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1. Inleiding 

Irreguliere migratie naar Europa is uitgegroeid tot een centraal thema binnen de 28 lidstaten van de 

Europese Unie (EU). Het aantal migranten dat de Middellandse Zee overstak met de intentie om op 

irreguliere wijze een Europese grens te passeren, bereikte een recordhoogte aan het einde van 2014. In 

dat jaar werden 267.344 mensen gedetecteerd; meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2013 

(Frontex, 2015). Tot het midden van de jaren 2000 was Marokko het primaire herkomstland van 

irreguliere migranten. In de laatste jaren zijn de meeste migranten die op irreguliere wijze Europa 

binnenkomen voornamelijk afkomstig uit conflictlanden zoals Syrië, Somalië en Afghanistan (Düvell, 

2011; Frontex, 2015). Dezelfde verschuiving kan men in de Nederlandse context observeren: onderzoek 

heeft aangetoond dat het aantal irreguliere Marokkanen in Nederland de afgelopen tien jaar is gedaald 

(Engbersen, Snel & Van Meeteren, 2013). Dit voorbeeld laat zien dat migratiepatronen naar Europa 

voortdurend onderhevig zijn aan verandering (Collyer, Düvell & De Haas, 2012). In deze 

literatuuranalyse zal worden aangetoond dat irreguliere migratieroutes naar Europa zich constant 

aanpassen aan de omstandigheden in herkomstlanden, transitlanden en landen van bestemming.  

 Binnen de context van toenemende irreguliere migratiebewegingen naar Europa reageert de EU 

met strengere grensbewakingen om het zogenaamde 'Fort Europa' te versterken (De Haas & Czaika, 

2013). Echter, zoals herhaaldelijk is uitgedrukt door De Haas (2014), "houden strengere grenscontroles 

migratie niet tegen". Het record aantal irreguliere migranten dat in 2014 Europa binnenkwam is een 

goede illustratie van deze stelling. Irreguliere binnenkomst stelt de staat voor veel uitdagingen door de 

impact op de staatssoevereiniteit en het adequaat adresseren van deze migratiebewegingen.  

Grensstaten van de EU, zoals Griekenland en Italië, hebben in de afgelopen jaren het grootste 

aantal irreguliere migranten ontvangen. De overbelasting van het nationale asielstelsel en de slechte 

omstandigheden voor migranten hebben in december 2011 geleid tot een uitspraak van het Europese 

Hof van Justitie. Onder de Dublin II verordening mogen migranten niet meer worden teruggestuurd naar 

Griekenland vanwege de slechte condities voor asielzoekers in het land. Italië heeft het onderwerp 

'burden sharing', en migratie over het algemeen, hoog op de EU-agenda gezet; dit gezien het land een 

onevenredig aantal irreguliere migranten ontvangt en niet genoeg middelen heeft om de 

migratiekwestie op een juiste wijze te adresseren.  

 

1.1 Doelstelling en relevantie 

Het doel van deze studie is het maken van een analyse van de bestaande literatuur rondom 

twee aspecten van irreguliere migratie: 1) een beschrijving van de verschillende routes van irreguliere 
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migranten naar en binnen Europa, in het bijzonder naar Nederland, en 2) een analyse van de factoren 

die de bestemmingskeuze van irreguliere migranten beïnvloeden. Deze analyse verstrekt een overzicht 

van bevindingen in de bestaande literatuur en identificeert de lacunes die verder onderzoek vereisen. 

Deze literatuuranalyse concentreert zich op de irreguliere binnenkomst van migranten in de EU. Hoewel 

het alom erkend is dat het merendeel van de irreguliere migranten per vliegtuig aankomt, richt deze 

literatuuranalyse zich op irreguliere binnenkomst via land of zee. Binnen de huidige context van 

irreguliere migratie naar Europa komt deze literatuuranalyse precies op het juiste moment. Dit rapport 

is relevant voor zowel beleids- en onderzoeks- agenda’s die ernaar streven de belangrijkste trends in 

irreguliere migratieroutes en de factoren die migratiebestemmingskeuzes beïnvloeden te begrijpen.  

1.2 Opbouw van het rapport 

Dit rapport bestaat uit zes hoofdstukken. Na deze introductie geeft het tweede hoofdstuk een korte 

toelichting op irreguliere migratie, de belangrijkste definities en de theorieën omtrent de 

bestemmingskeuzes van migranten. In het derde hoofdstuk wordt de methodologische benadering van 

dit onderzoek uiteengezet en hoe de gevonden literatuur op relevantie is beoordeeld. Het vierde 

hoofdstuk analyseert de literatuur rondom de routes van irreguliere migranten naar en binnen Europa. 

Het vijfde hoofdstuk verkent de verschillende factoren die de bestemmingskeuze van irreguliere 

migranten beïnvloeden. Het zesde en laatste hoofdstuk bespreekt de beoordeelde bevindingen in de 

literatuur en illustreert de belangrijkste lacunes binnen het bestaande onderzoek. De laatste sectie 

refereert terug naar de onderzoeksvragen en geeft aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 
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2 Achtergrond 
 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een korte introductie en theoretisch overzicht omtrent irreguliere migratie. Ten 

eerste wordt de term irreguliere migratie gedefinieerd, gevolgd door de termen ‘smokkelen’ en ‘transit’. 

Ten derde worden de factoren die irreguliere immigratie beïnvloeden verkend en geeft dit hoofdstuk 

een inleiding van de belangrijkste onderwerpen in deze literatuuranalyse. Ten slotte worden de 

theorieën besproken over factoren die van invloed zijn op de bestemmingskeuze van irreguliere 

migranten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting. 

 

2.2 Definiëren van irreguliere migratie 

Een irreguliere migrant wordt gedefinieerd als iemand die “landsgrenzen passeert zonder officiële 

toestemming, of in overtreding is met de regels omtrent het binnentreden van een ander land´´(Jordan 

& Düvell, 2002, p. 15). Binnen de academische literatuur wordt een kritisch onderscheid gemaakt tussen 

irreguliere aankomst en irregulier verblijf (De Haas, 2008). Dit wil zeggen dat een migrant een land kan 

binnenkomen zonder geldige documenten, maar uiteindelijk toch een verblijfsvergunning verwerft. 

Anderzijds kan een migrant op legale wijze een land binnenkomen, bijvoorbeeld door middel van een 

geldig visum, maar na binnenkomst de toegestane duur van het visum overschrijden en dus irregulier 

worden (De Haas, 2008). Individuen kunnen op drie manieren op irreguliere wijze in een land verblijven:  

 

1) Door het betreden van een land zonder toestemming, hetzij door clandestiene praktijken of 
frauduleuze documentatie; 

2) Door het betreden van een land met toestemming, maar langer blijven dan is toegestaan; 
3) Door doelbewust misbruik te maken van het asielsysteem (Uehling, 2004).  

 

Koser (2005; 2009) voegt nog een andere oorzaak toe: het binnentreden van een land via smokkelaars 

of mensenhandelaars. Dit kan men echter vergelijken met het betreden van een land zonder 

toestemming door middel van clandestiene grensoverschrijding of frauduleuze documentatie. De 

meerderheid van de irreguliere migranten die momenteel woonachtig zijn in de EU zijn voor 2014 op 

reguliere wijze de grens overgestoken, maar hebben hun visumregelgeving overschreden of zijn zonder 

documenten gaan werken (o.a. Collyer, Düvell & De Haas, 2012; Brekke & Aarset, 2009; Castles, De 

Haas, & Miller, 2014; Koser, 2010; Kromhout, Wubs & Beenakkers, 2008; Triandafyllidou, 2010; Van 

Meeteren & Pereira, 2013). 
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In Nederland worden irreguliere migranten veelal als `illegale vreemdelingen´ of `illegalen’ 

omschreven (Kromhout, Wubs, & Beenakkers, 2008). De Illegalennota (TK 29 537, nr. 2), een pakket 

maatregelen dat op 23 april 2004 door de Tweede Kamer is aangenomen, definieert illegaliteit als ``het 

verblijf in Nederland van vreemdelingen die niet beschikken over een geldig verblijfsrecht en daarom de 

plicht hebben Nederland te verlaten´´(TK 29 537, nr. 2, p. 4.). De beleidsnota maakt een onderscheid 

tussen drie categorieën irreguliere migranten: 

- `Vreemdelingen’ die opzettelijk op illegale wijze het Nederlands grondgebied binnenkomen. Dit 
kan plaatsvinden door ongemerkt langs de grensbewaking te komen of door gebruik te maken 
van valse of vervalste reis- en identiteitspapieren. Bij deze vormen van illegale binnenkomst 
wordt onder meer gebruik gemaakt van tussenpersonen (reisagenten) en smokkelaars; 

- `Vreemdelingen’ die op legale wijze Nederland binnenkomen en daartoe in het bezit zijn van de 
vereiste geldige reisdocumenten en/of visa. Na binnenkomst overschrijden zij de toegestane 
duur van het verblijf of verliezen zij het reguliere verblijfsrecht; 

- Uitgeprocedeerde asielzoekers die Nederland niet (direct) verlaten en voor kortere of langere 
tijd illegaal in Nederland verblijven. 

 

Deze literatuuranalyse concentreert zich op de irreguliere binnenkomst van migranten in de EU en 

specifiek in Nederland. Echter, deze literatuuranalyse gaat niet in op het irregulier verblijf van 

migranten.  

 Het is belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen irreguliere migranten en 

asielzoekers. Deze termen worden vaak in één adem gebruikt, met name binnen beleidskaders (Düvell, 

2012). Er zijn twee belangrijke aspecten waarop deze termen zich kruisen. Ten eerste kunnen 

asielzoekers een land irregulier binnentreden, alhoewel dit duidelijk niet altijd het geval is. Ten tweede, 

uitgeprocedeerde asielzoekers zonder recht op verblijf kunnen irreguliere migranten worden als ze het 

land niet tijdig verlaten. In deze literatuuranalyse nemen we enkel literatuur in ogenschouw die is 

gebaseerd op de eerste vooronderstelling, namelijk dat asielzoekers een land irregulier kunnen 

binnentreden voordat zij asiel aanvragen. 

Voordat dit hoofdstuk verder ingaat op irreguliere migratie, is het essentieel om te benadrukken 

dat het schatten van het aantal irreguliere migranten in een land wordt gezien als 'het tellen van 

ontelbaren' (Triandafyllidou, 2010). Irreguliere migranten zijn per definitie niet geregistreerd en 

proberen juist onzichtbaar te zijn voor autoriteiten. De meeste cijfers die we gebruiken in dit onderzoek 

verwijzen naar een sub-set van de irreguliere bevolking, namelijk de irreguliere migranten die zijn 
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aangehouden of gedetecteerd in een bepaald land. Aanhoudingsrapporten leveren één van de meest 

betrouwbare bronnen van data op betreffende irreguliere migratiestromen (Triandafyllidou, 2010).1 

2.3 Belangrijkste definities 

Naast de term irreguliere migratie zijn er twee belangrijke termen die binnen de discussie rondom 

irreguliere migratie moeten worden verhelderd, namelijk: smokkel en transit. Beide verschijnselen 

zullen uitgebreid worden behandeld in deze literatuuranalyse. 

Smokkelaars spelen vaak een belangrijke functie in irreguliere migratie door hun rol in het 

vervoeren van personen. Voorafgaand aan het Palermo Protocol (Protocol tegen de smokkel van 

migranten over land, zee en lucht), welke de smokkel van migranten herdefinieerde, bestond er vaak 

een overlap tussen de definities van ‘mensenhandel’ en ‘smokkelen’ (Doomernik, 2013). Het Palermo 

Protocol definieert mensensmokkel als: "de bemiddeling om, direct of indirect, een financieel of ander 

materieel voordeel te verkrijgen van de illegale binnenkomst van een persoon in een land waarvan de 

persoon geen staatsburger of een permanente bewoner is" (UNODC, 2010, p. 1). Centraal in deze 

definitie staat dat, in tegenstelling tot mensenhandel, mensensmokkel niet betekent dat de migrant 

automatisch een slachtoffer is. Artikel 3 sub (a) van het Palermo Protocol geeft een internationaal 

geaccepteerde definitie van het begrip ‘mensenhandel’. Dit artikel luidt als volgt: “Mensenhandel 

betekent het werven, vervoeren, overbrengen van en het bieden van onderdak aan of het opnemen van 

personen door middel van dreiging, met of gebruik van, geweld of andere vormen van dwang, van 

afpersing, fraude, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie of het verstrekken 

of ontvangen van betalingen of voordelen met als doel de instemming van een bepaald persoon te 

verkrijgen die controle heeft over een ander persoon, met het oog op uitbuiting’’ (UNODC, 2014).  

Ten tweede, hoewel de term ‘transit migratie’ steeds meer gebruikt wordt in het Europese 

discours, blijft de term omstreden in de academische literatuur (Düvell, 2012). De termen 'transit 

migratie' en 'transitlanden' deden hun intrede in migratiedebatten in de jaren ’90, hoofdzakelijk als 

reactie op de veranderende migratiebewegingen naar Europa (Collyer, Düvell & De Haas, 2012). 

Ondanks de toenemende invloed en gebruik van de term bestaat er geen overeenstemming over de 

exacte definitie van transitmigratie (Düvell, 2008). Belangrijke onopgeloste vraagstukken in het 

vaststellen van een definitie zijn: de intenties van de migrant om verder te migreren of juist niet, de 

duur van het verblijf in een transitland, en de legale status van een migrant bij binnenkomst in een 

transitland (Düvell, 2008). 

                                                           
1
 Voor verdere informatie over het vaststellen van cijfers omtrent irreguliere migratie, zie Triandafyllidou en 

Maroukis, 2012. 
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In wezen kunnen transitlanden worden gezien als landen waar individuen doorheen reizen en 

route naar het land van bestemming. Düvell (2008) legt uit dat er binnen de context van de EU zes 

soorten landen zijn betrokken bij transitmigratie: 

1. Land van herkomst; 
2. Landen die op de weg van de route liggen (bijvoorbeeld Rusland, Jemen, Mauritanië, 

Senegal, Mali); 
3. Landen die als opstap naar de EU dienen (bijvoorbeeld de Oekraïne, Servië, Turkije, Libië, 

Kaapverdië, Marokko); 
4. Het eerste EU-land bij binnenkomst (bijvoorbeeld Slowakije, Hongarije, Griekenland, Cyprus, 

Malta, Italië, Spanje); 
5. EU-landen die onderweg worden doorkruist; 
6. Het uiteindelijke land van bestemming in de EU, of elders. 
 

Dit overzicht toont aan dat op weg naar de Europese eindbestemming verschillende landen kunnen 

worden doorkruist. De transitlanden van irreguliere migranten op weg naar Europa worden verder 

onderzocht in hoofdstuk 4 van deze literatuuranalyse.  

2.4 Factoren van invloed op irreguliere migratie  

Bij het analyseren van irreguliere migratieroutes en besluitvormingsfactoren is het belangrijk om te 

reflecteren op de factoren die irreguliere migratie beïnvloeden. Academici stellen dat de beslissing om 

te migreren voor zowel reguliere als irreguliere migranten vaak een complex proces is dat wordt 

beïnvloed door economische, sociale en politieke factoren (o.a. De Haas, 2011; Koser & McAuliffe, 2013; 

McAuliffe, 2013). Deze factoren omvatten de omstandigheden in het land van herkomst, het beoogde 

bestemmingsland, individuele en sociale factoren, en het effect van beleidsmaatregelen. McAuliffe 

(2013) stelt dat ook andere factoren het besluit van zowel reguliere en irreguliere migranten 

beïnvloeden, zoals: geografie en het gemak om naar een bepaalde bestemming te reizen, migratiebeleid 

zoals asielbeleid en online communicatietechnologie (zie Dekker & Engbersen, 2014). 

Volgens Koser en McAuliffe (2013) bestaat er een lacune in de bestaande literatuur over de 

specifieke redenen voor irreguliere migratie. Er kunnen parallellen worden getrokken tussen de factoren 

die resulteren in reguliere en irreguliere migratie, zoals politieke onzekerheid, economische motieven, 

of een specifieke trigger die de behoefte om te vluchten creëert. Irreguliere migratie heeft echter ook 

unieke facetten die moeten worden erkend. Het meest belangrijke facet is de rol van smokkelaars of 

reisagenten in het irreguliere migratieproces. Volgens Koser en McAuliffe (2013) is de hulp van een 

smokkelaar in het huidige tijdperk van striktere grenscontroles bijna altijd een vereiste wanneer men 

irregulier wil migreren. Onderzoek heeft aangetoond dat de beperkte mogelijkheden voor legale 
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migratie mensen forceert om gebruik te maken van een smokkelaar en op irreguliere wijze te migreren, 

wat vaak resulteert in langere migratieroutes door verschillende landen voordat de EU wordt bereikt 

(Düvell, 2014). Voor irreguliere migranten is het dan ook normaal om op weg naar hun bestemming 

verschillende transitlanden te hebben doorkruist. 

Verdere inzichten in de specifieke migratiemotivaties van irreguliere migranten zijn niet 

uitgebreid onderzocht in de huidige literatuur. Zoals deze literatuuranalyse zal aantonen, is de grootste 

groep van irreguliere migranten die recent zijn aangekomen in de EU afkomstig uit conflictlanden. Deze 

ontwikkeling benadrukt de rol van het land van herkomst in het stimuleren van irreguliere migratie. De 

rol van de leefomstandigheden in transit- en bestemmingslanden in het beïnvloeden van irreguliere 

migratie wordt in hoofdstuk 5 van deze literatuuranalyse uiteengezet. 

2.5 Theorieën over de bestemmingskeuze van irreguliere migranten  

In de laatste twee decennia heeft een kentering plaatsgevonden in de literatuur rondom de 

bestemmingskeuze van migranten. Eerdere studies schilderden irreguliere migranten en asielzoekers 

vaak af als slachtoffers met weinig ‘agency’ in het maken van een bestemmingskeuze (Havinga & Böcker, 

1999). In de jaren 2000 gaf het Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht voor verschillende 

onderzoeken die tot nieuwe inzichten en modellen hebben geleid omtrent de agency van migranten in 

het besluitvormingsproces en de uiteindelijke bestemmingskeuze (Robinson & Segrott, 2002; Koser & 

Pinkteron, 2002). Tegen het eind van de jaren 2000 werd door de Noorse overheid de opdracht gegeven 

voor een andere belangrijke studie die werd uitgevoerd door Brekke en Aarset (2009). Deze studie 

resulteerde in een nieuw model gericht op de migratietrajecten van migranten en de factoren die de 

uiteindelijke bestemmingskeuze beïnvloeden.  

Elk van deze modellen wordt in deze sectie in detail besproken. Een belangrijke eigenschap van 

deze theoretische modellen is dat zij allemaal de rol van agency van migranten in het 

besluitvormingsproces benadrukken. Verschillende onderzoeken tonen echter aan dat irreguliere 

migranten bij het verlaten van hun herkomstland vaak nog geen keuze hebben gemaakt over hun 

uiteindelijke bestemmingsland (Collyer, 2007; Hamood, 2006; Schapendonk, 2012; Düvell, 2014; 

Papadopoulou-Kourkoula, 2008; Grillo, 2007). Deze bevinding moet in gedachten worden gehouden 

tijdens het analyseren van de modellen. 

 Het is belangrijk om de twee begrippen ‘agency’ en ‘structure’ te verduidelijken. Binnen de 

migratie context kan ‘agency’ worden gedefinieerd als: "de gelimiteerde maar reële capaciteit van 

individuen om beperkingen te overwinnen en ‘structure’ te hervormen", terwijl ‘structure’ kan worden 

omschreven als: "de inperkende of in staat stellende algemene politieke, institutionele, economische, 
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sociale en culturele context waarin migratie plaatsvindt "(De Haas, 2010: 241). Het is essentieel om de 

rol van zowel ‘agency’ en ‘structure’ binnen het migratieproces te erkennen (De Haas, 2010). In dit 

hoofdstuk wordt naar beide aspecten verwezen in de afgebeelde modellen.  

 De theoretische modellen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: 1) factoren 

gerelateerd aan het asielproces, 2) rangordes van toepassing in het maken van een bestemmingskeuze, 

en 3) het smokkelen van migranten. Het eerste model is ontwikkeld door Robinson en Segrott (2002) en 

brengt het besluitvormingsproces van asielzoekers in beeld (zie Figuur 1).  

 

Figuur 1: Model van een asielzoekers’ besluitvormingsproces, Robinson en Segrott, 2002, p. 61   

 

 

 

Het model benadrukt dat er vier specifieke fasen in het besluitvormingsproces van asielzoekers en hun 

uiteindelijke bestemmingskeuze bestaan: 

1. de beslissing om te vertrekken;  
2. de beslissing hoe precies te vertrekken;  
3. de beslissing waarheen te vertrekken;   
4. het selecteren van een bestemmingsland.  
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In al deze fasen zijn verscheidene factoren van invloed op het besluitvormingsproces, zoals de 

aanwezigheid van financiële middelen, de toegang tot informatie en netwerken, de ervaring en 

besluitvorming van smokkelaars en de perceptie en kennis van bepaalde bestemmingslanden. Dit model 

geeft een nuttig overzicht van de verscheidene keuzes waar migranten mee worden geconfronteerd en 

de beslissingen die moeten worden gemaakt. Dit model laat echter geen ruimte voor de rol van 

ervaringen in transitlanden en verdere onvoorziene veranderingen in het migratietraject.  

 Brekke en Aarset (2009) stellen dat dit model niet genoeg rekening houdt met de factor tijd. Om 

de rol van tijd in het migratietraject adequaat uiteen te zetten, stellen zij een alternatief model voor 

genaamd het ‘asielmigratietraject’ dat de nadruk legt op ervaringen in transitlanden (Brekke & Aarset, 

2009) (zie Figuur 2). Het model neemt ook de rol van informatie tijdens het migratietraject in acht. 

Hoewel het model van Brekke en Aarset meer rekening houdt met de dynamiek van het migratieproces, 

kan het nog steeds niet de complexiteit van irreguliere migratie in zijn geheel vastleggen. Het model 

mist nuance rondom de verscheidenheid van ervaringen die worden opgedaan in transit en de 

verschillende besluitvormingsprocessen die een migrant ondervindt tijdens het gehele migratietraject.  

