procent tot een verhoging van de stroom 
migranten met 0,3 procentpunt (als alle andere factoren niet wijzigen). Netwerken zijn 
vooral voor armere migranten van groot belang (McKenzie en Rapoport, 2007). Ook voor 
migranten uit Afrika speelt de diaspora een grote rol bij de migratiebeslissing (Europese 
Commissie, 2018).

Netwerken zijn vooral van belang bij reguliere migratie (De Haas, 2011; McAuliffe et al., 
2017; Loschmann et al., 2017), al bestaan hierop ook wel uitzonderingen (vooral in Afrika). 
In vergelijking met reguliere migratie hangt voor irreguliere migranten de keuze van de 
bestemming af van een groter aantal factoren, waaronder (Kuschminder et al. 2015; 
McAuliffe, 2017):
• de kosten van de reis;
• de mogelijkheden om bepaalde bestemmingslanden te kunnen bereiken;
• de mogelijkheden om door transitlanden te kunnen reizen;
• omstandigheden en ervaringen in transitlanden;
• diasporagemeenschappen met het vermogen en de middelen om anderen te helpen;
• de mogelijkheden om de reis te financieren;
• de routes die een smokkelaar volgt en aanbiedt;
• de communicatiemogelijkheden, zowel voor potentiële migranten als voor smokkelaars;
• het migratiebeleid in bestemmingslanden.

Uit onderzoek blijkt dat migratietrajecten jaren kunnen duren. Aan de migratie gaat veelal 
jarenlange planning vooraf, voor het sparen voor de reis, de verkoop van bezittingen en het 
leggen van contacten (Kirwin en Anderson, 2018). Beperkingen voor reguliere migratie 
geleid tot een toename van de migratie via transitlanden en het inschakelen van 
mensensmokkelaars (ODI, 2015; Flahaux, 2017). Smokkelaars nemen de rol van netwerken 
deels over. Zij beïnvloeden de migratiebeslissing via het opzetten van smokkelroutes, de 
bestemming en de plaats waar zij de migrant achterlaten (Kuschminder et al., 2015; Tubiana 
et al., 2018). Moderne telecommunicatie biedt migranten daarnaast toegang tot informatie 
en verbeterde mogelijkheden voor het beoordelen van migratie-opties.

In dit verband is ook de doormigratie vanuit de regio en dan vooral vluchtelingenkampen 
van belang. Veel vluchtelingen zijn eerst opgevangen in (kampen in) de regio, maar de 
slechte omstandigheden daar versterken de wens om door te migreren (Loschmann en 
Siegel, 2014; IOM, 2016; McAuliffe, 2017; Van Haer, 2018; Crawley et al., 2018; IOM, 2018). 
Gevoelens van onveiligheid, een gebrek aan bescherming, de onmogelijkheid om werk te 
vinden, een gebrekkige toegang tot publieke diensten (vooral onderwijs en gezond-
heidszorg) en de behoefte om een toekomst voor zichzelf en hun gezin te zien vormen de 
belangrijkste motieven om verder te migreren (Crawley et al., 2018). Hoewel veel onderzoek 
wordt gedaan naar de omstandigheden in deze landen en kampen (zie bijvoorbeeld Vemuru 
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et al., 2016 en Betts et al., 2017), is er nog weinig bekend over de effecten van beleid dat is 
gericht op de verbetering van de opvang in de regio.42

3.8 Rechtsstaat en stabiliteit

De mate waarin andere factoren toekomstige migratie beïnvloeden is niet alleen afhankelijk 
van demografische factoren en de economische ontwikkeling, maar ook van politieke, 
sociaaleconomische en klimatologische factoren. Het aantal migranten kan toenemen door 
economische ontwikkeling, maar ook door economische onzekerheid als gevolg van het 
gebrek aan kansen op werk en inkomen, conflict, vormen van onderdrukking (waaronder 
religieus en etnisch) en de gevolgen van klimaatverandering (droogte, watersnood, 
mislukte oogsten) (EC, Joint Research Centre, 2018).

Uit enkele onderzoeken komt enige invloed van gebrekkige politieke vrijheden, een 
disfunctionerende rechtsorde en corruptie naar voren (Poprawe, 2015; Ariu et al., 2016). 
Toch leiden deze factoren op zichzelf vaak nog niet direct tot migratie van grote groepen 
(Lucas, 2015; Van Haer, 2018). De Haas et al. (2018) concluderen dat autoritaire regimes niet 
noodzakelijkerwijs hogere emigratiecijfers hebben dan meer democratische regimes. In 
Sub-Sahara Afrika heeft Ethiopië lagere emigratiecijfers dan bijvoorbeeld Ghana of Senegal, 
terwijl de emigratie vanuit Eritrea omgekeerd wel weer hoog is. Een autoritaire staat kan 
leiden tot hogere aspiratieniveaus, maar de mogelijkheden om te migreren effectief 
beperken (vgl. de Sovjet-Unie). De Haas et al. concluderen dat het veeleer een combinatie 
van gewelddadig conflict en de afwezigheid of ineenstorting van een effectief 
functionerende centrale staat (Somalië) tot emigratie leiden (zie ook (EASO, 2016; ACVZ, 
2018).43 Het uit een autoritaire staat voortvloeiende politieke geweld, waaronder 
mensenrechtenschendingen, kan daarnaast een belangrijk motief vormen om te vluchten, 
zoals de ontwikkelingen in Eritrea laten zien. In dat land is het politieke geweld van de zijde 
van de overheid een belangrijke drijfveer voor migratie kan zijn (Hirt, 2017). Het land heeft 
geen functionerend juridisch systeem en velen belanden zonder enige vorm van proces in 
de gevangenis omdat ze zich kritisch over het regime hebben uitgelaten of omdat ze 
geprobeerd hebben de dienstplicht te ontlopen. Juist deze dienstplicht, die die vaak voor 
onbeperkte tijd wordt verlengd, vormt voor veel jongere mannen een reden het land te 
ontvluchten. 

Hoewel geweld in eigen land vaak een dominante reden om te vluchten is, is het toch te 
eenvoudig om te veronderstellen dat altijd een duidelijk onderscheid bestaat tussen 
vluchtelingen enerzijds en economische migranten anderzijds. In de beslissing om te 
migreren spelen economische, politieke en sociale factoren een rol (Battistella, 2008; De 

42 Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom een grote evaluatie opgezet, die de effecten van 
het beleid dat is gericht op versterking van de opvang in de Hoorn van Afrika onderzoekt. Nederland 
coördineert de EU-activiteiten voor deze regio. 

43 Factoren die de kans op conflict vergroten zijn een geschiedenis van eerdere conflicten, een omvang-
rijke bevolking, een lage sociaaleconomische ontwikkeling, een lage alfabetiseringsgraad en gebrekkig 
onderwijs (Hegre et al., 2016; ACVZ, 2018).
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Haas, 2011; Kuschminder et al., 2015; McAuliffe et al., 2017; Loschmann et al., 2017). In de 
praktijk lopen veiligheidsmotieven en economische motieven in elkaar over (McAuliffe, 
2017). Politieke onveiligheid en conflict hebben gevolgen voor de levensomstandigheden 
en economische mogelijkheden (De Haas, 2011; ODI, 2015).44 Mensen blijven in hun huizen 
tot de fysieke bedreiging zwaarder gaat wegen dan de kosten van het vluchten (inclusief wat 
men achter moet laten) (Adhikari, 2013). Vaak leiden veranderingen in persoonlijke 
omstandigheden, zoals het verlies van inkomen of eigendom of de bedreiging van de 
gezondheid er dan toe dat de balans doorslaat (ODI, 2015). Economische factoren spelen zo 
een belangrijke rol bij het moment van migratie en de bestemming: rijkere, beter opgeleide 
vluchtelingen zullen eerder vertrekken en bestemmingen verder weg kiezen, zowel omdat 
zij dat kunnen, alsook omdat de risico’s van blijven voor hen vaak eerder te groot worden 
(Loschmann en Siegel, 2014; Oltmer, 2015; IOM, 2016; Van Haer, 2018). Armere 
vluchtelingen vertrekken later en blijven ook vaker in de regio. Als zij verder migreren zijn 
zij vaak gedwongen om irreguliere wegen te zoeken.

3.9 Klimaat

Een aantal studies noemt bodemerosie en klimaatverandering als belangrijke 
determinanten van verklaringen voor internationale migratie (bijvoorbeeld Jakobeit en 
Methmann; 2007; Welzer, 2008; Afifi, 2011). Hoewel dat in de toekomst anders kan worden 
bestaat daarvoor tot dusverre nauwelijks bewijs (De Haas, 2010; Dietz, 2018). Voor zover 
plotselinge rampen, zoals droogte of overstromingen, tot migratie leiden, is het effect 
meestal tijdelijk en leidt het veel meer tot migratie binnen het eigen land (intern 
ontheemden) of de eigen regio, dan tot intercontinentale migratie (Vigil, 2017; ACVZ, 2018). 
Dietz (2018) gaat uitgebreid in op de argumenten van degenen die stellen dat 
klimaatverandering een belangrijke determinant van emigratie is. Lucas (2015) vindt op 
basis van empirisch onderzoek voor Afrika geen verband tussen klimatologische factoren en 
emigratie. Selby et al. (2017) analyseren en kritiseren de argumenten van degenen die 
stellen dat de Syrische crisis vooral een gevolg was van klimaatverandering (droogte) en 
concluderen dat er geen bewijs is voor die stelling.

3.10 De invloed van migratie op ontwikkeling

Emigratie kan voor het gezin en familieleden van migranten, alsook voor de 
herkomstlanden belangrijke gevolgen hebben, die vervolgens weer van invloed kunnen zijn 
op toekomstige emigratie. Daarmee kan migratie zelf ook weer een belangrijke determinant 
van toekomstige migratie zijn (zie ook hoofdstuk 3).
De OECD (2016) noemt de volgende potentiële voordelen van emigratie voor herkomstlanden:

44 Omgekeerd kunnen ook bij economische migranten andere overwegingen een rol spelen. Hoewel in 
West-Afrika economische overwegingen vaak de doorslag geven in de migratiebeslissing (Kirwin en 
Anderson, 2018), hebben ook daar oorlog, conflict en politiek geweld (Ivoorkust, Liberia en Sierra 
Leone), naast een snelle verstedelijking, mensenhandel en het smokkelen van wapens geleid tot 
instabiliteit en snel veranderende migratiecijfers (Walther, 2017; Kirwin en Anderson, 2018).
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1. verlichting van de druk op de arbeidsmarkt. Zo droeg de emigratie vanuit nieuwe 
EU-lidstaten in die landen bij aan een verlaging van de werkloosheid en een stijging van 
de lonen;

2. financiële overmakingen (remittances) door migranten (zie ook paragraaf 4.5).  
Deze zijn in vijftien jaar ruimschoots verviervoudigd van 100 miljard dollar in 2000  
tot 440 miljard dollar in 2015.

3. ‘social remittances’: de overdacht van kennis en vaardigheden en waarden en normen 
(zowel via netwerken als via de terugkeer van migranten). Hieronder vallen ook:
a. veranderingen in gezinsplanning, leidend tot lagere geboortecijfers;
b. lobbyen en institutionele veranderingen

5. ‘brain gain’ effecten doordat zij achterblijvers stimuleren om langer te studeren  
(zie ook paragraaf 4.2);

6. investeringen in herkomstlanden via de diaspora.

De potentiële nadelen vormen de reciproke hiervan:
1. ontstaan van arbeidstekorten;
2. brain drain: het verlies van schaarse hoger opgeleiden;
3. sociale kosten (scheiding van gezinsleden).

Geldovermakingen
Er bestaat een vrij grote consensus in de literatuur over de waarde van geldovermakingen 
(remittances) voor achterblijvende families en voor de economie van het land van herkomst 
(Mazzucato et al., 2008; Mazzucato, 2011; Newland, 2013; Brown en Jimenez-Soto, 2015; 
Akobeng, 2016; OECD, 2016; Fromell et al., 2018; King en Lulle, 2018). Deze dragen bij aan 
vermindering van armoede en, hoewel ze voornamelijk leiden tot consumptieve 
bestedingen, worden deze ook gebruikt voor economische investeringen en investeringen 
in gezondheidszorg en onderwijs. Beide, consumptie en investeringen, hebben een positief 
effect op de werkgelegenheid. Daarnaast leiden ze tot een grotere toegang tot kapitaal, 
hogere kredietwaardigheid en lagere rente in de ontvangende landen (Newland, 2013; 
Fromell et al., 2018). Geldovermakingen leveren een land harde valuta op, die een positief 
macro-economisch effect kunnen hebben en er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat een 
land meer kan investeren in infrastructuur. Cisse en Bambio (2015) vonden een positief 
effect van geldovermakingen op aantallen schoolgaande kinderen van families in de 
herkomstlanden.

De relatie tussen geldovermakingen en irreguliere migratie is niet eenduidig. Aan de ene 
kant kunnen de overmakingen migratie financieren en aan de andere kant kunnen ze 
migratie overbodig maken doordat ze de omstandigheden van de achterblijvers verbeteren.

Handel en investeringen 
Migranten dragen bij aan een toename van de handel tussen herkomst- en 
bestemmingslanden via hun netwerken, hun vraag uit het land van herkomst en de 
producten die zij naar hun eigen land sturen45. Er is enig empirisch bewijs dat per saldo het 

45  Paragraaf 4.5 besteedt aandacht aan de invloed van handel en investeringen op migratie.
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effect op handel groter is voor gastlanden dan voor de herkomstlanden (Brunow et al., 
2015). Het effect van migratie op handel is groter naarmate de meer traditionele factoren die 
hierin een rol spelen minder goed ontwikkeld zijn (Lucas, 2014; Parsons en Winters, 2014; 
Felbermayr et al., 2015). Hierbij valt te denken aan het ontbreken van een 
gemeenschappelijke taal, een gemeenschappelijke culturele achtergrond en zwak 
ontwikkelde instituties in herkomstlanden (waaronder een niet goed functionerende 
rechtsbescherming). Bij vluchtelingen is dit effect minder sterk (Lucas, 2014). Ottaviano et 
al. (2018) vinden soortgelijke effecten voor diensten. Immigranten bevorderen de export 
van diensten, vooral naar het land van herkomst, maar ook meer in het algemeen. Zij 
kunnen ook de import van diensten verminderen als zij zelf deze diensten in het land van 
bestemming leveren.

Migratie is ook van invloed op de omvang van de investeringen, zowel in herkomstlanden 
als bestemmingslanden (Brunow et al., 2015). Hoewel een groot deel van de overmakingen 
van migranten wordt aangewend voor consumptieve bestedingen, blijkt uit onderzoek dat 
huishoudens een aanzienlijk deel ervan gebruiken voor investeringen, onder meer in 
grond, landbouw en de bouw van een huis (Mohapatra en Ratha, 2011; OECD 2016). 
Financiële overmakingen van migranten speelden een rol bij de hausse in de bouwsector in 
een aantal Afrikaanse landen (IOB, 2018). Daarnaast blijkt dat relatief veel migranten die 
terugkeren een onderneming starten, waarbij zij zowel hun financieel kapitaal, alsook 
opgedane vaardigheden daarvoor inzetten (OECD, 2016).

Brain drain en brain gain
De klassieke visie op de emigratie van hoger geschoolden is dat dit leidt tot een brain drain 
en dat daarmee voor de herkomstlanden de kosten hoger zijn dan de baten. Het vertrek van 
hoger opgeleiden leidt tot een vertraging in de concentratie van menselijk kapitaal en remt 
daarmee de ontwikkeling en daling van armoede, zo is de gedachte (Kirwin en Andersson, 
2018). De OECD (2016) geeft voor enkele Afrikaanse landen een brain drain van 30% 
(Zambia) tot circa 40% (DRC en Zimbabwe). In sommige kleinere landen emigreert meer 
dan 50% van de hoger opgeleiden (De la Croix et al., 2014). Vooral de migratie van artsen en 
verplegend personeel uit sub-Sahara Afrika heeft volgens onderzoek grote negatieve 
gevolgen gehad voor de gezondheidszorg op het continent (Capuano en Marfouk, 2013; 
Bredtmann et al., 2018). 

Een mogelijke brain drain is afhankelijk van de arbeidsperspectieven. Bij hoge werkloosheid 
onder hoger opgeleide jongeren (brain waste of brain overflow) in het land van herkomst is 
geen sprake van een brain drain. Voorbeelden zijn Zuid-Afrika, Kenia, Pakistan, Egypte en 
Tunesië (Newland, 2013; Fargues, 2017). In de laatste twee landen is de officiële 
werkloosheid onder hoger geschoolden aanzienlijk hoger dan onder lager opgeleiden.46 
Van een brain waste is echter ook sprake als migranten in het land van bestemming geen 

46  Een probleem in Afrika, en vooral in Sub-Sahara, is dat officiële werkloosheidscijfers niet of nauwelijks 
een goede indicator zijn van de werkelijke arbeidsmarktperspectieven. Uitkeringen zijn er vrijwel niet en 
veel jongeren zijn aangewezen op banen in de informele sector. In veel landen is de (verborgen) 
werkloosheid onder lager opgeleide jongeren aanzienlijk hoger dan onder hoger opgeleide jongeren 
(IOB, 2018).
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baan vinden of onder hun niveau moeten werken. De middelen, kennis en vaardigheden 
van migranten die terugkeren zijn afhankelijk van de banen die ze in het gastland hebben 
gehad. Als dit alleen laaggeschoolde arbeid is geweest, zijn de effecten beperkt (King en 
Lulle, 2018). Verschillende studies concluderen dat voor lagere inkomenslanden de 
negatieve effecten van een brain drain aanzienlijk kunnen zijn; tot 6-8% lager nationaal 
inkomen (per capita) (Djiofack et al., 2013; Bredtmann et al. 2016; Wereldbank, 2018; 
Docquier en Iftikhra, 2018). Deze negatieve effecten worden maar ten dele goedgemaakt 
door de financiële overmakingen van migranten naar het land van herkomst. 

