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Conclusie

Ontwikkelingssamenwerking kan bijdragen aan het terugdringen 
van irreguliere migratie, maar verwacht er geen wonderen van. 
De middelen zijn beperkt in verhouding tot de omvang van de 
onderliggende grondoorzaken. Dat is de centrale boodschap van 
een IOB-studie van de relatie tussen ontwikkeling en migratie. 

Onder invloed van globalisering en conflicten is de internationale 
migratie in de afgelopen jaren gestegen. Migranten kiezen daarbij 
steeds vaker voor rijke landen als bestemming. Deze laatste landen 
proberen de irreguliere migratie, de binnenkomst en vestiging 
zonder de vereiste papieren, te beperken. De effectiviteit hiervan 
is afhankelijk van de mate waarin de maatregelen aansluiten bij de 
onderliggende grondoorzaken.
 
Migratie komt vooral voort uit welvaarvaartsverschillen tussen 
landen. Tegelijkertijd blijkt dat met de ontwikkeling van een land 
de emigratie niet direct afneemt, maar aanvankelijk juist toeneemt. 
Dit effect is wel minder groot dan migratiedeskundigen soms willen 
doen geloven. 

Naast welvaartsverschillen spelen voor irreguliere migratie ook 
andere factoren een rol. Dat zijn onder meer de gevolgen van 
conflicten, onderdrukking, verlies van inkomen en het gebrek aan 
perspectief in eigen land. Motieven van vluchtelingen en economi-
sche migranten overlappen vaak en het onderscheid tussen beide 
groepen is daarmee ook diffuus.

Opties voor beleid

De IOB-studie geeft enkele suggesties voor het Nederlandse en 
Europese beleid. Voor het managen van migratie uit meer ontwik-
kelde landen is samenwerking op het terrein van handel en 
investeringen, in combinatie met afspraken over tijdelijke migratie 
en interne maatregelen het meest kansrijk. In armere landen is 
ontwikkelingssamenwerking kosteneffectiever. In die context is 
bevordering van onderwijs en de ontwikkeling van arbeidsinten-
sieve sectoren een verstandige optie. Tegelijkertijd mag men er geen 
overspannen verwachtingen van hebben: de rol van donoren is nu 
eenmaal beperkt in verhouding tot de omvang van het probleem 
van de miljoenen jongeren die nu jaarlijks zonder perspectief de 
arbeidsmarkt betreden. 
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Ontwikkeling en migratie



De achtergrond

In het Europese migratiebeleid en het nationale beleid van de 
EU-lidstaten neemt het beperken van de irreguliere migratie een 
belangrijke plaats in. Het gaat hierbij om mensen die zich in een 
ander land willen vestigen, zonder dat ze beschikken over de 
vereiste toestemming. Een van de beleidsinstrumenten is het via 
internationale samenwerking aanpakken van de grondoorzaken van 
deze migratie.

Ook voor Nederland is dit een prioriteit. Het kabinet wil in de 
herkomst- en doorgangslanden investeren in economische 
ontwikkeling, veiligheid en de rechtsorde. Nederland kiest daarbij 
voor de focusregio’s West-Afrika/Sahel, de Hoorn van Afrika, het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het kabinet trekt EUR 128 miljoen 
per jaar extra uit voor opvang in de regio, EUR 25 miljoen voor 
migratiesamenwerking en EUR 80 miljoen voor de aanpak van 
grondoorzaken van armoede, migratie, en terreur. Een deel van de 
extra middelen voor humanitaire hulp (EUR 162 miljoen per jaar) 
gaat naar de opvang van vluchtelingen.

Wetenschappers denken verschillend over de mogelijkheden om op 
deze wijze irreguliere migratie aan te pakken. Volgens sommigen 
kan een dergelijk beleid effectief zijn. Anderen stellen dat een 
dergelijk beleid averechts zal werken. IOB onderzocht de 
uiteenlopende visies op basis van de literatuur en eigen analyses.

De cijfers

De cijfers laten zien dat migratie een belangrijke dimensie van 
globalisering is, die in de toekomst vermoedelijk verder aan belang 
zal winnen. Tot 2000 leefde gemiddeld 3% van de wereldbevolking 
in een ander land dan het geboorteland. Sindsdien is dat cijfer 
gestegen tot 3,4% in 2017. De toename kan voor grofweg een derde 
deel worden verklaard door de groei van het aantal vluchtelingen. 

Figuur 1 Ontwikkeling van internationale migratie
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Bron: Wereldbank; UNDESA; IOM (2018).