 

Figuur 2: Model van een asieltraject, Brekke en Aarset, 2009, p. 33 
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 Brekke en Aarset (2009) hebben tevens een model ontwikkeld dat de verschillende pull-factoren 

in het migratietraject van asielzoekers weergeeft. Twee piramides zijn ontwikkeld die de rangordes in 

pull-factoren van asielzoekers naar een bepaalde bestemming reflecteren (zie Figuren 3 en 4): de eerste 

verbeeldt de Britse context, en de tweede is gebaseerd op het empirische werk van Brekke en Aarset 

(2009) naar de Noorse context. Deze laatste studie is gebaseerd op een steekproef van 20 asielzoekers 

en kan dus niet worden beschouwd als representatief voor alle asielzoekers in Noorwegen. De onderste 

laag van de figuren moet worden geïnterpreteerd als “de grootste basis” (Brekke & Aarset, 2009, p. 30).  

 

Figuur 3: Rangorde van pull-factoren in de Britse casus 

 

 

 

Bron: Brekke and Aarset, 2009 
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Figuur 4: Rangorde van pull-factoren in de Noorse casus 

 

Bron: Brekke and Aarset, 2009 

De Britse casus is verdeeld in een rangorde van pull-factoren, beginnend met democratie, 

vrijheid, en mensenrechten. Dit wordt gevolgd door ‘modern country’, wat hoofdzakelijk de hoop op 

een beter leven representeert. Netwerken worden tevens belangrijk geacht binnen de piramide, een 

gegeven dat ook in andere studies naar voren is gekomen. Taal is een belangrijke factor in de keuze om 

naar Groot-Brittannië te migreren, een gegeven dat een duidelijk contrast vormt met de casus van 

Noorwegen. Als laatste staat het imago van Groot-Brittannië en de bestaande culturele associaties met 

het land aan de top van de piramide. 

In de Noorse casus ziet de rangorde van pull-factoren er iets anders uit. De onderkant van de 

piramide bevat het thema veiligheid refererend aan “de waarde van het menselijk leven en een eerlijke 

behandeling tijdens de asielprocedure en binnen de samenleving in zijn totaliteit” (Brekke & Aarset, p. 

84). De volgende laag reflecteert, net als in de Britse casus, het verlangen naar een betere toekomst en 

het verbeteren van de leefsituatie. Netwerken worden, net als in de Britse casus, in het midden van de 

piramide gepositioneerd. In contrast met de Britse casus wordt het asielbeleid bijna aan de top van de 

piramide geplaatst. Deze hoge positie refereert aan het aantal succesvolle asielaanvragen en 

terugkeercijfers in Noorwegen. Deze laag in de piramide impliceert niet alleen voorgaande kennis van 

het asielbeleid maar suggereert ook dat beleid een pull factor kan zijn voor asielzoekers. Ten slotte 
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wordt het thema reputatie aan de top van de piramide geplaatst. Dit is vergelijkbaar met de factor van 

imago in de Britse casus. De auteurs benadrukken dat reputatie niet statisch is en na verloop van tijd kan 

veranderen.  

Twee centrale bevindingen kunnen uit deze piramides worden afgeleid. Ten eerste zijn de 

specifieke pull-factoren verschillend per land waardoor we kunnen aannemen dat een Nederlands 

model er anders uit zou zien dan de piramides afgebeeld in Figuur 1 en 2. Dit benadrukt dat het 

erkennen van verschillen tussen bestemmingslanden binnen het irreguliere migratietraject van belang 

is. De tweede bevinding is dat hoewel deze rangordes inherent verschillend zijn, zij ook 

overeenkomende elementen bevatten zoals de rol van netwerken, de notie van een beter leven of 

toekomst, en de zoektocht naar veiligheid. Dit toont aan dat democratie, vrijheid en mensenrechten 

belangrijke drijfveren zijn voor migratie naar Europa.  

 Het laatste model ‘mensenhandel als business’, ontwikkeld door Salt en Stein (1997) (zie Figuur 

5), benadrukt de rol van smokkelaars in het besluitmakingsproces omtrent migratieroutes en 

bestemmingskeuzes. Hoewel Salt en Stein (1997) de term mensenhandel gebruiken, valt het fenomeen 

wat zij beschrijven nu onder de definitie van smokkelen en moet daarom niet worden verward met het 

huidige gebruik van de term mensenhandel (Doomernik, 2013). In dit model wordt de transactionele 

aard van het migratieproces benadrukt waarin migranten hoofdzakelijk worden geholpen in hun 

migratietraject ten behoeve van het financiële gewin van de smokkelaar. In tegenstelling tot de 

bovenstaande modellen die de agency van migranten illustreren, benadrukt dit model het tekort aan 

agency door de inmenging van smokkelaars. Dit is een belangrijk punt in het bestuderen van 

migratieroutes en migratie bestemmingskeuzes, aangezien empirisch onderzoek aantoont dat 

irreguliere migratie via smokkelaars tegenwoordig de norm is geworden (Koser & Kuschminder, 2015). 
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Figuur 5: ‘Mensenhandel als business’ van Salt en Stein, 1997, p. 490 

 

 

 Deze drie verschillende modellen hebben op verschillende manieren een impact op de 

literatuuranalyse. Ten eerste benadrukken deze modellen de complexiteit van het irreguliere 

migratieproces en de verschillende factoren die de migratieroutes en bestemmingskeuzes kunnen 

beïnvloeden. Hoofdstuk 5 maakt gebruik van deze modellen om het debat omtrent bestemmingskeuzes 

van irreguliere migranten te beoordelen. Ten tweede bevestigen deze modellen het belang van het 

‘structure’ en ‘agency’ debat rondom irreguliere migratie. Zowel ‘structure’ als ‘agency’ beïnvloeden de 

migratieroutes en besluitvormingsfactoren van irreguliere migranten. Deze elementen komen in de 

volgende hoofdstukken van deze literatuuranalyse aan bod waarin individuele en structurele factoren 

worden beoordeeld op hun invloed in het bepalen van een bestemmingskeuze.  

 

2.6 Samenvatting 

Er vindt steeds meer empirisch en theoretisch onderzoek naar irreguliere migratie plaats. Dit is 

grotendeels te danken aan de toename van het aantal irreguliere migranten in de EU, maar ook in 

Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Azië. Onderzoek wordt steeds verder ontwikkeld en de 
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overeenkomstige, maar ook disparate kenmerken van reguliere en irreguliere migratie zijn een 

voortdurend gebied van exploratie. De modellen die in dit hoofdstuk zijn besproken streven ernaar om 

de complexiteit van het irreguliere migratieproces te omvatten en te verduidelijken. Het is echter 

moeilijk om alle variabelen binnen dit proces in acht te nemen. Irreguliere migratie is een complex 

fenomeen om in cijfers en onderzoek uit te drukken, en om deze reden is er vaak een gebrek aan bewijs 

en kennis rondom het onderwerp.  
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3   Onderzoeksopzet 
 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de onderzoeksopzet en methodologie die is toegepast in deze 

literatuuranalyse. Ten eerste worden de onderzoeksvragen uiteengezet, ten tweede de 

onderzoeksopzet en het plan van aanpak, ten derde wordt het selecteren en verifiëren van bronnen 

besproken, en ten slotte het proces omtrent het beoordelen van de bestaande literatuur.  

3.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

De primaire onderzoeksvragen van deze literatuuranalyse zijn: 

 

1. Wat zijn de belangrijkste migratieroutes naar en binnen Europa, en specifiek naar Nederland? 
2. Welke factoren beïnvloeden de bestemmingskeuzes van irreguliere migranten, en specifiek naar 

Nederland? 
 

Hoofdstuk vier van deze analyse is gewijd aan het beantwoorden van vraag één en hoofdstuk vijf richt 

zich op vraag twee. Hoofdstuk zes komt terug op de onderzoeksvragen door te reflecteren op de 

bestaande kennis. 

3.3 Onderzoeksopzet en aanpak 

Voor de opzet van het onderzoek en het bestuderen van de literatuur maakt dit rapport gebruik van de 

gevestigde onderzoeksmethodologie van Hagen-Zanker en Mallett (2013). Hun aanpak biedt een 

praktische toolkit voor het maken van een rigoureuze, bewijsgerichte literatuurstudie. In Figuur 6 

definiëren Hagen-Zanker en Mallett (2013) de stadia van een literatuuranalyse. Dit proces is speciaal 

ontworpen om op effectieve manier om te gaan met empirische literatuur, bias te minimaliseren, en om 

de relevantie en bruikbaarheid van een literatuuranalyse te garanderen (Hagen-Zanker & Mallett, 2013). 

 

 

 

 

 



22 
 

Figuur 6: Stadia in een bewijsgerichte literatuuranalyse volgens Hagen-Zanker & Mallett 

 
Bron: Hagen-Zanker & Mallett, 2013, p. 6. 
 
 
Alle relevante bronnen over irreguliere migratieroutes naar Europa en de factoren die ten grondslag 

liggen aan een bestemmingskeuze zijn in dit onderzoek opgenomen. We hebben kwalitatieve, 

kwantitatieve en ‘mixed methods’ benaderingen van zowel academische als grijze literatuur 

inbegrepen2. We hebben tevens Engelse en Nederlandse bronnen aangewend. Primaire studies over 

migratieroutes hebben een geringe validiteit, aangezien migratieroutes voortdurend veranderen. Ze 

veranderen niet alleen wat betreft geografische ligging, maar ook in het aantal migranten dat gebruik 

maakt van een bepaalde route. Deze ontwikkelingen zijn tijdens de beoordeling van de literatuur in acht 

genomen.  

 Media artikelen, blogs, reportages, of andere bronnen die niet op academisch onderzoek zijn 

gebaseerd zijn niet in deze literatuuranalyse opgenomen. Het doel van deze literatuuranalyse is het 

beoordelen van de bestaande literatuur. Echter, een uitzondering is gemaakt door bronnen te gebruiken 

van bijvoorbeeld Frontex voor het verkrijgen van statistieken over irreguliere migratie.  

3.4 Selectie van bronnen en verificatie van gegevens 

Het selecteren van bronnen is gestart met een uitgebreide zoektocht op Google Scholar, Google en Web 

of Science om academische artikelen en rapporten te verzamelen. Tabel 1 toont de zoektermen en 

zinnen die zijn gebruikt in zowel het Engels als in het Nederlands. 

 

 

                                                           
2
 De grijze literatuur omvat, maar is niet beperkt tot de volgende soorten bronnen: rapporten (pre-prints, 

voorlopige vooruitgangs- en geavanceerde rapporten, technische rapporten, statistische rapporten, nota's, state-
of-the art rapporten, marktonderzoeken, etc. ), proefschriften, conferentie notulen, technische specificaties en 
standaarden, niet-commerciële vertalingen, bibliografieën, technische en commerciële documentatie, en niet 
commercieel gepubliceerde officiële documenten (voornamelijk regeringsrapporten en documenten) (Alberani, 
1990). 
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Tabel 1: Gebruikte zoektermen per onderzoeksthema 

Migratieroutes Bestemmingskeuze Achtergrondinformatie en 
overige 

EN: Migration routes (trajectory) to 
Europe, EU 
NL: Migratieroute 
(reisroute/migratietraject) naar Europe, 
EU 

EN: (Irregular, undocumented) 
Migrant (Asylum seekers, refugees) 
destination choice Europe, EU 
NL: (Irreguliere, illegale, 
vreemdelingen) Migranten 
(asielzoekers, vluchtelingen) 
bestemmingskeuze Europa, EU 

EN: Irregular Migration Europe 
NL: Irreguliere (ongedocumenteerde, 
illegale)  
migratie Europa 

EN: Irregular (illegal, undocumented) 
migration routes Netherlands 
NL: Irreguliere (illegale, 
ongedocumenteerde) migratie routes 
(trajecten) Nederland 

EN: (Irregular, undocumented) 
Migrant destination (Asylum seekers, 
refugees) choice Netherlands 
NL: (Irreguliere, illegale, 
vreemdelingen) Migrant 
(asielzoekers, vluchtelingen)  
bestemming (bestemmingskeuze) 
Nederland 

EN: Irregular Migration Netherlands 
NL: Irreguliere (illegale, 
ongedocumenteerde) migratie routes 
Nederland 

EN: Transit migration 
NL: Transitmigratie 

EN: Destination Netherlands 
migration motives 
NL: Bestemming Nederland migratie 
motieven 

EN: Asylum trends Europe 
NL: Asielaanvragen Europa 

EN: Irregular migration routes within 
Europe 
NL: Irreguliere (illegale, 
ongedocumenteerde) migratie routes 
binnen Europa 

EN: (Migrant) smuggling migration 
Europe 
NL: (Migranten)smokkel Europa 

EN: Asylum trends Netherlands 
NL: Asielaanvragen Nederland 

EN: Migration (asylum seekers, refugees) 
routes (trajectories) within Europe, EU 
NL: Migratie (asielzoekers, vluchtelingen) 
routes (traject) binnen Europa, EU 

EN: Smuggling migration Netherlands 
NL: (Migranten)smokkel Nederland 

EN: Refugees (asylum seekers) 
Netherlands 
NL: Vluchtelingen (asielzoekers) 
Nederland 

EN: Asia (Syria, Afghanistan, Pakistan 
etc.) migration routes to Europe, EU 
NL: Aziatische (Syrie, Afghanistan, 
Pakistan, etc.) migratieroutes naar 
Europa, EU 

EN: Smugglers destination choice 
NL: (Migranten)smokkel  
Bestemingskeuze  

EN: Refugees (asylum seekers) Europe, 
EU 
NL: Vluchtelingen (asielzoekers) Europa, 
EU 

EN: North African migration routes to 
Europe, EU 
NL: Noord Afrika migratieroutes naar 
Europa, EU 
 

EN: Smugglers migration decision-
making 
NL: (Migranten)smokkel beslissingen/ 
keuzes migratie 

 

EN: Mixed migration routes 
NL: gemengde (asielzoekers en 
vluchtelingen) migratieroutes  

EN: Role of smugglers migration 
NL: Rol van (migranten)smokkelaars 
migratie proces (route, traject, 
bestemming) 

 

EN: Central Mediterranean migration 
route 
NL: Centrale Middellandse Zee 
migratieroute 

EN: Human trafficking 
NL: Mensensmokkel 

 

EN: Eastern Mediterranean migration 
route 
NL: Oostelijke Middellandse Zee 
migratieroute 

EN: Economic factors migration 
destination 
NL: Economische factoren migratie 
bestemmingskeuze 
(bestemmingsland) 

 

EN: Western Mediterranean migration 
route 

EN: Transit countries destination 
choice 
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NL: Westelijke Middellandse Zee 
migratieroute 

NL: Transit(landen) migratie 
bestemmingskeuze 
(bestemmingsland) 

EN: Western Balkan migration route 
NL: Westelijke Balkan migratieroute   

EN: (Social) network migration 
destination 
NL: (Sociaal) netwerk migratie 
bestemmingskeuze 
(bestemmingsland) 

 

EN: Eastern, western and central African 
route 
NL: Oostelijke, westelijke en centrale 
Afrikaanse migratieroute 

EN: Role of policy migration decision 
making/ destination choice 
NL: Rol van migratiebeleid in migratie 
beslissingsvorming/ 
bestemmingskeuze(land) 

 

 EN: Conditions origin country 
(sending country) migration 
destination choice 
NL: Condities (omstandigheden) land 
van herkomst migratie keuze 
(beslissing) bestemmingsland 

 

 EN: Conditions destination country 
(host country) migration destination 
choice 
NL: Condities (omstandigheden) land 
van bestemming migratie keuze 
(beslissing) bestemmingsland 

 

 

Elke bron werd in eerste instantie gescreend op de titel en de samenvatting om, onder andere, 

doublures te verwijderen. Vervolgens werd de volledige tekst van het artikel onderzocht. Het doel van 

deze fase in de beoordeling is het vaststellen van de relevantie van de bestudeerde bron voor deze 

literatuuranalyse. In de initiële voorselectie van bronnen werden de criteria gebruikt zoals beschreven in 

Tabel 2.  

 

Tabel 2: Criteria gebruikt voor het selecteren van bronnen 

Criteria Applicatie 

Relevantie Adresseert de bron irreguliere binnenkomst?   
Adresseert de bron irreguliere migratieroutes naar Europa? 
Adresseert de bron de factoren die van invloed zijn op de bestemmingskeuze van 
een irreguliere migrant?  

 

Vanwege de expliciete focus van deze literatuuranalyse zijn een aantal studies uitgesloten van dit 

rapport. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende onderwerpen: 

 

 Culturele factoren van migratie 

 Detentie en uitzetting 

 Drijfveren van migratie 

 Economisch aspect van migratie 
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 Mensensmokkel en preventie (wanneer dit niet specifiek verwijst naar irreguliere binnenkomst) 

 Mensenhandel 

 Arbeidsmigratie 

 Maritieme migratie 

 Migratie ambities en het inbeelden van Europa vanuit niet-Europese landen 

 Gemengde migratie 

 Migratiebeleid 

 Niet-Europese irreguliere migratieroutes (zoals in Amerika of de routes richting Australië) 

 Georganiseerde criminaliteit 

 Vluchtelingen en asielbeleid, procedures en modellen 

 Staatloosheid 

 Alleenstaande minderjarigen of migrerende kinderen  
 

Bovenstaande onderwerpen hebben raakvlakken met irreguliere migranten in Europa. Toch werden 

bronnen uitgesloten van de literatuuranalyse indien deze niet expliciet ingingen op de binnenkomst van 

irreguliere migranten in Europa en/of migratieroutes naar Europa.  

Een overzicht van verzamelde, gescreende en geselecteerde bronnen is te zien in Tabel 3. In 

totaal zijn 94 bronnen opgenomen in deze literatuuranalyse. In een aantal gevallen is dezelfde bron 

relevant voor zowel het onderwerp irreguliere migratieroutes als migratie bestemmingskeuzes. 

 

Tabel 3: Aantal opgehaalde en geselecteerde bronnen per thema 

 Migratieroutes  Bestemmingskeuze 

Opgehaalde bronnen  52  145 

Bronnen gescreend op 
titel/samenvatting (na het 
verwijderen van doublures) 

46  120 

Bronnen gescreend op 
volledige tekst 

39  96 

Bronnen gebruikt voor de 
literatuuranalyse 

37  78 

 

Na de eerste bronnenselectie werden vooraanstaande deskundigen (per e-mail) gevraagd naar 

eventuele verdere studies die niet naar voren zijn gekomen in het eerste selectieproces. Via e-mail zijn 

enige suggesties van aanvullende bronnen gedeeld die vervolgens zijn toegevoegd aan de uiteindelijke 

literatuurlijst.  

3.5 Beoordeling van de literatuur en identificatie van lacunes binnen bestaand onderzoek 

 

Het beoordelen van de literatuur in deze analyse bestond uit twee fasen. In de eerste fase is iedere bron 

beoordeeld op relevantie en kwaliteit. Deze relevantie werd geanalyseerd door na te gaan of de 
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bevindingen in de bron in lijn lagen met de vastgestelde doelen van de literatuuranalyse. Na het 

beoordelen van de relevantie zijn de bronnen beoordeeld op kwaliteit ten aanzien van: de 

nauwkeurigheid van de opzet van het onderzoek en de gebruikte methodologie, maar ook de 

betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek, de grootte van de steekproef, de kwalificaties van de 

auteur en de aannemelijkheid van de bevindingen. Alle bronnen die zijn opgenomen in de 

literatuuranalyse voldeden aan deze kwaliteitsstandaard. De bronnen zijn beoordeeld en ingedeeld in 

drie verschillende categorieën (zie Bijlage 1 en 2): 

1) Hoge relevantie: de focus van de bron ligt precies op het onderwerp 
2) Gedeeltelijke relevantie: een deel van het artikel verwijst naar het onderwerp 
3) Geringe relevantie: het onderwerp komt voor in het artikel, maar is niet de focus van een 

bepaalde sectie 
 

Deze criteria zijn gebaseerd op individuele bronnen. In de tweede fase van de literatuurbeoordeling 

wordt de zekerheid van de bevindingen gemeten. In kwalitatief onderzoek is dit een minder precies 

proces dan in kwantitatief onderzoek waarin gestandaardiseerde meeteenheden beschikbaar zijn voor 

het analyseren van resultaten (Pettigrew & Roberts, 2006). De meerderheid van de onderzoeken die in 

deze literatuuranalyse zijn opgenomen zijn gebaseerd op kwalitatieve data, voornamelijk interviews met 

(irreguliere) migranten (zie Bijlage 1 en 2). Aangezien wij de onderzoeken niet zelf hebben uitgevoerd, 

kunnen wij slechts de validiteit en de nauwgezetheid van de resultaten van andere auteurs in deze 

kwalitatieve onderzoeken interpreteren. Wij kunnen hierdoor niet zelf de ruwe data controleren en 

beoordelen. Gebaseerd op deze onzekerheden zijn de bevindingen van deze literatuuranalyse 

georganiseerd in de volgende drie categorieën: 

1) Grotere overeenstemming: betreft bevindingen die worden bevestigd in meerdere bronnen 
2) Gemengde overeenstemming: duidelijke conclusies over deze bevindingen kunnen niet uit de 

literatuur worden getrokken  
3) Lacunes binnen het bestaande onderzoek: betreft elementen waarvan vrijwel geen bewijs te 

vinden is in de bestaande literatuur  
 

Deze criteria zijn gebaseerd op de belangrijkste thema’s waargenomen in de literatuur. Dit staat in 

contrast met de eerdergenoemde criteria ten aanzien van de relevantie van individuele bronnen. De 

bevindingen uit hoofdstuk 6, gebaseerd op de bovenstaande categorieën in het beoordelen van de 

bestaande literatuur, zijn ingedeeld volgens de drie hoofdthema’s van deze literatuuranalyse: irreguliere 

migratieroutes naar Europa, factoren die de bestemmingskeuze beïnvloeden en de Nederlandse casus. 
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3.6 Samenvatting 

Dit hoofdstuk heeft getracht de methodologie van deze literatuuranalyse te verduidelijken. Een centrale 

uitdaging van de studie was om de reikwijdte van het onderzoek omtrent irreguliere binnenkomst 

adequaat te beperken, terwijl die reikwijdte groot genoeg moest zijn om de diversiteit van irreguliere 

migratieroutes en de factoren die van invloed zijn op een bestemmingskeuzes niet teniet te doen. Door 

middel van de gekozen methodologie en de uitgebreide beoordeling bronnen is een evenwicht bereikt. 