Migratie kan ook positieve effecten hebben als deze tijdelijk is en terugkerende migranten 
bijdragen aan de versterking van het menselijk kapitaal in het land van herkomst 
(Dustmann et al., 2011). In dat geval is het beter om te spreken van brain circulation (zie ook 
paragraaf 4.6). Migratie biedt ontwikkelingslanden dan de kans vaardigheden te vergroten, 
technologische ontwikkeling te bevorderen en de handel met andere landen te vergroten 
(OECD, 2016). Er kan ook een brain gain ontstaan als emigratie de achterblijvers aanmoedigt 
om te gaan studeren of als terugkerende migranten hun opgedane kennis en vaardigheden 
gebruiken in het land waar ze vandaan komen. De emigratie van hoogopgeleiden 
vermindert het aanbod in het land van herkomst, wat leidt een stijging van de lonen in die 
sectoren en daarmee ook tot het aantal studenten voor de desbetreffende opleidingen 
(Nyarko, 2015; Tani, 2017). De vraag, of netto sprake is van een brain drain, dan wel een 
brain gain hangt af van de specifieke context, waaronder de vraag of en in welke mate 
tekorten bestaan in het land van herkomst bestaan, de kosten die voor de opleiding zijn 
gemaakt, de mate waarin migranten geld terugsturen naar het land van herkomst en 
eventuele terugkeer.

3.11 Ramingen voor Afrika 

Veel onderzoekers verwachten dat in de komende decennia vooral de migratie vanuit Afrika 
naar Europa zal toenemen (zie bijvoorbeeld Dietz en De Haas, 2018). Verschillende factoren 
spelen hierin een rol: een sterke bevolkingsgroei en vooral ook stijging van het aantal 
jongeren dat de arbeidsmarkt zal betreden, de sociaaleconomische ontwikkeling, die leidt 
tot toenemende aspiraties en mogelijkheden, een onvolkomen economische transitie die 
maakt dat het continent tot dusverre veel te weinig banen heeft weten te creëren, met als 
gevolg uitzichtloosheid en frustratie onder jongeren, toegenomen (technische) 
mogelijkheden door een betere infrastructuur en communicatietechnologie, en een 
verdere ontwikkeling van de diaspora. Geweld en instabiliteit, mede gevoed door de 
discrepantie tussen toegenomen aspiraties en ambities van jongeren, en de onwil en/of het 
onvermogen van de oude elites om daaraan invulling te geven, kunnen in verschillende 
landen verder bijdragen aan een toename van de emigratie, zoals voorbeelden in Noord-
Afrika en het Midden-Oosten laten zien.
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Het Joint Research Centre van de Europese Commissie schetst voor Afrika twee scenario’s voor 
de toekomstige migratie vanuit Afrikaanse landen.47 Deze scenario’s gaan uit van vier 
kernvariabelen die zij als de belangrijkste determinanten van migratie zien:
• de demografische ontwikkeling;
• sociaaleconomische ontwikkeling;
• klimaatverandering;
• geweld en politieke instabiliteit.

Van deze factoren is de (relevante) demografische ontwikkeling het beste te voorspellen. 
Immers, de jongeren die binnen nu en 25 jaar migreren zijn in overgrote meerderheid al 
geboren. Voor het eerste scenario gaan de onderzoekers uit van een constante 
emigratiegraad. Voor het tweede scenario veronderstellen zij een versnelling in de 
economische ontwikkeling, met een stijging van de emigratiegraad, zoals wordt voorspeld 
door de migratietransitietheorie. De onderzoekers gaan daarbij uit van de min of meer vaste 
veronderstelling dat de emigratiegraad het hoogst is bij een inkomen tussen 7.000 en 
13.000 dollar, een niveau dat veel landen in de komende decennia nog niet zullen bereiken 
(Clemens, 2014).

In de eerste variant neemt de internationale migratie in lijn met de demografische 
ontwikkeling toe van 1,4 miljoen personen per jaar tot ongeveer 2,8 miljoen in 2050. In de 
tweede variant is dat een acceleratie tot 3,5 miljoen migranten in 2050. Dit betekent dat de 
onderzoekers een stijging van de emigratiegraad verwachten van gemiddeld ongeveer 25%. 
De verwachting is daarmee dat de emigratiegraad laag blijft.

De analyse geeft geen indicaties over de intercontinentale migratie of de effecten voor 
Europa. Wij hebben daarom hier verder op basis van een eigen analyse onderzocht hoe de 
Afrikaanse emigratie zich in de komende decennia zou kunnen ontwikkelen. We hebben 
hierbij twee verschillende scenario’s onderzocht: een voortzetting van de trendmatige 
ontwikkeling van de emigratie voor Afrika, gebaseerd op de demografische en sociaal-
economische ontwikkeling en een toename die in lijn is met de voorspellingen van de 
migratietransitietheorie en die dus meer uitgaat van patronen voor de wereld als geheel. 

Met uitzondering van Noord-Afrika en enkele kleine landen (eilanden), wijzen de data voor 
Afrika alleen niet op een sterk verband tussen ontwikkeling en emigratie: in de meeste 
landen in Afrika was de emigratiegraad in 2017 nauwelijks hoger dan in 2000 en veelal 
lager.48 Wel nam de migratie naar een ander continent toe, maar het is van belang om 
daarbij Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika uit elkaar te houden (zie ook hoofdstuk 2 en 
Bijlage III). Zo nam voor Noord-Afrika de intercontinentale emigratiegraad toe van 2,9% in 
2000 tot 3,7% in 2017, maar deze stijging bleef voor Sub-Sahara Afrika beperkt tot minder 
dan 0,2 procentpunt (van 0,5% tot 0,7%).49 Uitzonderingen zijn kleine landen zoals 
Kaapverdië, Mauritius en Gambia. Onder de wat grotere landen bevinden zich, naast 

47  Het Centre noemt drie scenario’s, maar kwantificeert er maar twee.
48 In deze periode nam de migratie minder toe dan de bevolking. Zuidelijk-Afrika is eigenlijk de enige 

uitzondering, waarbij een groot deel van de nieuwe migranten in Sub-Sahara Afrika bleef.
49 Ook deze groei was het meest geprononceerd voor Zuidelijk Afrika.
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Zuid-Afrika, Somalië, Senegal en Sudan. Voor Noord-Afrika geldt dat de stijging vooral het 
gevolg is van de ‘intercontinentale’ migratie vanuit Egypte naar enkele golfstaten.50 Het 
aantal migranten naar de EU verdubbelde (zie ook Dietz en De Haas, 2018), maar dit is voor 
twee derde in lijn met de toename van de bevolking.51 
 
Tabel 3.1 geeft de resultaten van enkele ruwe schattingen voor Afrika, op basis van 
sociaaleconomische en demografische ontwikkelingen. De daarbij gemaakte 
veronderstelling is dat de landen een economische groei hebben van gemiddeld 3% per 
capita, en dat ook de HDI daarmee evenredig verbetert.52 De analyses volgen verder de 
midden-variant van de VN voor de demografische ontwikkeling.

De eerste variant gaat uit van een continueren van de huidige trendmatige ontwikkeling 
voor Afrika, dat wil zeggen de relatie tussen economische groei en migratiegraad zoals deze 
gold voor de periode 2000-2015.53 De tweede variant veronderstelt dat het verband voor de 
komende jaren sterker wordt en dat landen in Afrika een emigratiegraad ontwikkelen die in 
lijn is met het verband zoals dat naar voren komt uit een cross-sectie analyse op basis van 
gegevens over 2015.54 De analyse houdt geen rekening met een moeilijk te voorspellen 
stijging van aantallen vluchtelingen. Indien politiek conflict leidt tot meer geweld, dan 
zullen de aantallen groter zijn, zeker in de minimumvariant.

De schattingen laten zien dat voor de lange termijn (2050) een aanzienlijke stijging van de 
aantallen migranten verwacht mag worden. Dit geldt zowel voor de totale migratie, alsook 
voor de intercontinentale migratie. Een belangrijke oorzaak is demografisch: als de 
emigratiegraad constant blijft, dan leidt de groei van de bevolking al tot meer dan een 
verdubbeling van het aantal migranten. Op basis van de huidige trendmatige relatie tussen 
economische ontwikkeling en emigratie kan verder worden verwacht dat de emigratiegraad 
toeneemt met 0,5 procentpunt, wat tot een verdere emigratie van ongeveer 15 miljoen 
personen leidt. In de ruimere variant zou het om een stijging tot ruim 100 miljoen 
migranten kunnen gaan.

Hoewel de hier gevolgde aanpak heel anders is dan die van het Joint Research Centre van de 
Europese Commissie, zijn de bevindingen wel in lijn met elkaar. De tweede variant van de 
Europese Commissie komt tot een jaarlijkse emigratie van gemiddeld 2,1 miljoen personen. 
De berekeningen hier gaan uit van een jaarlijkse toename van gemiddeld 1,1- 2,3 miljoen 
Afrikaanse migranten. 

50 Vooral de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en Koeweit. 
51 Volgens UNDESA-cijfers steeg het aantal migranten in de EU uit Afrika EU tussen 2000 en 2017 van 

5,5 mln. tot 9,0 mln. De Afrikaanse bevolking nam in deze periode toe van 820 miljoen inwoners tot 
1,3 miljard.

52 Tussen 2000 en 2015 bedroeg de economische groei per capita voor Afrika als geheel ongeveer 2% per 
jaar, maar voor opkomende landen was deze hoger, met een gemiddelde van boven de 3% per capita 
per jaar. 

53 Panelanalyse (fixed effects) met data voor 2000 en 2015.
54 Voor alle landen met een bevolkingsomvang>0,5 mln. Bij de analyse is gewogen met de wortel uit de 

bevolkingsomvang. Ongewogen krijgen kleine eilanden een veel te groot gewicht en bij weging met de 
bevolkingsomvang worden de uitkomsten sterk bepaald door China en India.
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Voor de migratie naar andere continenten kan, afhankelijk van de uitgangspunten, een 
stijging van de emigratiegraad worden verwacht van 1,2% in 2015 tot 1,5-2,1% in 2050.  
Voor dat laatste cijfer is wel een aanzienlijkere stijging van de emigratiegraad nodig dan zich 
de afgelopen decennia heeft voorgedaan. In absolute aantallen komen de cijfers uit op 
respectievelijk 32 en 49 miljoen personen. Op basis van de huidige verdeling mag worden 
verwacht dat daarvan ongeveer de helft (dus 15-25 miljoen personen) naar Europa zal 
komen. Dat betekent dan een toename van het aantal Afrikaanse migranten in Europa van 
gemiddeld 200.000 tot 500.000 migranten per jaar. 

Tabel 3.2 Schatting toekomstige emigratiegraad en aantallen migranten uit Afrika*

Totale emigratiegraad (%)** Emigratiegraad buiten Afrika (%)**

2015 2050 obv 
trend

2050 obv 
migratie-
transitie

2015 2050 obv 
trend

2050 obv 
migratie-
transitie

Noord-Afrika 4,4 4,9 4,5 4,3 4,6 4,2

Oost-Afrika 1,7 2,2 4,2 0,7 1,0 1,9

Midden-Afrika 1,4 2,0 4,3 0.5 0,8 1,6

Zuidelijk 
Afrika

2,2 2,7 2,6 1,2 1,4 1,3

West-Afrika 2,1 2,7 4,7 0,6 0,9 1,7

Totaal Afrika 2,2 2,8 4,3 1,2 1,5 2,1

Totaal aantal 
migranten 
(mln.)

26,6 66 108 14,6 32 49

Totale 
bevolking 
(miljard)

1,2 2,5 2,5 1,2 2,5 2,5

* Schattingen bij HDI=0,75 en geraamde bevolkingsomvang 2050 (middenvariant UNDESA). 
**  Emigratiegraad= emigranten/(bevolking+emigranten). Cijfers exclusief vluchtelingen. In 2015 telde Afrika in 

totaal 34,6 miljoen migranten (inclusief vluchtelingen), waarvan 15,7 miljoen buiten het continent. In 2017 waren 
deze cijfers respectievelijk 36,3 miljoen en 16,2 miljoen.
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3.12 Samenvatting en conclusies

Neoklassieke economische theorieën gaan uit van de veronderstelling dat migratie, net als 
het vrije verkeer van kapitaal, wordt veroorzaakt door verschillen in beloning en dat deze 
beweging zelf juist weer bijdraagt aan een nivellering daarvan. Met de economische 
ontwikkeling van een land stijgen de lonen, nemen internationale beloningsverschillen af 
en daarmee ook de prikkel om te migreren, aldus de neoklassieke migratietheorie in een 
notendop. Push- en pullfactoren beïnvloeden migratiebeslissingen, maar 
welvaartsverschillen vormen vaak de dominante drijfveer. Daarover bestaat weinig 
discussie.

Dat is wel het geval over de wijze waarop welvaartsverschillen tot migratie leiden. De 
neoklassieke theorie voorspelt dat, behoudens de armste landen waar de meest mensen 
geen financiële mogelijkheden hebben, de emigratie het hoogst is in de lagere 
inkomenslanden en dat deze zal dalen met een stijging van het inkomen. Dit is niet in 
overeenstemming met de werkelijkheid. Een vergelijking tussen landen laat zien dat de 
emigratie niet daalt met het inkomen, maar daarmee stijgt. Migratie is ook geen geïsoleerd 
fenomeen, dat is te herleiden tot een of enkele determinanten, maar maakt deel uit van 
bredere sociale ontwikkelingsprocessen en sociale transformatie. Zo begrepen leidt 
ontwikkeling niet tot minder, maar juist tot meer migratie. Verhoogde ontwikkelings-
niveaus, die gepaard gaan met beter onderwijs en hogere inkomens, laten aanvankelijk niet 
alleen de mogelijkheden, maar ook de wens om te migreren toenemen. Pas boven een 
bepaald ontwikkelingsniveau, empirisch rond een inkomen van USD 7.000 - 10.000 of een 
index van de menselijke ontwikkeling van rond de 0,75, daalt de emigratie. Precies dit 
gegeven maakt sommige onderzoekers kritisch over de mogelijkheden om via 
internationale samenwerking immigratie uit zuidelijke landen tegen te gaan.

Toch valt ook op deze scepsis wel wat op af te dingen. Conclusies over een migratieboog zijn 
vooral gebaseerd op cross-sectie onderzoek, waarbij alle landen een gelijk gewicht krijgen, 
ongeacht de bevolkingsomvang. Dit leidt gemakkelijk tot een overschatting van de 
emigratie, omdat emigratiecijfers bij grote landen doorgaans aanzienlijk lager zijn dan bij 
kleine landen. Als rekening wordt gehouden met de bevolkingsomvang, dan is er nog steeds 
sprake van een migratieboog, maar minder geprononceerd. Daarbij speelt nog iets anders. 
De stijging van de emigratie, zoals die zich in een aantal landen in de afgelopen decennia 
heeft voorgedaan, had plaats in een historische context waarin ontvangende landen actief 
arbeidsmigranten (bijvoorbeeld in Marokko of Mexico) hebben geworven, dan wel waarin 
de emigratie plaatsvond binnen de context van één unie, waarbinnen de migratie actief 
werd gestimuleerd (Rusland en Oekraïne). Dat is een andere context dan die waarin 
potentiële ontvangende landen proberen de irreguliere migratie af te remmen. Deze beide 
factoren hebben zowel gevolgen voor de verwachtingen van toekomstige migratie, alsook 
voor de mogelijkheden om deze te beïnvloeden. 

Het is van belang om niet alleen naar relaties op macroniveau te kijken, maar ook naar 
(andere) factoren die invloed uitoefen op migratiebeslissingen. Aantallen (irreguliere) 
migranten en hun bestemming worden naast ontwikkelingsniveaus en inkomens- en 
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beloningsverschillen bepaald door demografische factoren, werkloosheid en uitzicht-
loosheid, politiek geweld en conflict en kosten van de migratie. Bestaande netwerken 
spelen een belangrijke rol omdat zij de aandacht op de mogelijkheden vestigen (en daarmee 
de aspiratie om te migreren beïnvloeden), en de migratie kunnen faciliteren. Migratie is 
lang niet altijd een individuele keuze, maar een zaak van het gezin en bredere familie. Het 
kan een strategie zijn om risico’s te spreiden, waarbij de verwachte geldovermakingen naar 
huis een belangrijke rol spelen in de beslissing.

Migratie heeft ook een effect op ontwikkeling, en via dat effect ook weer op migratie. Een 
voorbeeld zijn de geldovermakingen van migranten, die nieuwe migratie mogelijk kunnen 
maken. Maar zij kunnen ook investeringen en onderwijsdeelname stimuleren en daarmee 
migratie afremmen. Onderzoek naar de effecten van een brain drain laat voor sommige 
landen in Afrika zien dat de negatieve effecten groter kunnen zijn dan de positieve effecten 
van geldovermakingen. Maar (tijdelijke) migratie levert ook brain gain via studie, netwerken 
en investeringen door de diaspora op. Brain gain kan ook ontstaan doordat achterblijvers 
gestimuleerd worden om te gaan studeren.

We hebben op basis van de trends uit het verleden, en op basis van de relatie tussen 
economische ontwikkeling en migratie onderzocht op welke wijze de migratie vanuit Afrika 
zich zou kunnen ontwikkelen. Op basis van deze uitgangspunten zou de migratie vanuit 
Afrika naar een ander continent kunnen toenemen van 15 miljoen personen in 2015, tot 
30-50 miljoen in 2050. Een groot deel van de toename is het gevolg van de verwachte 
verdubbeling van de bevolking.