Tussen 1990 en 2005 daalde het aantal vluchtelingen in de wereld 
bijna jaarlijks. Sindsdien stijgen de cijfers, vooral sinds 2012, als 
gevolg van de crises in Afghanistan, Irak en Syrië. Meer dan tachtig 
procent van de vluchtelingen wordt in buurlanden opgevangen.

Een kenmerk van de recente migratie is de sterke groei van de 
irreguliere vormen ervan. Cijfers over irreguliere migratie zijn bijna 
per definitie lastig te geven. Schattingen lopen uiteen van circa tien 
procent tot ruim een derde van de totale migratie. Ruim driekwart 
van de migranten die in 2015 probeerden om langs irreguliere weg 
Europa binnen te komen, kwam uit Syrië, Afghanistan of Irak. 
Na 2015 is de irreguliere migratie naar Europa weer sterk gedaald 
(zie figuur 2).

Figuur 2 Illegale binnenkomst in de EU 2009-2017*
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* Exclusief binnenkomst via de Westelijke Balkanroute  
Bron: Frontex (2018).

De meeste migranten komen op reguliere wijze de Europese Unie 
binnen. Ongeveer 40% van de migranten in Nederland heeft een 
westerse achtergrond. Nog eens 17% komt uit Indonesië, Suriname 
of de Nederlandse Antillen en eenzelfde percentage uit Turkije of 
Marokko. 

Het debat

Migratie is vooral het gevolg van internationale welvaartsverschillen. 
Tot zover zijn alle migratie-deskundigen het wel eens. Dat is niet het 
geval waar het gaat om de relatie tussen ontwikkeling en migratie. 
Standaard economische theorieën voorspellen dat met een 
toenemende welvaart de emigratie zal afnemen. Daarnaast 
beïnvloeden individuele push- en pullfactoren de migratiebeslissing. 
Het gaat om kansen op werk, veiligheid, vrijheid, een goede 
gezondheidszorg, et cetera.

Verschillende onderzoekers laten zien dat ontwikkeling 
aanvankelijk niet leidt tot minder, maar juist tot meer migratie. 
Een hogere welvaart, die gepaard gaat met beter onderwijs en 
hogere inkomens, beïnvloedt niet alleen de mogelijkheden om te 
migreren, maar ook, en zelfs al eerder, de wens. De emigratie 



bereikt volgens deze onderzoekers in het algemeen een piek bij een 
inkomen van rond de 7.000-13.000 dollar of een ontwikkelingsindex 
(HDI) van 0,75. Zij staan daarmee kritisch tegenover mogelijkheden 
om via ontwikkelings samenwerking (irreguliere) migratie te 
beperken.

Het bewijs

Een vergelijking tussen landen bevestigt het bestaan van een 
migratieboog of migration hump. Tegelijkertijd is dit verband minder 
sterk dan grafische weergaven soms suggereren. De top van de 
boog wordt sterk bepaald door (heel) kleine landen. Als we 
rekening houden met de bevolkings omvang, dan valt de top 
aanzienlijk lager uit. 

Het onderstaande voorbeeld geeft dit weer. We maken hier 
gebruik van de relatie met de Human Development Index van de VN.1 

Het voorbeeld laat zien dat als alle landen hetzelfde gewicht krijgen 
in de bepaling van het gemiddelde cijfer, de emigratiegraad 
aanvankelijk oploopt tot 9% voor landen met een gemiddelde 
ontwikkelingsindex. In de praktijk is de totale emigratiegraad voor 
die categorie veel lager (minder dan 2%), omdat grotere landen 
een veel lagere emigratiegraad hebben. Exclusief China en India 
ontstaat weer een boog, overigens vooral door hoge cijfers van een 
paar landen (waaronder Mexico). De conclusie is dat landen met 
een inkomen tussen USD 7.000 en 13.000 of een ontwikkelingsindex 
van rond de 0,75 inderdaad een hogere emigratiegraad hebben, 
maar dat deze voor grotere landen veel lager is dan voor kleinere 
landen. Dit betekent ook dat de invloed van ontwikkeling op 
emigratie minder groot is dan soms wordt gesuggereerd.

Figuur 3 Het verband tussen ontwikkeling en intercontinentale migratie
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1 Het verband tussen deze index en migratie is sterker dan dat tussen 
inkomen en migratie. Het effect van een weging is voor de relatie met  
het inkomen nog groter. Het voorbeeld geeft de intercontinentale  
migratie weer, omdat deze voor de discussie het meest relevant is.