In de volgende hoofdstukken bespreken we de resultaten van deze literatuurbeoordeling. 
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4. Migratieroutes  
 

4.1 Inleiding 

Zoals is benadrukt in de inleiding van deze literatuuranalyse veranderen en evolueren migratieroutes 

continu. Routes zijn gevoelig voor veranderende omstandigheden in landen van herkomst, transitlanden 

en landen van bestemming. Studies zullen daarom altijd achterliggen op de realiteit vanwege de aard 

van datacollectie. Het doel van dit hoofdstuk is niet om de definitieve migratieroutes naar Europa vast te 

leggen, maar om de historische dimensies, migratiebewegingen en de geografische veranderingen die 

inherent zijn aan irreguliere migratie naar de EU te onderzoeken. In deze sectie verdelen we 

migratieroutes in drie fasen: 

1) Van het land van herkomst naar de grenzen van Europa; 
2) De oversteek naar de EU te maken; 
3) Van het eerste EU land van binnenkomst naar het EU land van bestemming. 

 

Elk van deze migratieroutes wordt in dit hoofdstuk uiteengezet en verder onderzocht. Een totaal van 37 

bronnen over migratieroutes zijn opgenomen in de literatuuranalyse. Tabel 4 geeft een overzicht van 

het aantal bronnen beoordeeld per route. 

 

Tabel 4: Aantal beoordeelde bronnen per irreguliere migratieroute 

Route Aantal beoordeelde bronnen 

Van het land van herkomst naar de grens van Europa 

Oost Afrikaanse route 9 

West- en Centraal-Afrikaanse route 9 

Aziatische Route 7 

De oversteek naar de EU 

Centrale Middellandse Zee route 16 

Westelijke Middellandse Zee route  7 

Oostelijke Middellandse Zee route 6 

Westelijke Balkan Route 5 

Van het eerste EU land van binnenkomst naar het EU land van bestemming 

Alle routes in dit hoofdstuk 6 

 

Dit hoofdstuk analyseert tevens de migratieroutes die speciaal van belang zijn voor Nederland, de 

factoren van invloed op irreguliere migratieroutes en de belangrijkste lacunes in de literatuur. 
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 4.2 Van het land van herkomst naar de grenzen van Europa 

Binnen de literatuur worden er op dit moment drie dominante routes beschreven die van het land van 

herkomst naar de grens van Europa lopen. Twee van deze routes lopen door Afrika: de Oost-Afrikaanse 

route en de Midden- en West Afrikaanse route. De andere route loopt van Azië naar de grenzen van 

Europa. Figuur 7 geeft een overzicht van deze drie routes op basis van de huidige literatuurstudie.  

 

Figuur 7: Overzicht van de belangrijkste irreguliere migratieroutes naar de grenzen van Europa, zoals 
beschreven in de bestaande literatuur 
 

 

Blauw: West- en Centraal-Afrikaanse migratieroute 

Rood: Oost-Afrikaanse migratieroute 

Oranje: Aziatische migratieroute 

 

Figuur 8 toont de belangrijkste routes van migranten naar Noord-Afrika, het Midden-Oosten en West-

Europa vanuit Afrika volgens De Haas (2007). Er bestaan twee belangrijke verschillen tussen de kaarten 

afgebeeld in Figuur 7 en Figuur 8. Ten eerste, Figuur 7 richt zich alleen op de migratieroutes naar 

Europa, en niet naar het Midden-Oosten of Noord-Afrika. Ten tweede laat Figuur 8 zien dat er gestage 

migratiebewegingen naar Marokko lopen die niet zijn weergegeven in Figuur 7 aangezien deze route 

tegenwoordig minder in gebruik is. Deze bevindingen zullen in hoofdstuk 6 verder uiteen worden gezet. 
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Figuur 8: Land- en zee migratieroutes naar Noord-Afrika, het Midden-Oosten en West-Europa volgens 
De Haas, 2007

Bron: De Haas, 2007, p. 17 
 

De drie routes beschreven in dit hoofdstuk reflecteren de bevindingen van de beoordeelde bronnen in 

deze literatuuranalyse. Het is bekend dat irreguliere migratie naar Europa ook vanuit andere delen van 

Azië en zelfs vanuit Zuid-Amerika plaatsvindt. Echter, geen informatie over deze migratieroutes is 

gevonden binnen de bestaande literatuur.  

4.2.1 De Oost-Afrikaanse route  

Zoals is weergegeven in Figuur 9, worden de Oost-Afrikaanse routes voornamelijk gebruikt door 

migranten afkomstig uit de Hoorn van Afrika die vanuit Eritrea, Ethiopië en Somalië vertrekken. Deze 

migranten doorkruisen doorgaans Soedan, Libië en Egypte voordat zij de oevers van de Middellandse 

Zee bereiken (o.a. Altai Consulting/UNHCR, 2013; Global Initiative against Transnational Organized 

Crime, 2014; UNODC, 2010; RMMS, 2014).  
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Figuur 9: Overzicht van de Oost Afrikaanse route naar de grenzen van Europa, zoals beschreven in de 
bestaande literatuur 

 

 

De meest recente bronnen over deze route (o.a., Altai Consulting/UNHCR, 2013; Global Initiative against 

Transnational Organized Crime, 2014; UNODC, 2010; RMMS, 2014; Lutterbeck, 2013) zijn het eens over 

de belangrijkste trajecten en steden die als migratiehubs worden aangedaan door de migranten.  

In deze sectie zijn in totaal negen bronnen opgenomen waarvan er acht gebruik maken van 

kwalitatieve onderzoeksmethoden en één is gebaseerd op kwantitatief onderzoek. De twee bronnen die 

ouder zijn dan vijf jaar worden voornamelijk voor achtergronddoeleinden gebruikt. Over het algemeen 

lijkt het er op dat de bronnen gericht op de Oost-Afrikaanse route van de laatste vijf jaar weinig 

verschillen van eerdere bronnen over de migratieroutes van Somalische, Eritrese en Ethiopische 

staatsburgers. Echter, te weinig bronnen zijn beschikbaar om een inhoudelijk debat te voeren over de 

exacte routes die deze irreguliere migranten nemen.  

Er zijn verschillende belangrijke ontmoetingspunten voor migranten op deze route. Somaliërs en 

Somalilanders reizen veelal naar de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba waar zij zich samenvoegen met 

Ethiopische migranten (zie Figuur 9). Vanuit Addis Ababa reizen de migranten naar Khartoem voordat zij 

hun reis voortzetten naar Libië (Altai Consulting/UNHCR, 2013). Voor Eritrese migranten die via de 
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Eritrese steden Asmara of Massawa reizen, vormen de steden Kassala en El-Kadarif de belangrijkste 

migratiehubs in Soedan (UNODC, 2010; Van Reisen et al, 2014). Het is in deze steden dat migranten 

veelal voor het eerst contact maken met Soedanese smokkelaars (RMMS, 2014). Khartoem is een 

belangrijke transitstad voor alle migranten die door Soedan reizen, en is de plaats waar migranten 

doorgaans hun tocht door de Sahara organiseren om uiteindelijk Libië te bereiken (UNODC, 2010). 

Volgens Hamood (2006) blijven migranten gemiddeld één tot twee jaar in Khartoem alvorens verder te 

reizen, met de kanttekening dat routes snel kunnen veranderen vanwege politieke ontwikkelingen. 

Soedan is strategisch gepositioneerd langs verschillende belangrijke migratieroutes en is een belangrijke 

ontvanger van arbeids- en transitmigranten uit buurlanden. 

 Voor 2003 reisden migranten geregeld door Darfoer (West Sudan) om de grens van Tsjaad over 

te steken alvorens verder naar het noorden te reizen. Vanwege het sinds 2003 aanhoudende conflict in 

Darfoer verkozen smokkelaars een andere route om de noordelijke kust van Afrika te bereiken (Altai 

Consulting/UNHCR, 2013). ICMPD (2010) verklaart dat de route door Darfoer en Tsjaad nog steeds 

operationeel is, maar erkent dat de route door Dongolo (stadje in het noorden van Soedan) naar Libië 

populairder is. Eerder onderzoek van Hamood (2006) toonde aan dat hoewel het reguliere verkeer 

tussen Soedan en Libië in mei 2003 stopte als gevolg van het conflict, de smokkel van migranten 

ongehinderd voortging.  

Kufra, een stad in de zuidelijke oosthoek van Libië, is de eerste grote stad in Libië die migranten 

aandoen nadat zij de Soedanese woestijn hebben doorkruist. Tevens is Kufra een belangrijke migratie 

hub voor irreguliere migranten afkomstig uit de Hoorn van Afrika (RMMS, 2014). De gouverneur van 

Kufra stelde dat er in 2004 ongeveer 10.000 tot 12.000 migranten per maand de stad doorkruisten (Altai 

Consulting/UNHCR, 2013). Toen in 2013 een hooggespannen conflict tussen de ‘Zway’ en ‘Tebu’ 

stammen rondom Kufra uitbrak zakte het aantal irreguliere transitmigranten in datzelfde jaar naar 1000 

– 3000 migranten per maand (Altai Consulting/UNHCR, 2013). Volgens Altai Consulting/UNHCR (2013) 

hebben smokkelaars hun routes aangepast als reactie op het conflict door via de Abdul Malek bergen 

naar de steden Rebiana en Tazerbo (vlakbij Kufra) te reizen. Een alternatieve route om Kufra heen is om 

na Dongola eerst de grens met Egypte over te steken alvorens Libië binnen te treden in het noordoosten 

van het land (Altai Consulting/UNHCR, 2013). Er is een opkomende route die door Egypte loopt. 

Soedanese migranten reizen naar Caïro (meestal per vliegtuig) en komen daar in contact met 

smokkelaars die hen naar de Libische grens bij Salloum-Um Saad leiden (Altai Consulting/UNHCR, 2013). 

Er bestaan geen nauwkeurige data over het belang van al deze routes en in welke mate ze gebruikt 

worden. ICMPD rapporteerde in 2007 dat sommige Ethiopiërs ook via het noorden naar Cairo reizen 
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voordat zij de grens van Libië oversteken. Hoewel het onbekend is hoeveel Ethiopiërs van deze route 

gebruik maken, stelt RMMS (2014) dat de migratieroute nog steeds wordt gebruikt door Ethiopische 

irreguliere migranten.  

De kosten naar Khartoem en Libië verschillen enigszins per land van herkomst van de migrant. 

Volgens ICMPD (2010) betalen Eritrese migranten ongeveer USD $ 100 aan een smokkelaar voor de reis 

naar Khartoem. Voor Ethiopiërs duurt de reis van Addis Abeba naar Khartoem ongeveer 3 tot 6 dagen en 

kost USD $ 500-800 (Altai Consulting/UNHCR, 2013). Ethiopiërs mogen legaal de grens van Soedan 

oversteken met een 30 dagen geldend visum. In Soedan kunnen ze vervolgens de hulp van smokkelaars 

inschakelen om Libië, en uiteindelijk Europa, te bereiken. Lutterbecks (2013) onderzoek toont aan dat 

de reis van Khartoem naar het zuiden van Libië ongeveer USD $ 500 kost. In een studie van RMMS 

(2013) is geschat dat Ethiopiërs meer dan USD $ 1000 betalen om naar Tripoli te worden gesmokkeld. 

De enige factor die migratieroutes in het oosten van Afrika in de loop van de jaren lijkt te 

hebben beïnvloed is direct gelinkt aan gewelddadige conflicten zoals de burgeroorlog in Darfoer. Er zijn 

geen nauwkeurige gegevens over het precieze aantal migranten en exacte landroutes die de Oost-

Afrikaanse route beslaan. Er zijn bovendien sterkere aanwijzingen binnen de bestaande literatuur welke 

suggereren dat de route van Noord-Soedan naar Libië vaker wordt gebruikt dan de route die eerst door 

Egypte of Tsjaad loopt voordat Libië wordt bereikt (Altai Consulting/UNHCR, 2013; UNODC, 2010; 

RMMS, 2014; Lutterbeck, 2013; Van Reisen et al, 2014).  

4.2.2 West- en Centraal Afrikaanse route 

Afhankelijk van waar West- en Centraal Afrikaanse migranten hun reis beginnen, nemen ze verschillende 

routes die uiteindelijk Mali of Niger doorkruisen en vanwaar de migrant direct of indirect via Algerije 

Libië probeert te bereiken (Altai Consulting/UNHCR, 2013). De routes zijn verdeeld naar het land van 

herkomst: 

• West-Afrikaanse route: deze route wordt genomen door migranten uit Mali, Ivoorkust, Guinee, 

Ghana, Togo, Benin, Burkina Faso, Senegal, Niger, Liberia, Sierra Leone en Gambia (Altai 

Consulting/UNHCR, 2013; Global Initiative against Transnational Organized Crime, 2014). 

• Centraal-Afrikaanse route: deze route wordt genomen door migranten uit Niger, Nigeria, 

Kameroen en Tsjaad (Altai Consulting/UNHCR, 2013; Global Initiative against Transnational 

Organized Crime, 2014). 
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Figuur 10: Overzicht van de West- en Centraal Afrikaanse route naar de grenzen van Europa, zoals 
beschreven in de bestaande literatuur 

 

 

 

De Centraal-Afrikaanse route loopt vanuit het midden van het continent noordwaarts (zie Figuur 10). 

Voor migranten die de Centraal-Afrikaanse route volgen leidt de route naar de Nigerese stad Agadez, 

waar zij vervolgens hun reis hervatten met andere West-Afrikanen, veelal met bestemming Libië 

(UNODC, 2010). Voor migranten uit Ghana, Benin en de Ivoorkust is de eerste belangrijke hub 

Ouagadougou in Burkina Faso. Vanuit Burkina Faso voegen migranten van de Centrale Route zich bij de 

West-Afrikaanse Route, ofwel door via Gao in Mali te reizen, ofwel door Agadez (Global Initiative against 

Transnational Organized Crime, 2014). Na Agadez reizen migranten vaak door de steden Dirkou en 

Madama in Niger naar de steden Al Wigh en Murzuk in Libië voordat zij de Libische stad Sabha bereiken. 

Er wordt tijdens dit traject vaak van smokkelaar gewisseld (Altai Consulting/UNHCR, 2013). 

 In deze sectie zijn in totaal negen bronnen opgenomen waarvan er vijf zijn gebaseerd op 

kwalitatief onderzoek en de resterende vier op secundair onderzoek. Geen enkele bron heeft gebruik 

gemaakt van kwantitatieve onderzoeksmethoden. De twee bronnen die ouder zijn dan vijf jaar worden 

voornamelijk voor achtergronddoeleinden gebruikt. Het belang van belangrijke migratiehubs zoals 
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Agadez (Niger), Ouagadougou (Burkina Faso), Gao (Mali), Tamanrasset (Algerije) en Sabha (Libië) wordt 

niet betwist in de geanalyseerde literatuur. We moeten echter voorzichtig zijn met het trekken van 

conclusies aangezien het aantal relevante bronnen omtrent deze specifieke route gering is.  

 Als resultaat van een strikter Europese visumbeleid en strengere migratiecontroles op Europese 

vliegvelden en andere officiële toegangshavens in de jaren ‘90 begon een groeiend aantal migranten 

reguliere methoden om naar Europa te migreren te vermijden (De Haas, 2007). Noord-Afrikanen 

begonnen per boot de Middellandse Zee over te steken als gevolg van de introductie van een 

visabepaling door Italië en Spanje. Sinds het einde van de jaren ‘90 voegden migranten afkomstig uit 

landen gelegen in Sub-Sahara Afrika zich bij migranten uit de Maghreb. Sinds 2000 zijn Noord-Afrikanen 

niet langer de meest gedetecteerde groep irreguliere migranten bij de grensbewaking van de EU (De 

Haas, 2007).  

 Wanneer men recente bevindingen vergelijkt met het onderzoek van De Haas uit 2007 (zie 

Figuur 8), blijkt dat de landroute langs de westkust van Afrika van minder belang is geworden (zie Figuur 

10). Volgens Barros e.a. (2002) is de route langs de westkust van Afrika door Mauritanië en de 

Westelijke-Sahara naar Spanje minder populair geworden door de toegenomen patrouilles in het 

westen van de Middellandse Zee sinds het begin van de jaren 2000. Na 2001 begaf een groot aantal 

migranten uit Marokko zich naar het zuiden om vanaf de Westelijke Sahara de Canarische eilanden te 

bereiken (De Haas, 2007; Carling, 2007). Toegenomen patrouilles aan deze Spaanse grenzen en de 

versterking van het hek tussen het Marokkaanse vasteland en de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla in 

recente jaren, hebben geleid tot een daling in het aantal irreguliere migranten dat via Spaans 

grondgebied Europa probeert te bereiken (zie Sectie 4.3.2). Deze voorbeelden illustreren dat routes 

vanuit Sub-Sahara Afrika naar Europa snel kunnen veranderen in reactie op een factor als versterkte 

grenscontroles. Ook de lokale veiligheidssituatie speelt een rol. RMMS (2014) rapporteerde bijvoorbeeld 

hoe in het begin van 2014 gevechten in de Libische stad Sabha ervoor zorgden dat de wegen naar de 

stad en het vliegveld dicht kwamen te zitten, met enkele honderden gestrande migranten tot gevolg.  

De route van Agadez naar het belangrijke transitpunt in het zuiden van Libië, Sabha, is een van 

de belangrijkste routes voor West- en Centraal-Afrikaanse migranten die door Niger reizen om Libië te 

bereiken. Het is tevens een van de meest gevaarlijke gedeelten van hun reis, omdat de migranten een 

groot stuk woestijn moeten oversteken (Altai Consulting/UNHCR, 2013). In het onderzoek van De Haas 

uit 2007 is Agadez ook omschreven als belangrijk punt waar migratieroutes zich opsplitsen op weg naar 

Sabha in Libië en Tamanrasset in Algerije (zie Figuur 8). Eerdere onderzoeken onderkennen ook het 

belang van de stad (o.a., Simon, 2004; Brachet, 2005; Monzini, 2007). Er bestaan echter ook andere 
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belangrijke migratie hubs waar migranten en smokkelaars hun activiteiten consolideren. Migranten die 

vanuit Bamaoko in Mali komen stoppen bijvoorbeeld vaak in de stad Gao (Mali). Vanuit daar vervolgen 

zij hun reis naar Kidal en Tessalit (Mali) en steken de Algerijnse grens over naar Tamanrasset, waar zij 

worden vervoerd in voertuigen met Algerijnse kentekenplaten (UNODC, 2010). Algerije is gemakkelijk te 

bereiken voor bezitters van een Malinees paspoort aangezien deze geen visa nodig hebben om het land 

binnen te treden. Veel migranten kopen daarom valse Malinese paspoorten om hun reis voort te zetten 

(Altai Consulting/UNHCR, 2013; Global Initiative against Transnational Organized Crime, 2014). 

Tamanrasset is ook een belangrijke stop voor transitmigranten op weg naar Libië of Tunesië (Global 

Initiative against Transnational Organized Crime, 2014). Fargues stelde in 2009 dat meer dan 40 procent 

van de inwoners van Tamanrasset bestaat uit irreguliere migranten afkomstig uit buurlanden (Fargues, 

2009). 

De enige gegevens over de omvang van de groep migranten die gebruik maakt van de West- en 

Centrale Afrikaanse routes zijn afkomstig van een veldstudie uitgevoerd door het Global Initiative 

against Transnational Organized Crime (2014) over het Agadez traject. Dit is een gevestigd 

smokkeltraject lopend van de stad Agadez naar Algerije en verder noord. Dit onderzoek toont aan dat 

het aantal migranten dat gebruik maakt van dit traject sinds het begin van 2013 is toegenomen met naar 

verluidt meer dan 5000 West-Afrikanen die maandelijks (tussen maart en augustus 2013) van Agadez 

naar Noord-Afrika reizen. Het onderzoek geeft tevens aan dat naar schatting de helft van alle West-

Afrikaanse migranten die in Lampedusa aankomen eerst door Agadez zijn gereisd. Dit geeft wederom 

het belang van de stad als migratie hub weer (Global Initiative against Transnational Organized Crime, 

2014). 

De kosten van deze route zijn afhankelijk van het vertrekpunt en de eindbestemming van het 

migratietraject. De volledige reis van Agadez naar de Libische kust kan volgens de Global Initiative 

against Transnational Organized Crime (2014) rond de USD $ 2000-3000 kosten. De organisatie stelt dat 

het "volledige pakket" om naar Europa te komen ongeveer USD $ 10.000 kost en vaak “betaalbaar is in 

verschillende termijnen door de families van de migranten als zij bewijs hebben ontvangen dat hun 

familielid een specifiek punt in de route heeft bereikt” (Global Initiative against Transnational Organized 

Crime, 2014, p. 10). Een ander onderzoek concludeert dat de route van Agadez naar Sabha ongeveer 

USD $ 100–300 bedraagt, en dat de gevaarlijkere woestijnroute van Agadez naar Tamanrasset in Algerije 

tussen de USD $ 50-300 kan kosten (Altai Consulting/UNHCR, 2013). De ILO rapporteerde in 2011 dat 

migranten binnen Libië ongeveer USD $ 800 betaalden om van de zuidelijke stad Sabha naar het in het 

noorden gelegen Tripoli gesmokkeld te worden (ILO, 2011).  
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Het grootste verschil binnen de literatuur van de laatste 10 jaar is de daling in irreguliere 

migranten die langs de westkust van Afrika naar Spanje reizen als gevolg van de toegenomen 

grenspatrouilles tussen Afrika en Spanje. Er zijn sterke aanwijzingen gevonden in de bestaande literatuur 

dat meer Afrikanen afkomstig uit de Sub-Sahara de EU vanaf het Afrikaanse vasteland bereiken dan 

Noord-Afrikanen (De Haas, 2007). Deze ontwikkeling benadrukt de verschuiving in de landen van 

herkomst van irreguliere migranten onderweg naar de EU. Uit alle recente literatuur komt naar voren 

dat Libië de belangrijkste (transit) bestemming van Afrikanen uit de Sub-Sahara is, en Tunesië de één na 

belangrijkste. Echter, er zijn geen nauwkeurige en recente gegevens gevonden over het aantal 

irreguliere migranten dat gebruik maakt van de precieze routes en migratie hubs.  

4.2.3 Aziatische route naar de Oostelijke Middellandse Zee route  

De Aziatische route naar het Middellandse Zeegebied omvat migratiebewegingen van migranten zoals 

Afghanen, Iraniërs, Pakistanen, Irakezen en Syriërs. De enige beschikbare bronnen omtrent deze route 

concentreren zich echter op Afghanen en Pakistanen. In totaal zijn zeven bronnen gevonden die het 

Aziatische migratietraject naar Europa beschrijven, maar er zijn maar een paar bronnen gevonden die de 

exacte routes van Afghaanse en Pakistaanse irreguliere migranten naar Europa belichten (zie Figuur 11). 