Een onzekere factor is de ontwikkeling van het aantal vluchtelingen. De motieven van 
irreguliere migranten zijn vaak complex, maar een deel van hen vlucht voor geweld dat hun 
veiligheid bedreigt of leidt tot verlies van bezittingen en inkomen.
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Internationale samenwerking en migratie

4.1 Inleiding

Migratiebeleid kan worden onderverdeeld in intern en extern beleid. Intern beleid is gericht 
op Nederland of de EU en betreft eenzijdige grensbewaking, de opvang en verdeling van 
vluchtelingen in de EU, de toelatingsregels voor legale migratie, inclusief visumregels, de 
regels voor uitzetting en de integratie van immigranten. 

Voor het externe migratiebeleid is samenwerking met landen buiten de EU nodig. Het externe 
migratiebeleid omvat elementen als afspraken over toelating en aantallen legale migranten, 
samenwerking bij grensbewaking, repatriëring, de opvang van vluchtelingen in de regio en 
de aanpak van grondoorzaken. Het migratiebeleid in veel Westerse landen, inclusief 
Nederland, draagt in toenemende mate de visie uit dat het mogelijk is om met 
ontwikkelings  samenwerking de grondoorzaken van irreguliere migratie te beïnvloeden.55 

Dit hoofdstuk richt zich, in lijn met de centrale vraagstelling van het rapport, vooral op het 
externe migratiebeleid en dan vooral op het aanpakken van de grondoorzaken van irreguliere 
migratie.56 Het gaat hierbij om het voorkomen van gewapende conflicten en instabiliteit, de 
bevordering van goed bestuur, democratie, rule of law en mensenrechten, klimaatadaptatie, 
economische ontwikkeling, werkgelegenheid, een evenwichtige inkomensverdeling, 
onderwijs en vermindering van de bevolkingsgroei, vooral via de inzet van instrumenten 
voor ontwikkelingssamenwerking.57 Om een beeld te geven van de potentiële rol van 
internationale samenwerking bij de beïnvloeding van irreguliere migratie schetst paragraaf 
4.2 kort het relatieve belang voor Afrika van buitenlandse investeringen, ontwikkelingsgeld 
en geldovermakingen door migranten. Paragraaf 4.3 analyseert de resultaten van 
empirische onderzoeken naar het verband tussen ontwikkelingssamenwerking en migratie. 
De daaropvolgende paragrafen zomen in op afzonderlijke elementen in het beleid, te weten 
stabiliteit en versterking van de rechtsstaat (4.4), handelspolitiek, en investeringen (4.5), 
werkgelegenheid (4.6) en onderwijs (4.7). Paragraaf 4.8 legt de relatie met het interne 
beleid. Paragraaf 4.9 bevat de conclusies.

55 Met ontwikkelingssamenwerking wordt in dit rapport alles aangeduid wat onder Official Development 
Assistance (ODA) valt. 

56 De overige terreinen van samenwerking die hierboven zijn genoemd vallen buiten het kader van deze 
studie. De komende jaren zal de evaluatie van de effectiviteit van de opvang in de regio aan de orde 
komen in aparte evaluaties (onder meer van de opvang van Syrische vluchtelingen en opvang in de 
Hoorn van Afrika). 

57 Andere instrumenten van internationale samenwerking, zoals buitenlandse handel en investeringen 
krijgen in de academische literatuur nog relatief weinig aandacht. In de voorlaatste paragraaf bepleiten 
we wel een meer integrale benadering
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4.2 Internationale samenwerking in perspectief

In de academische literatuur heeft zich een debat ontsponnen over de vraag of een beleid, 
om via internationale samenwerking de grondoorzaken van migratie aan te pakken, 
succesvol kan zijn. Als migratie wordt bepaald door push- en pullfactoren, dan lijkt het 
antwoord in beginsel positief. Maar als migratie en ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar 
zijn verbonden, dan is een positief antwoord minder evident. De vraag wie in dit debat 
gelijk heeft is een empirische kwestie. De bewijsvoering is echter verre van eenvoudig, wat 
mede een gevolg is van de endogeniteit van zowel internationale samenwerking als migratie: 

1. Internationale samenwerking kan een negatief effect op migratie hebben als deze de 
oorzaken kan wegnemen die leiden tot de wens om te migreren (bijvoorbeeld conflict, 
negatieve gevolgen van natuurrampen, een gebrek aan perspectieven, gebrek aan 
democratische vrijheden). 

2. Internationale samenwerking kan een positief effect op migratie hebben als deze het 
mogelijk maakt om de voor migratie benodigde middelen bijeen te krijgen of de 
arbeidskansen in het beoogde land vergroot (bijvoorbeeld door onderwijs) en leidt tot 
een toename van de aspiratie om te migreren. 

3. Internationale samenwerking kan eveneens een positief effect op migratie hebben als 
deze bijdraagt aan intensievere relaties tussen landen van oorsprong en bestemming en 
daarmee ook aan de informatie over en weer. Dit wordt ook wel het netwerkeffect 
genoemd.

4. Vaak zullen zowel migratie als internationale samenwerking beide beïnvloed zijn door andere 
factoren: een koloniaal verleden, geografische nabijheid, een gemeenschappelijke taal, 
het bestaan van handelsrelaties, etc. In dat geval is geen sprake van een causaal verband.

5. Omvangrijke migratie kan aanleiding vormen om te proberen deze in te dammen: 
migratie heeft dan een effect op de aard en omvang van de internationale samenwerking, 
bijvoorbeeld via een verschuiving van ontwikkelingssamenwerking naar landen waar 
veel irreguliere migranten vandaan komen. 

Figuur 4.1 Relatie tussen internationale samenwerking en migratie
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De vraag van wat (publieke) internationale samenwerking vermag kan ook niet los worden 
gezien van de aard en omvang private stromen. Tot aan het begin van de jaren negentig was 
de ontwikkelingshulp, de official development assistance (ODA), voor de meeste lage en 
middeninkomenslanden belangrijker dan de directe buitenlandse investeringen of 
geldovermakingen van migranten. Dit beeld is vooral sinds het begin van deze eeuw sterk 
veranderd (zie figuur 4.2). Voor deze landen als geheel is de omvang van zowel buitenlandse 
investeringen alsook overmakingen aanzienlijk groter dan ontwikkelingshulp. 

Figuur 4.2 ODA, overmakingen van migranten en buitenlandse investeringen 1990-2017 (in miljard USD)
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Niet zelden wordt hieruit de algemene conclusie getrokken dat investeringen en 
geldovermakingen belangrijker zijn dan ODA. Maar dat geldt lang niet voor alle landen en 
zeker niet voor Afrika. In slechts 17 van de 54 landen in Afrika overtreffen buitenlandse 
investeringen de ODA. Meer dan de helft van de buitenlandse investeringen in Sub-Sahara 
Afrika gaat naar slechts twee landen: Zuid-Afrika en Nigeria. Tegelijkertijd kunnen we 
verwachten dat ook voor de lage inkomenslanden in Sub-Sahara Afrika in de toekomst het 
belang van buitenlandse handel en investeringen, alsook van geldovermakingen door 
migranten, gaat toenemen (zie ook figuur 4.3). Buitenlandse investeringen zijn sinds 2005 
sterk toegenomen, al gaat het daarbij vooral om investeringen in grondstoffen (IOB, 2018). 
Sinds 2011 neemt ook het belang van geldovermakingen door migranten toe. 

Deze laatste zijn nog ongelijk verdeeld. De schattingen van de totale omvang lopen nogal 
uiteen, maar data van Wereldbank geven aan dat de Noord-Afrikaanse landen ongeveer USD 
32 miljard per jaar ontvangen en heel Sub-Sahara Afrika bijna 40 miljard. Egypte (20 miljard) 
en Marokko (7,5 miljard) krijgen in Noord-Afrika het meest. Voor Sub-Sahara Afrika gaan de 
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meeste overmakingen naar Nigeria (22 miljard). Daarna komen Senegal, Kenia, Uganda en 
Mali met respectievelijk ruim USD 2 miljard tot net iets meer dan USD 1 miljard per jaar. 

Figuur 4.3 ODA, overmakingen van migranten en buitenlandse investeringen naar de lage-
inkomenslanden in Sub-Sahara Afrika 1990-2017 (in miljard USD)
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 Bron: Wereldbank (WDI).

4.3 Ontwikkelingssamenwerking en migratie

Het empirisch onderzoek richt zich vooral op de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking 
(ODA) en migratie. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen twee typen 
onderzoeken: macro-onderzoek, gebaseerd op een vergelijking tussen landen en de 
ontwikkeling van landen in de tijd en micro-onderzoeken, die het effect van interventies op 
huishoudens en ondernemingen analyseren. Het macro-gerichte onderzoek, dat zich richt 
op algemene samenhangen tussen ontwikkelingssamenwerking en migratie, onderschat 
mogelijke effecten gemakkelijk omdat een groot deel van de hulp niet is gericht op de 
beïnvloeding van migratie en zeker niet op alle migratie. Micro-georiënteerde onderzoeken 
zijn beter in staat om op de directe effecten van ontwikkelingssamenwerking op migratie te 
focussen. Een nadeel is dat daarmee al dan niet bedoelde lange termijneffecten veelal 
buiten de analyse blijven. Het micro-georiënteerde empirisch onderzoek op het terrein van 
internationale samenwerking en migratie staat verder nog in de kinderschoenen.

Deze paragraaf geeft een overzicht van de resultaten van empirisch (econometrisch) 
onderzoek naar de (macro-) relatie tussen ontwikkelingssamenwerking en (irreguliere) 
migratie. De basis voor dit onderzoek is een vergelijking tussen landen onderling en een 
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vergelijking van landen in de tijd. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de onderzochte studies. 
De onderzoeken kennen grote verschillen in aanpak, die van invloed zijn op de uitkomsten. 
Zo kan het uitmaken of de onderzoeker gebruik maak van emigratie- of immigratiecijfers, 
op aantallen migranten in een land of op stromen. Enkele onderzoekers beperken de 
analyse tot een vergelijking van landen; anderen maken gebruik van technieken voor 
panelonderzoek, wat het mogelijk maakt om naar ontwikkelingen in de tijd te kijken.58 
Technische details zijn zoveel mogelijk in voetnoten opgenomen.

Een van de eerste, en meest geciteerde empirische onderzoeken naar de relatie tussen 
ontwikkelingssamenwerking en migratie is dat van Berthélemy et al. uit 2009. De 
onderzoekers gaan uit van de hypothese dat ontwikkelingssamenwerking langs twee wegen 
een effect kan hebben op migratie: het hogere inkomen verschaft de financiële middelen 
voor migratie en door de migratierelatie verbetert de informatie over de arbeidsmarkt in het 
land van bestemming. De onderzoekers concluderen dat bilaterale hulp tot een 
intensivering van de internationale samenwerking leidt, wat gevolgen heeft voor de 
migratie. Een verhoging van de bilaterale hulp van land Y naar land X met 10% leidt tot een 
stijging van het totale aantal migranten uit land X dat zich vestigt in land Y met ongeveer 
3%. Ook de ontwikkelingssamenwerking van andere donoren (inclusief multilaterale 
organisaties) heeft een effect op de migratie naar land Y. Dit effect is half zo groot. Dit 
laatste maakt het aannemelijk dat de toegenomen migratie zowel een gevolg is van de 
toegenomen (financiële) middelen, alsook van de intensievere samenwerking.

Belloc (2011) bouwt voort op het theoretisch kader van De Haas. Ontwikkelingssamenwerking 
kan volgens de auteur langs twee wegen een positief effect hebben op migratiebeslissingen. 
Ten eerste draagt ontwikkelingssamenwerking via werkgelegenheid bij aan een verhoging 
van het inkomen en daarmee aan het vermogen om de kosten van migratie te dekken. 
Daarnaast stimuleren de verschillende programma’s en projecten op het terrein van 
onderwijs, communicatie en ontwikkeling van de private sector de aspiratie om te 
migreren. De onderzoeker beperkt de analyse tot de emigratie uit landen in Sub-Sahara 
Afrika. Volgens de auteur leidt een toename van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) met 
1% van het bnp tot een stijging van de emigratie met 0,2-11 procentpunt (afhankelijk van het 
gekozen model). De grote verschillen in uitkomsten hangen samen met het kleine aantal 
waarnemingen (48 landen).59 

58 Een panel heeft grote voordelen, omdat het daarmee beter mogelijk is om zowel in de tijd als tussen 
groepen te vergelijken. Het risico dat een gevonden verband ten onrechte als causale relatie wordt 
gezien is dan kleiner dan wanneer de onderzoeker alleen gegevens in de tijd kan vergelijken of alleen 
tussen groepen (landen).

59 Dit aantal is erg klein voor de gehanteerde techniek, waardoor de extreme waarden van een paar kleine 
landen met een omvangrijke in het buitenland levende bevolking (waaronder Kaapverdië) een te groot 
gewicht krijgen. Een kleine wijziging in het model leidt al snel tot heel andere uitkomsten.
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Tabel 4.1 Onderzoek naar de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking en migratie

Auteurs Jaar Analyse-
eenheid

Data Effect OS Conclusie

Berthélemy 
et al. 

2009 Donor-ODA 
ontvangende 
landen (paren)

Cross-sectie Toename 
migratie

Een stijging van de bilaterale 
hulp met 10% leidt tot een 
stijging van het totale aantal 
migranten met ongeveer 3%.

Belloc 2011 Landen in 
Sub- Sahara 
Afrika

Cross- sectie Toename 
migratie

Een stijging van de ODA met 
1% van het bnp leidt tot een 
toename van de emigratie met 
0,2-11 procentpunt

Bermeo en 
Leblang

2015 Donor-DAC 
paren (landen)

Panel N.v.t. Een toename van het aantal 
migranten met 10% leidt tot een 
2-7% hogere hulp aan dat land.

Gamso en 
Yuldashev*

2017 ODA 
ontvangende 
landen

Panel 
(6 vijf jaars-
intervallen)

Daling 
migratie

Een vervijfvoudiging van de 
hulp op het terrein van goed 
bestuur leidt tot een daling van 
de emigratie met 0,7 
procentpunt.

Lanati en 
Thiele

2017 Donor-DAC 
paren (landen)

Panel Daling 
migratie

Een 10% stijging van de hulp 
leidt tot een daling van de 
migratie met ongeveer 1%.

Murat* 2017 Donor-DAC 
paren (landen)

Panel Daling 
asiel-instroom

Een toename van de bilaterale 
hulp met 10% leidt tot een 
daling van de asielinstroom 
met 0,06%. Een toename van 
de humanitaire hulp met 10% 
leidt tot een daling van de 
asielinstroom met 0,2%. 

Dreher et 
al.* 

2018 ODA 
ontvangende 
landen

Panel 
(12 drie-
jaars-inter-
vallen)

Daling 
vluchtelingen

Geen effect van ontwikkelings-
hulp op de korte termijn. Op de 
langere termijn (na ca.11 jaar) 
draagt een stijging van de hulp 
met 10% bij aan een 
vermindering van vluchtelingen 
met 3% (via economische groei).

Gamso en 
Yuldashev**

2018 ODA 
ontvangende 
landen

Panel 
(4 vijfjaars-
intervallen)

Daling 
migratie

Hulp voor rurale ontwikkeling 
heeft een negatief effect op 
migratie: landen met een hulp 
voor rurale ontwikkeling die 
structureel 0,1% van het bnp 
hoger is hebben ceteris paribus 
een 0,09 procentpunt lagere 
migratiegraad naar OECD landen. 

* Besproken in paragraaf 4.5. 
** Besproken in paragraaf 4.6.
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Lanati en Thiele (2017) gebruiken anders dan Berthélemy et al. stroomcijfers (voor de periode 
1995-2014) in plaats van totale aantallen migranten in het ontvangende land.60 Zij zijn 
daardoor beter in staat om rekening te houden met de invloed van andere factoren. Hoewel 
de aanpak verder vergelijkbaar is met die van Berthélemy et al., wijken de resultaten wel af: 
waar bij Berthélemy et al. de (totale) hulp een positief effect op migratie heeft, vinden 
Lanati en Thiele een negatief verband. De onderzoekers concluderen dat de bilaterale hulp 
van donor Y naar land X leidt tot een stijging van het aantal migranten, maar dat de totale 
ODA aan land X leidt tot een daling. Per saldo leidt een stijging van de totale hulp met 10% 
tot een daling van de totale migratiestroom van ongeveer 1%. De conclusie hieruit lijkt te 
zijn dat een land dat de migratie wil beperken, de hulp beter via het multilaterale kanaal 
kan verstrekken. Een probleem blijft, zoals ook de onderzoekers zelf onderkennen, dat zij 
naar de totale hulp kijken en niet naar specifieke stromen. Er zijn echter ook nog andere 
methodologische problemen, die de conclusies kunnen ondergraven.61

60 Berthélemy et al. (2009) en Belloc (2011) maken geen gebruik van paneldata, maar baseren zich op een 
vergelijking tussen landen (en niet in de tijd). Daarmee is het niet mogelijk om de dynamiek van de 
ontwikkeling of trends te analyseren. Dit probleem speelt, zoals hierboven al aangegeven, vooral bij 
Belloc. Het aantal waarnemingen is bij Berthélemy et al. aanzienlijk groter omdat de onderzoekers zich 
niet beperken tot Sub-Sahara Afrika en naar bilaterale relaties kijken. Maar omdat zij geen veranderin-
gen meten maar uitsluitend het aantal migranten uit land X in land Y, is het (theoretisch) mogelijk dat 
de grootste migrantenstroom uit land X op gang was gekomen voordat land Y ontwikkelingshulp gaf 
aan dat land. In dat geval kan ontwikkelingssamenwerking geen verklaring vormen voor het aantal 
migranten in een land.