Irreguliere migratie

Veel irreguliere migranten laten zich niet alleen leiden door de wens 
om een hoger inkomen te verwerven en zich een andere levensstijl 
te kunnen aanmeten, maar ook door onveiligheid en het verlies van 
bezittingen en inkomen als gevolg van repressie en geweld. Voor 
‘economische migranten’ 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 voor 
Afrikaanse jongeren belangrijke motieven om te migreren. De 
aantallen migranten worden verder beïnvloed door het bestaan van 
netwerken, geldovermakingen, bevolkingsgroei, afstand, kosten en 
uitdagingen van de verhuizing en de mogelijkheden om in Europa 
(informeel) werk te vinden. Geld-overmakingen kunnen migratie 
mogelijk maken, maar vormen ook een drijfveer.

Afrika

In het debat over (irreguliere) migranten gaat de blik vaak naar 
Afrika. Met uitzondering van Noord-Afrika bevindt de 
intercontinentale emigratie zich daar nog op een laag niveau 
(minder dan 1%). Afgaande op officiële VN-cijfers woonden in 2000 
ongeveer 5 miljoen Afrikanen in Europa. In 2009 waren dat er ruim 
9 miljoen (waarvan 55% uit Noord-Afrika). 

Foto: Roel Burgler (Hollandse Hoogte)

Uitgaande van de trend van de afgelopen jaren en de relatie met 
ontwikkeling zou het aantal Afrikanen dat in een ander continent 
woont kunnen toenemen van 16 miljoen personen in 2017, tot 
30-50 miljoen in 2050. Als de huidige trends doorzetten, dan kiest 
daarvan minder dan de helft een bestemming in de EU. Een groot 
deel van de stijging is het gevolg van de verwachte verdubbeling van 
de bevolking in Afrika. Een onzekere factor is het aantal 
vluchtelingen. Als de verdere ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika 
gepaard gaat met gewelddadige politieke conflicten kan het aantal 
vluchtelingen toenemen, zoals het voorbeeld van Syrië laat zien.



Wat werkt?

Onderzoek naar de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking 
en migratie staat nog in de kinderschoenen. Publicaties over de 
algemene relatie komen niet tot eenduidige conclusies. Meer op 
specifieke thema’s en groepen toegespitst onderzoek wijst uit dat 
er mogelijkheden zijn om met gericht beleid irreguliere migratie te 
beïnvloeden. Interventies zijn echter relatief kostbaar, mede omdat 
maar een heel klein deel van de potentiële migranten ook 
daadwerkelijk het land verlaat.

De ‘bang for the buck’ is het grootst in armere landen, waar de officiële 
ontwikkelingshulp nog relatief omvangrijk is ten opzichte van 
andere financiële stromen. De studie bepleit voor die landen een 

gecombineerde inzet op onderwijs en arbeid met stimulering van 
de agrarische sector, van arbeidsintensieve industrie en van 
moderne diensten. Dat kan via voorwaardenscheppend beleid op 
het terrein van landrechten, infrastructuur, financiering, innovatie, 
concurrentie, rechtsbescherming en kwaliteitsgaranties. 
Bevordering van (secundair) onderwijs aan meisjes draagt bij aan 
een beperking van de bevolkingsgroei.

In meer ontwikkelde landen zijn buitenlandse investeringen 
en geldovermakingen van migranten omvangrijker dan 
ontwikkelingshulp. Daar is samenwerking op het terrein van handel 
en investeringen, samen met afspraken over tijdelijke migratie en 
interne maatregelen, gericht op de beperking van de irreguliere 
migratie, effectiever.

De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken verricht onafhankelijk 
onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, relevantie, 
coherentie en duurzaamheid van het Nederlandse buitenland-
beleid. Daarmee wordt verantwoording afgelegd over de resultaten 
van het beleid en informatie verschaft voor de verbetering van 
beleidsvoering. De kwaliteit van het IOB-onderzoek wordt 
gewaarborgd middels systematische en transparante procedures.

Alle IOB-evaluaties zijn openbaar en worden ter kennis gebracht 
van de Tweede Kamer. Daarnaast wil IOB evaluaties toegankelijk 
maken voor het Nederlandse publiek en de partners in de betrok-
ken landen. Rapporten zijn gratis beschikbaar en een samenvatting 
van de belangrijkste bevindingen wordt gepubliceerd als IOB Studie 
Nieuwsbrief.
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