Zes bronnen zijn in de laatste vijf jaar geschreven en allen zijn gebaseerd op kwalitatieve 

onderzoeksmethoden. Door het gebrek aan bronnen is er geen betwisting geïdentificeerd tussen 

auteurs die onderzoek hebben verricht naar de migratieroute. Er is weinig tot geen informatie over de 

exacte migratieroute afgelegd door bijvoorbeeld Syriërs, Irakezen en Iraniërs.  

 
Figuur 11: Overzicht van de Aziatische route naar de grenzen van Europa, zoals beschreven in de 
bestaande literatuur 
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Volgens Triandafyllidou en Maroukis (2012) loopt de belangrijkste smokkelroute voor Afghaanse 

irreguliere migranten op weg naar Griekenland van Afghanistan via Iran, dan Turkije en uiteindelijk 

Griekenland. Deze bevinding is in overeenstemming met de uitkomsten van onderzoek uitgevoerd door 

Dimitriadi (2013), Kuschminder en Siegel (in druk) en Buil en Siegel (2014). Migratieroutes worden 

gedeeltelijk bepaald door de vertreklocaties in Afghanistan. Afghanen die bijvoorbeeld vanuit zuidelijke 

en oostelijke delen van het land vertrekken steken eerst de Pakistaanse grens over, terwijl migranten die 

in westelijke delen van het land wonen zonder omweg Iran kunnen betreden (Dimitriadi, 2013). De 

bestaande literatuur toont aan dat Iran, maar ook Turkije, belangrijke transitlanden zijn voor Afghanen 

en Pakistanen op weg naar de EU. Het oversteken van de Iraanse grens gebeurt voornamelijk per voet of 

met een auto. Vervolgens wordt een auto of bus genomen, veelal naar de Iraanse stad Zahedan met 

uiteindelijke bestemmingen Salmas en Orumijeh (Triandafyllidou & Maroukis, 2012). De provincie 

Teheran is een belangrijke migratie hub waar zowel deals worden geregeld met smokkelaars, alsmede 

het vervolg van het migratietraject wordt gepland en voorbereid. Velen vervolgen hun weg vanaf 

Teheran naar het Iraanse Orumijeh en de berg van Salmas. In Pakistan reizen de meeste migranten per 

voet of met een auto/bus door de steden Quetta en Baluchistan voordat de grens met Iran wordt 

overgestoken. Een onderzoek van Yousef (2013) laat zien dat Pakistanen grotendeels dezelfde routes als 

Afghanen nemen. De bergachtige Iraans-Turkse grens wordt per voet overgestoken in groepen van 50 

tot 100 mensen gedurende de nacht en wordt meestal begeleid door twee smokkelaars. De irreguliere 

migranten gaan vervolgens met een bus verder Turkije in (Triandafyllidou & Maroukis, 2012). In Turkije 

zijn de eerste haltes vaak gelegen in de Van provincie vanwaar migranten verder naar Istanbul reizen 

(Dimitriadi, 2013). Vanuit de Turkse hoofdstad wordt geprobeerd, met de hulp van smokkelaars, om de 

Griekse kust te bereiken (Triandafyllidou & Maroukis, 2012). Volgens Tonchev (2007) zijn veel 

Pakistanen in de jaren 1980 naar Griekenland gemigreerd vanwege de geplande vorming van de 

Europese interne markt. Veel migranten anticipeerden dat ze zich na de invoering gemakkelijk konden 

verplaatsen binnen de voormalige Europese Economische Gemeenschap. Griekenland is op dit moment 

een populaire transitplaats voor veel irreguliere Pakistanen die op weg zijn, of zoeken naar een ander EU 

bestemming (Yousef, 2013).  

De kosten van de reis vanuit Afghanistan wordt geschat op €5500 euro in 2007, €7000 tot 

€12.000 euro in 2009 en €4500 tot €5500 euro in 2010 (Triandafyllidou & Maroukis, 2012). Volgens 

Triandafyllidou en Maroukis (2012) daalden de kosten voor de irreguliere migratiereis van Pakistan naar 

Griekenland vanwege een lagere vraag. 
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4.3 Oversteek naar de Europese Unie  

In deze sectie worden de vier belangrijkste irreguliere migratieroutes naar de EU bestudeerd: Centrale 

Middellandse Zee route, Oostelijke Middellandse Zee route, Westelijke Balkan route en de Westelijke 

Middellandse Zee route (zie Figuur 12). Verreweg het grootse aantal relevante bronnen zijn over deze 

routes gevonden in vergelijking met de andere twee fasen in het bestudeerde migratietraject (route 

naar de grenzen van de EU en migratie binnen de EU). Dit is geen verrassing aangezien irreguliere 

migratie naar de EU veel momentum vergaart binnen het huidige politieke klimaat. 

 

Figuur 12: Overzicht van de belangrijkste irreguliere migratieroutes naar Europa zoals beschreven in 

de bestaande literatuur

 
Groen: Centrale Middellandse Zee route   

Geel: Oostelijke Middellands Zee route 

Paars: Westelijke Middellandse Zee route 

Licht blauw: Westelijke Balkan route 

 

Frontex (2015) categoriseert irreguliere migratieroutes naar de EU in acht verschillende routes 

bestaande uit de vier routes beschreven in deze sectie, en de Apulië en Calabria Route; de Circulaire 

route tussen Albanië en Griekenland; de Oostelijke Grens route en de West-Afrikaanse route. Sinds 2014 

zijn de statistieken voor de Apulië en Calabria Route opgenomen in de Centrale Middellandse Zee route, 

zodat Frontex tegenwoordig een totaal van zeven routes categoriseert. De Oostelijke Grens route 

illustreert het oversteken van de grens naar Noorwegen, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, 

Slowakije, Hongarije en Roemenië. In 2014 zijn een totaal van 1270 detecties gemaakt op deze route. 
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Gezien het lage aantal detecties en de weinige informatie beschikbaar, valt deze route niet onder de 

belangrijkste migratieroutes naar de EU. Op de West-Afrikaanse route naar de Canarische Eilanden 

werden minder dan 50 detecties gemeld in het derde kwartaal van 2014. Dit gegeven toont tevens dat 

deze route niet langer tot belangrijke route naar de EU behoort (Frontex, 2015). Tot slot, 99 procent van 

het aantal detecties (8.336) die in 2014 in de Albanië-Griekenland corridor zijn gemaakt zijn afkomstig 

van migranten met de Albanese nationaliteit. De circulaire migratieroute tussen Albanië en Griekenland 

kent een lange geschiedenis en wordt niet beschouwd als een belangrijke route voor de voortgezette 

migratie naar andere EU landen. Om deze reden is de route niet relevant genoeg geacht voor deze 

literatuuranalyse.  

Tabel 5 geeft een overzicht van de vier belangrijkste migratieroutes naar de EU. De tabel geeft 

het aantal gedetecteerde irreguliere migranten per nationaliteit en per route weer. Wij hebben ervoor 

gekozen om ons op deze vier routes te concentreren aangezien ze 96,5 procent vertegenwoordigen van 

alle door Frontex (2015) gemaakte detecties van irreguliere grensoverschrijdingen in 2014. 

 
Tabel 5: Belangrijkste irreguliere migratieroutes naar Europa volgens Frontex, 2014 

Migratieroute 
naar EU 

Van Naar Aantal 
irreguliere 
grensover-
schrijdingen in 
Jan-Nov 2014 
(Frontex, 2015) 

Top 3 
nationaliteiten 
van irreguliere 
migranten 
(Frontex, 2015) 

Antal 
gedetecteerde 
irreguliere 
migranten per 
nationaliteit 
(Frontex, 2015) 

Centrale 
Middellandse 
Zee route  

Libië of 
Tunesië 

Italië of 
Malta 

170.664 Syrië 39.651 

Eritrea 33.559 

Ongespecificeer-
de sub-Sahara 
nationaliteiten 

26.340 

Oostelijke 
Middellandse 
Zee route 

Turkije Griekenlan
d Bulgarije 
of Cyprus 

50.834 Syrië 27.025 

Afghanistan 11.582 

Somalië 1621 

Westelijke 
Balkan route 

Servië, 
Bosnië en 
Herzegovina, 
Montenegro
Kosovo, 
Macedonië 
en Albanië 

EU landen 43.357 Kosovo  22.059 

Afghanistan 8342 

Syrië 7320 

Westelijke 
Middellandse 
Zee route 

Marokko Spanje 7842 Kameroen  1497 

Algerije 734 

Mali 669 

Bron: Frontex, 2015 
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Het moet opnieuw worden herhaald dat deze cijfers niet noodzakelijkerwijs de gehele irreguliere 

migratiestroom naar de EU representeren, maar de populatie die is gestopt en vervolgens geregistreerd 

door Frontex (hierbij dient te worden vermeld dat Frontex tevens gegevens van EU lidstaten ontvangt 

en niet altijd de cijfers filtert op aankomstland). Als het aantal detecties de totale omvang van de 

irreguliere migratiebeweging naar de EU zou weerspiegelen, zou dit betekenen dat irreguliere migranten 

de Centrale Middellandse Zee route drie keer zoveel gebruiken als de Oostelijke Middellandse Zee 

route. 

4.3.1 Centrale Middellandse Zee route 

De Centrale Middellandse Zee route verwijst naar de irreguliere migratiebewegingen vanuit Noord-

Afrika naar Italië, en in mindere mate naar Malta (zie Figuur 13). Zoals Tabel 5 suggereert wordt deze 

route het meest gebruikt om Europa irregulier binnen te treden. Tevens verwijst het grootste aantal 

beoordeelde bronnen over irreguliere migratieroutes naar deze specifieke route. Deze sectie beschrijft 

de evolutie van de Centrale Middellandse Zee route en het belang van Libië als vertrekland voor de 

meeste irreguliere migranten met bestemming EU.  

 

Figuur 13: Overzicht van de Centrale Middellandse Zee route zoals beschreven in de bestaande 

literatuur 
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 De informatie voor deze sectie is uit totaal 16 bronnen verkregen, waarvan 10 zijn beoordeeld 

als ‘hoge relevantie’ (zie Bijlage 1). Dertien bronnen zijn in de laatste vijf jaar geschreven en de oudere 

bronnen worden voornamelijk gebruikt voor achtergrondinformatie. Slechts drie bronnen maken 

gebruik van kwantitatieve onderzoeksmethoden en de resterende bronnen zijn gebaseerd op kwalitatief 

onderzoek. Hoewel de Centrale Middellandse Zee route de meest populaire route is om de EU binnen te 

treden, zijn er maar enkele bronnen die het exacte aantal irreguliere migranten en de details over de 

bestemmingsplaatsen bespreken. De meest recente informatie is afkomstig van Frontex (2014; 2015). 

Het grensagentschap publiceert echter geen specificaties over waar hun detecties precies plaatsvinden 

en welke nationaliteiten waar worden gedetecteerd. De meest populaire plaats om vanaf de Afrikaanse 

kust naar Europa te vertrekken is in de laatste 20 jaar geregeld veranderd. Sinds de val van het Kaddafi 

regime in 2011 is Libië wederom de meest gebruikte springplank voor irreguliere migranten om Italië en 

Malta te bereiken. Over deze bevinding bestaat geen debat of betwisting tussen bronnen die in de 

laatste vijf jaar zijn geschreven. Wij kunnen daarom met grotere zekerheid stellen dat Libië een 

belangrijk vertrekpunt is voor irreguliere migranten die in de laatste vijf jaar naar Europa zijn vertrokken.  

 Deze sectie zal een overzicht geven van het aantal gedetecteerde migranten die de Centrale 

Middellandse zee oversteken. Waar mogelijk zal hier een onderscheid worden gemaakt tussen 

nationaliteiten. Tevens wordt besproken hoe de migratietrajecten van irreguliere migranten vanuit Libië 

en Tunesië naar Malta in de afgelopen jaren zijn veranderd. Ten slotte wordt een specificatie gegeven 

van de kosten van deze route indien de hulp van smokkelaars wordt ingeschakeld.  

Irreguliere migranten die de grenzen van de EU via de zee oversteken waren in het tweede 

kwartaal (januari tot juni) van 2014 goed voor 90 procent van alle detecties gerapporteerd door Frontex 

(2014). Frontex (2014) stelt dat, in vergelijking tot 2013, 170 procent meer detecties zijn gemaakt van 

irreguliere migranten die gebruik maken van de Centrale Middellandse Zee route in het tweede kwartaal 

van 2014 (Frontex, 2014). Het totale aantal migranten in 2014 is met meer dan drie keer toegenomen. 

Italië rapporteerde acht maal meer detecties van irreguliere migranten in het tweede kwartaal van 2014 

dan in dezelfde periode in 2013 (Frontex, 2014). Volgens de laatste cijfers van Frontex (2015) staat het 

totale aantal aanhoudingen in 2014 op 170.664 migranten. De toename in het aantal irreguliere 

migranten op de Centrale Middellandse Zee route is niet alleen toe te schrijven aan betere 

weersomstandigheden, maar ook aan het grote aantal Syriërs en sub-Sahara Afrikanen die zich 

momenteel in de kustgebieden van Libië bevinden (Frontex, 2014).  

Syriërs vertegenwoordigen 23 procent (39.651) van alle detecties die door Frontex (2015) op de 

Centrale Middellandse Zee route in 2014 werden gerapporteerd. Het aantal detecties van Syriërs is 
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verzevenvoudigd in het derde kwartaal van 2014 ten opzichte van 2013. Ongeveer 20 procent (33.559) 

van de irreguliere migranten die door Frontex werden gedetecteerd zijn afkomstig uit Eritrea (Frontex, 

2015). Afrikanen afkomstig uit landen gesitueerd in sub-Sahara zijn de derde grootste groep migranten 

met 14 procent van alle detecties (Frontex, 2015). 

In de laatste twee decennia is de Middellandse Zee veranderd in de meest poreuze en 

gevaarlijke grens tussen Europa en haar buurlanden (UNHCR, 2014). Een Italiaanse NGO stelde aan de 

hand van mediaberichten verzameld tussen januari 1998 en 30 september 2014 dat ongeveer 15.016 

migranten op zee zijn gestorven of zijn vermist (Fargues & Bonfanti, 2014). Fargues en Bonfanti (2014) 

schatten dat het risico om te overlijden tijdens het oversteken van de Middellandse Zee dicht bij de 

twee procent ligt. Sinds de Italiaanse regering de reddingsoperatie Mare Nostrum in oktober 2013 heeft 

geïnitieerd als reactie op verschillende bootongelukken, schat UNHCR (2014) dat er meer dan 20.000 

migranten zijn gered door de operatie. Frontex (2014) rapporteert dat in 2013, 29.191 migranten op de 

Middellandse Zee zijn gered als resultaat van meerdere reddingsacties.  

De toename van irreguliere migratie is begonnen in de jaren 1990 nadat Spanje en Italië 

strengere visaregels introduceerden (De Haas 2007; 2008). Zoals eerder in dit hoofdstuk is vastgesteld, 

Libië is uitgegroeid tot de belangrijkste locatie voor het afmeren van boten met migranten op weg naar 

Europa (o.a. Altai Consulting/UNHCR, 2013; RMMS, 2014; Frontex, 2014; UNODC, 2010; Lutterbeck, 

2013). Hoewel Libië van oudsher een bestemmingsland is voor migranten uit andere Arabische en 

Afrikaanse landen, is irreguliere migratie vanuit Libië naar Europa een relatief nieuw fenomeen. Toen 

irreguliere migratie via de Centrale Middellandse Zee Route momentum kreeg aan het eind van de jaren 

’90, werd het inperken van irreguliere migratie gebruikt als onderhandelingstroef door de Libische 

overheid - in die tijd onder internationaal embargo - in de diplomatieke onderhandelingen met Europa. 

Zelfs nadat het embargo werd opgeheven maakte kolonel Kaddafi gebruik van de dreiging van massale 

migratie naar Europa als tactiek om zijn onderhandelingspositie te versterken (Fargues, 2009).  

Veldonderzoek uitgevoerd door Altai Consulting (2013) toonde aan dat het eerst zo populaire 

vertrekpunt voor bootmigranten naar Europa, Sabratha in Libië, in prominentie is gedaald. 

Onderzoekers die de regio bezochten meldden dat de hoeveelheid boten die uit Sabratha vertrok sterk 

was afgenomen in 2013 ten gevolge van een toename van Libische overheidscontroles op irreguliere 

migratiebewegingen. Volgens Altai Consulting/UNHCR (2013) vertrekken de meeste migrantenboten 

tegenwoordig vanuit het kustgebied tussen Tripoli en Zuwarah. Een studie uitgevoerd door UNODC 

(2010) stelt eveneens dat Zuwarah het belangrijkste vertrekpunt in Libië is (56 km van de Tunesische 

grens), maar daarnaast ook de plaatsen Zilten, Misratah en de regio rond Tripoli (UNODC, 2010). 
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Onderzoek van Lutterbeck (2013) suggereert ook dat de havensteden Zilten en Zuwarah de meest 

populaire vertrekplaatsen zijn naar Europa.  

De Global Initiative against Transnational Organized Crime (2014) en UNODC (2010) stellen dat 

migranten die vanuit Tunesië naar het zuiden van Sicilië reizen veelal vertrekken vanuit de havens ten 

noorden en ten zuiden van Tunis. De migranten op weg naar Pantelleria vertrekken vanaf Cap Bon en de 

migranten met bestemming Lampedusa of Linosa vertrekken vanaf het gebied ten zuiden van Monastir. 

As het weer het toelaat duurt het ongeveer 10 uur om naar Pantelleria of Lampedusa te varen en tussen 

de twee en drie dagen om Sicilië te bereiken (Global Initiative against Transnational Organized Crime, 

2014; UNODC, 2010). Onderzoek van De Haas (2007) toonde aan dat strengere grenscontroles langs de 

Tunesische kust een stijging tot gevolg heeft gehad in het aantal irreguliere migranten dat via de 

Libische kunst naar de EU vertrekt. Er bestaan echter geen openbaar verkrijgbare cijfers omtrent het 

precieze aantal irreguliere migranten dat vanuit Tunesië of Libië vertrekt. Desondanks toont de 

bestaande literatuur dat Libië de meest populaire plaats is om de oversteek naar Europa te maken.  

Migranten die vertrekken vanaf Tunesië en Libië komen het meest aan op Italië of in mindere 

mate Malta. Dezelfde onzekerheden omtrent precieze data in de bestaande literatuur zijn van 

toepassing op het aantal irreguliere migranten dat uiteindelijk Italië of Malta bereikt. Het is bijvoorbeeld 

onbekend hoeveel van de 170.000+ gedetecteerde migranten die gebruik maken van de Centrale 

Middellandse Zee route het eiland Malta bereiken. Oudere literatuur concludeert dat Malta een minder 

gewilde bestemming is dan Italië (Monzini, 2007; Düvell, 2008; Mainwaring, 2008). Malta was tot 2005 

een belangrijk aankomstpunt voor irreguliere migranten die Europa wilden binnentreden. Aan het eind 

van de jaren ‘90 tot het begin van de jaren 2000, voordat Malta lid werd van de EU, was het eiland een 

migratie hub voor Noord-Afrikanen en zelfs Aziatische migranten (voornamelijk afkomstig uit China). 

Volgens Monzini (2007) arriveerden migranten per vliegtuig om kort daarna in kleine bootjes naar Sicilië 

te worden getransporteerd door lokale smokkelaars. Volgens Mainwaring (2008) hadden veel van de 

irreguliere migranten die zijn aangehouden en gevangen zijn gezet in Malta geen intentie om naar het 

eiland te komen en ook geen wens om te blijven. Zij waren echter op zoek naar manieren om Italië of 

een andere EU lidstaat op het Europese vasteland te bereiken. In een studie van Düvell uit 2008 blijkt 

dat Malta als transitland gestaag in populariteit daalt aangezien het steeds moeilijker wordt voor 

migranten om vanaf het eiland naar andere EU bestemmingen door te reizen (Düvell, 2008).  

Er bestaan geen grote verschillen tussen de beoordeelde bronnen over de kosten van de 

Centrale Middellandse Zee route. Volgens Massari (2010) waren de kosten van een zeereis van de 

Libische kust naar Lampedusa ongeveer USD $800 in de vroege jaren 2000 en USD $2000 aan het eind 



45 
 

van het decennium. UNHCR schat de kosten tussen de USD $300 - $2000, afhankelijk van de smokkelaar 

en het seizoen. Het is goedkoper is om tijdens de wintermaanden te reizen, omdat de zee dan ruiger is 

en de reis daardoor gevaarlijker (Altai Consulting/UNHCR, 2013). Volgens getuigenissen van 

Marokkaanse migranten in Lampedusa, afgenomen door Triandafyllidou (2007) in de zomer van 2006, 

stond de prijs die werd betaald aan smokkelaars voor de reis Marokko-Libië-Italië op ongeveer €2000. 

De ILO meldde in 2011 dat migranten ongeveer USD $1200- $2500 betaalden om de Middellandse Zee 

over te steken (ILO, 2011). In 2010 rapporteerde UNODC dat de prijs om van Libië naar Italië te komen 

rond de USD $3000 lag vergeleken met USD $1200 in 2006 en USD $800 in 2004. UNODC wijt deze 

stijging aan het extra pakket aan diensten dat wordt aangeboden aan irreguliere migranten door 

smokkelaars zoals opvangfaciliteiten en tijdelijk onderdak in Italië (UNODC, 2010). 

4.3.2 Westelijke Middellandse Zee route 

Deze migratieroute kruist de zee passage van Noord-Afrika naar Spanje, maar ook de landroute naar de 

in Marokko gevestigde Spaanse enclaves van Ceuta en Melilla (zie Figuur 14). Er moet een aantekening 

bij Figuur 14 gemaakt worden aangezien er geen exacte details in de beoordeelde bronnen zijn 

gevonden over de precieze routes die irreguliere migranten afleggen om Spanje te bereiken. Uit de 

literatuur wordt niet duidelijk welke steden of plaatsen worden gepasseerd om op Spaans grondgebied 

te komen en wat de precieze plaatsen van binnenkomst zijn. 