61 De eerste modellen van de onderzoekers laten een zeer sterk negatief effect van ontwikkelingshulp op 
migratie zien. De waarden van de toetsen, die eigenlijk de correlatie weergeven en niet het causale 
verband, zijn voor dit type onderzoek onwaarschijnlijk hoog. Hiervoor bestaan twee mogelijke 
verklaringen. De onderzoekers hebben het inkomen in het land van herkomst niet als aparte variabele 
opgenomen. Daardoor geeft de genoemde correlatie vooral de positieve relatie tussen inkomen en 
migratie weer. Immers, ontwikkelingshulp is negatief gecorreleerd met het inkomen. Het is dus 
waarschijnlijk dat de hulpvariabele een deel van het effect van het inkomen meet. En omdat het 
verband tussen inkomen en migratie positief is, maar de relatie tussen inkomen en ODA negatief, is de 
relatie tussen ODA en migratie negatief. Een tweede element dat een rol kan spelen is dat de beide 
hulpvariabelen niet geschaald zijn (bijvoorbeeld de hulp in relatie tot het nationaal inkomen of in relatie 
tot de omvang van de bevolking). Daardoor meten ze niet zozeer het relatieve effect van hulp, als wel 
de relatie tussen omvang van een (hulpontvangend) land en het migratiecijfer. Uit de literatuur is 
bekend dat landen met de hoogste emigratiecijfers veelal kleine landen zijn (Arslan et al., 2014; zie ook 
hoofdstuk 3). Een indicatie dat deze effecten een rol spelen is dat het effect met 85% afneemt als de 
onderzoekers controleren voor landspecifieke effecten. Hierdoor wordt gecontroleerd voor verschillen 
in inkomensniveau en verschillen in grootte. Het resterende effect kan te maken hebben met de 
negatieve relatie tussen inkomen en omvang van de hulp.
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De invloed van migratie op de omvang van de hulp
Bermeo en Leblang (2015) onderzochten de omgekeerde relatie. De hypothese is dat het aantal 
migranten uit een bepaald land een belangrijke factor is bij de bepaling van de omvang van 
de hulp: aan de ene kant bestaat de wens om migratie af te remmen, aan de andere kant 
speelt de diaspora mogelijk een belangrijke rol in de toewijzing van de hulp.62 Volgens de 
schattingen leidt een toename van het (totale) aantal migranten uit een land met 10% tot 
een 2-7% hogere hulp aan het land.63 De onderzoekers gaan hierbij niet uit van stromen, 
maar van de totale populatie. Dit maakt de analyse gevoelig voor trendcorrelatie, waarmee 
de effecten worden overschat.64

Conclusie
De conclusie uit deze paragraaf is dat het niet goed mogelijk is om op basis van algemene 
samenhangen tussen ontwikkelingssamenwerking en migratie eenduidige conclusies te 
trekken over het mogelijke effect van hulp op migratie. Een van de problemen bij de 
bovengenoemde onderzoeken is dat zij het effect van alle ontwikkelingssamenwerking 
onderzoeken, ongeacht de bestemming. Dat betekent dat deze onderzoeken de effecten van 
gerichte interventies aanzienlijk kunnen onderschatten. Onderzoeken die naar meer 
gerichte vormen van ontwikkelingssamenwerking en specifieke groepen migranten kijken 
vinden echter dat het wel degelijk mogelijk is om via deze instrumenten invloed uit te 
oefenen op de omvang van de (irreguliere) migratie (zie ook de beide volgende paragrafen). 
De effecten zijn echter niet groot, wat betekent dat een effectief beleid ook een omvangrijke 
inzet van middelen vergt. 

62 De onderzoekers maken gebruik van technieken voor panel-analyse, wat het mogelijk maakt om het 
mogelijke verstorende effect van variabelen die in de tijd niet veranderen te elimineren. Daarbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan koloniale banden, een gemeenschappelijk taal of de geografische 
afstand tussen de landen. Eenvoudig gezegd: het Verenigd Koninkrijk geeft vooral hulp aan oude 
koloniën en veel migranten uit deze landen willen naar het Verenigd Koninkrijk, maar dat wil nog niet 
zeggen dat ontwikkelingshulp uit het Verenigd Koninkrijk van invloed is op de migratie. Ten opzichte 
van de cross-sectie onderzoeken zien we ook het belang hiervan: bij opname van vaste effecten van 
landen die hulp ontvangen loopt de coëfficiënt van de centrale variabele, in dit geval het aantal 
migranten, sterk terugloopt (hetzelfde zien we bij de analyse van Lanati en Thiele). Kortom: de 
schijnbaar positieve relatie tussen migratie en OS wordt in belangrijke mate bepaald door landen-
specifieke factoren. Uit de verschillende modellen van de onderzoekers blijkt inderdaad dat de 
schijnbaar positieve relatie tussen migratie en ontwikkelingssamenwerking in belangrijke mate wordt 
bepaald door dit soort factoren. Het geeft het belang aan van een panel-analyse.

63 De auteurs onderzoeken ook apart het effect van vluchtelingen op de omvang van de hulp, waarvoor zij 
een negatief effect vinden. Zij besteden hier verder geen aandacht aan. Een verklaring is dat een 
vluchteling ook een migrant is, en dat je dus naar het effect van beide variabelen samen zou moeten 
kijken. In dat geval komt het totale effect sterk in de buurt van dat voor migranten alleen. In statische 
zin is de kans groot dat sprake is van een multicollineariteitsprobleem. 

64 Daarnaast zijn er enkele andere problemen. Ten eerste maken de onderzoekers gebruik van commit-
teringen, in plaats van daadwerkelijke betalingen, waarmee in dit geval het effect wordt overschat. Ten 
tweede kiezen zij ervoor om het probleem van ln(0) te vermijden door een dollar op te tellen bij alle 
committeringen. Dit is een arbitraire keuze, want dat had ook 10 dollar of 1 dollarcent kunnen zijn. Dit 
kan belangrijke gevolgen hebben voor de uitkomsten.
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4.4 Stabiliteit en versterking van de rechtsstaat

Een van de veronderstellingen van het beleid, dat is gericht op het aanpakken van de 
grondoorzaken van irreguliere migratie, is dat het mogelijk is om via internationale 
samenwerking invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het bestuur in herkomstlanden, 
om zo potentiële conflicten in te dammen en daarmee ook de irreguliere migratie tegen te 
gaan. Het eerste deel van deze veronderstelling vertoont grote overeenkomst met de 
doelstellingen die donoren enkele jaren geleden met algemene begrotingssteun wilden 
realiseren. Die ervaringen op het terrein van goed bestuur zijn niet heel hoopvol. Donoren 
kunnen geen hervormingen kopen, zo concludeerde IOB in de beleidsdoorlichting 
begrotingssteun (IOB, 2012). De nota “Investeren in perspectief ” constateert dat justitie en 
openbaar bestuur niet zelden vooral de heersende elites dienen, maar erkent tegelijkertijd 
dat de sleutel voor verbetering in de landen zelf ligt. Dat wil niet zeggen dat internationale 
samenwerking op deze terreinen niet belangrijk is. Het betekent wel dat men geen al te 
hoge verwachtingen mag hebben van een beperkte inzet op processen die vooral worden 
bepaald door lokale politieke factoren. Daar komt bij, zoals hoofdstuk 3 concludeerde, dat 
een disfunctionerende rechtsstaat, corruptie en politieke onderdrukking veelal nog niet 
direct tot de migratie van grote groepen leiden, maar het daaruit voortvloeiende geweld,  
in combinatie met de gevolgen voor de leefomstandigheden (persoonlijke veiligheids-
overwegingen en het verlies van bezittingen en een baan) vaak de doorslag geven bij de 
beslissing om te emigreren.

Ook de grootschalige inzet van westerse landen, zonder een empirisch gefundeerde theory of 
change, heeft niet altijd tot de gewenste resultaten geleid (IOB, 2013; Andersen, 2016; NOU, 
2016), maar in een aantal gevallen wel bijgedragen aan een sterke toename van het aantal 
vluchtelingen (De Haas et al., 2018). Pogingen om op korte termijn de irreguliere migratie 
terug te dringen via samenwerking met autocratische regimes kunnen datzelfde lot beschoren 
zijn (De Haas et al., 2018). Deze samenwerking kan op korte termijn bijdragen aan de 
stabiliteit, maar op langere termijn het ontstaan van nieuwe generaties van rechteloze, 
werkloze en politiek uitgesloten jongeren voeden, wat vervolgens kan leiden tot uitbarstingen 
van geweld zoals in de Arabische Lente of de crisis in Syrië (zie ook Fargues, 2017a). 
Tubiana et al. (2018) komen tot een vergelijkbare conclusie. Zij stellen dat dat de wijze 
waarop de EU in West-Afrika externe grensbewaking heeft opgezet om irreguliere migratie 
tegen te gaan, niet bevorderlijk is voor de stabiliteit in de regio. Het draagt bij aan een 
toenemende macht van milities, wat een effectief functioneren van de staat op het terrein 
van veiligheid ondermijnt en uiteindelijk nieuwe migratie stimuleert.

In weerwil van deze kanttekeningen vonden Gamso en Yuldashev (2017) bevestiging voor de 
hypothese dat het mogelijk is om via ontwikkelingssamenwerking die is gericht op de 
verbetering van de kwaliteit van het bestuur de emigratie tegen te gaan. De onderzoekers 
concluderen dat donoren die de immigratie uit zuidelijke landen willen beperken veel meer 
zouden moeten uitgeven aan hulp op het terrein van goed bestuur. Het effect is echter 
beperkt. Volgens de berekeningen leidt een vervijfvoudiging van de hulp op het terrein van 
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goed bestuur tot een daling van de emigratie met 0,7 procentpunt.65 Ten tweede is het maar 
de vraag in hoeverre gevonden relaties bij een vervijfvoudiging van die hulp blijven bestaan. 
De kans lijkt groot dat marginale effecten dan sterk zullen afnemen.

Twee andere onderzoeken keken naar de invloed van ontwikkelingssamenwerking op 
vluchtelingen en asielzoekers. Murat (2017) onderzocht de invloed van bilaterale hulp 
op de instroom van asielzoekers.66 De onderzoeker concludeert dat bilaterale 
ontwikkelingssamenwerking voor de armste landen, zoals Burundi, Eritrea of de Centraal-
Afrikaanse Republiek, een negatief effect heeft op aantallen asielzoekers. Het effect is echter 
niet groot: een toename van de bilaterale hulp met 10% leidt tot een daling van de 
asielinstroom met 0,06%. De kosten per (vermeden) asielzoeker komen dan uit op circa 
40.000 dollar.67 Voor Afghanistan is dit bedrag aanzienlijk hoger: bijna 190.000 dollar. Meer 
gerichte hulp, in dit geval humanitaire hulp, heeft een ruim driemaal zo groot effect. 
Gerichte hulp aan gerichte groepen kan dus een negatief effect hebben op migratie. Een 
beleidsmatig belangrijke conclusie is verder dat bilaterale hulp aan landen in Noord-Afrika 
niet leidt tot vermindering van het aantal asielaanvragen uit die landen. Volgens de 
onderzoeker speelt het geweld daar een grote rol in migratiebeslissingen.

Dreher et al. (2018) keken naar de invloed van buitenlandse hulp op het aantal vluchtelingen 
uit de ontvangende landen.68 Zij onderzochten zowel de relatie tussen OS en totale 
vluchtelingenaantallen alsook de stromen naar donorlanden. Ze vinden geen bewijs dat 
ontwikkelingssamenwerking op korte termijn invloed heeft op de vluchtelingenaantallen. 
Op de korte termijn lijkt het verband zelfs positief, wat volgens de onderzoekers mogelijk 
wordt verklaard doordat donorlanden via de hulp een aantrekkelijker bestemming worden 
in de ogen van vluchtelingen. Op de langere termijn (na circa 10-15 jaar) leidt 
ontwikkelingssamenwerking via een stijging van het inkomen tot een daling van het aantal 
vluchtelingen. Het effect is overigens niet groot: volgens het model leidt een stijging van de 
ontwikkelingshulp met 1% van het bnp na ca. 15 jaar tot een daling van de 
vluchtelingenstroom met 0,3%. Verder lijkt de hulp aan de buurlanden van conflictlanden 
een negatief effect te hebben op aantallen vluchtelingen naar donorlanden. Ook is 
humanitaire hulp, mits het aandeel van deze hulp in de totale hulp voldoende groot is, 

65 Zij vinden verder voor hogere onderwijsniveaus een sterker negatief verband tussen hulp op het terrein 
van goed bestuur en emigratie. Dit zou erop wijzen dat voor hoger opgeleiden de kwaliteit van het 
bestuur een belangrijkere overweging in de migratiebeslissing is.

66 Zij maakte daarvoor gebruik van een database met gegevens van 113 ontwikkelingslanden en 14 
bestemmingslanden, waaronder ook Nederland (om precies te zijn de VS, Canada en 12 Europese 
landen) voor de periode 1993-2013.

67 Hoewel plausibel, moeten we ook bij deze resultaten een slag om de arm houden. Murat maakt voor de 
hulpvariabele gebruik van committeringen en niet van werkelijke betalingen, die gemiddeld 10% lager 
zijn. Dit suggereert dat het daadwerkelijke effect groter is. Belangrijker is dat het negatieve effect van 
bilaterale OS op de asielinstroom treedt pas op na opname van een interactieterm van bilaterale hulp 
en inkomen in het land van emigratie. Dit laatste effect is dan positief, wat betekent dat bij hogere 
inkomens het negatieve effect omslaat in een positief effect (toename van de asielinstroom). Mogelijk 
hebben we hier te maken met een multicollineariteitsprobleem.

68 De onderzoekers maakten daarvoor eveneens gebruik van paneldata, met gegevens van 141 landen 
over de periode 1976-2013. Zij schatten vluchtelingenstromen als de verandering van het aantal 
vluchtelingen.
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effectiever in het beperken van aantallen vluchtelingen dan de totale hulp. Deze bevinding 
is in overeenstemming met die van Murat (2017). De gevonden verbanden zijn echter te 
zwak om als statistisch significant te kunnen aanmerken. Dat betekent dat de uitkomsten 
onzeker zijn.69 

4.5 Handelspolitiek en investeringen

“Handel met Afrika is hét middel tegen migratie” kopte Trouw op 30 november 2017. Het 
artikel gaf voorbeelden van mogelijke investeringen voor Nederlandse bedrijven in Afrika 
om te profiteren van de intraregionale handel binnen Afrika en de Afrikaanse groeimarkt. 
Het artikel is een goed voorbeeld van de neoklassieke logica: handel is goed voor 
economische ontwikkeling en economische ontwikkeling verkleint verschillen tussen 
landen, waarmee de wens om te migreren zal afnemen. 

Een vraag daarbij is of de export van Afrika naar Europa verbeterd kan worden door het 
aanpassen van de handelsregels. Bijvoorbeeld door importtarieven en -quota af te schaffen, 
non-tarifaire restricties weg te nemen, oorsprongregels te versoepelen of de steun aan 
Europese producenten, vooral in de landbouw, te verminderen. Voorstanders wijzen op 
pilots in Jordanië en Libanon, waar met tijdelijke versoepeling van handelsregels 
investeringen in de buurt van vluchtelingenkampen worden gestimuleerd. Critici wijzen 
erop dat de meeste Afrikaanse landen nu al tariefvrij naar de EU kunnen exporteren en dat 
de handel naar Europa wordt beperkt door een gebrekkige infrastructuur, inclusief een 
gebrekkige energievoorziening.

In 2015 concludeerde IOB dat de programma’s voor handelsbevordering niet overtuigend 
hadden bijgedragen aan inclusieve economische groei, goede banen, verbeterde 
productiviteit en meer competitieve bedrijven.70 Een recentere evaluatie van de hulp die 
Nederland geeft voor het verbeteren van handelsregels en -regulering (IOB, 2017) is 

69 Hierbij spelen ook andere, technische, problemen. Ten eerste kan men twijfels hebben bij de manier 
waarop zij het probleem van de endogeniteit van de hulp proberen op te lossen. Sterk versimpeld komt 
deze aanpak neer op het volgende: de endogene variabele wordt vervangen door een schatting daarvan 
met de hulp van een variabele die wél exogeen is. Maar als dit instrument maar zwak correleert met de 
oorspronkelijke hulpvariabele, dan is het geen verrassing dat de onderzoekers geen effect van hulp op 
vluchtelingenstromen vinden. In dit geval instrumenteren de onderzoekers voor ontwikkelingshulp met 
de interactieterm van de mate waarin regeringen in donorlanden uit verschillende fracties bestaan en 
de kans van een ontvangend land op hulp van die donor. De hypothese is dat publieke uitgaven van 
coalitieregeringen die op een groter aantal partijen steunen hoger zijn dan die van regeringen die op 
minder partijen steunen en dat ook de omvang van de ontwikkelingshulp hiermee positief gecorreleerd 
is. Aan de procedure voor het schatten van de effecten op langere termijn (door met vertragingen in het 
effect op te nemen) kleven ook bezwaren. Door met de verklarende variabelen vrij willekeurig in de tijd 
te schuiven en alle controlevariabelen weg te laten, ontstaan gemakkelijk statistische artefacten. Dit 
betekent dat de coëfficiënten aanzienlijk kunnen wijzigen bij opname van een of meer andere 
variabelen.

70 Slechts 10-20% van de ondersteunde bedrijven behaalde het door CBI gestelde doel om binnen twee 
jaar na afloop van het programma tot een additioneel exportvolume van 2,5 keer het bedrag dat CBI in 
het bedrijf investeerde te komen.
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positiever en concludeert dat het aannemelijk is dat Nederlandse projecten een positief 
effect hebben gehad op de handel van en met ontwikkelingslanden. Evaluaties van 
programma’s die zijn gericht op de bevordering van investeringen in ontwikkelingslanden 
laten een vergelijkbaar beeld zien. IOB concludeerde dat van veel programma’s op het 
terrein van private sector ontwikkeling wel bekend was hoeveel was uitgegeven en hoeveel 
bedrijven, boeren en huishoudens waren bereikt, maar dat nauwelijks inzicht bestond in 
het effect op de groei van ondernemingen, werkgelegenheid en inkomensverbetering.71  
Op basis van een review van de literatuur benadrukte het rapport wel het belang van 
investeringen in de verbetering van het ondernemingsklimaat, waaronder ook de 
infrastructuur.

Hoewel Trouw handel met Afrika hét middel tegen migratie noemde, refereert  
onderzoek naar de determinanten van migratie niet of nauwelijks aan de rol van handel  
(zie bijvoorbeeld OECD, 2016). De relatie is ook complexer dan het krantenartikel 
suggereerde: handel en migratie kunnen elkaar beïnvloeden en worden beide tegelijkertijd 
beïnvloed door tal van andere factoren (Parsons en Winters, 2014). Handel en migratie 
kunnen complementair zijn, maar ook substituten (Ojapinwa en Kolawole, 2007). Het 
verband kan dus positief zijn, maar ook negatief. Onderzoek naar de invloed van handel op 
de arbeidsmigratie van enkele Zuid-Europese landen naar Duitsland vond voor de periode 
1970-1998 een negatief effect (Bruder, 2004). De auteur verklaarde dit uit een daling van de 
verschillen in beloning. Recente reviews van de literatuur vinden geen empirisch bewijs 
voor een effect van handel op migratie (Parsons en Winters, 2014; Felbermayr et al., 2015). 
De conclusie is dat op dit moment te weinig inzicht bestaat in de invloed van handel op 
migratie om daarover uitspraken te kunnen doen.

Deze conclusie geldt zeker ook voor de invloed van buitenlandse investeringen op 
(irreguliere) migratie. Zo er een effect van handel en investeringen op migratie bestaat, dan 
loopt dit vooral via het effect op de economische ontwikkeling (Parsons en Winters, 2014). 
Investeringen leiden tot economische ontwikkeling in de vorm van werkgelegenheid en 
hogere inkomens, waardoor de noodzaak om te migreren afneemt, maar de mogelijkheden 
toenemen. Het netto effect is sterk afhankelijk van de aard van handel en investeringen. 
Indien zij niet bijdragen aan een inclusieve ontwikkeling, kunnen zij emigratie stimuleren 
(Clemens, 2014; IOB, 2018).

Deze conclusie wordt ook ondersteund door onderzoek van Gamso en Yuldashev (2018), 
waaruit blijkt dat hulp voor plattelandsontwikkeling tot een daling van de emigratie kan 
leiden. De centrale gedachte is dat urbanisatie gepaard gaat met een stijging van de 
emigratie en dat het tegengaan van migratie naar de steden deze afremt. Volgens de 
onderzoekers zijn bewoners van het platteland, voornamelijk boeren, meer geneigd in hun 
vertrouwde omgeving te blijven en migreren zij pas als zij daartoe worden gedwongen  
(door de sociaaleconomische omstandigheden). Hulp, in de vorm van plattelands-
ontwikkeling, is dan een effectief instrument om deze migratie (naar de steden) tegen te 

71 Het evaluatieprotocol uit 2012 heeft gezorgd voor een verbetering van de monitoring en evaluatie van 
de PSD-programma’s.
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gaan. Dat leidt dan tot een vertraging van de urbanisatie, wat weer een remmende werking 
heeft op de emigratie vanuit de steden. Verhoging van de hulp aan het platteland met 1% 
van het bnp leidt tot een daling van de emigratiegraad (het aantal emigranten gedeeld door 
de totale bevolking) met 0,93 procentpunt. Omgerekend komt dit voor lage inkomenslanden 
overeen met een bedrag van circa 1.000 dollar per inwoner.72 De resultaten leiden tot nog 
een belangrijke conclusie: de kosteneffectiviteit, gemeten als de kosten per vermeden 
migrant, is in landen met lage inkomens hoger dan in landen met hogere inkomens. Hulp 
voor stadsontwikkeling zou omgekeerd tot een versnelling van de urbanisatie en daarmee 
langs twee wegen tot een toename van de emigratie leiden. Voor deze laatste hypothese 
vinden de onderzoekers geen empirisch bewijs.73

De conclusie is dat de stand van het economisch onderzoek geen eenduidige uitspraken 
toelaat over het effect van handel en investeringen op irreguliere migratie. De vraag of 
handel en investeringen irreguliere migratie kunnen remmen, dan wel meer migratie 
uitlokken, is vooral afhankelijk van de aard van de handel en investeringen: voor zover zij 
zijn gericht op het bieden van het perspectief aan groepen jongeren die nu geen baan 
kunnen vinden kan dit een negatieve invloed hebben op de irreguliere migratie. Ongerichte 
stimulering kan het omgekeerde effect hebben.

4.6 Werkgelegenheid

Handel en investeringen zijn nauwe verbonden met het thema werkgelegenheid. De 
grondgedachte is uiteindelijk dat zij kwalitatief en kwantitatief zodanig kunnen bijdragen 
aan de werkgelegenheid, dat dit een remmend effect heeft op de irreguliere migratie. 
Internationaal onderzoek laat zien dat een hogere werkgelegenheid gepaard gaat met een 
lagere emigratie (Clemens en Postel, 2017).74 Empirisch onderzoek laat voor Noord-Afrika 
(Fargues, 2017) en Sub Sahara Afrika (Adepoju, 2017; Carbone, 2017; Migali, 2017; 

72 Het statische effect bedraagt bij een per capita inkomen van 1.000 dollar ongeveer 1.100 dollar. De 
onderzoekers geven het dynamische (lange termijn) effect niet. Wij hebben dat hier geschat op basis 
van de in een van de modellen opgenomen coëfficiënt voor de vertraagde afhankelijke variabele 
(0,138). Het langetermijneffect bedraagt dan ongeveer 925 dollar. 

73 In de studie neemt de migratie van het platteland naar de steden een centrale plaats inneemt, maar de 
onderzoekers hebben hierover maar weinig empirische informatie opgenomen. Zij geven alleen cijfers 
voor Arabische landen, maar die effecten zijn niet noodzakelijkerwijs representatief voor andere 
landen, terwijl die resultaten niet eenduidig zijn. Enkele assumpties lijken ook tegenstrijdig. Zo gaan zij 
er zowel vanuit dat boeren alleen migreren als het niet anders kan, alsook dat een effectief beleid in de 
stad een aanzuigende werking vanuit het platteland heeft. En vanuit de steden migreren mensen zowel 
omdat de lonen dalen door die aanzuigende werking alsook door het effect van stijgende lonen (door 
de investeringen in de steden). 

74 Clemens en Postel vergelijken voor verschillende groepen landen de jeugdwerkloosheid met de totale 
emigratiegraad. Zij trekken daaruit vergaande conclusies over de invloed van inkomen, werkloosheid 
en emigratie. Het is echter lastig om uit de door de auteurs gepresenteerde figuur causale verbanden af 
te leiden. Ten eerste speelt ook hier het probleem van de te grote invloed van kleine landen. Daarnaast 
valt niet vol te houden dat de omvang van de diaspora in het buitenland (in decennia opgebouwd) kan 
worden verklaard uit de huidige jeugdwerkloosheid. Ten derde is de meting van jeugdwerkloosheid in 
lage-inkomenslanden problematisch. 
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Beauchemin, 2018; Crawley et al., 2018; IOM, 2018) het verband zien tussen de frustratie die 
voortkomt uit de discrepantie tussen aspiraties en de mogelijkheden om die in eigen land te 
realiseren. Veel jongeren zijn niet in staat om een baan te vinden die recht doet aan hun 
opleiding en die zelfs maar voldoende is om boven de armoedegrens uit te komen. 

Dit betekent nog niet dat ieder werkgelegenheidsprogramma tot een daling van de 
emigratie leidt. Programma’s die de capaciteit om te migreren vergroten, zoals krediet- of 
trainingsprogramma’s, maar niet zorgen voor mogelijkheden om dat krediet of die 
verworven kennis en vaardigheden lokaal toe te passen, leiden wellicht tot meer migratie, 
terwijl programma’s die alternatieven voor migratie creëren wellicht effectiever zijn (Fratzke 
en Salant, 2018). Als migratie meer keus dan noodzaak is, kan extra inkomen voor een 
huishouden migratie mogelijk kan maken. Voor hen die minder te winnen hebben bij 
migratie of daarbij meer risico lopen, maar in een uitzichtloze positie zitten, kan het 
creëren van lokale werkgelegenheid er wel toe leiden dat zij van migratie afzien. 

Werkgelegenheidsprogramma’s veronderstellen dat met ontwikkelingsgeld de 
werkgelegenheid in omvang en kwaliteit kan worden verbeterd. De veronderstelling is dat 
de arbeidsmarkt niet goed werkt. Dat kan aan het aanbod of aan de vraag liggen of aan het 
feit dat vraag en aanbod elkaar niet weten te vinden. Als een gebrek aan geschikte 
werknemers het probleem is, kan het aanbod van arbeid worden verbeterd door training. 
Gebrek aan werkervaring kan bijvoorbeeld worden verholpen door jongeren vouchers voor 
een stage te geven. Als het probleem bij de vraag naar arbeid ligt, bijvoorbeeld omdat 
werkgevers het direct aannemen van personeel een te groot risico vinden, kunnen 
(tijdelijke) loonsubsidies voor stages worden ingezet (zie ook Ismail, 2015). En als vraag en 
aanbod elkaar niet vinden, kan worden bemiddeld. 

Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijfstrainingen veelal niet goed worden geëvalueerd en dat 
het bewijs over de effecten nogal dun is (Card et al., 2015; Blattman en Ralston, 2015; Alfonsi 
et al., 2017; McKenzie, 2017).75 Waar dat wel het geval is zijn de resultaten niet onverdeeld 
positief. McKenzie (2017) concludeert dat veel programma’s die zich richten op het 
vergroten van de inzetbaarheid (employability) van werknemers relatief duur zijn en op de 
lange termijn weinig effect sorteren. Hij noemt arbeidsbemiddeling, beroepstrainingen en/
of project die zelfstandig ondernemerschap bevorderen en programma’s die met subsidies 
de vraag naar arbeid stimuleren. Loonsubsidies zijn vooral geschikt om tijdelijke schokken 
op te vangen en ontslag te voorkomen of om tijdelijk werkgelegenheid te scheppen om een 
fragiele situatie (pre- of postconflict) te stabiliseren.

75 Card et. al. bekeken 200 econometrische studies en concluderen dat training geen effect op de korte 
termijn heeft, maar wel na een jaar of 2-3, waarbij programma’s die inzetten op algemene vaardighe-
den beter scoren. Ook de motivatie van de deelnemers speelt een rol. Training van langdurig werklozen 
en training tijdens een economische recessie levert betere resultaten op. Blattman en Ralston (2015) 
kijken specifiek naar werkgelegenheidsprogramma’s in fragiele staten. Zij concluderen ook dat het 
verbeteren van het aanbod van arbeid door training weinig effect heeft en relatief duur is. Ze 
concluderen dat het verschaffen van kapitaal voor een langere periode zelfstandig ondernemerschap 
kan bevorderen. Ook cash-for-work programma’s bevorderen werkgelegenheid door kapitaalsintensieve 
overheidsprojecten te vervangen door arbeidsintensieve.
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Werkgelegenheidsprogramma’s in lageinkomenslanden die zijn gericht zijn op training van 
algemene vaardigheden werken beter dan specifieke bedrijfstraining. Daarbij is vooral 
training voor zelfstandig ondernemerschap in de landbouw of in micro-ondernemingen 
kansrijk, zeker als deze wordt gecombineerd met cash transfers om financiële 
belemmeringen op te lossen (Fox en Kaul, 2017). Een voorbeeld van een programma om het 
aanbod van arbeid te verbeteren is een experiment in Uganda (Alfonsi et al., 2017; zie ook 
IOB, 2018). In dit experiment kreeg één groep beroepstraining (vocational training, VT) en een 
andere groep via het loon gesubsidieerde bedrijfstraining (BT).76 Het onderzoek bevestigt 
dat beroepstraining kosteneffectiever is dan gesubsidieerde bedrijfstraining. VT verlaagde 
het werkloosheidspercentage van de deelnemers met 9 procentpunten en BT met 6 procent. 
BT leidt meestal niet tot extra banen maar verbetert gedurende de training wel de 
productiviteit en winstgevendheid van bedrijven die geen extra personeel kunnen inhuren. 
VT leidt wel tot extra werkgelegenheid, vooral in de meest productieve bedrijven. 
Beroepstrainingen dragen verder niet alleen bij aan banen in loondienst, maar stimuleren 
ook zelfstandig ondernemerschap.

McKenzie (2017) wijst op de effectiviteit van maatregelen die zijn gericht op het opheffen 
van sectorale en geografische mismatches op de arbeidsmarkt. Omscholing (training 
gericht op een doelgroep met bewezen maar niet de juiste skills) en migratie, zowel 
binnenlands alsook naar landen in de regio of zelfs intercontinentaal, dragen meer bij aan 
de vermindering van werkloosheid dan generieke training, loonsubsidies en bemiddeling. 
Effectief ook zijn maatregelen die zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Een voorbeeld 
is een wedstrijd voor het schrijven van een businessplan in Nigeria (McKenzie, 2015). Daar 
kregen 1200 winnaars gemiddeld USD 50.000 om een bedrijf te starten of uit te breiden. 
Gezamenlijk creëerden zij 12.000 banen, 7.000 banen meer dan in de controlegroep. Het 
hele project kostte 60 miljoen dollar, oftewel iets meer dan USD 8.500 per additionele 
baan.77 De resultaten zijn gunstiger dan die van startup subsidieprogramma’s en business 
trainingsprogramma’s voor micro-ondernemingen, die vooral gericht zijn op arme 
zelfstandigen. Zij zorgen vaak wel voor meer inkomen, maar niet voor meer 
werkgelegenheid.

Voorwaardenscheppend beleid voor werkgelegenheid
Hoofdstuk 3 liet al zien hoe in Sub-Sahara Afrika een trage demografische transitie in 
samenhang met het uitblijven van een economische transitie heeft geleid tot een sterke 
stijging van het arbeidsaanbod enerzijds en een baanloze groei (‘jobless growth’) anderzijds 
(zie ook IOB, 2018). Juist deze divergentie draagt bij aan een stijging van de emigratie, waar 

76 De werkloosheid van de groep jongeren waar het programma zich op richtte lag rond de 60%. De 
onderzoekers vergeleken de twee groepen met jongeren die geen training kregen.

77 Hier liggen selectie-effecten op de loer, omdat de groep winnaars andere kenmerken heeft dan de 
controlegroep. Daarmee is het effect van de subsidie lastig vast te stellen. Of het echt additionele 
banen zijn is, zoals McKenzie ook schrijft, niet met zekerheid vast te stellen. De startups kunnen andere 
bedrijven wegconcurreren of voorkomen dat gelijksoortige bedrijven zonder subsidie ontstaan. 
Daartegenover staat dat alleen gekeken is naar de directe werkgelegenheidseffecten. De startups 
zorgen ook voor indirecte werkgelegenheid. Bij gebrek aan informatie veronderstelt de auteur dat de 
indirecte werkgelegenheidseffecten minstens zo groot zijn als de verdringingseffecten.
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verwacht mag worden dat zonder structurele veranderingen de problemen de komende 
decennia nog fors zullen toenemen. 

Onder verwijzing naar onderzoeksafdelingen van grote internationale organisaties zoals de 
Wereldbank, het IMF, VN en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, concludeerde IOB (2018) dat 
een geïntegreerd multisectoraal beleid vereist is om voldoende werkgelegenheid te kunnen 
creëren, harde valuta te genereren, het opdoen van kennis te stimuleren en de effectieve 
vraag te bevorderen (Stiglitz, 2017). Een belangrijke rol is weggelegd voor de overheid van de 
Afrikaanse landen bij het hierboven geschetste transitieproces (Chang, 2015; Stiglitz, 2017). 
Voor het beleid betekent dit dat in alle sectoren gekeken moet worden welke factoren de 
groei van de werkgelegenheid het meest belemmeren. De overheid moet actief beperkingen 
wegnemen en voorwaarden scheppen op het terrein van onderwijs, gezondheid, stedelijke 
ontwikkeling, upgrading van de agrarische sector en financiering. Donoren kunnen die 
overheden gezamenlijk helpen. Dat lijkt een eenvoudige en effectieve strategie om 
werkgelegenheid te scheppen zonder hoge kosten of verstorende subsidies.

De landbouwsector, waarin nog meer dan 60% van de beroepsbevolking actief is, staat 
daarbij centraal. Met uitzondering van Zuid-Afrika is de productiviteit in de landbouw in 
heel Sub-Sahara Afrika laag, zowel per hectare als per huishouden/ boer/arbeidskracht 
(Pardey, 2014; Benin, 2016). De meeste boeren hebben kleine bedrijven met een lage 
productiviteit. Analyses wijzen op veel mogelijkheden om de productiviteit zowel per 
hectare als per uur in de landbouw te verhogen. Wat de meest beperkende factor is, verschilt 
sterk. Landrechten, beschikbaarheid van kunstmest, verbeterde zaden, betere 
oogstmethoden en krediet kunnen bijdragen aan de productiviteit (ACET, 2017). Maar 
wellicht het allerbelangrijkst is dat er voldoende vraag is. Deze hangt sterk af van de 
transportkosten. Door de gebrekkige infrastructuur en grote afstanden zijn de 
voedselprijzen in Afrika relatief hoog. Daardoor is er weinig vraag, waardoor veel 
investeringen in productiviteitsverhoging niet rendabel zijn. Die hoge prijzen drijven ook 
de loonkosten op. Deze factoren malen dat het cruciaal is om de verbinding van de 
landbouwsector met de rest van de economie te versterken (ACET, 2017). Door de 
transportkosten tussen platteland en stad te verkleinen, dalen de kosten voor de boer, 
wordt de afzetmarkt vergroot en stijgen de farmgate prijzen en daarmee de 
investeringsmogelijkheden, terwijl in de stad de voedselprijzen dalen, waardoor de lonen 
internationaal meer concurrerend kunnen worden. Stijging van investeringen en 
productiviteit in de landbouw vormt ook de basis voor het ontstaan van werkgelegenheid in 
de verwerking van landbouwproducten en in de dienstverlening, zoals levering van inputs, 
opslag, onderhoud van machines, transport en financiering (OECD, 2018).