 

Figuur 14: Westelijke Middellandse Zee route zoals beschreven in de bestaande literatuur 
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De Westelijke Middellandse Zee route was tot eind jaren ’90 het populairst bij Algerijnen en 

Marokkanen die probeerden Spanje te bereiken, hetzij met het idee om daar te blijven of om naar een 

ander EU-land door te reizen. Echter, sinds 2000 maken steeds meer Afrikanen afkomstig uit sub-Sahara 

Afrika gebruik van deze route (Frontex, 2014; Schapendonk, 2012; De Haas, 2007; Boubakri, 2004; De 

Haas, 2007).  

In 2003 maakten Afrikanen uit sub-Sahara Afrika ongeveer een kwart uit van alle gedetecteerde 

irreguliere migranten die de oversteek via de Straat van Gibraltar naar de EU maakten, in vergelijking 

met minder dan twee procent in de late jaren ‘90 (Carling, 2007). Er zijn sterke aanwijzingen binnen de 

bestaande literatuur dat de route van Marokko naar Spanje steeds minder gebruikt wordt door 

irreguliere migranten en dat Libië het populairste punt van vertrek is naar de EU (zie ook Sectie 4.3.1.). 

Vanwege de schaarste aan relevante bronnen die specifiek op de westelijke Middellandse route zijn 

gericht is er in de beoordeelde literatuur geen inhoudelijke discussie over de relevantie of specifieke 

kenmerken van deze route gevonden. Voor deze sectie zijn zeven relevante bronnen gebruikt waarvan 

drie ouder zijn dan vijf jaar.  

De strengere patrouilles die sinds 1999 in de Straat van Gibraltar plaatsvinden hebben geleid tot 

een diversificatie in routes die migranten volgen om de EU te bereiken. Triandafyllidou en Maroukis 

(2012) observeren dat vanwege de toegenomen controles op de Westelijke Middellandse Zee route, het 

belangrijkste vertrekpunt om de EU te bereiken is verschoven naar Libië. Het directe gevolg is dat 

minder irreguliere migranten gebruik maken van de Westelijke Middellandse Zee route. Onderzoek 

uitgevoerd door Schapendonk (2012) richt zich op de dynamiek van transmigratie via sub-Sahara Afrika 

naar Marokko en uiteindelijk Spanje. Zijn studie belicht verschillende voorbeelden van migranten die 

van transitland Marokko besluiten naar Libië te reizen omdat ze het te moeilijk vonden om via Marokko 

Spanje te bereiken. Een andere tactiek die gebruikt werd is het aanvragen van een permanente 

Marokkaanse verblijfsvergunning aangezien deze toegang biedt tot een toeristenvisum om naar Turkije 

te reizen. Na het bereiken van Turkije kan de migrant vervolgens zijn/haar weg voortzetten naar 

Griekenland (Schapendonk, 2012). 

In 2014 zijn er 7842 irreguliere migranten door Frontex (2015) gedetecteerd die gebruik 

maakten van de Westelijke Middellandse Zee route. Dit aantal omvat de verschillende 

migratiebewegingen naar de gebieden van de Zuid-Spaanse kust en de landsgrenzen van de Spaanse 

enclaves Ceuta en Melilla. Als gevolg van de versterking van het hek dat Marokko en Ceuta en Melilla 

scheidt is het aantal detecties met 27 procent gedaald in verhouding tot 2013 (Frontex, 2015). In 2014 

werden in totaal 3087 irreguliere migranten gedetecteerd die de landsgrens van Ceuta en Melilla zijn 
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overgestoken, in vergelijking met 4229 in het voorgaande jaar (Frontex, 2015). Tevens maakten meer 

dan 60 procent van alle gedetecteerde migranten in 2014 gebruik van de zee passage om Spanje te 

bereiken (Frontex, 2015).  

In 2014 was ongeveer 21 procent van alle gedetecteerde migranten die probeerden Ceuta en 

Melilla in te komen afkomstig uit Kameroen (Frontex, 2015). Ongeveer 90 procent van alle 

gedetecteerde migranten in de Westelijke Middellandse Zee route zijn vanuit Marokko vertrokken en 

het resterende percentage vanuit Algerije (Frontex, 2014). De meeste irreguliere migranten die gebruik 

maakten van deze route in 2014 zijn afkomstig uit Kameroen (1497 detecties, bijna 20 procent van het 

totale aantal) gevolgd door Algerije (734) en Mali (669) (Frontex, 2015). De meeste irreguliere migranten 

die zijn gedetecteerd op de Westelijke Middellandse Zee route zijn geboren in landen behorend tot sub-

Sahara Afrika (Frontex, 2015). In november en december 2014 nam de Spaanse regering tevens 250 

irreguliere grensovergangen van Syriërs waar (Frontex, 2015). 

4.3.3 Oostelijke Middellandse Zee route 

De Oostelijke Middellandse Zee route verwijst naar de irreguliere migratieroute vanuit Turkije naar 

Griekenland, Bulgarije en Cyprus zoals afgebeeld in Figuur 15. Sinds 2008 is deze migratieroute 

geleidelijk aan steeds belangrijker geworden als toegangspunt tot de EU. Gezien de vrij recente 

populariteit van deze route zijn er weinig beschikbare en relevante bronnen gevonden die zich op deze 

route richten. Voor deze sectie zijn maar zes bronnen bruikbaar gevonden, waarvan één bron ouder is 

dan vijf jaar. Publicaties van Frontex zijn de enige bronnen in deze paragraaf die gebruik maken van 

kwantitatieve onderzoeksmethodes. De meest recente bronnen bekrachtigen elkaar grotendeels in het 

beschrijven van de route. Gezien er weinig relevante literatuur is gevonden, is er geen discussie 

geïdentificeerd binnen de bestaande literatuur over de precieze details van de route.  
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Figuur 15: Oostelijke Middellandse Zee route zoals beschreven in de bestaande literatuur 

 

 

Als gevolg van de intensivering van patrouilles langs de Griekse kust, maken irreguliere 

migranten vanaf 2009 meer gebruik van de landsgrenzen dan van de zee. Volgens Triandafyllidou en 

Maroukis (2012) steeg het aantal detecties van migranten in het rivierengebied de Evros tijdens de 

eerste vijf maanden van 2011 naar 8738, 40 procent hoger dan het aantal aanhoudingen voor dezelfde 

periode in 2010 (6287) (Triandafyllidou & Maroukis, 2012). Deze trend nam verder toe toen aan het eind 

van 2012 toen Griekenland begon aan de bouw van een hek op de grens met Turkije en daarbij de Evros 

rivier route afsneed. De versterkte controle op de Turks-Griekse landgrens heeft geleid tot een toename 

van migranten die vanaf de Turkse kust naar de Griekse eilanden varen of in plaats daarvan de grens van 

Bulgarije oversteken (Düvell, 2014). De opmerkelijke daling (95 procent) van het aantal irreguliere 

migranten dat de grens naar Griekenland via de rivier de Evros oversteekt wordt gecompenseerd door 

een nieuwe stijging van migranten die per boot via de smalle zeestraten reizen die het vasteland van 

Turkije en een aantal Griekse eilanden in de Egeïsche Zee (zoals Mytilini, Samos, Chios en Leros) 

scheiden. Vervolgens word het Griekse vasteland per boot te bereikt (Fargues & Bonfanti, 2014; 

Triandafyllidou en Maroukis, 2012; Icduygu, 2004). Een andere belangrijke ontwikkeling is de 
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versoepeling van het Turkse visumbeleid ten opzichte van veel Afrikaanse landen. Dit creëert de 

mogelijkheid voor vele Afrikaanse migranten om, in het bezit van een gemakkelijk verkrijgbaar visum, 

legaal per vliegtuig naar Turkije te reizen waar zij vervolgens op irreguliere wijze via Griekenland en 

Bulgarije de grens naar de EU kunnen oversteken (Fargues & Bonfanti, 2014). 

In 2014 detecteerde Frontex (2015) bijna 50 procent meer irreguliere migranten (50.834) die 

gebruik maakten van de Oostelijke Middellandse Zee route in vergelijking met 2013 (24.799). Bijna 87 

procent van alle gedetecteerde irreguliere migranten maakten gebruik van de zeeroute tussen Turkije 

en Griekenland (Frontex, 2015). Van de detecties die in 2014 door Frontex (2015) zijn gemaakt is 62 

procent afkomstig uit Syrië, 25 procent uit Afghanistan en 3 procent uit Somalië. Hoewel informatie van 

Triandafyllidou en Maroukis (2012) over de kosten van de migratieroute stamt uit de periode dat de 

meeste migranten nog gebruik maakten van de Evros rivier om Griekenland binnen te treden, is dit 

wetenschappelijke onderzoek de meest recente en beschikbare publicatie. Uit deze studie blijkt dat 

Oost-Afrikanen en West-Afrikanen tussen de €2000 en €3000 betalen, terwijl Noord-Afrikanen tussen de 

€1000 en €1500 kwijt zijn om via Turkije naar Griekenland te reizen. Griekse autoriteiten melden dat de 

kosten ietwat hoger liggen en suggereren dat de reis van Turkije naar het vasteland van Griekenland 

tussen de €2000-€3000 kost, terwijl de reis van Griekenland naar Italië daar nog eens €2500-€3000 

bovenop legt. De discrepantie tussen deze twee informatiebronnen (migranten zelf en de Griekse 

overheid) is te wijten aan het feit dat autoriteiten veelal gegevens verzamelen over een veiligere en dus 

duurdere vormen van transport dan door de meerderheid van de irreguliere migranten wordt gebruikt 

(zoals het verstoppen in een vrachtwagen of cargoschip) (Triandafyllidou & Maroukis, 2012). 

4.3.4 Westelijke Balkan route 

De westelijke Balkan route omvat twee belangrijke migratiebewegingen: migranten die afkomstig zijn uit 

Westerse Balkan landen (Servië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonië en Albanië) 

en migranten die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit Azië en op doorreis zijn naar de EU. Deze laatste groep 

reist via de Grieks-Turkse land- of zee- grens naar de Westelijke Balkan om vervolgens Hongarije of 

Roemenië te bereiken (Frontex, 2014). Het is niet mogelijk om een visuele kaart te creëren van de 

Westelijke Balkan route aangezien er te weinig details bekend zijn over de precieze plaatsen die 

irreguliere migranten aandoen tijdens de migratieroute. Irreguliere migratietrends in de Westelijke 

Balkan zijn sterk veranderd na de invoering van het visumvrij reizen binnen de EU in 2009 en de 

geleidelijke economische en politieke stabilisatie van het gebied. De Westelijke Balkan regio is 

getransformeerd van een emigratieregio naar een transitzone voor irreguliere migranten die vanuit 

Griekenland reizen (Triandafyllidou & Maroukis, 2012; Molodikova, 2014).  
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Slechts vijf bronnen die in de afgelopen 5 jaar zijn gepubliceerd hebben betrekking op deze 

specifieke irreguliere migratieroute door de Westelijke Balkan naar de EU. Er zijn geen tegenstrijdige 

bevindingen gevonden tussen het beperkte aantal beoordeelde bronnen, maar, vanwege het gebrek aan 

bruikbare bronnen is er simpelweg te weinig informatie voor een geïnformeerde discussie of het trekken 

van conclusies. 

Volgens Frontex zijn bijna 75 procent van alle detecties van irreguliere grensoverschrijdingen in 

de Westerse Balkan in 2012 het gevolg van transitmigratie, terwijl in 2009 dit percentage slechts 10 

procent bedroeg (Frontex, 2014). Desondanks tonen de laatste cijfers van Frontex (2015) aan dat 

migranten afkomstig uit Kosovo de grootse groep irreguliere migranten vormen met 51 procent van alle 

gemaakte detecties. De Hongaarse grens werd in het tweede kwartaal van 2014 het vaakst 

overgestoken (Frontex, 2014). Hongarije is een populair transitland is voor migranten op weg naar West-

Europa (Molodikova, 2014). Onderzoek door Mosneaga (2014) naar Moldavische irreguliere migranten 

toont aan deze migranten gebruik maken van drie belangrijke passages om de EU te bereiken, namelijk 

de oostelijke route van Moldavië door Roemenië; de noordelijke route van Moldavië door Oekraïne en 

vervolgens Hongarije, Slowakije en Polen; en de zuidelijke passage van Moldavië door Bulgarije en Servië 

(Mosneaga, 2014). 

In 2014 heeft Frontex (2015) 43.357 irreguliere migranten geregistreerd die gebruik maakten 

van de Westelijke Balkan route om op irreguliere wijze de EU binnen te treden. Dit aantal geeft een 

stijging weer van 46 procent in vergelijking met 2013 (Frontex, 2015). In het derde kwartaal van 2014 

namen de Hongaars-Servische grensautoriteiten een toename van 193 procent weer in het aantal 

detecties in vergelijking met het vorige kwartaal en een stijging van 53 procent ten opzichte van 

dezelfde periode in 2013 (Frontex, 2014). 

De top drie nationaliteiten gedetecteerd door Frontex (2015) in 2014 zijn Kosovaren (22.059), 

Afghanen (8342) in transit vanuit Griekenland en Turkije, en Syriërs (7320). Afghanen zijn de op één na 

meest gerapporteerde nationaliteit bij deze grensovergang wat duidt op een aanhoudende secundaire 

beweging vanuit Griekenland via de Westelijke Balkan naar Hongarije (Frontex, 2014). Tussen het 

tweede en derde kwartaal van 2014 is een aanzienlijke toename te observeren van irreguliere 

migranten die gebruik maken van de westelijke Balkan route door Hongarije: 334 procent meer 

Kosovaarse migranten, 386 procent meer Syriërs, 123 procent meer Afghanen en 299 procent meer 

Palestijnen (Frontex, 2015). 

De huidige stijging van het aantal detecties komt overeen met het hogere aantal irreguliere 

migranten dat vanuit Turkije naar Griekenland reist. De Westelijke Balkan route wordt beschouwd als 
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een alternatief voor de directe zeereis vanuit Griekenland/Turkije naar Italië. Dit is vooral te danken aan 

de lagere kosten geassocieerd met deze route (Frontex, 2015). Er zijn echter geen gegevens in de 

beoordeelde literatuur gevonden over de precieze kosten van het clandestien doorkruisen van de 

Westelijke Balkanlanden naar de EU.  

4.4 Van land van binnenkomst in de EU naar het land van bestemming in de EU 

Vaak is het land van binnenkomst in de EU niet de beoogde bestemming van een migrant. Deze sectie 

ontleedt de belangrijkste migratieroutes binnen Europa. Voor dit migratietraject werd het kleinste 

aantal bronnen gevonden. Als gevolg is er onvoldoende informatie beschikbaar om een visuele route op 

een kaart weer te geven. In totaal zijn er slechts zes bronnen gevonden die enige details geven over de 

voorgezette migratiebeweging van irreguliere migranten na de oversteek in de EU. Eén van de bronnen 

is ouder dan vijf jaar en vijf bronnen, naast publicaties van Frontex, zijn gebaseerd op kwalitatief 

onderzoek. 

Zoals beschreven in de Sectie 4.3 van dit hoofdstuk zijn Griekenland, Italië en in mindere mate 

Spanje de belangrijkste landen van binnenkomst voor irreguliere migranten in de EU. Voor sommige 

migranten zijn deze landen de voorgenomen eindbestemming. Griekenland is bijvoorbeeld een 

populaire bestemming voor Pakistaanse migranten vanwege de bestaande netwerken in het land 

(Yousef, 2013; Koser & Kuschminder, 2015). Echter voor andere migrantengroepen, zoals Afghanen, is 

Griekenland eerder een land van transit of door omstandigheden, ondanks de wens om verder te reizen 

naar een ander bestemmingsland, toch omgedoopt tot eindbestemming.  

4.4.1 Voorbij Italië 

Er is weinig informatie bekend over hoe migranten Italië verlaten, maar mediaberichten en 

asielaanvragen in andere Europese landen suggereren dat migranten wel degelijk doorreizen. Een van 

de belangrijkste migratieroutes vanuit Italië loopt via de noordelijke grens naar Zwitserland, waar veel 

migranten vervolgens asiel aanvragen. Volgens RMMS (2014) worden migranten vaak door smokkelaars 

meegenomen naar steden in Noord-Italië en in het bijzonder naar Milaan. In Milaan moeten migranten 

vaak naar een nieuwe smokkelaar zoeken die hun doorreis naar Noord-Europa regelt. Om verder naar 

Noordelijk Europa te reizen maken irreguliere migranten veelal gebruik van treinen en Eurolines bussen 

(RMMS, 2014). Niettemin besluit een groot aantal irreguliere migranten om enige tijd in Italië te 

verblijven voordat zij hun reis voortzetten. Zoals een aantal respondenten aangaf in het onderzoek van 

RMMS (2014), hebben Zuid-Europese landen een grotere informele economie die meer 

werkgelegenheid biedt voor irreguliere migranten dan Noord en West-Europese landen. Echter, de 
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economische crisis in Italië heeft het land een stuk minder aantrekkelijk gemaakt als bestemming voor 

economische migranten (RMMS, 2014). 

4.4.2 Voorbij Griekenland 

Zoals in het geval van Italië reizen irreguliere migranten ook verder vanaf Griekenland. Echter is er 

beperktere informatie beschikbaar over deze route. Reizen vanuit Griekenland is moeilijker dan vanuit 

Italië aangezien Griekenland geen landgrens heeft met andere EU-landen. 

Clandestien de grens oversteken naar een buurland van Griekenland kan door middel van 

vervalste reisdocumenten of zonder documentatie, meestal via de havens van Patras, Corfu en 

Igoumenitsa (Dimitriadi, 2013; Triandafyllidou & Maroukis, 2012). In de Zuid-Italiaanse regio Apulië zijn 

de meerderheid van de irreguliere grensovergangen die worden gedetecteerd secundaire 

migratiebewegingen naar Italië van migranten die oorspronkelijk het Schengen gebied via Griekenland 

binnen zijn getreden (Frontex, 2014). In de praktijk betekent dit dat migranten zowel de Griekse 

kustwacht als de politie in Griekse havens moeten omzeilen, maar ook de Italiaanse autoriteiten bij 

aankomst in Italië (Dimitriadi, 2013). Volgens Triandafyllidou en Maroukis (2012) proberen irreguliere 

migranten vaak in een vrachtwagen mee te reizen zonder dat de bestuurder het doorheeft. Dit gebeurt 

regelmatig op parkeerterreinen waar vrachtwagenchauffeurs stoppen voor een rustpauze. Griekse 

autoriteiten hebben opgemerkt dat migranten behendig een kleine ruimte kunnen creëren in een 

vrachtwagen waarbij ze kartonnen dozen gebruiken om niet verpletterd te worden door de lading en 

om voldoende zuurstof te krijgen. Deze methode is gratis, maar de pakkans en het risico op 

verwondingen zijn relatief hoog (Triandafyllidou & Maroukis, 2012). Als alternatief kopen migranten die 

van Griekenland naar een ander EU land willen reizen valse documenten of 'huren' ze echte paspoorten 

van mensen uit hetzelfde land van herkomst die legaal wonen in een ander EU land. Hiermee kunnen ze 

tegen een prijs van ongeveer €300 euro een vlucht vanuit Athene nemen (Triandafyllidou & Maroukis, 

2012; Dimitriadi, 2013). Onderzoek van Dimitriadi (2013) dat zich richt op migratiebewegingen van 

irreguliere Afghanen vanuit Griekenland geeft aan dat in sommige gevallen migranten in kleine bootjes 

en zelfs rubberboten de grens naar Italië oversteken vanaf Griekenland.  

Informatie over aanhoudingen door de Griekse politie bij grenslocaties in Griekenland wordt in 

Tabel 6 gepresenteerd. 
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Tabel 6: Aanhoudingen van irreguliere migranten die proberen om de grens van Griekenland naar 
Italië over te steken, 2003-2012 

Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Aangehouden 
migranten (alle 
nationaliteiten) 

464 681 815 1.084 1.634 2.483 2.593 3.859 3.859 4.681 

 

Bron: Dimitriadi, 2013, p. 24 
 
Deze gegevens maken geen onderscheid tussen de irreguliere migranten die zijn aangehouden. Dit 

betekent dat dezelfde persoon meerdere malen in hetzelfde jaar kan zijn aangehouden in zijn of haar 

poging naar Italië door te reizen. Tevens is het aantal migranten dat erin slaagt om de grens 

onopgemerkt over te steken niet bekend (Dimitriadi, 2013). 

4.4.3 Voorbij Spanje 

Het laatste belangrijke toegangsland tot de EU voor irreguliere migranten is Spanje. Ook hier is echter 

weinig literatuur beschikbaar over de route die irreguliere migranten afleggen vanaf Spanje. Volgens 

Gonzalez-Enriques en Ramon Reynes (2011) is de reden dat er zo weinig informatie over de 

migratiebewegingen van transitmigranten naar andere EU landen bestaat, omdat migranten vaak 

bewust geen asiel aanvragen in Spanje. De auteurs stellen dat uit politiebronnen wel blijkt dat 

irreguliere migranten uit Afrikaanse landen Spanje vaak gebruiken als transitland op weg naar andere 

Europese bestemmingen (Gonzalez-Enriquez & Reynes Ramon, 2011). De omvang van deze stromen en 

de routes die worden genomen in dit vervolgtraject blijven echter onbekend. 

4.4.4 Bestemming ‘noord’  

Uit deze literatuuranalyse blijkt dat migranten geen specifieke routes volgen om Noord-Europese landen 

te bereiken. Zoals hierboven is betoogd migreren irreguliere migranten wel degelijk binnen de EU. De 

beoordeelde bronnen suggereren dat, op basis van het aantal asielaanvragen, Duitsland, het Verenigd 

Koninkrijk en Scandinavië de belangrijkste bestemmingslanden/regio’s zijn (o.a. Buil & Siegel 2014; 

Kuschminder & Siegel, in druk; Brekke & Brochmann, 2014). 

Volgens diverse studies zijn voor Eritrese en Somalische migranten Scandinavische landen de 

meest populaire bestemmingen binnen de EU (o.a. Brekke & Brochmann, 2014; RMMS, 2014; van 

Liempt & Doomernik, 2006; UNHCR, 2013; Staring & Aarts, 2010). Nederlandse autoriteiten 

rapporteerden dat er in 2014 een groot aantal Eritreërs zijn gedetecteerd in Duitsland, net over de grens 

met Nederland, die claimden dat ze op weg waren naar Zweden (RMMS, 2014). 
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Hoewel het Verenigd Koninkrijk en Duitsland belangrijke bestemmingen zijn voor migranten 

(o.a. Crawley, 2010; Gilbert & Koser, 2006; van Liempt, 2011; Zimmerman, 2009), werd over de exacte 

migratieroutes naar bovengenoemde landen geen specifieke informatie gevonden. Dit illustreert een 

belangrijke lacune in de bestaande literatuur. 