De verwerkende industrie kan zich ontwikkelen op basis van aanwezige grondstoffen, in 
combinatie met de landbouw en verwerking van landbouwproducten als basis voor 
werkgelegenheid, om enerzijds voldoende belastinggeld en harde valuta te krijgen. 
Newfarmer et al. (2018) noemen naast de mogelijkheden van agroprocessing telecom, ICT, 
toerisme, lucht- en wegtransport en financiële dienstverlening. De uitdaging in de 
dienstensector voor Afrikaanse landen is om diensten ook regionaal en internationaal te 
gelde te maken. Dat vraagt om opleiding, training, certificering en kwaliteitsbewaking. 
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Een volgende vorm, gericht op het stimuleren van werkgelegenheid is het stimuleren van 
lokale microbedrijven via het verbeteren van de lokale infrastructuur (veiligheid, water, 
sanitatie, elektriciteit en transport) en financiële inclusie. Deze bedrijven zijn een 
belangrijke bron van werkgelegenheid en inkomen en betalen vaak meer belasting dan 
grote bedrijven (Filmer et al., 2014). En tot slot kunnen de factoren die de groei van 
moderne sectoren in de weg staan worden weggenomen via verbetering van infrastructuur, 
instituties, financiële dienstverlening, innovatie, concurrentie, rechtsbescherming en 
kwaliteitsgaranties (IOB, 2018). Directe buitenlandse investeringen kunnen voorzien in 
kapitaal, afzetmarkten, technologie en management, maar kunnen ook meer 
arbeidsintensieve lokale bedrijven wegconcurreren. Speciale Economische Zones zijn in 
Afrika niet erg succesvol. Een recente studie van de African Union Commission en de OECD 
benadrukt dat buitenlandse investeringen veel meer dan nu het geval is gericht moeten zijn 
op het vergroten van de productiviteit, technologische kennis en 
toeleveringsmogelijkheden van lokale bedrijven. Ook pleit het rapport voor versterking van 
de economische relaties tussen stad en platteland, waarbij goede infrastructuur 
onontbeerlijk is, maar niet de enige factor (AUC/OECD 2018).

Circulaire migratie
De OECD (2016) pleit in het Perspectives on Global Development Report voor betere coördinatie 
van migratie om te komen tot “triple wins”: positieve uitkomsten voor herkomstlanden, 
bestemmingslanden en migranten. Concreet gaat het daarbij om het vergemakkelijken van 
regionale arbeidsmobiliteit, om visa-afgifte, diploma-erkenning, circulaire migratie, en 
global skills partnerships.

Met circulaire migratie wordt tijdelijke arbeidsmigratie aangeduid. Dat kan seizoensarbeid 
zijn, maar vaak gaat het om een gewone baan voor een beperkte periode om tekorten op de 
arbeidsmarkt te overbruggen. Het idee is dat circulaire migratie zorgt voor een triple win: 
arbeid zonder integratieproblemen voor bestemmingslanden, remittances en beter 
opgeleide terugkerende werknemers voor de oorsprongslanden en werk, inkomen en 
ervaring (scholing) voor de migranten. Succesverhalen beschrijven de partnerschappen van 
Spanje met Marokko, Colombia en Roemenië. Spanje kende een uitzonderlijke groei aan 
het begin van deze eeuw, toen het besloot om via circulaire migratie arbeidskrachten te 
werven voor verschillende sectoren. Constant et al. (2012) geven aan hoe circulaire migratie 
goed kan werken. Toelating moet bijvoorbeeld gebaseerd zijn op tekorten op de 
arbeidsmarkt, om verdringing te voorkomen. Overheden kunnen deze faciliteren en zorgen 
dat opgebouwde pensioenen en premies na terugkeer opneembaar zijn. Wanneer mensen 
perspectief hebben op meerdere verblijven, hun verdiensten gemakkelijk over kunnen 
maken naar hun land van oorsprong en uitzicht hebben op opwaartse mobiliteit, zijn ze 
bereid om daadwerkelijk terug te keren naar hun herkomstland.

Bij global skills partnerships (Clemens, 2017) werken werkgevers uit bestemmingslanden samen 
met scholen en trainingscentra in herkomstlanden, gecoördineerd door de overheden van 
beide soorten landen. De opleidingsinstituten leiden op voor al dan niet tijdelijke banen in 
bestemmingslanden. Daarbij kunnen meer mensen worden opgeleid dan er willen/kunnen 
migreren, zodat het oorsprongsland ook van de betaalde opleiding profiteert. Daarmee is 
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brain drain uitgesloten. Circulaire arbeidsmigratie en Global Skills Partnerships zijn 
voorbeelden van triple wins, waarbij ook de werkgelegenheid in de herkomstlanden wordt 
bevorderd. Zoals IOB concludeerde: “Donoren zouden meer kunnen experimenteren met 
vormen van (tijdelijke) arbeidsmigratie” (IOB, 2018, p. 100).

4.7 Onderwijs

In push- en pullbenaderingen vormt slecht onderwijs in het land van herkomst (voor 
ouders) een prikkel om te migreren. Voor deze stelling bestaat ook empirisch bewijs. Zo 
leidt in Afrika, vooral op het platteland, de wens van ouders om ervoor te zorgen dat hun 
kinderen beter onderwijs krijgen tot migratie, zowel naar de steden als naar het buitenland 
(De Haas, 2017). De afwezigheid van middelbare scholen is vaak een reden om kinderen 
naar de stad te laten gaan, hetzij naar familie, hetzij naar een kostschool. Ouders emigreren 
ook om de scholing van kinderen in het land van herkomst te financieren (OECD, 2016 en 
2017). Verbetering van het onderwijs op het platteland kan migratie dan tegengaan. De 
beleidsmatige conclusie lijkt daarmee eenvoudig: verbeter de toegang tot en de kwaliteit 
van het onderwijs.

De langere termijneffecten zijn echter minder eenduidig, omdat onderwijs er ook voor 
zorgt dat jongeren meer in aanraking komen met stedelijke levensstijlen (De Haas, 2017). 
Onderwijs leidt zowel tot een toename van de mogelijkheden om te migreren, alsook tot 
een toename van de aspiraties. Migranten zijn gemiddeld hoger opgeleid en migranten met 
een hogere opleiding kiezen verder verwijderde bestemmingen dan lager opgeleide 
migranten (Beauchemin et al., 2018). Dit geldt ook voor vluchtelingen en irreguliere 
migranten (IOM, 2018; Beauchemin, 2018).

Onderzoek wijst uit dat verbetering van het onderwijs per saldo migratie bevordert (Massey, 
2010; De Haas, 2017; Dao et al., 2018), al kan een verhoging van de onderwijsdeelname op 
de korte termijn een mitigerend effect hebben (Fratzke en Salant, 2018). Dao et al. (2018) 
concluderen dat een stijging van het opleidingsniveau, naast macro-economische factoren, 
een belangrijke rol speelt bij het oplopen van de migratie. De OECD (2016) komt op basis 
van een analyse over de periode 1990-2015 tot dezelfde conclusie. Flahaux (2017) 
concludeert dat in Afrika het effect van onderwijs op migratie groter is voor 
intercontinentale migratie, dan de migratie binnen het continent. Deze conclusie is 
overigens gebaseerd op een vergelijking tussen landen, waarbij ook hier de enodgeniteit 
van onderwijs wordt genegeerd, wat de beleidsmatige conclusies aanzienlijk nuanceert. Zo 
gaan een hogere kwaliteit van het onderwijs en intercontinentale emigratie weliswaar 
samen, maar komt dat vooral ook omdat de economische ontwikkeling beide stimuleert. 

Verschillende ontwikkelingslanden hebben in de afgelopen decennia geïnvesteerd in het 
verbeteren van hun onderwijssysteem en zijn daarmee aantrekkelijk geworden voor 
studenten uit omringende landen (OECD, 2017). Deze studenten krijgen dan beter onderwijs 
dan in hun eigen land beschikbaar is, maar tegen lagere kosten dan in Europa of de 
Verenigde Staten. Beroepsopleidingen worden ook een steeds belangrijker instrument in 
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het arbeidsmarktbeleid in ontwikkelingslanden. Internationaal blijkt dat in Afrikaanse 
landen met een groter aanbod voor tertiair onderwijs de emigratie van studenten naar 
andere landen lager is dan in landen waar het aanbod slechter is (Kritz, 2015). Versterking 
van het tertiair onderwijs kan daarmee een kosteneffectieve methode zijn om de negatieve 
effecten van een brain drain te beperken. Een voorwaarde is dan wel dat er voor de 
afgestudeerden ook banen zijn (IOB, 2018).

De OECD (2017) analyseerde wat het effect is van verschillende onderwijsinterventies op 
migratiebeslissingen. De organisatie maakte onderscheid tussen a) conditionele 
inkomensoverdrachten, b) investeringen in onderwijsvoorzieningen zoals schoolboeken, 
-uniformen en -maaltijden, en c) ondersteunende programma’s zoals transport, 
alfabetiseringsprogramma’s en programma’s die jonge moeders in staat stellen onderwijs te 
blijven volgen. Van deze drie typen blijken cash transfer programma’s de grootste invloed op 
migratie te hebben: zowel in positieve als in negatieve zin (OECD, 2017). Een verklaring voor 
de uiteenlopende conclusies is dat de effecten samenhangen met de omvang van de 
overdracht en de mate van conditionaliteit (IOB, 2018). Hagen-Zanker en Himmelstine 
(2013) concluderen dat goed uitgevoerde programma’s, die huishoudens een betrouwbare 
bron van inkomsten geven, emigratie kunnen helpen voorkomen. De context is echter 
cruciaal: in gebieden met slechte werkgelegenheidsvooruitzichten leiden deze programma’s 
alleen tot uitstel van emigratie.

Een recente literatuurstudie in opdracht van IOB van onderwijs aan vluchtelingen 
(Compernolle en Hansen-Shearer, 2018) concludeert dat vluchtelingen veel belemmeringen 
ondervinden bij het vinden van goed onderwijs voor hun kinderen, zoals een gebrek aan 
informatie over opleidingsmogelijkheden, juridische belemmeringen, een grote afstand tot 
scholen, slechte kwaliteit en beperkte relevantie van het onderwijs, mede als gevolg van een 
gebrek aan middelen, plaatsing van de kinderen in de verkeerde klas en xenofobie, pesten 
van kinderen en culturele barrières. Daarnaast kan een te laag inkomen maken dat ouders 
zich gedwongen voelen hun kinderen te laten werken. Deze factoren kunnen bijdragen aan 
de wens om verder te migreren. In die gevallen kan een versterking van investeringen in 
onderwijs aan vluchtelingen bijdragen aan het tegengaan van verdere migratie. Er is echter 
nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten.78

Onderwijs, bevolkingsgroei en migratie
Economische ontwikkeling vergroot op langere termijn het aantal hoger opgeleiden in de 
samenleving en daarmee de emigratie, maar tegelijkertijd vertraagt deze ook de groei van 
de bevolking (Docquier, 2018). Een hoge bevolkingsgroei leidt niet alleen tot een absolute 
toename van het aantal migranten, maar kan ook bijdragen aan een hogere emigratiegraad.

Een effectieve manier om de bevolkingsgroei te beperken is het stimuleren van onderwijs 
aan meisjes (Europese Commissie, 2018; IOB, 2018). Een stijging van het secundair 
onderwijs leidt allereerst tot een aanzienlijke daling van het aantal meisjes dat al op heel 

78 Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt aan een grote evaluatie van de effecten van opvang in de 
regio in de Hoorn van Afrika. Dit onderzoek zal meer zicht moeten geven op de effecten. 
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jonge leeftijd een kind krijgt. Zo krijgt in Ethiopië ruim 60% van de vrouwen zonder 
onderwijs een kind voor het bereiken van het twintigste levensjaar; voor vrouwen met 8 jaar 
onderwijs is dat 16% (Pradhan en Cunning, 2016). Een jaar extra jaar onderwijs van meisjes 
leidt tot een verlaging van de kans op tienergeboorten met 7 procentpunt en een afname 
van de kans op een tienerhuwelijk met 6 procentpunt. Daarnaast krijgen hoger opgeleide 
vrouwen ook minder kinderen: in landen met een hogere deelname van meisjes aan het 
secundair onderwijs krijgen jonge vrouwen tot 20 jaar gemiddeld veel minder kinderen (zie 
ook figuur 4.4). Landen als Niger en Mali combineren een lage deelname aan het secundair 
onderwijs met een hoog aantal jonge vrouwen dat kinderen krijgt. Mauritius en Zuid-Afrika 
bevinden zich aan het andere einde van het spectrum met een hoge onderwijsdeelname en 
een veel lager aantal geboorten onder jonge vrouwen in de leeftijd van 15-19 jaar. Rwanda is 
een duidelijke uitzondering: daar is het aantal geboorten per 1.000 vrouwen in de leeftijd 
van 15-19 jaar relatief laag, ondanks een lage deelname van meisjes aan het secundair 
onderwijs. Dit is een gevolg van de actieve bevolkingspolitiek van de Rwandese regering 
(IOB, 2018). Per saldo hangt een 50 procentpunt hogere deelname aan het secundair 
onderwijs samen met een daling van ongeveer 90 geboorten per 1000 meisjes in de leeftijd 
van 15-19 jaar.79 

Figuur 4.4 Onderwijsdeelname meisjes en bevallingen onder jonge vrouwen 
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79 De grafiek geeft alleen een correlatie weer en niet een causaal verband. Zo is ook sprake van 
omgekeerde causaliteit: meisjes vallen ook uit omdat ze een kind hebben gekregen. Toch blijkt uit een 
statistische analyse voor sub-Sahara Afrika (o.b.v. panel data voor de periode 1993-2016 (bron: WDI) die 
corrigeert voor de mogelijke invloed van andere factoren, dat het verband blijft bestaan. De analyse 
controleert voor endogeniteit door gebruik van fixed effects en met deelname aan primair onderwijs als 
instrument voor deelname aan secundair onderwijs. Inkomen is opgenomen als controlevariabele. De 
conclusies zijn in overeenstemming met de literatuur (Canning et al., 2015).
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Hoewel een hogere opleidingsgraad tot meer migratie leidt en kinderen van hoger 
opgeleiden vrouwen relatief vaker migreren dan kinderen van lager opgeleide vrouwen, 
blijkt het effect van een lagere bevolkingsgroei op migratie per saldo negatief. Dit maakt dat 
verschillende studies aandacht besteden aan de invloed van de demografische ontwikkeling 
op migratie (OECD 2016, Europese Commissie, 2018; ACVZ, 2018).

Migratie kan ook de groei van de bevolking in het land van herkomst beïnvloeden 
(Mountford en Rapoport, 2016). Migratie draagt bij aan de overdacht van normen en 
waarden (social remittances) uit het nieuwe land van bestemming (Beine et al., 203). Waar 
sociale netwerken aan de ene kant (en op de korte termijn) bijdragen aan een toename van 
het aantal migranten, kunnen zij hierop op langere termijn ook een remmend effect 
hebben. Maar de beleidsmatig belangrijkste conclusie van Mountford en Rapoport is dat 
beslissingen over het aantal kinderen samenhangen met de verwachte opbrengst van 
onderwijs en dat die beslissingen dus worden beïnvloed door de mondiale vraag naar 
arbeid. Migratie heeft allereerst invloed op de verwachte opbrengst van onderwijs en 
daarmee ook op de gezinsplanning.

4.8 Intern beleid en interne factoren

Het interne migratiebeleid definieert de inreismogelijkheden en de regels voor legale 
migratie. Daarnaast zijn grensbewaking en effectieve uitzetting van belang voor het 
beperken van irreguliere immigratie.

Volgens een aantal studies leidt het alleen aanscherpen van visumeisen en grensbewaking 
wel tot een verandering van migratievormen, maar niet tot een vermindering van totale 
migratie (Czaika en Hobolth, 2014; De Haas, 2011c; Duvell, 2009; ODI, 2015). Zo heeft 
volgens een aantal onderzoekers een restrictiever migratiebeleid in Europa en de Verenigde 
Staten vooral geleid tot een toename van de irreguliere migratie (De Haas, 2007; Czaika en 
De Haas, 2013; Dustmann et al., 2017; Europese Commissie, 2018). De Wereldbank (2018) 
laat zien hoe de irreguliere migratie vanuit Mexico naar de Verenigde Staten toenam nadat 
dat laatste land in 1965 de mogelijkheden voor circulaire (tijdelijke) migratie aanzienlijk had 
beperkt. Een ander effect was dat tijdelijke migranten niet meer naar Mexico terugkeerden. 
Voor Nederland onderzocht het WODC (2009) de effecten van de aanscherping in 2004 van 
de inkomens- en leeftijdseis voor huwelijk en gezinshereniging. Het WODC concludeert dat 
met name door de inkomenseis het aantal aanvragen is gedaald, maar dat de maatregel ook 
tot meer irreguliere migratie en gebruik van alternatieve routes (andere visa en via andere 
landen) heeft geleid. Ook wordt wel de vraag gesteld hoe Europa 9.000 km landgrens en 
44.000 km zeegrens moet bewaken als dat de VS al niet lukt met de iets meer dan 3.000 km 
grens met Mexico.80 

80 Zie bijvoorbeeld https://decorrespondent.nl/191/
hoe-bewaak-je-een-grens-van-53-000-kilometer/14196457-d2a499bd. 

https://decorrespondent.nl/191/hoe-bewaak-je-een-grens-van-53-000-kilometer/14196457-d2a499bd
https://decorrespondent.nl/191/hoe-bewaak-je-een-grens-van-53-000-kilometer/14196457-d2a499bd
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Enkele recentere onderzoeken zijn positiever. De OECD (2016) concludeert dat restrictief 
immigratiebeleid van bestemmingslanden wel effectief kan zijn. Visavereisten kunnen 
bijvoorbeeld de instroom van migranten beperken. Daar staat tegenover dat een ongewenst 
neveneffect kan zijn dat deze ook de terugkeer beperken, omdat migranten bang zijn niet 
meer terug te kunnen keren naar het land waar zij op dat moment leven (Czaika en De Haas, 
2017). Flahaux (2017) en De Haas (2018) concluderen dat restrictief immigratiebeleid wel 
degelijk effectief kan zijn, al kan het beleid niet-beoogde neveneffecten hebben die de 
effectiviteit ondergraven:
1. Migratiebeperkingen kunnen leiden tot andere beoogde bestemmingslanden, 

waardoor het probleem alleen wordt verplaatst;
2. Beperking van migratieroutes kan leiden tot het ontstaan van nieuwe routes (zie ook 

Tubiana et al., 2018;
3. Migratiebeperkingen kunnen leiden tot een formele verschuiving van motieven (zoals 

asiel) of tot irreguliere migratie;
4. Migratiebeperkingen dragen bij aan langduriger verblijf in transitlanden en de 

toevlucht tot smokkelaars. Beide kunnen leiden tot hoge risico’s voor de migranten; 
5. Aangekondigde beperkingen kunnen juist migratie uitlokken;
6. Migratiebeperkingen kunnen er toe leiden dat circulaire migranten zich permanent 

vestigen uit vrees later niet meer terug te kunnen;81

7. Snelle procedures en uitzetting kunnen wel tot minder asielprocedures leiden, maar 
niet noodzakelijkerwijs tot minder irreguliere migranten, zolang de vraag naar 
informele arbeid in Europa niet afneemt of de mogelijkheden voor migranten in de 
oorsprongslanden niet toenemen.