4.5 Migratieroutes naar Nederland 

Er is zeer weinig informatie beschikbaar over hoe irreguliere migranten precies naar Nederland reizen. 

Zoals aangegeven in de vorige sectie is er amper kennis over welke migratieroutes irreguliere migranten 

nemen als ze eenmaal binnen het Schengengebied zijn beland. Ongepubliceerd onderzoek van 

Kuschminder en Siegel over irreguliere Afghanen in Nederland laat zien dat migranten vooral met de 

hulp van smokkelaars in busjes vanuit Italië of Griekenland naar Nederland komen. In sommige gevallen 

nemen migranten een trein naar Nederland waardoor ze ook door andere landen reizen waar ze in 

sommige gevallen enige tijd verblijven voordat ze hun reis voortzetten (Frankrijk en België). 

In een studie van Van Wijk (2008) is aangetoond dat na aankomst in Europa de meeste 

Angolezen een paar dagen of weken bij familie of kennissen in Lissabon verblijven voordat ze verder 

reizen naar Nederland. Volgens Van Wijk (2008) is de doorreis vanuit Portugal betrekkelijk eenvoudig 

gezien migranten via andere Schengenlanden (Spanje, Frankrijk en België) gemakkelijk naar Nederland 

kunnen reizen (van Wijk, 2008). 

4.6 Factoren van invloed op irreguliere migratieroutes 

 

Er zijn sterke aanwijzingen binnen de bestaande literatuur dat er vier belangrijke factoren zijn die de 

routes van irreguliere migranten beïnvloeden, namelijk de veiligheidssituatie en conflicten langs de 

route; weersomstandigheden; grensbewaking en push-back beleid; en veranderingen in de politieke 

status van landen en visaregelingen. Ongetwijfeld zijn er meer factoren zoals migrantensmokkelaars, 

socio-economische status, en omstandigheden en ervaringen in transitlanden. In het volgende 

hoofdstuk (5) worden de factoren die van invloed zijn op de bestemmingskeuze van irreguliere 

migranten behandeld. Deze sectie zal elk van de vier factoren verder onderzoeken. 

 Ten eerste is het niet verwonderlijk dat irreguliere migratieroutes zich aanpassen aan de 

veiligheidssituatie en conflicten die zich voordoen langs de route. Een voorbeeld hiervan zijn de 

irreguliere migranten die in 2003 hun route aanpasten binnen Soedan om zodoende het conflict in 

Darfoer te vermijden. Een tweede voorbeeld is Kufra, Libië, waar als resultaat van etnische spanningen 

en geweld het aantal irreguliere migranten dat door de stad reisde met ongeveer 75 procent daalde 
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(Altai Consulting / UNHCR, 2013). Een alternatieve migratieroute werd vervolgens genomen om Kufra te 

omzeilen. Deze twee voorbeelden illustreren hoe migratieroutes veranderen als reactie op conflicten. 

Tegelijkertijd kan een conflict binnen een land ook leiden tot verhoogde irreguliere migratiebewegingen. 

Zo heeft de huidige crisis in Libië geresulteerd in de toegenomen populariteit van het land als 

vertrekpunt voor irreguliere migranten naar Europa.  

Weersomstandigheden zijn een tweede factor van invloed op de gekozen migratieroutes van 

irreguliere migranten. Volgens Frontex (2014) zijn er normaliter minder irreguliere migranten die in de 

wintermaanden de Middellandse Zee oversteken. Voor de eerste keer sinds Frontex data begon te 

publiceren in 2007, is deze geanticipeerde seizoensgebonden daling niet waargenomen in 2014 en bleef 

het aantal detecties van irreguliere migranten toenemen. In het algemeen kan het klimaat worden 

beschouwd als een factor die routes beïnvloedt, maar de mate waarin dit plaats vindt is onduidelijk.  

Striktere grenscontroles, surveillance en een push-back beleid zijn allemaal belangrijke factoren 

die een migratieroute kunnen beïnvloeden. Dit wordt het best geïllustreerd door de veranderende 

migratieroutes in Noord Afrika sinds 2000. Volgens Barros e.a. (2002) is de route langs de westkust van 

Afrika door Mauritanië en de Westelijke-Sahara naar Spanje minder populair geworden vanwege de 

toegenomen patrouilles in het westen van de Middellandse Zee sinds begin 2000. Na 2001 bewoog een 

groot aantal migranten uit Marokko zich naar het zuiden om vanaf de Westelijke Sahara de Canarische 

eilanden te bereiken (de Haas, 2007; Carling, 2007). Echter, toegenomen patrouilles aan de Spaanse 

grenzen en de versterking van het hek tussen het Marokkaanse vasteland en de Spaanse enclaves Ceuta 

en Melilla in recente jaren hebben geleid tot een daling in het aantal irreguliere migranten dat van deze 

routes gebruik maakte (zie Sectie 4.3.2). 

Als resultaat op de strengere grenscontroles rondom de Canarische eilanden in het midden van 

de jaren 2000, verschoof het voornaamste vertrekpunt voor de oversteek naar Europa naar Libië 

(Fargues & Bonfanti, 2014). Vanaf 2009 resulteerden versterkte controles tussen Libië en Italië in nog 

een verschuiving, dit keer van Turkije naar Griekenland. De Italiaanse en Libische overheid sloten een 

overeenkomst omtrent strengere immigratiecontroles met het gevolg dat in 2009 de Italiaanse 

autoriteiten de migranten die op zee werden onderschept terug begon te sturen naar Libië. Mede 

vanwege dit samenwerkingsverband en het controversiële ‘push-back’ beleid daalde het aantal 

gedetecteerde irreguliere migranten op de route sterk (Lutterbeck, 2013). Als gevolg van de 

omverwerping van het Kaddafi regime in 2011 en de politieke chaos die uitbrak werden bijna alle 

politiecontroles rondom de Libische kust gestaakt. Dit gaf ruim baan voor toenemende 

smokkelpraktijken omtrent migranten die de Europese kust willen bereiken (Fargues & Bonfanti, 2014; 
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Lutterbeck, 2013). Dit voorbeeld toont aan hoe surveillance en een push-back beleid invloed kunnen 

hebben op een migratieroute. In het geval van de Turks-Griekse landgrens, hebben de toegenomen 

controles geleid tot een stijging in het aantal migranten dat vanaf de Turkse kust naar de Griekse 

eilanden vaart (Düvell, 2014). 

Een vierde factor van invloed op migratieroutes zijn veranderingen in het nationale visumbeleid. 

Ter illustratie, de versoepeling van het Turkse visumbeleid ten opzichte van veel Afrikaanse landen heeft 

geleid tot de mogelijkheid voor veel Afrikaanse migranten om, in het bezit van een gemakkelijk 

verkrijgbaar visum, legaal per vliegtuig naar Turkije te reizen waar zij vervolgens op irreguliere wijze 

verder naar de EU kunnen reizen (Fargues & Bonfanti, 2014; Schapendonk, 2012). Op gelijke voet staat 

de invoering van het visumvrij reizen binnen de EU in 2009 voor mensen afkomstig uit de Westelijke 

Balkan. De geleidelijke economische en politieke stabilisatie van het gebied heeft geleid tot de 

transformatie van emigratieregio naar transitzone voor irreguliere migranten die vanuit Griekenland 

reizen (Triandafyllidou & Maroukis, 2012; Molodikova, 2014). 

 

4.7 Samenvatting 

Dit hoofdstuk heeft de verschillende stadia onderzocht van migratieroutes naar en binnen Europa, de 

specifieke casus van Nederland en de factoren die van invloed zijn op irreguliere migratieroutes naar 

Europa. Het is evident dat het meeste onderzoek over migratieroutes zich op migranten uit Afrika richt. 

Deze routes zijn het meest gevestigd en daarom het meest gedetailleerd. De literatuuranalyse laat zien 

dat de meerderheid van de bestaande bronnen zijn gericht op de fase waarin de grens naar de Europese 

Unie wordt overgestoken (dit wordt verder geïndiceerd in de tabellen van Bijlage 1). In de huidige 

context van de externalisering van de EU-grenzen en 'Fort Europa' is het niet verwonderlijk dat het 

grootste gedeelte van het onderzoek zich richt op deze grensoversteek. Aangezien de literatuur rondom 

elke specifieke route in dit hoofdstuk beperkt is en het tempo waarin routes veranderen hoog ligt, zijn er 

niet genoeg betrouwbare bronnen om een inhoudelijke discussie tussen auteurs te identificeren. Het 

lijkt erop dat de auteurs in plaats daarvan juist elkaars werk aanvullen om zo substantiëler 

bewijsmateriaal te creëren over hoe routes ontwikkelen, veranderen en evolueren. Dit gegeven belicht 

wederom de complexiteit van irreguliere migratie.  

 

4.8 Overzicht van de belangrijkste lacunes in de literatuur 

Er zijn een aantal belangrijke lacunes geïdentificeerd in de literatuur over irreguliere migratieroutes naar 

en binnen Europa. 
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 Het merendeel van de kwantitatieve informatie over migratiestromen is afkomstig van 

Frontex en er is een tekort aan alternatieve kwantitatieve informatie. Hoewel de door Frontex 

geleverde informatie zeer informatief zijn, blijven dit beperkt tot het vastleggen van statistische 

data van gedetecteerde migranten en laten deze genuanceerdere informatie, zoals de 

ervaringen van migranten op de routes, achterwege. 

 Er is een gebrek aan informatie over migratieroutes vanuit Azië naar de EU. Hoewel er 

beperkte informatie is over de migratieroutes die door Afghanen en Pakistanen worden 

genomen, is er geen recente informatie gevonden over migratieroutes van migranten uit andere 

Aziatische landen zoals Iran, Irak, Syrië en Sri Lanka. Voor migranten uit Syrië is dit niet 

verwonderlijk gezien de zeer recente groei van deze beweging en de tijd die het kost om 

onderzoek te verrichten en te publiceren. Voor andere groepen is deze onbalans in informatie 

echter onverwacht. 

 Er is een gebrek aan informatie over migratieroutes na binnenkomst in de EU. Er zijn een 

aantal recente aanwijzingen over hoe migranten verder reizen vanuit Griekenland en Italië, 

maar deze informatie is schaars. Er is een duidelijk lacune in de literatuur rondom de 

bewegingen van irreguliere migranten zodra zij de EU zijn binnengekomen. Hier zijn 

verschillende redenen voor. Ten eerste, de clandestiene aard van irreguliere migratie maakt het 

moeilijk om irreguliere migranten te vinden en te laten participeren in wetenschappelijk 

onderzoek. Ten tweede, wanneer er werkelijk onderzoek wordt uitgevoerd met irreguliere 

migranten is het mogelijk dat ze niet precies weten welke route ze hebben afgelegd. Dit is vaak 

het geval met primair onderzoek naar alleenstaande minderjarige asielzoekers (Hopkins & Hill, 

2008). Uit een studie uitgevoerd met alleenstaande Afghaanse minderjarigen in Zweden blijkt 

dat asielzoekers die op school hebben gezeten en daar geografieles kregen beter in staat zijn om 

hun reisroutes binnen Europe te beschrijven dan andere alleenstaande minderjarige 

asielzoekers die geen opleiding hebben genoten (UNHCR, 2010). Ongeschoolde migranten uit 

landen als Afghanistan (of Pakistan, enz.) hebben over het algemeen weinig kennis van de 

Europese geografie en weten niet welke landen ze doorkruist hebben. Ook kan het zijn dat 

smokkelaars de migranten geen informatie verstrekken tijdens de reis. Tevens kunnen 

migranten er bewust voor kiezen om hun exacte route niet prijs te geven. Irreguliere migranten 

proberen veelal te voorkomen dat ze terug worden gestuurd naar het Europese land van 

binnenkomst (zoals per Dublin II) en zijn daarom misschien niet bereid om hun migratieroute 

binnen de EU te bespreken. Een andere mogelijkheid is dat wanneer het een actieve 
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migratieroute betreft, de irreguliere migrant terughoudend is in het delen van informatie uit 

angst dat deze kan worden gebruikt om andere migranten aan te houden.  

 Er zijn vrijwel geen gegevens over migratieroutes binnen de EU naar Nederland. Slechts één 

geciteerde studie onderzoekt gedeeltelijk de irreguliere migratieroutes binnen Europa naar 

Nederland (Van Wijk, 2008) en enig bewijs is geleverd uit ongepubliceerd werk (Kuschminder & 

Siegel, in druk). Een reden hiervoor is dat er weinig onderzoek is verricht naar irreguliere 

migranten in Nederland en de meerderheid van het gepubliceerde onderzoek zich concentreert 

op de aspiraties van irreguliere migranten, mensensmokkel, het aantal aanwezig in Nederland, 

de concentratie binnen het land of het verblijf in het algemeen (o.a. Bijleveld & Taselaar, 2000; 

van der Heijden & van Gils, 2011; Jennissen et al, 2009; Kromhout, Wubs & Beenakkers; Staring 

& Aarts, 2010; van der Heijden, Cruijff & van Gils, 2011). Nader onderzoek is een vereiste om de 

migratietrajecten naar Nederland beter te begrijpen.  
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5. De factoren van invloed op de bestemmingskeuze binnen de EU 

 

5.1 Inleiding 

De tweede doelstelling van dit onderzoek is het analyseren van de factoren die van invloed zijn op de 

bestemmingskeuze van irreguliere migranten. Naar aanleiding van paragraaf 2.5 en de algehele 

literatuuranalyse zijn vijf belangrijke factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op de 

bestemmingskeuze van irreguliere migranten, namelijk: economische factoren, de rol van smokkelaars, 

toegang tot informatie en sociale netwerken, ervaringen en omstandigheden in transitlanden, en de rol 

van migratiebeleid. Het is essentieel om te vermelden dat deze factoren niet wederzijds exclusief zijn, 

maar elkaar in feite veelal overlappen. Zoals weergegeven in Tabel 7 zijn in totaal 78 bronnen 

geanalyseerd op factoren van invloed op een bestemmingskeuze. 

Tabel 7: Aantal beoordeelde bronnen per factor die van invloed is op een bestemmingskeuze  
 

Factoren Aantal bronnen 

Economische factoren 23 

Migrantensmokkelaars 21 

Sociale netwerken en toegang tot 
informatie  

40 

Transitlanden 41 

Migratiebeleid 20 

 

Na het analyseren van deze factoren zal dit hoofdstuk verder ingaan op waar en wanneer beslissingen 

over een bestemming worden gemaakt en welke factoren specifiek van toepassing zijn op Nederland. 

Afsluitend volgt een korte samenvatting en een overzicht van de belangrijkste lacunes in de bestaande 

literatuur over migratie bestemmingskeuzes.  

 

5.2 Economische factoren 

Economische factoren die van invloed zijn op het maken van een bestemmingskeuze omvatten 

praktische zaken zoals de kosten van de migratiereis, maar ook de economie van een beoogd 

bestemmingsland, en de perceptie van bepaalde economische aspecten zoals werkgelegenheid, 

arbeidslonen en het uitkeringsstelsel. Al deze economische factoren worden in deze sectie 

geanalyseerd. In totaal zijn 23 bronnen in dit hoofdstuk opgenomen die refereren aan de economische 

factoren die van invloed zijn op de bestemmingskeuze van irreguliere migranten. Echter, slechts negen 
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van deze bronnen zijn met hoge relevantie beoordeeld. Over het algemeen was er consensus onder de 

auteurs dat economische factoren een bepalende factor zijn in het maken van een bestemmingskeuze. 

Een cruciaal element in het bepalen van een bestemming zijn de kosten van het migratietraject 

(Robinson & Segrott, 2002; Van Hear, 2014). Dit gegeven wordt goed geïllustreerd in het citaat: "Ik ging 

zo ver als mijn geld mij kon brengen" (Van Hear, 2006, p. 1). Bij het verlaten van het land van herkomst 

zijn migranten vaak gelimiteerd door geld en kiezen daardoor meer toegankelijkere plaatsen. Van Hear 

(2014) legt de nadruk op het belang van maatschappelijke klasse en sociaaleconomische status van 

migranten in het bepalen van een bestemming. Migranten met meer financiële middelen hebben de 

optie om voor een 'totaalpakket' te kiezen, zoals het rechtstreeks vliegen naar Europa, terwijl migranten 

met minder middelen vaak kortere afstanden afleggen en daarbij gevaarlijkere routes kiezen (Van 

Liempt & Doomernik, 2006). Dit heeft twee belangrijke gevolgen: ten eerste, zoals De Haas (2005) 

veelvuldig heeft aangegeven, migreren de armsten der armen niet over lange afstanden. Ten tweede, 

zoals hierboven al is aangegeven, speelt de sociaaleconomische status van een migrant een belangrijke 

rol in het vormgeven van migratiebewegingen en trends. 

De perceptie van migranten van het economische klimaat in het bestemmingsland is het tweede 

element dat van invloed kan zijn op het bepalen van een bestemmingskeuze. Aderghal en Berriane 

(2013) stellen dat vanwege het verslechterde economische klimaat in Europa sinds de economische 

crisis en de moeilijkheden om werk te vinden, potentiële Marokkaanse migranten een ander beeld 

hebben gekregen van Europa. Neumayer (2004) observeert dat asielzoekers de economische situatie 

van een land meten door te kijken naar het algemene economische indicatoren zoals de gemiddelde 

inkomsten per hoofd van de bevolking. Hij concludeert dat rijkere landen aantrekkelijker zijn dan arme 

landen, maar dat de meeste migranten geen gedetailleerd onderzoek doen naar bijvoorbeeld de 

werkloosheid en de economische groeicijfers. Nuemayer (2004) redeneert dat potentiële asielzoekers 

veelal een vrij algemeen beeld hebben van bestemmingslanden en dat ze de economische 

schommelingen die op korte termijn plaatsvinden niet in ogenschouw nemen.  

Deze voorbeelden suggereren dat economische factoren een centrale rol spelen bij het bepalen 

van een migratiebestemming. Dergelijke factoren omvatten de kosten van de migratiereis alsmede de 

optie voor het selecteren van een land vanwege zijn (vermeende) economische positie. Geen van de 

bronnen bekrachtigen of irreguliere migranten voor bepaalde bestemmingen kiezen op basis van de 

relatieve economische toestand in een EU land.  
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5.3 De rol van migrantensmokkelaars 

In veel delen van de wereld maken mensensmokkelaars een belangrijk deel uit van het migratieproces. 

Twee decennia geleden bestonden smokkelpraktijken ook al, maar de groei en de normalisering van 

migrantensmokkel is een recenter fenomeen. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer twee derde 

van alle migranten gebruik maken van smokkelaars om Europa te bereiken (Koser & Kuschminder, 2015; 

Crawley, 2010). In totaal zijn 21 bronnen beoordeeld die refereren aan het smokkelen van migranten. 

Wij identificeerden drie manieren waarin smokkelaars een belangrijke rol kunnen spelen in het 

beïnvloeden van een bestemmingskeuze, namelijk: 1) door de routes die zij de migrant aanbieden (of 

uitsluiten), 2) in het maken van de bestemmingskeuze voor de migrant, en 3) in het afwijken van een 

gemaakte overeenkomst met een migrant en het afleveren/achterlaten van een migrant in een andere 

bestemming dan is afgesproken.  

Robinson en Segrott (2002) tonen aan dat wanneer een migrant een smokkelaar inschakelt de 

migrant wordt beperkt in zijn of haar bestemmingskeuze vanwege bepaalde routes waarin de 

smokkelaar opereert. Het is mogelijk dat migranten op zoek gaan naar verschillende smokkelaars als ze 

geïnteresseerd zijn in een specifieke bestemming, maar in veel gevallen neemt de migrant een beslissing 

over een bestemming op basis van de opties die door de smokkelaar worden aangeboden. De rol van 

smokkelaars in het migratietraject is bevestigd door Gilbert en Koser (2006), die in een studie over 

asielzoekers in het Verenigd Koninkrijk concluderen dat smokkelaars van cruciaal belang zijn bij het 

bepalen, of op zijn minst sterk beïnvloeden, van het land van bestemming. 

In andere gevallen worden migranten helemaal niet betrokken bij het maken van de beslissing 

en wordt de bestemmingskeuze ofwel volledig gemaakt door de smokkelaar of door iemand die namens 

de migrant handeld. In een studie naar alleenstaande minderjarige asielzoekers in het Verenigd 

Koninkrijk had het merendeel van de respondenten geen inspraak in de bestemmingskeuze en werd hen 

niet verteld waar ze heen gingen totdat ze in een transitland waren, of in sommige gevallen pas na 

aankomst (Crawley, 2010). Evenzo, in een ander onderzoek naar irreguliere Afghaanse migranten in 

Nederland bleek dat meer dan één derde van de 47 onderzoeksparticipanten niet zelf hun bestemming 

had gekozen, maar dat dit werd besloten door de smokkelaar of een familielid die de migratie regelde 

(Kuschminder & Siegel, in druk). 

Een derde scenario waarin smokkelaars de bestemmingskeuze beïnvloeden is wanneer de 

migrant en smokkelaar het eens worden over een bestemming, maar de smokkelaar zich niet aan de 

afspraken houdt en de migrant niet op de afgesproken plaats afzet. Deze situatie wordt beschreven in 

verschillende kwalitatieve studies (Kuschminder & Siegel, in druk; Van Liempt & Doomernik, 2006). In dit 
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scenario is het de smokkelaar die verantwoordelijk is voor de eindbestemming van de migrant, 

onafhankelijk van de financiële middelen, de aspiraties of het vermogen van de migrant om verder te 

migreren. 

Het is onduidelijk in welke mate deze drie scenario's voorkomen. Tevens is het aannemelijk dat 

smokkelaars aanvullende rollen spelen in het beïnvloeden van de bestemmingskeuzes van migranten, 

zoals het nemen van beslissingen en route op basis van nieuwe informatie die de uiteindelijke 

bestemming kan veranderen. Over het algemeen bestaat er consensus binnen de bestaande literatuur 

dat smokkelaars een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van een bestemmingskeuze voor een 

migrant.  