Een belangrijke vraag in het migratiedebat is of irreguliere migratie kan worden voorkomen 
door meer legale migratie toe te staan. Het bevorderen van legale migratieroutes en het 
voorkomen van irreguliere migratie zijn beide pijlers onder het Europese en Nederlandse 
migratiebeleid. 

Onderzoekers in de neoklassieke traditie zien grote economische voordelen van het 
wegnemen van migratiebelemmeringen, net als het geval is voor het vrij verkeer van 
goederen of kapitaal (zie bijvoorbeeld Clemens, 2011 en Clemens en Pritchett, 2016). 
Volgens Kennan (2013) zou het wegnemen van immigratiebelemmeringen tot meer dan een 
verdubbeling van het inkomen in ontwikkelingslanden leiden.82 Zoals we gezien hebben 
zou dat in sommige ontwikkelingslanden tot meer en in andere tot minder emigratie 
leiden. Een belangrijke vraag is echter hoe realistisch de theoretische aannames zijn (Borjas, 
2015). We weten niet wat het effect is van de mogelijke emigratie van tientallen miljoenen 

81 Deze conclusie is in overeenstemming met onderzoek van Koser en Kuschminder (2017) naar de 
motieven van migranten om terug te keren. Daaruit blijkt dat omstandigheden in het land waar ze 
verblijven veruit het belangrijkst zijn bij die beslissing. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, 
vergroot een veilige juridische status in het ontvangende land de geneigdheid om terug te keren 
(Russell en Lulle, 2018; Beauchemenin, 2018).

82 De vraag is hoe realistisch de theoretische aannames hierbij zijn. We weten niet wat het effect is van de 
emigratie van honderden miljoenen mensen (Borjas, 2015).
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mensen op de productiviteit en de productiviteitsontwikkeling in de ontvangende landen 
(Borjas, 2015).

Het effect van reguliere migratie op irreguliere migratie in een wereld zonder vrij verkeer 
van personen is niet evident. Vergroting van reguliere mogelijkheden kan alleen een effect 
hebben op irreguliere migratie als er substitutie plaatsvindt. Dus als migranten voor 
reguliere wegen in plaats van irreguliere wegen kiezen. Anders vergroot het alleen maar de 
migratie. In dat geval kan het zelfs vanwege netwerkeffecten tot meer irreguliere migratie 
leiden. Reguliere migratie tussen Mexico en de VS heeft de irreguliere migratie verminderd, 
maar alleen in combinatie met strikte handhaving van de wet die het in dienst nemen van 
irreguliere migranten verbiedt (Clemens en Gough, 2018). De Haas (2018) wijst erop dat 
snelle procedures en uitzetting tot minder asielprocedures kunnen leiden. Maar hij voegt 
daaraan toe dat deze niet noodzakelijkerwijs tot minder irreguliere migranten leiden, 
zolang de vraag naar informele arbeid in Europa niet afneemt.

4.9 Samenvatting en conclusies

Dit hoofdstuk richtte zich op de vraag of het mogelijk is om met instrumenten voor 
internationale samenwerking (irreguliere) migratie uit zuidelijke landen te beïnvloeden. De 
hoofdconclusie is dat de mogelijkheden niet heel groot zijn, maar dat het tegelijkertijd 
onjuist is te stellen dat meer samenwerking alleen tot meer migratie zal leiden.

Het voorgaande hoofdstuk concludeerde dat er een (licht) positief verband bestaat tussen 
ontwikkeling en migratie: ontwikkeling leidt tot meer migratie. Dit betekent dat een 
ongericht, uitsluitend op economische groei gericht beleid kan leiden tot een toename van 
de migratie. Dit effect moet overigens niet worden overschat. Hoewel er voldoende bewijs 
is dat internationale samenwerking een positief effect heeft op ontwikkeling, is de omvang 
van de hulp, zowel in relatie tot de eigen inspanningen van landen, als tot andere externe 
financieringsstromen, zodanig gering dat dit effect op macroniveau niet heel groot kan zijn. 
Dit laatste geldt vooral voor de meer ontwikkelde landen waar buitenlandse investeringen 
en geldovermakingen van migranten omvangrijker zijn dan ontwikkelingshulp (ODA).  
Voor deze landen, waaronder landen in Noord-Afrika, maar bijvoorbeeld ook Nigeria, is een 
samenwerking op het terrein van handel en investeringen in samenhang met mogelijk-
heden van circulaire migratie, afspraken over beperkingen en interne maatregelen die zijn 
gericht op de beperking van de irreguliere migratie effectiever dan ontwikkelingshulp. Deze 
laatste kan het meest kosteneffectief zijn voor de minst ontwikkelde landen, waarvoor de 
omvang van de ODA nog groter is dan die van buitenlandse investeringen en 
geldovermakingen. 

In de afgelopen jaren is een aantal empirische studies verschenen die de relatie 
onderzochten tussen ontwikkelingssamenwerking en migratie. Deze komen tot 
uiteenlopende conclusies over dit verband. Dit is deels een gevolg van methodologische 
problemen. Verschillende onderzoeken neigen er naar alle (bilaterale) hulp te relateren aan 
(alle) migratie. Dit leidt gemakkelijk tot een onderschatting van de effecten van gericht 
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beleid: enerzijds omdat een groot deel van de hulp naar landen gaat die niet of nauwelijks 
migratielanden zijn en omdat een aanzienlijk deel van de hulp niet is gericht op de 
beperking van de migratie, anderzijds ook omdat het beleid er niet op is gericht alle vormen 
van migratie te beperken. Anders geformuleerd: de meest cruciale variabelen zijn nogal 
ruwe proxies voor wat de onderzoekers eigenlijk willen meten. Onderzoeken naar het effect 
van gerichte hulp op migratie vinden wel een negatief verband en dit effect is ook groter 
dan het gevonden effect bij studies die de totale (bilaterale) hulp analyseren. Dit geldt ook 
voor studies die de effecten van ontwikkelingssamenwerking op specifieke vormen van 
migratie (vluchtelingen en asielzoekers) onderzochten. De gevonden effecten zijn klein, 
maar het is heel wel mogelijk dat voor meer specifiek op grondoorzaken voor migratie 
gerichte hulp in de toekomst grotere effecten worden gevonden. Een andere belangrijke 
conclusie van het onderzoek naar meer gerichte hulp is dat de kosteneffectiviteit, gemeten 
als de kosten per vermeden migrant, voor lage inkomenslanden groter is dan voor landen 
met hogere inkomens.

Het empirisch onderzoek naar de invloed van handel en investeringen op migratie levert 
over het algemeen geen duidelijke conclusies op. Een reden is dat beide zowel kunnen 
leiden tot meer migratie (als ze complementair zijn), alsook tot minder migratie (als ze 
substitueerbaar zijn). Daar komt bij dat het netto resultaat via het effect op de economische 
ontwikkeling loopt. Het netto effect is sterk afhankelijk van de aard van handel en 
investeringen. Indien zij bijdragen aan een inclusieve ontwikkeling, kunnen zij irreguliere 
migratie afremmen. Investeringen in plattelandsontwikkeling zijn een voorbeeld.

Investeringen in de bevordering van een arbeidsintensieve sociaaleconomische 
ontwikkeling kunnen irreguliere migratie enigszins afremmen. Daarbij is een 
gecombineerde inzet op de agrarische sector, stimulering van een arbeidsintensieve 
industrie (waaronder de verwerking van landbouwproducten) en van moderne 
dienstensectoren en eigen ondernemerschap in microbedrijven effectiever dan direct 
arbeidsmarktbeleid in de vorm van bedrijfstraining, loonsubsidies en arbeidsbemiddeling. 
Onderzoek naar kansrijke transformatieprocessen wijst uit dat de inzet zou moeten bestaan 
uit voorwaardenscheppend beleid op het terrein van landrechten, infrastructuur, 
financiering, innovatie, concurrentie, rechtsbescherming en kwaliteitsgaranties. 
Buitenlandse investeringen moeten meer dan nu gericht zijn op het vergroten van de 
productiviteit, technologische kennis en toeleveringsmogelijkheden van lokale bedrijven.

Er is veel empirisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen onderwijs en ontwikkeling, 
maar minder naar de relatie tussen onderwijs en migratie. In de literatuur bestaat 
overeenstemming dat verbetering van onderwijs op de korte termijn kan bijdragen aan een 
vermindering van migratie, zowel van het platteland naar de steden, als migratie naar een 
ander land en verdere migratie van vluchtelingen. Op langere termijn kan onderwijs 
emigratie stimuleren. De vraag welk effect overheerst, is afhankelijk van de 
arbeidsmarktperspectieven na afronding van de opleiding. Onderzoek van de OECD 
suggereert dat op onderwijs gerichte conditionele inkomensoverdrachten effectief kunnen 
zijn in de beperking van emigratie. De effectiviteit is afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden.
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Versterking van (secundair) onderwijs aan meisjes is een effectief instrument om bij te 
dragen aan de daling van de bevolkingsgroei. Het draagt enerzijds bij aan het voorkomen 
dat meisjes in de schoolgaande leeftijd al kinderen krijgen, terwijl vrouwen die meer 
onderwijs hebben genoten in de regel ook minder kinderen krijgen. De toename van de 
emigratie uit Sub-Sahara Afrika in de afgelopen decennia kan grotendeels worden verklaard 
door de bevolkingsgroei en naar verwachting zal dat in de komende decennia niet anders 
zijn. Onderwijs aan meisjes kan een matigende invloed hebben op deze groei.

Onderzoeken naar de effectiviteit van het interne migratiebeleid bevestigen dat dit effectief kan 
zijn, al kunnen onbedoelde neveneffecten (zoals verschuiving van bestemmingslanden en 
migratieroutes, het niet meer terugkeren van tijdelijke migranten en een toegenomen rol 
van smokkelaars) de effectiviteit ondermijnen. Meest effectief lijkt een beleid dat zowel 
inzet op het aanpakken van enkele grondoorzaken, dat de mogelijkheden voor tijdelijke 
migratie verruimt en tegelijkertijd is gericht op versterking van de interne instrumenten. 
Met circulaire migratie en skills partnerschappen kan migratie worden afgeremd. Circulaire 
arbeidsmigratie kan een substituut zijn voor irreguliere migratie, maar alleen als 
tegelijkertijd de prikkels voor irreguliere migratie worden aangepakt. Het is ook een kwestie 
van schaal. Met de huidige omvang van de ontwikkelingssamenwerking zijn wel effecten te 
boeken, maar die zijn bescheiden in relatie tot de omvang van de problematiek. 
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Bijlagen

Bijlage I Ontwikkeling intercontinentale migratie

Tabel I.1 Continentale en intercontinentale migratie (2000; aantallen x 1 mln.)

Continent van herkomst:

Continent van 
bestemming:

Europa Noord-
Afrika

Sub-
Sahara 
Afrika

West-
Azië

Overig 
Azië

Oceanië Noord-
Amerika

Midden- 
en 

Zuid-
Amerika

Totaal

Europa 31 3 2 6 10 1 2 56

Noord-Afrika 1 1

Sub-Sahara 
Afrika

12 14

West-Azië** 2 2 1 5 8 18

Overig Azië 5 1 23 31

Oceanië 3 1 1 5

Noord-Ame-
rika

7 1 1 10 1 19 40

Midden- en 
Zuid-Amerika

1 1 4 7

Totaal 50 5 16 13 52 1 3 25 173

* Aantallen migranten die zich in een ander land hebben gevestigd (stock data). Indien leeg: <500.000 migranten. 
Totaalcijfers inclusief migranten waarvan het land van herkomst niet bekend is. 
** Voornamelijk Midden-Oosten.83 
Bron: United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2018). Trends in International Migrant Stock: 
Migrants by Destination and Origin. Bewerking onderzoekers.

83 De UNDESA-definitie van een migrant is iemand die op een bepaald moment (langer) in een ander land 
aanwezig is. Gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op de in het buitenland geboren bevolking van een 
land en gegevens over buitenlands staatsburgerschap.
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Tabel I.2 Continentale en intercontinentale migratie (2017; aantallen x 1 mln.)

Continent van herkomst:

Continent van 
bestemming:

Europa Noord-
Afrika

Sub-
Sahara 
Afrika

West-
Azië

Overig 
Azië

Oceanië Noord-
Amerika

Midden- 
en 

Zuid-
Amerika

Totaal

Europa 41 5 4 6 14 1 5 78

Noord-Afrika 1 2

Sub-Sahara 
Afrika

1 19 23

West-Azië** 2 3 1 13 21 43

Overig Azië 5 29 37

Oceanië 3 3 1 8

Noord- 
Amerika

8 1 2 2 15 1 26 58

Midden- en 
Zuid-Amerika

1 1 6 10

Totaal 61 9 27 23 83 2 4 38 258

* Aantallen migranten die zich in een ander land hebben gevestigd (stock data). Indien leeg <500.000 migranten. 
Totaalcijfers inclusief migranten waarvan het land van herkomst niet bekend is.  
** Voornamelijk Midden-Oosten. 
Bron: United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2018). Trends in International Migrant Stock: 
Migrants by Destination and Origin. Bewerking onderzoekers.

Figuur I.1 Migratie naar de EU 2014-2018*
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* Totale immigratie (OECD-data 2014-2016); irreguliere migratie 2014 - eerste maanden van 2018. 

Bron: OECD; Frontex.
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Tabel I.3 Vluchtelingen en asielzoekers naar herkomst en regio van opvang (2017; aantallen x 1.000) 

Continent van herkomst:

Continent van 
bestemming:

Europa en 
Centraal-

Azië

Midden- 
Oosten 

en 
N-Afrika

Sub-
Sahara 
Afrika

Zuid-
Azië

Oost-
Azië / 

Oceanië

Latijns-
Amerika

Noord-
Amerika

Staten-
loos / 

On-
bekend

Totaal

Europa en 
Centraal-Azië

500 1.421 794 749 62 41 0 232 3.800 

Midden- 
Oosten en 
N-Afrika*

38 5.963 444 954 0 0 0 91 7.491 

Sub-Sahara 
Afrika

0 29 6.723 42 0 0 0 32 6.827 

Zuid-Azië 0 2 2 1.570 1.062 0 0 0 2.636 

Oost-Azië /
Oceanië

7 41 15 67 612 1 0 7 749 

Latijns- 
Amerika

2 14 35 8 3 327 0 47 435 

Noord- 
Amerika

80 78 125 85 167 540 2 9 1.086 

Totaal 627 7.549 8.137 3.475 1.907 909 3 418 23.025 

* Voor vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika is Turkije als bestemming bij deze regio geteld. Het 
gaat daarbij om 3,6 miljoen vluchtelingen, waarvan 3,4 miljoen uit Syrië. In 2017 ving Turkije in totaal 3,8 miljoen 
vluchtelingen op. 
Bron: UNHCR (2018).
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Bijlage II  Demografische opbouw Sub-Sahara Afrika en  
de Europese Unie

Figuur II.1 Bevolkingspiramide Europese Unie en Sub-Sahara Afrika (2015; mln. personen) 
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Bijlage III Resultaten statistische analyses

De beide regressievergelijkingen hieronder laten het bestaan van een migratieboog zien 
voor de periode 1990-2015 (gebaseerd op stock data UNDESA). De inkomensvariabele (log 
inkomen per capita (obv van koopkrachpariteiten tegen constante prijzen) is positief en de 
kwadratische term negatief, wat de boogvorm (van een omgekeerde u) weergeeft. De 
omvang van de bevolking heeft een negatief effect op de emigratiegraad: grote landen 
hebben een lagere emigratiegraad dan kleinere landen: bij een bevolking van 100 miljoen 
inwoners is de emigratiegraad bijna 9 procentpunt lager dan bij een bevolking van 1 miljoen 
personen. Uit de tweede vergelijking blijkt dat het effect van inkomen op migratie halveert 
als wordt gewogen voor de bevolkingsomvang.

De vergelijking voor de intercontinentale migratie leidt tot dezelfde conclusies, met dien 
verstande dat de coëfficiënten vanzelfsprekend kleiner zijn. Ook hier halveren de 
coëfficiënten voor het inkomen bij weging met de omvang van de bevolking.

Tabel III.1 De relatie tussen inkomen en emigratiegraad 

Totale emigratiegraad
(gecorrigeerd voor aantallen 
vluchtelingen)

Intercontinentale emigratie
(ongecorrigeerd)

ongewogen gewogen ongewogen gewogen

Inkomen per capita  
(log, obv PPP en 
constante prijzen)

0,36***
(8,54)

0,16***
(4,45)

0,22***
(7,99)

0,13***
(6,69)

Inkomen kwadraat -0,045***
(-8,11)

-0,020***
(-4,27)

-0,027***
(-7,40)

-0,020***
(-6,53)

Bevolking (x 1 mln.) -0,000086***
(-8,35)

-0,000029***
(-16,43)

-0,000036***
(-7,49)

-0,000014***
(-11,31)

Trenda 0,00060**
(2,48)

0,00020
(1,46)

0,00023
(1,43)

0,000014*
(1,64)

Constante -0,64***
(-8,30)

-0,27***
(-4,16)

-0,41***
(-8,15)

-0,23***
(-6,48)

N 902 901 906 906

R2 adj. 0,10 0,25 0,08 0,19

* Significant bij p<10%; ** significant bij p<5% ; ** significant bij p<1%.  
a Deze heeft de waarde 0 voor 1990, 5 voor 1995, etc.  
T-waarden (gebaseerd op robuuste standaardfouten) tussen aanhalingstekens. 
In de eerste twee vergelijkingen is gecorrigeerd voor het aantal vluchtelingen. Dat is niet gedaan in de beide 
vergelijkingen voor de intercontinentale migratie. Daardoor tellen deze een land meer (5 waarnemingen). 
Data: UNESA en UNHCR.



Ontwikkeling en migratie

| 104 |

De onderstaande tabel geeft de resultaten voor Afrika alleen. Gegeven de lage gemiddelde 
inkomens gaat de interesse hierbij veel minder uit naar de kwadratische term als wel naar 
de positieve relatie tussen inkomen en migratie. Een vergelijking van de tabellen III.1 en 
III.2 laat zien dat de relatie tussen inkomen en emigratie voor (Sub-Sahara) Afrika veel 
minder sterk is dan dat voor andere continenten het geval is. De dummy voor Noord-Afrika 
laat zien dat intercontinentale emigratiecijfers in deze landen ook los van inkomens-
verschillen circa 2-3 procentpunt hoger zijn dan voor Sub-Sahara Afrika. 

Tabel III.2 De relatie tussen inkomen en emigratiegraad voor Afrika 

Totale emigratiegraad
(gecorrigeerd voor aantallen 
vluchtelingen)

Intercontinentale emigratie
(ongecorrigeerd)

ongewogen gewogen Ongewogen gewogen

Inkomen per capita (log, 
obv PPP en constante 
prijzen)

0,06
(1,02)

0,08**
(2,00)

0,03
(0,73)

0,06**
(2,04)

Inkomen kwadraat -0,008
(-0,96)

-0,012**
(-2,04)

-0,003
(-0,48)

-0,008*
(-1,82)

Bevolking (x 1 mln.) -0,00037***
(-7,88)

-0,00020***
(-7,61)

-0,00010***
(-4,86)

-0,00007***
(-6,41)

Noord-Afrika 0,014***
(2,70)

0,024***
(6,44)

0,025***
(4,49)

0,031***
(7,16)

Trenda 0,00033*
(1,94)

0,00036***
(3,17)

0,00015
(1,43)

0,0002***
(2,70)

Constante -0,063
(-0,70)

-0,107
(-1,60)

-0,063
(-0,87)

-0,10**
(-2,11)

N 274 274 279 279

R2 adj. 0,17 0,42 0,34 0,69

* Significant bij p<10%; ** significant bij p<5% ; ** significant bij p<1%.  
a Deze heeft de waarde 0 voor 1990, 5 voor 1995, etc.  
T-waarden (gebaseerd op robuuste standaardfouten) tussen aanhalingstekens. 
In de eerste twee vergelijkingen is gecorrigeerd voor het aantal vluchtelingen. Dat is niet gedaan in de beide 
vergelijkingen voor de intercontinentale migratie. Daardoor tellen deze een land meer (5 waarnemingen). 
Data: UNESA en UNHCR.
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Tabel III.3 herhaalt de eerste analyse voor bilaterale migratiestromen (1990-2015). Hierbij 
zijn landen zonder bilaterale migratie (in de periode 1990-2015) buiten beschouwing 
gelaten, omdat deze de resultaten kunnen vertekenen. Het gaat in de praktijk dan 
bijvoorbeeld om kleine eilanden. Bij de analyse is gebruik gemaakt van vaste effecten (fixed 
effects) voor bestemmingslanden. Deze effecten zijn voor de meeste landen, inclusief 
Nederland, niet significant. Ook bij deze analyse blijkt dat het effect van inkomen op 
migratie sterk afneemt als de kleinere landen buiten beschouwing worden gelaten.

De laatste kolom beperkt de analyse tot de (bilaterale) migratie van Afrikaanse landen naar 
de EU. De effecten zijn gemiddeld iets kleiner dan voor het totaal van de bilaterale stromen. 
Bedacht moet worden dat de omvang van het effect vooral wordt bepaald door twee 
factoren: 1) de migratie vanuit Noord-Afrika naar Europa. In hoofdstuk 2 was te zien dat deze 
vijfmaal zo hoog is als die uit de rest van Sub-Sahara Afrika. Ten tweede zijn ook hier de 
kleine landen opgenomen in de analyse. Zonder deze landen valt het effect veel lager uit.

Tabel III.3 De relatie tussen inkomen en emigratiegraad obv migratiestromen (1990-2015) 

Bilaterale 
stromen  

Exclusief landen 
<2,5 mln. 
inwoners

Bilaterale 
stromen van 
Afrika naar de 
EU

ln inkomen per capita (obv BBP, PPP 
en constante prijzen) 

0.0047** 0.0024** 0.0039** 

ln inkomen gekwadrateerd -0.00027** -0.00014** -0.00022*  

ln afstand -0.00026*  -0.000084   -0.00016   

landen zijn buren -0.00166** -0.00058   -0.00081   

gemeenschappelijke taal -0.000006   -0.000061   0.000089   

koloniale banden 0.0036*  0.0020   -0.00012   

relatieve omvang van de migratie aan 
het begin van de periode 

-0.55** -0.011   -0.195   

constante -0.017** -0.0095** -0.016** 

N 8.222 6.805 1.822

R2 adj. 0,39 0,04 0,06

* p<10%; ** p< 5%; *** p<1%. 
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Evaluatie- en studierapporten van de directie Internationaal 
Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) gepubliceerd in 2012-2018 

Evaluatierapporten die vóór 2012 gepubliceerd zijn, kunt u terugvinden op de IOB website:  
www.iob-evaluatie.nl. De onderstaande rapporten zijn daar ook te downloaden.

IOB nr. Jaar Rapport ISBN 

423 2018 Review of the monitoring systems of three projects in 
Syria: AJACS, White Helmets and NLA

978-90-5328-498-8

422 2018 Transitie en inclusieve ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika. 
Een analyse van armoede en ongelijkheid in de context 
van transitie 

978-90-5328-497-1

421 2018 Nederland als gastland voor internationale organisaties 
–  Evaluatie 

420 2018 Better Ways of Trading: Evaluation of Technical Assistance 
for Trade Policy and Regulations 

978-90-5328-494-0

419 2017 Food for thought: Review of Dutch food security policy 
2012-2016 

978-90-5328-495-7 

418 2017 Policy review of Dutch development aid policy for 
improved water management, 2006-2016 

978-90-5328-496-4 

417 2017 Policy review of Dutch cooperation with UN development 
agencies 

978-90-5328-493-3 

417 2017 Beleidsdoorlichting van de Nederlandse samenwerking 
met de ontwikkelingsorganisaties van de Verenigde 
Naties 

978-90-5328-492-6 

416 2017 Shifting Interests, Changing Relations, Support Under 
Pressure: Policy review of Dutch support to Southern civil 
society development 

978-90-5328-489-6 

415 2016 The gaps left behind: An evaluation of the impact of 
ending aid 

978-90-5328-484-1 

414 2016 Voorkomen is beter dan genezen. Nederland en de WHO 
(2011-2015) 

978-90-5328-482-7 

413 2016 Policy Review Public Diplomacy 2010-2014 978-90-5328-491-9 

413 2016 Beleidsdoorlichting publieksdiplomatie 2010-2014 978-90-5328-487-2 

412 2016 How to break the vicious cycle: Evaluation of Dutch 
development cooperation in the Palestinian Territories 
2008-2014 

978-90-5328-483-4 

411 2016 Cultuur als kans. Beleidsdoorlichting van het internatio-
naal cultuurbeleid 2009-2014 

978-90-5328-480-3 

410 2015 Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van 
straffeloosheid. Beleidsdoorlichting internationale 
rechtsorde 

978-90-5328-478-0 
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Evaluatie- en studierapporten van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

gepubliceerd in 2012-2018

IOB nr. Jaar Rapport ISBN 

409 2015 Evaluation of the Matra Programme in the Eastern 
Partnership countries 2008-2014 

978-90-5328-475-9 

408 2015 Aided Trade: An evaluation of the Centre for the 
Promotion of Imports from Developing Countries 
(2005-2012) 

978-90-5328-477-3

2015 Opening doors and unlocking potential: Key lessons from 
an evaluation of support for Policy Influencing, Lobbying 
and Advocacy (PILA)

978-90-5328-474-2

406 2015 Policy Review of Dutch Humanitarian Assistance, 
2009-2014

978-90-5328-481-0

406 2015 Beleidsdoorlichting van de Nederlandse humanitaire hulp 
2009-2014

978-90-5328-473-5

405 2015 Gender sense & sensitivity: Policy evaluation on women’s 
rights and gender equality (2007-2014)

978-90-5328-471-1

404 2015 Renewable energy: Policy review on the Dutch contribution 
to renewable energy and development. Summary report

978-90-5328-476-6

404 2015 Met hernieuwde energie. Beleidsdoorlichting van de 
Nederlandse bijdrage aan hernieuwbare energie en 
ontwikkeling

978-90-5328-472-8

403 2015 Premises and promises: A study of the premises 
underlying the Dutch policy for women’s rights and 
gender equality

978-90-5328-469-8

402 2015 Work in Progress: Evaluation of the ORET Programme: 
Investing in Public Infrastructure in Developing Countries

978-90-5328-470-4

401 2015 Evaluation of the MDG3 Fund: ‘Investing in Equality’ 
(2008-2011)

978-90-5328-468-1

400 2015 The Only Constant is Change: Evaluation of the Dutch 
contribution to transition in the Arab region (2009-2013)

978-90-5328-467-4

399 2015 Gender, peace and security: Evaluation of the Netherlands 
and UN Security Council resolution 1325

978-90-5328-465-0

398 2014 Navigating a sea of interests: Policy evaluation of Dutch 
foreign human rights policy 2008-2013

978-90-5328-460-5

397 2014 Riding the wave of sustainable commodity sourcing: 
Review of the Sustainable Trade Initiative IDH 2008-2013

978-90-5328-464-3

396 2014 Access to Energy in Rwanda. Impact evaluation of 
activities supported by the Dutch Promoting Renewable 
Energy Programme

978-90-5328-463-6

395 2014 A strategic approach? Dutch coalition-building and the 
‘multi-bi approach’ in the context of EU decision-making 
(2008-2012). Summary, main findings and issues for 
consideration

978-90-5328-462-9

395 2014 Strategie bij benadering. Nederlandse coalitievorming en 
de multi-bi benadering in het kader van de EU-besluit-
vorming (2008-2012)

978-90-5328-462-9
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IOB nr. Jaar Rapport ISBN 

394 2014 Autonomy, partnership and beyond: A counterfactual 
analysis of policy coherence for Ghana

978-90-5328-459-9

393 2014 Balanceren tussen koopmanschap en diplomatie. 
Evaluatie van de Netherlands Business Support Offices 
2008-2013 

978-90-5328-458-2 

392 2014 Good things come to those who make them happen: 
Return on aid for Dutch exports 

978-90-5328-456-8 

391 2014 Useful patchwork: Direct Funding of Local NGOs by 
Netherlands Embassies 2006-2012 

978-90-5328-455-1 

390 2014 Investeren in wereldburgerschap. Evaluatie van de 
 Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking 
en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) 

978-90-5328-454-4 

389 2014 In search of focus and effectiveness: Policy review of 
Dutch support for private sector development 2005- 
2012 (extensive summary) 

978-90-5328-461-2 

389 2014 Op zoek naar focus en effectiviteit. Beleidsdoorlichting 
van de Nederlandse inzet voor Private Sector Ontwikke-
ling 2005-2012 

978-90-5328-451-3 

388 2013 Évaluation d’impact des foyers améliorés au Burkina Faso 
: Étude de l’impact de deux activités bénéficiant du 
soutien du Programme de promotion des énergies renou-
velables 

978-90-5328-452-0 

388 2013 Impact evaluation of improved cooking stoves in Burkina 
Faso: The impact of two activities supported by the 
Promoting Renewable Energy Programme 

978-90-5328-449-0 

387 2013 Between Ambitions and Ambivalence: Mid-term 
Evaluation SNV Programme 2007-2015 

978-90-5328-448-3 

386 2013 Evaluation issues in financing for development: Analysing 
effects of Dutch corporate tax policy on developing 
 countries 

978-90-5328-447-6 

385 2013 Economic diplomacy in practice: An evaluation of Dutch 
economic diplomacy in Latin America 

978-90-5328-446-9 

384 2013 Achieving universal access to sexual and reproductive 
health and rights: Synthesis of multilateral contribution 
to advancing sexual and reproductive health and rights 
(2006-2012) 

978-90-5328-445-2 

383 2013 NGOs in action: A study of activities in sexual and 
 reproductive health and rights by Dutch NGOs 

978-90-5328-444-5 

382 2013 Buscando novas relações : Avaliação da política externa 
dos Países Baixos para a América Latina. Informe especial 
sobre o Brasil 

978-90-5328-453-7 

382 2013 En busca de nuevas relaciones: Evaluación de la politica 
exterior de los Paisos Bajos en América Latina. Resumen 
del informe principal 

978-90-5328-450-6 



| 109 |

Evaluatie- en studierapporten van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)

gepubliceerd in 2012-2018

IOB nr. Jaar Rapport ISBN 

382 2013 Op zoek naar nieuwe verhoudingen. Evaluatie van het 
Nederlandse buitenlandbeleid in Latijns-Amerika 

978-90-5328-443-8

381 2013 Balancing Ideals with Practice: Policy evaluation of Dutch 
involvement in sexual and reproductive health and rights 
2007-2012

978-90-5328-442-1

380 2013 Linking Relief and Development: More than old solutions 
for old problems?

978-90-5328-441-4

379 2013 Investeren in stabiliteit. Het Nederlandse fragiele 
statenbeleid doorgelicht

978-90-5328-440-7

378 2013 Public private partnerships in developing countries. 
A systematic literature review

978-90-5328-439-1

377 2013 Corporate Social Responsibility: the role of public policy. 
A systematic literature review of the effects of government 
supported interventions on the corporate social responsi-
bility (CSR) behaviour of enterprises in developing 
countries

978-90-5328-438-4

376 2013 Renewable Energy: Access and Impact. A systematic 
literature review of the impact on livelihoods of 
interventions providing access to renewable energy in 
developing countries

978-90-5328-437-7

375 2013 The Netherlands and the European Development Fund 
– Principles and practices. Evaluation of Dutch involve-
ment in EU development cooperation (1998-2012)

978-90-5328-436-0

374 2013 Working with the World Bank. Evaluation of Dutch World 
Bank policies and funding 2000-2001

978-90-5328-435-3

373 2012 Evaluation of Dutch support to human rights projects 
(2008-2011)

978-90-5328-433-9

372 2012 Beziehungen, Ergebnisse und Ertrag: Evaluierung der 
Zusammenarbeit in der Benelux-Union aus niederländi-
scher Perspektive. Haupterkentnisse und Anregungen

978-90-5328-431-5

372 2012 Relations, résultats et rendement. Évaluation de la 
coopération au sein de l’Union Benelux du point de vue 
des Pays-Bas

978-90-5328-434-6

372 2012 Relaties, resultaten en rendement. Evaluatie van de 
Benelux Unie-samenwerking vanuit Nederlands 
perspectief

978-90-5328-431-5

371 2012 Convirtiendo un derecho en práctica. Evaluación de 
impacto del programa del cáncer cérvico-uterino del 
Centro de Mujeres lxchen en Nicaragua (2005-2009)

978-90-5328-432-2

371 2012 Turning a right into practice. Impact evaluation of the 
Ixchen Centre for Women cervical cancer programme in 
Nicaragua (2005-2009)

978-90-5328-429-2

370 2012 Equity, accountability and effectiveness in decentralisa-
tion policies in Bolivia

978-90-5328-428-5
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IOB nr. Jaar Rapport ISBN 

369 2012 Budget support: Conditional results – Review of an 
instrument (2000-2011) 

978-90-5328-427-8 

369 2012 Begrotingssteun: Resultaten onder voorwaarden – Door-
lichting van een instrument (2000-2011) 

978-90-5328-426-1 

368 2012 Civil Society, Aid, and Development: A Cross-Country 
Analysis 

978-90-5328-425-4 

367 2012 Energievoorzieningszekerheid en Buitenlandbeleid – 
Beleidsdoorlichting 2006-2010 

978-90-5328-424-7 

366 2012 Drinking water and Sanitation – Policy review of the 
Dutch Development Cooperation 1990-2011 

978-90-5328-423-0 

366 2012 Drinkwater en sanitaire voorzieningen – Beleidsdoorlich-
ting van het OS-beleid 1990-2011 

978-90-5328-422-3 

365 2012 Tactische diplomatie voor een Strategisch Concept – 
De Nederlandse inzet voor het NAVO Strategisch Concept 
2010 

978-90-5328-421-6 

364 2012 Effectiviteit van Economische Diplomatie: Methoden en 
Resultaten van onderzoek 

978-90-5328-420-9
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