 

5.4 Sociale netwerken en toegang tot informatie 

Sociale netwerken zoals familie en vrienden hebben een duidelijke invloed op het bepalen van een 

uiteindelijke bestemmingskeuze (o.a. De Haas, 2010; Mabogunje, 1970; Massey et al, 1993; 2009; 

Brekke & Aarset, 2009; Neumayer, 2004; McAuliffe, 2013). In een theoretische studie die niet is 

gebaseerd op empirisch bewijs, stelt Crisp (1999) dat asielzoekers die sociale netwerken in het land van 

bestemming hebben beter in staat zijn om toegang te krijgen tot informatie over asielprocedures. In 

totaal zijn 40 bronnen geïdentificeerd die aan de rol van sociale netwerken en toegang tot informatie in 

het bepalen van een migratiebestemming refereerden. Hiervan zijn 20 beoordeeld als ‘hoge relevantie’ 

(zie Bijlage 1). Uit bevindingen van deze bronnen blijkt dat netwerken zowel een aantrekkende als 

afschrikkende werking kunnen hebben op de uiteindelijke bestemmingskeuze van irreguliere migranten. 

Bestaande netwerkrelaties in landen van bestemming kunnen fungeren als aantrekkende kracht 

voor irreguliere migranten. Koser en Pinkerton (2002) concluderen dat informatie afkomstig van sociale 

netwerken waardevoller en meer vertrouwd wordt geacht door migranten dan informatie uit andere 

bronnen. In het algemeen bestaan deze netwerken reeds voor het vertrek uit het land van herkomst en 

hebben deze al in het beginstadium van de migratie een centrale rol in het bepalen van de 

bestemmingskeuze. In een kwantitatief onderzoek onder 1008 recent aangekomen migranten in 

Australië, bleek dat ongeveer 40 procent voorafgaand aan hun migratie contact heeft gehad met 

mensen die al in Australië woonden (McAuliffe, 2013). Ook Brekke en Aarset (2009) ontdekten dat de 

helft van de participanten in hun studie naar asielzoekers in Noorwegen het contact met het bestaande 

sociale netwerk als primaire reden zagen voor het migreren naar Noorwegen. Het is echter belangrijk 

om op te merken dat in sommige gevallen migranten geen contact met hun netwerk hebben voordat ze 

migreren. In deze gevallen weet de migrant dat er bijvoorbeeld een ver familielid in een bepaald land 
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woont en probeert daarom naar deze bestemming te migreren aangezien er al enige kennis van het land 

bestaat of in de hoop het familielid te vinden zonder deze van tevoren te benaderen. Dit scenario werd 

geobserveerd in verschillende studies over irreguliere migranten (Brekke & Aarset, 2009; Brewer & 

Yükseker, 2009; Kuschminder & Siegel, in druk). 

 Echter, Collyer (2006) concludeert aan de hand van zijn studie naar Algerijnse migranten dat de 

ondersteunende kracht van sociale netwerken juist wordt verzwakt door de toename van 

grenscontroles en het strengere migratiebeleid in de EU. Het risico en de kosten die voor rekening 

komen van een gezin voor het ondersteunen van een irreguliere migrant zijn groter dan voorheen, 

waardoor sommige families minder bereid zijn om een migrant te ondersteunen. Als gevolg hiervan 

observeert Collyer (2006) dat sommige Algerijnse migranten de voorkeur hebben om te migreren via 

zwakke sociale connecties in het Verenigd Koninkrijk versus de sterke banden die ze hebben in Frankrijk. 

Uit dit voorbeeld blijkt dat sociale netwerken naast een aantrekkende kracht in het bepalen van een 

bestemming in sommige gevallen ook een afschrikkende werking kunnen hebben.  

 Informatie kan uit meerdere bronnen komen, dus niet alleen uit bestaande sociale netwerken. 

De media, internet, sociale media en mensensmokkelaars kunnen allemaal als informatiebronnen 

fungeren. Deze bronnen hebben echter een minder grote impact op de bestemmingskeuze van 

migranten dan sociale netwerken, maar kunnen niettemin een belangrijke bron van informatie zijn. Uit 

onderzoek uitgevoerd door McGregor en Siegel (2013) rondom alleenstaande Afghaanse minderjarige 

asielzoekers in Nederland blijkt dat veel respondenten, zowel migranten in transit als de diaspora in 

Europa, gebruik maken van sociale media (zoals Facebook, YouTube en online fora) om de laatste 

informatie over bijvoorbeeld irreguliere migratieroutes en weersomstandigheden te krijgen. Er is weinig 

onderzoek verricht in welke mate sociale media een rol spelen in de beslissing om irregulier te migreren 

en de keuze in het uiteindelijke bestemmingsland (McGregor & Siegel, 2013).  

 

5.5 Omstandigheden en ervaringen in transitlanden 

Binnen het kader van deze literatuuranalyse kunnen transitlanden worden omschreven als landen 

waarin een migrant verblijft op weg naar de eindbestemming binnen de EU. In totaal zijn 41 bronnen 

gevonden die refereerden aan transitlanden. Deze transitlanden kunnen zich binnen of buiten de EU 

bevinden. Het merendeel van het onderzoek gericht op transitlanden is uitgevoerd in het grensgebied 

van de EU, waaronder: Marokko, Tunesië en Turkije (o.a. Aderghal & Berriane, 2012; Collyer, 2007; De 

Haas, 2006; Boubakri, 2004; IOM, 1995; Schapendonk, 2015). Recentelijk is er een toename in 

onderzoek te observeren gericht op Griekenlands steeds belangrijkere rol als transitland binnen de EU 
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(o.a. Dimitriadi, 2013; Triandafyllidou & Vogel, 2010; Triandafyllidou, 2010; Triandafyllidou & Maroukis, 

2012). Griekenland is nu zowel een land van bestemming als een transitland. De slechte 

omstandigheden ervaren door migranten en asielzoekers zorgen er vaak voor zorgen dat migranten 

verder migreren. Van de beoordeelde literatuur blijkt dat omstandigheden in transitlanden en de 

toegang tot informatie die migranten ontvangen in transit de bestemmingskeuze op drie manieren 

beïnvloeden: 1) slechte omstandigheden in transitlanden kunnen een aanzet zijn om verder te migreren, 

2) een verblijf in een transitland kan veranderen in een permanent verblijf, en 3) de toegang tot nieuwe 

bronnen van informatie in transit kan de uiteindelijke bestemmingskeuze van migranten veranderen.  

 Slechte leefomstandigheden in landen als Griekenland en Italië moedigen migranten aan om 

verder te reizen waardoor deze landen vaak de stempel transitland krijgen opgedrukt (Düvell, 2014; 

Jordan & Düvell, 2002; Kuschminder & Siegel, in druk; Roman, 2006). Ter illustratie, Jordan en Düvell 

(2002) bevonden dat Koerdische vluchtelingen in Griekenland na enige tijd geworsteld te hebben om te 

overleven de hoop op een vluchtelingenstatus opgaven en uiteindelijk naar het Verenigd Koninkrijk 

migreerden. In een ander voorbeeld observeren Kuschminder en Siegel (in druk) hoe Afghanen die met 

de hulp van een smokkelaar naar Griekenland zijn gekomen vanwege de slechte leefsituatie in het land 

verder migreren naar Nederland. Onderlinge nationale verschillen in asielopvang, ondersteuning bij de 

integratie en de kwaliteit van de verzorgingsstaat motiveren migranten om verder te reizen (Brekke & 

Brochman, 2014). De omstandigheden in transitlanden en de informatie die migranten al reizende 

ontvangen is van invloed op de uiteindelijke bestemmingskeuze (Munteanu, 2007; Molodikova, 2014). 

Brewer en Yükseker (2009) observeren dat voor veel Afrikaanse migranten in Istanbul de wijdverspreide 

discriminatie van de Turkse politie en het op racisme gebaseerde geweld redenen zijn om verder te 

migreren, meestal naar Griekenland.  

 In transitlanden krijgen migranten vaak toegang tot nieuwe bronnen van informatie over 

bepaalde bestemmingslanden (Koser & Pinkerton, 2002). Dergelijke nieuwe informatiebronnen kunnen 

afkomstig zijn van andere migranten of andere personen ontmoet tijdens het migratietraject. Deze 

nieuwe contacten kunnen een bron zijn van informatie over hoe te overleven in transit en beïnvloeden 

mogelijk ook het daaropvolgende migratietraject en de bestemmingskeuze. Collyer (2007) noemt dit 

fenomeen "spontane sociale netwerken", gebaseerd op personen waar de migrant mee in contact komt 

tijdens de migratiereis. Wanneer een migranten zich in een transitland bevinden, hebben ze vaak meer 

tijd om nieuwe migratie gerelateerde informatie te verwerken en om verdere beslissingen te nemen. Dit 

geldt vooral wanneer zij hun land van herkomst met spoed hebben moeten verlaten (Koser & Pinkerton, 

2002). Lutterbeck (2013) merkte op dat migranten veelal bij aankomst in een bepaalde transitstad op 
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zoek gaan naar landgenoten of leden van hun gemeenschap, of (verre) familie, voor ondersteuning. 

Door deze contacten kan een migrant niet alleen hulp krijgen bij het zoeken naar tijdelijke huisvesting 

en werk, maar ook bij het organiseren van het verdere migratietraject. Kuschminder en Siegel (in druk) 

observeerden dat Afghanen in Griekenland die wilden migreren naar een ander EU land vaak werden 

geadviseerd door andere migranten (spontane sociale netwerken) om verder naar Zweden te reizen. 

Buil en Siegel (2014) ontdekten ook dat Zweden vaak het beoogde bestemmingsland was voor 

Afghaanse minderjarige asielzoekers die werden opgepakt door de politie in Nederland. Evenzo, Brekke 

en Brochman (2014) observeren dat irreguliere Eritrese migranten in Italië veelal worden geadviseerd 

door hun spontane sociale netwerk om door te reizen naar Noorwegen. Scandinavische landen staan 

veelal bekend om hun goede reputatie onder migranten.  

Aan de andere kant kunnen transitlanden an sich ook uitgroeien tot definitieve bestemming van 

een migrant. Collyer (2006) observeerde, bijvoorbeeld, dat een groot aantal migranten en vluchtelingen 

die van plan waren om naar Europa te reizen, 'vastzaten' in landen als Marokko door een gebrek aan 

financiële middelen om de oversteek naar Europa te bekostigen. Hierdoor werden ze genoodzaakt voor 

steeds langere periodes in deze transitlanden te verblijven (Collyer, 2006). Schapendonk’s (2012) 

onderzoek toont ook aan dat de immobiele status van sub-Sahara Afrikanen verblijvend in Marokko en 

Turkije kan verschillen van simpelweg wachten op de oversteek naar Europa zonder een leven op te 

bouwen, tot een bijna gevestigd bestaan. De factoren die van invloed zijn op de duur van het verblijf in 

een transitland zijn: de politieke omstandigheden in het land van transit, verscherpte grenscontroles in 

de EU, sociaal kapitaal, toegang en hulp van netwerken en NGO’s, en het vermogen om genoeg geld te 

verzamelen om de overtocht naar Europa te bekostigen (Brewer & Yükseker, 2009). Brekke en 

Brochman (2014) stellen dat binnen de EU de angst om terug te worden gestuurd onder de Dublin II 

verordening ertoe heeft geleid dat migranten met plannen om vanuit Italië naar Noorwegen te migreren 

uiteindelijk besloten in Italië te blijven. 

Transitlanden kunnen dus meerdere rollen vervullen in het bepalen van een bestemming. De 

omstandigheden in het transitland kunnen verdere migratieplannen of permanente vestiging instigeren. 

De toegang tot informatie, (spontane) netwerken en beschikbare financiële middelen spelen een 

cruciale rol in de keuze van migranten om verder te reizen of juist te blijven in het oorspronkelijke 

transitland.  
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5.6 Migratiebeleid 

Migratiebeleid speelt tevens een belangrijke rol in het bepalen en veranderen van zowel reguliere als 

irreguliere migratiebewegingen (o.a. Brochmann & Hammar, 1999; Castles, De Haas, & Miller, 2014; 

Collyer, 2006; Strikwerda, 1999; Thielemann, 2006). In totaal zijn twintig bronnen gevonden die de rol 

van beleid in het beïnvloeden van een bestemmingskeuze belichten. Migratiebeleid binnen de context 

van deze literatuuranalyse omvat: grensbeleid, politie interventies, de verzorgingsstaat en 

uitkeringsbeleid, het nationale asielbeleid, maar ook het terugkeerbeleid. In deze sectie wordt ten 

eerste ingegaan op de rol van het asielbeleid en de economische steun voor vluchtelingen in het 

bepalen van een bestemming, en ten tweede wordt onderzocht in hoeverre een restrictief 

migratiebeleid irreguliere migratie beïnvloedt.  

Door politici en het bredere publiek wordt vaak aangenomen dat migranten een voorkeur 

hebben voor een bepaald land vanwege een gunstig asielbeleid en economische steun aan 

vluchtelingen. Het bewijs hiervan is tegenstrijdig. Gilbert en Koser (2006) interviewden asielzoekers in 

het Verenigd Koninkrijk over hun kennis van het nationale migratiebeleid voor hun aankomst in het land 

en concludeerden dat de participanten vrijwel geen voorkennis hadden (Gilbert & Koser, 2006). Aan de 

andere kant observeerden Kuschminder en Siegel (in druk) juist dat Afghaanse migranten bewust voor 

Zweden hadden gekozen als land van bestemming, omdat zij hadden gehoord dat de omstandigheden 

voor asielzoekers en vluchtelingen hier goed zouden zijn.  

Verder onderzoek heeft gekeken in hoeverre restrictief asielbeleid potentiele en afgewezen 

asielzoekers in een irreguliere positie kan duwen. Czaika en Hobolth (2014) onderzochten in welke mate 

een ontmoedigend migratiebeleid wordt ontkracht door een 'afbuiging naar irregulariteit’. Ze 

analyseerden deze vraag op basis van een grote dataset met details over het asiel- en visumbeleid, 

alsmede de irreguliere migratiestromen naar 29 Europese landen in de periode van 2001 tot 2011. De 

auteurs concluderen dat een restrictief migratiebeleid geen invloed heeft op het aantal migranten dat 

asiel aanvraagt (Czaika & Hobolth, 2014). Tevens werd een opmerkelijke afbuigingsdynamiek 

geconstateerd: een 10 procent stijging in het aantal asielafwijzingen verhoogt het aantal (aangehouden) 

irreguliere migranten met gemiddeld drie procent. Dienovereenkomstig, een 10 procent stijging in het 

aantal afgewezen visumaanvragen resulteert in een verhoging van vijf procent in het aantal irreguliere 

migranten (Czaika & Hobolth, 2014).  

Het bestaande bewijs over de rol van migratiebeleid in het bepalen van een bestemmingsland is 

gemengd. Zoals eerder vermeld in deze en in vorige hoofdstukken speelt migratiebeleid een rol bij het 

bepalen van een migratietraject en de uiteindelijke bestemmingskeuze. Uitgebreider onderzoek naar de 
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rol van migratiebeleid in de verschillende stadia van het migratietraject is nodig om beter inzicht te 

krijgen in de relatie tussen beleid en het maken van een bestemmingskeuze.  

 

5.7 Wanneer en waar wordt de bestemmingskeuze gemaakt? 

Deze literatuuranalyse tracht de verschillende fasen in het migratietraject naar Europa te illustreren en 

benadrukt dat een bestemmingskeuze op veel verschillende tijdstippen en plekken kan worden 

genomen. De gepresenteerde bevindingen over migratieroutes, gecombineerd met het model van 

Robinson en Segrott (2002), laten zien dat een bestemmingskeuze kan worden gemaakt: 

 Bij het verlaten van het land van herkomst 

 In transit: 
a. Buiten de EU 
b. Aan het grensgebied van de EU 
c. Binnen de EU 
 

Op elk van deze momenten binnen het migratietraject kan de migrant nieuwe informatie over 

bestemmingen ontvangen, toegang tot financiële middelen krijgen of geconfronteerd worden met 

migratiebeleid.  

 Wij kunnen concluderen dat migranten met een sterk netwerk meer geneigd zijn om, op basis 

van hun sociale netwerk en economische middelen, hun bestemming te kiezen bij het verlaten van het 

land van herkomst en doelbewust blijven in het bereiken van deze bestemming (o.a. Brekke & Aarset 

2009; Havinga & Böcker, 1999). Migranten die van meet af aan niet beschikken over een sterke voorkeur 

voor een bepaalde bestemming of simpelweg ’’Europa’ willen bereiken, blijken vaak hun 

bestemmingskeuze en route te bepalen. Om beter te begrijpen wanneer, waar en hoe beslissingen 

binnen het migratietraject worden genomen is meer onderzoek noodzakelijk. 

 

5.8 Waarom Nederland? 

De belangrijkste reden dat migranten voor Nederland kiezen is een bestaand sociaal netwerk en de 

mogelijkheden zich te herenigen met familie en/of vrienden (Havinga & Böcker, 1999; Jennissen et al., 

2009; Bijleveld & Taselaar, 2000; Van Meeteren & Pereira, 2013; Staring, 2004). Volgens Van Wijk (2008) 

kan de stijging van het aantal Angolese migranten in Nederland aan het einde van de jaren ‘90 verklaard 

worden doordat een relatief klein groepje Angolezen in Nederland hun landgenoten stimuleerde om ook 

naar Nederland te migreren. Staring (2004) vond in zijn studie naar irreguliere migranten in Nederland 
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dat de komst van nieuwe migranten veelal wordt begeleid door familieleden uit reeds bestaande 

transnationale netwerken in Nederland. 

Er zijn minstens drie manieren waarop migranten, die oorspronkelijk van plan waren naar een 

ander land te migreren, uiteindelijk permanent in Nederland terechtkomen. De eerste manier is om te 

worden aangehouden op Schiphol op weg naar een verdere migratiebestemming (van Liempt & 

Doomernik, 2006). Evenzo, de tweede manier betreft migranten die worden aangehouden in treinen of 

voertuigen tijdens hun reis naar Noord Europa. Dit benadrukt de rol van nationale interventies bij het 

bepalen van Nederland als land van bestemming (van Liempt & Doomernik, 2006). Ten derde kunnen 

migranten ongewild achter worden gelaten door smokkelaars in Nederland (Kuschminder & Siegel, in 

druk; van Liempt & Doomernik, 2006). 

Uit verschillende studies blijkt dat Nederland vaak niet de gewenste bestemming is van 

migranten die zich in Nederland bevinden (o.a. Staring & Aarts, 2010; Van Meeteren & Pereira, 2013, 

Kuschminder & Siegel, in druk; Buil & Siegel, 2014; van Liempt & Doomernik, 2006). Uit onderzoek van 

Kuschminder en Siegel (in druk) bleek dat 40 procent van de onderzoeksparticipanten een andere 

beoogde bestemming (meestal Zweden) hadden toen ze onderweg werden aangehouden in Nederland. 

Staring en Aarts (2010) onderzochten de migratiebestemmingskeuzes van 103 (voormalige) 

alleenstaande minderjarige asielzoekers in Nederland en concludeerden dat maar 38 personen 

Nederland beschouwen als hun gewenste bestemming, terwijl 27 personen expliciet naar een ander 

land wilden migreren (Staring & Aarts, 2010). Volgens deze migranten was Nederland louter bedoeld als 

transitland op hun weg naar het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Denemarken, Zweden en/of Canada. 

Een aantal van de geïnterviewde Afghaanse jongeren was op weg naar Scandinavische landen, maar 

werd tegengehouden aan de grens van België of Duitsland (Staring & Aarts, 2010). De alleenstaande 

minderjarige asielzoekers die Nederland wel als hun gewenste bestemming zagen, vertelden dat reeds 

bij het begin van hun migratietraject de aanwezigheid van familieleden in Nederland of de connecties 

van hun smokkelaar de keuze om naar Nederland te komen hadden bepaald (Staring & Aarts, 2010). 

Onderzoek uitgevoerd door Van Meeteren en Pereira (2013) toont aan dat Braziliaanse migranten die de 

intentie hadden naar het Verenigd Koninkrijk te migreren toch in transitland Nederland bleven vanwege 

de betere kans op betaald werk gefaciliteerd door de reeds aanwezige persoonlijke netwerken.  

Onderzoekers hebben tevens factoren vastgesteld waarom Nederland juist niet als 

bestemmingsland wordt gekozen. In het Verenigd Koninkrijk hebben volgens Havinga en Böcker (1999) 

koloniale banden een belangrijke invloed op migratiebewegingen. Echter, de auteurs concluderen dat 

deze bevinding niet opgaat voor Nederland.  
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Tot slot is het opmerkelijk dat zelfs wanneer migranten een verblijfsvergunning ontvangen ze 

niet altijd besluiten om in Nederland te blijven. Van Liempt (2011) schat dat vanaf het jaar 2000 tussen 

de 10.000 en 20.000 Nederlands Somalische migranten van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk zijn 

verhuisd. De aanwezigheid van een grote Somalische gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk, gepaard 

met betere economische en educatieve kansen en verschillen in het integratiebeleid, leidden tot het 

besluit om naar het Verenigd Koninkrijk te vertrekken (Van Liempt, 2011). Van Liempt (2011) 

argumenteert dat men ook rekening moet houden met de bredere context waarin deze bewegingen 

plaatsvinden. Migranten zijn (aanvankelijk) niet altijd in staat om meteen naar hun gewenste land van 

bestemming te migreren. Als zodanig kan de relocatie van de Somaliërs vanuit Nederland naar het 

Verenigd Koninkrijk ook worden gezien als het vervolg op een eerder gekozen migratietraject dat werd 

onderbroken en route (Van Liempt, 2011). Een soortgelijke studie van Nielsen (2004) ontdekte dat 

transnationale sociale netwerken in Groot-Brittannië een geïdealiseerd beeld van het land projecteren 

aan hun relaties in Somalië. Deze factor, in combinatie met de nomadische levensstijl van vele 

Somaliërs, resulteert in het besluit om door te reizen naar Groot-Brittannië. 

 Er is weinig bewijs beschikbaar over de redenen waarom migranten voor Nederland kiezen als 

hun eindbestemming. Dit is een belangrijk gebied voor verder onderzoek en een duidelijke lacune in het 

bestaande onderzoek.  

 

5.9 Samenvatting en overzicht van de belangrijkste lacunes in de literatuur 

Deze sectie geeft een overzicht van de factoren die de bestemmingskeuze van irreguliere migranten 

beïnvloeden zoals gevonden in de bestaande literatuur. Hieruit kunnen enkele conclusies worden 

getrokken. Ten eerste lijkt er een consensus te bestaan over de invloed van sterke- en zwakke 

netwerken in het maken van een bestemmingskeuze. Ook migreren sommige migranten naar een land 

waar een ver familielid woonachtig is in de hoop hen bij aankomst te vinden. Anderzijds, blijkt dat in 

sommige gevallen, zoals bij de Algerijnse migranten, bestaande netwerken juist een ontmoedigende 

werking hebben, hoewel dit niet de norm lijkt. Ten tweede, besluitvormingsfactoren die een rol spelen 

in het geval een netwerk ontbreekt zijn erg divers. Deze omvatten de beschikbare financiële middelen 

van de migrant (waarin maatschappelijke klasse en sociaaleconomische status vaak bepalen waarheen 

ze uiteindelijk migreren), de ervaring van, en de verstrekte opties door de smokkelaar (in het geval er 

gebruik wordt gemaakt van een smokkelaar), evenals hun ervaringen in transitlanden. Deze factoren zijn 

niet wederzijds exclusief en benadrukken dat de keuze voor een bestemming is gebaseerd op een 
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overvloed aan factoren en persoonlijke ervaringen. Ten derde bestaat er een groep migranten die de 

bestemming niet zelf kiest. Deze keuze wordt volledig overgelaten aan de smokkelaar, of soms een 

familielid, en als resultaat zijn migranten zich er vaak niet van bewust wat hun plaats van bestemming 

gaat worden. Dit aspect komt vaak naar voren in onderzoek naar alleenstaande minderjarige 

asielzoekers. 

 

De literatuuranalyse toont drie belangrijke lacunes in de literatuur omtrent bestemmingskeuzes: 

 De rol van migratiebeleid: Er zijn aanwijzingen in de literatuur gevonden dat migratiebeleid een 

belangrijke rol speelt bij het bepalen van een bestemmingsland, hoewel er geen zekerheid is over 

welk beleid wat voor impact heeft en in welke mate. Strengere grenscontroles zouden migranten 

ervan zouden weerhouden om de oversteek naar Europa te maken. Beleid is tevens van invloed op 

een uiteindelijke bestemming als aanhoudingen het vervolg van een migratietraject belemmeren. 

Andere studies hebben aangetoond dat migranten in Italië ervoor kiezen om in het land te blijven uit 

angst terug te worden gestuurd onder de Dublin II verordening. Er is behoefte aan verder onderzoek 

om beter te begrijpen of, en in hoeverre, migratiebeleid een factor is in het maken van een 

bestemmingskeuze.  

 De omstandigheden in transitlanden: Uit de literatuuranalyse blijkt dat migranten belangrijke 

beslissingen over hun vervolgtraject in transitlanden maken. Deze beslissingen worden beïnvloed 

door omstandigheden in de transitlanden zelf, spontane netwerken die ontstaan en route, en de 

toegang tot financiële middelen in het bekostigen van een doorreis. Verder onderzoek is nodig om 

inzicht te verschaffen in hoe en wanneer migranten beslissingen nemen in transit. In het bijzonder: 

onder welke voorwaarden besluiten migranten te blijven/zich te vestigen in een transitland, verder 

te migreren of terug te keren naar hun land van herkomst? 

 Nederland als bestemmingsland: Er is bijzonder weinig geschreven over waarom migranten voor 

Nederland kiezen. Meer onderzoek is nodig, niet alleen in Nederland, om de specifieke dynamiek van 

irreguliere migratie beter te begrijpen en te kunnen vergelijken met andere EU landen. Ook is veel 

van wat bekend is over Nederland gericht op enkele specifieke migrantengroepen zoals Afghanen en 

Angolezen. Om een breder beeld te creëren van bestemmingskeuzes van migranten is tevens meer 

onderzoek nodig naar irreguliere migranten afkomstig uit verschillende landen.  
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6. Beoordeling van de bestaande literatuur 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geven wij een beoordeling van de beoordeelde bronnen op basis van hun relevantie 

voor deze literatuuranalyse. Ondanks het grote aantal geanalyseerde bronnen omtrent migratieroutes 

naar Europa en de factoren die van invloed zijn op het maken van een bestemmingskeuze, zijn maar een 

klein aantal bronnen relevant geacht die zich concentreren op het specifieke thema irreguliere 

migratieroutes (zie Bijlage 1 en 2). Het aantal bronnen dat bewijs moet leveren is daarom vaak te klein 

om discussies tussen auteurs te doen ontstaan. De bevindingen van deze literatuuranalyse zijn 

georganiseerd in drie categorieën: 

1) Grotere overeenstemming: betreft bevindingen die worden bevestigd in meerdere bronnen 
2) Gemengde overeenstemming: duidelijke conclusies over deze bevindingen kunnen niet uit 

de literatuur worden getrokken. 
3) Lacunes binnen het bestaande onderzoek: betreft elementen waarvan vrijwel geen bewijs te 

vinden is in de bestaande literatuur  
 

In de volgende sectie wordt duidelijk dat vanwege het kleine aantal relevante bronnen die zijn gericht 

op sommige centrale onderwerpen in deze literatuuranalyse, er meer lacunes binnen het bestaande 

onderzoek zijn gevonden dan werkelijke bevindingen die met grotere overeenstemming kunnen worden 

vastgesteld. 

6.2 Grotere overeenstemming 

Deze sectie geeft details weer over de belangrijkste onderwerpen van deze literatuuranalyse die zijn 

beoordeeld met ‘grotere overeenstemming’.  

6.2.1. Grotere overeenstemming: irreguliere migratieroutes 

Ten eerste is het belangrijk om te benadrukken dat bij het onderzoeken van migratieroutes de 

betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de informatie over een specifieke migratieroute niet met 

zekerheid te beoordelen is. Er is een consensus dat migratieroutes en trajecten voortdurend veranderen 

en evolueren. Vaak weten migranten niet wat hun volgende stap is en wegen zij hun mogelijkheden af 

op basis van nieuwe informatie en beschikbare financiële middelen en route. Vanuit dit perspectief is 

het van belang om de volgende punten omtrent migratieroutes naar de EU in acht te nemen: 

- Het migratietraject naar Europa vindt plaats in verschillende fasen (met uitzondering van 

personen die rechtstreeks naar een bestemming vliegen en derhalve zijn uitgesloten van deze 
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literatuuranalyse). We hebben ons gericht op drie fasen in deze analyse. Echter, dit zou verder 

kunnen worden verdeeld in extra fasen, zoals het verlaten van het land van herkomst, het 

eerste transitland, etc. (zie Düvell, 2008). Het onderzoek van RMMS (2014) heeft, bijvoorbeeld, 

geïllustreerd dat migratie plaatsvindt in een serie van kleine stappen van één bestemming naar 

een ander, zoals in Libië en Soedan.  

 In de afgelopen tien jaar zijn migratieroutes naar Europa in belang veranderd. Tegenwoordig 

hebben Libië en Turkije een steeds centralere rol gekregen als transitlanden van migranten 

onderweg naar de EU. Libië is een goed voorbeeld van hoe de omstandigheden in landen 

gelegen aan de grens van Europa migratiebewegingen kunnen beïnvloeden. Terwijl Marokko en 

Tunesië beide hun grenscontroles hebben opgeschroefd in een poging om irreguliere migratie te 

verminderen, heeft de instabiliteit in Libië een omgeving gecreëerd waarin irreguliere migratie 

juist floreert. 

 De herkomstlanden van irreguliere migranten zijn in het afgelopen decennium veranderd. 

Voor 2005 waren de belangrijkste groepen migranten die de overtocht naar Europa maakten 

afkomstig uit Noord-Afrika. Momenteel rapporteren mediaberichten en Frontex dat irreguliere 

migranten uit Syrië de grootse groep uitmaken van migranten die clandestien de oversteek naar 

Europa maken.  

 Het grootste aantal irreguliere migranten maakt de oversteek naar de EU via de Centrale 

Middellandse Zee route. Dit gegeven wordt niet alleen bevestigd door publicaties van Frontex, 

maar ook omdat er in zijn algemeenheid meer bronnen bestaan over deze route dan over elke 

andere route.  

 Politiepatrouilles, surveillance en push-back migratiebeleid zijn van invloed op de routes die 

migranten nemen. Het is duidelijk dat deze factoren een wijziging in de route van irreguliere 

migranten kunnen veroorzaken. Echter wil dit niet zeggen dat deze interventies ook 

daadwerkelijk irreguliere migratiebewegingen stoppen. 

 Irreguliere migratieroutes veranderen naar gelang de omstandigheden in transitlanden, en in 

het bijzonder vanwege het vermijden van conflictgebieden. Dit werd aangetoond in de 

literatuuranalyse in zowel de Soedan als de Libië casus. 

6.2.2. Grotere overeenstemming: factoren van invloed op de bestemmingskeuze 

 De financiële middelen van een migrant, die grotendeels afhankelijk zijn van 

sociaaleconomische status, spelen een belangrijke rol bij het maken van een 

bestemmingskeuze. Een gebrek aan financiële middelen leidt tot extra stappen in het 
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migratietraject aangezien migranten eerst geld moeten verwerven, vaak en route, om hun 

voorkeursbestemming te kunnen bereiken. Verder spelen maatschappelijke klasse en het niveau 

van genoten onderwijs een rol bij het maken van een bestemmingskeuze. Migranten met weinig 

onderwijs zijn zich vaak niet bewust van de vele beschikbare bestemmingen. Vaak is voor deze 

groep 'Europa' zelf de beoogde bestemming het begin van hun migratietraject.  

 Smokkelaars spelen een centrale rol in het beïnvloeden van een bestemmingskeuze. De mate 

waarin deze factor een rol speelt in het kiezen van een bestemming verschilt op basis van de 

ervaring en bestaande connecties van de smokkelaar, de vereiste kosten van de reis en de 

informatie die wordt gedeeld met de migrant. Vaak zijn smokkelaars een vertrouwde bron van 

informatie voor migranten en hun advies over bestemmingen wordt van grote waarde geschat. 

In sommige gevallen hebben smokkelaars complete zeggenschap over het bestemmingsland. 

Het is duidelijk dat smokkelaars centrale actoren zijn in het irreguliere migratie proces en een 

belangrijke rol spelen bij het bepalen van een uiteindelijke migratiebestemming. Het is echter 

minder bekend hoe vaak het voorkomt dat smokkelaars de uiteindelijke bestemmingskeuze 

voor migranten maken.  

 Het tijdelijk leven in transit is een normale realiteit voor vele irreguliere migranten en 

ervaringen in transit kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke bestemmingskeuze. Er is 

steeds meer erkenning binnen de bestaande literatuur dat transitlanden een belangrijke rol 

spelen in migratietrajecten. Deze rol kan verschillende dimensies innemen en omvat 

bijvoorbeeld de economische, sociale en politieke omstandigheden in het transitland. Deze 

omstandigheden kunnen van invloed zijn in de keuze van een migrant om te blijven of door te 

reizen. Ook hebben migranten vaak de ruimte in transitlanden om in veiligheid na te denken 

over het vervolg van hun migratietraject. Ze hebben veelal toegang tot nieuwe informatie via 

spontane netwerken (inclusief de informatie afkomstig vanuit sociale media) en nemen hun 

huidige leefsituatie en ervaringen in transit mee in de uiteindelijke bestemmingskeuze.  

 

6.2.3 Grotere overeenstemming: Nederland 

Hoewel er in de afgelopen tien jaar een groeiende hoeveelheid literatuur over irreguliere migratie in 

Nederland is te observeren, (zie: Dekker, Engbergsen, Leerkes, van Liempt, van Meeteren, Kuschminder, 

Siegel, Buil) is het grootste deel van deze studies niet gericht op daadwerkelijke migratieroutes naar 

Nederland of de keuze van Nederland als eindbestemming. Om deze redenen kunnen geen van de 

bevindingen met betrekking tot Nederland worden beschouwd als hoge relevantie.  
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6.3 Gemengde overeenstemming 

 

6.3.1. Gemengde overeenstemming: irreguliere migratieroutes 

 Er is enig bewijs beschikbaar dat aantoont dat migranten die eenmaal in de EU zijn 

aangekomen verder migreren naar andere landen van bestemming binnen Europa. In de 

bestaande literatuur blijkt dat Griekenland en Italië de belangrijkste transitlanden binnen de EU 

zijn geworden. Als voorbeeld: het aantal migranten die zijn aangehouden in hun poging de grens 

van Griekenland naar Italië over te steken is 1000 maal groter in 2012 dan in 2003 (Dimitriadi, 

2013). Het is echter onduidelijk in hoeverre dit een afspiegeling is van veranderende 

migratiebewegingen of van verhoogde politiecontroles. Deze cijfers duiden echter op het 

bestaan van een migratiestroming die voorbij Griekenland gaat. Bovendien zijn er actieve 

smokkelnetwerken operatief vanuit Griekenland die migranten verder de EU in begeleiden.  

 Migratieroutes reageren op veranderende omstandigheden, waaronder de veiligheidssituatie 

en migratiebeleid. Onveiligheid in transitlanden kunnen prominente aanleidingen zijn voor een 

migrant om met minder risico op aanhoudingen irregulier verder te migreren. Een prominent 

voorbeeld hiervan is dat ondanks dat Libië over het algemeen een onveilig land is, het land nog 

steeds fungeert als voornaamste transitland om de Middellandse zee over te steken. Libië heeft 

de voorkeur over Marokko, mede vanwege het ontbreken van grensbeveiliging in Libië. De 

relatie tussen migratiebeleid, veiligheid en migratieroutes is een gebied voor verdere exploratie 

aangezien strengere grenscontroles en een onveilige situatie in een land een duidelijk effect 

kunnen hebben op irreguliere migratieroutes. 

 Weersomstandigheden beïnvloeden migratieroutes. In het verleden zou dit met grotere 

zekerheid worden gesteld, maar door de aanzwellende migratiebewegingen naar Europa tijdens 

de wintermaanden van 2014, kan deze tendens veranderen. Desalniettemin, het hoge aantal 

irreguliere grensovergangen tijdens de winter van 2014 kan ook het resultaat zijn van hogere 

temperaturen dan normaal. 

 Veranderingen in nationaal visumbeleid kunnen van invloed zijn op irreguliere migratieroutes. 

Toenemende beperkingen in het visumbeleid voor Noord-Afrikanen om naar Italië en Spanje te 

reizen waren één van de belangrijkste redenen voor de toename in migratiebewegingen van 

irreguliere migranten naar Europa in de jaren 1990 (De Haas, 2007). Meer recentelijk, onderzoek 

in Turkije van Schapendonk (2012) heeft aangetoond dat Afrikaanse migranten rechtstreeks 

naar Turkije vliegen om vervolgens verdere toegang tot Europa proberen te verkrijgen. 
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Visumliberalisering voor veel Afrikaanse landen heeft Turkije tot een aantrekkelijk transitland 

voor Afrikaanse migranten gemaakt. Hoewel dit een belangrijke factor voor migratieroutes lijkt, 

zijn er weinig bestaande bronnen en voorbeelden gevonden om dit gegeven verder vast te 

stellen. 

6.3.2 Gemengde overeenstemming: factoren van invloed op de bestemmingskeuze 

 ‘Agency’ van migranten in het kiezen van een bestemmingsland: Eerder onderzoek op dit 

gebied suggereert dat migranten beperkte agency hebben in het maken van een 

bestemmingskeuze. Nieuwer onderzoek en theoretische modellen tonen echter de belangrijke 

rol die migranten zelf hebben in het maken van beslissingen rondom migratiebestemmingen. 

Tegelijkertijd observeren recente studies ook dat veel irreguliere migranten beperkte tot geen 

kennis bezitten over hun uiteindelijke bestemmingsland. Dit roept vragen op over de 

omstandigheden waarin migranten zich werkelijk kunnen beroepen op hun agency in het maken 

van een bestemmingskeuze.  

 Netwerken spelen een rol in het maken van een bestemmingskeuze: Er bestaat contrasterend 

bewijs binnen de bestaande bronnen over de rol van netwerken in het aantrekken of juist 

ontmoedigen van migranten in het kiezen van een bepaalde bestemming. Allereerst lijkt er een 

consensus te zijn dat sociale netwerken een cruciale rol spelen bij het bepalen van een 

bestemmingskeuze. De migrant tracht eerder naar een land te migreren waar hij of zij een 

bestaand netwerk (sterk of zwak) heeft. Deze beslissing wordt merendeels gemaakt voor het 

verlaten van het land van herkomst en verandert niet gedurende het migratietraject. Er is 

tegenstrijdig bewijs dat netwerken soms een afschrikkende werking hebben op de keuze van 

bestemmingsland (Collyer, 2007). Dit lijkt echter meer een uitzondering dan regel te zijn, maar 

laat wel zien dat de rol van netwerken controversieel is. Het ontbreken van een netwerk maakt 

het besluitvormingsproces voor een migrant complexer aangezien andere factoren een rol gaan 

spelen in het maken van een bestemmingskeuze.  

 Toegang tot informatie is van cruciaal belang bij het bepalen van de bestemmingskeuze: 

Verschillende studies hebben aangetoond dat de toegang tot informatie via sociale netwerken, 

'spontane netwerken’ of het internet en sociale media een centrale rol speelt in het bepalen van 

een uiteindelijke bestemmingskeuze. Andere studies suggereren dat migranten geen tot weinig 

informatie hebben voordat ze naar een bepaalde bestemming migreren. Deze tegenstrijdigheid 

toont aan dat er gemengde overeenstemming bestaat over de precieze rol van informatie bij het 

maken van een bestemmingskeuze. 
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6.3.3. Gemengde overeenstemming: Nederland 

 Nederland is vaak niet het gewenste bestemmingsland van irreguliere migranten: Sommige 

oudere onderzoeken tonen aan dat Nederland vaak niet het gewenste bestemmingsland is van 

irreguliere migranten. In enkele gevallen kan Nederland zelfs worden gekarakteriseerd als 

transitland waar migranten ‘vast komen te zitten’ omdat ze zijn aangehouden door de politie 

tijdens hun reis naar Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk of zelfs Canada of de Verenigde 

Staten. In welke omvang dit voorkomt is echter onbekend en vereist verder onderzoek. 

 

6.4 Lacunes binnen het bestaande onderzoek 

De lacunes binnen het bestaande onderzoek zijn onderverdeeld in secties die zich apart richten op 

methodologische en empirische lacunes.  

6.4.1 Methodologie 

 Kwantitatief onderzoek: De meerderheid van de geanalyseerde bronnen zijn gebaseerd op 

kwalitatief onderzoek met een kleine steekproefomvang. In totaal zijn 22 kwantitatieve studies 

inbegrepen in de literatuuranalyse. Het merendeel van deze kwantitatieve onderzoeken heeft 

een relatief kleine steekproefomvang van minder dan 200 respondenten. Zoals eerder vermeld 

zijn irreguliere migranten een moeilijke groep om te vinden, laat staan te benaderen voor 

onderzoeksdoeleinden. De complexiteit van de informatie in hun verhalen leent zich goed voor 

kwalitatief onderzoek. Tegelijkertijd zou het bestaande onderzoek profiteren van een 

aanvullende kwantitatieve studie om een grotere steekproefomvang te onderzoeken en zo 

verdere vergelijkingen tussen migrantgroepen mogelijk te maken. Bronnen voor kwantitatief 

onderzoek kunnen bijvoorbeeld asieldossiers of data van grensaanhoudingen zijn.  

 Vergelijkende analyse: In aanvulling op het vorige punt richten de meeste studies (een 

uitzondering is de studie van Triandafyllidou en Maroukis, 2012) zich op één of twee landen. Er 

is behoefte aan meer vergelijkend onderzoek tussen landen van herkomst, transitlanden en 

bestemmingslanden om zo een bredere wetenschappelijke basis te leggen voor het begrijpen 

van de verschillende migratieroutes en trajecten die irreguliere migranten afleggen. 

 Volgen van migratietrajecten: Met uitzondering van Schapendonk (2012) is er beperkt 

onderzoek gedaan dat zich richt op het volgen van migranten gedurende hun migratietraject. 

Schapendonks werk benadrukt de noodzaak voor deze zogenaamde ‘tracking studies’ om meer 

inzicht te krijgen hoe het migratietraject van irreguliere migranten er precies eruit ziet en waar 

en wanneer beslissingen worden genomen.  
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 Landen van herkomst: Het ontbreken van vergelijkende ‘tracking studies’ resulteert in een 

beperkte mogelijkheid om ervaringen van migranten uit verschillende landen te vergelijken. 

Naar sommige nationaliteiten (bijvoorbeeld Afghanen en Somaliërs) is meer onderzoek verricht 

dan andere nationaliteiten (bijvoorbeeld Syriërs en Irakezen).  

 De rol van leeftijd, geslacht en kwetsbare positie: Migratieonderzoek benadrukt de 

verschillende ervaringen van vrouwen, kinderen en kwetsbare individuen in een migratietraject 

(Pickering, 2011). Weinig studies hebben de ervaringen van vrouwen in transit naar de EU 

onderzocht, (o.a. Hamood, 2006; Gerard en Pickering, 2013) maar velen beweren dat juist deze 

specifieke ervaringen beter begrepen moeten worden binnen de migratie- en 

veiligheidscontext. Er is een groeiende interesse in de migratie ervaringen van alleenstaande 

minderjarige asielzoekers in Europa (Hopkins & Hill, 2006; Vervliet et al., 2014), maar deze 

studies maken geen vergelijkingen met andere migrantengroepen en zijn van zeer beperkte 

omvang. Bovenstaande bevindingen impliceren dat er momenteel onvoldoende informatie 

beschikbaar is om de unieke ervaringen van vrouwen, kinderen en kwetsbare migranten te 

analyseren.  

6.4.2 Empirische lacunes binnen de bestaande literatuur 

 Routes van migranten uit niet-Afrikaanse landen: Het merendeel van het onderzoek naar 

irreguliere migratieroutes naar Europa richt zich op Afrikaanse migranten. Er is een lacune in de 

literatuur in het begrijpen van de trajecten die migranten uit landen als bijvoorbeeld Iran, Irak, 

Syrië en Sri Lanka afleggen.  

 Transitmigratie, voornamelijk in de westelijke Balkan en Oost-Europa: Meer studies richten 

zich op transitmigratie vanuit Noord-Afrika, Turkije en Griekenland in vergelijking met 

opkomende transitmigratiebewegingen vanuit West- en Oost-Europese landen zoals Polen, 

Kroatië en Roemenië. 

 Factoren die de besluitvorming in transit beïnvloeden: Ervaringen in transit zijn zeer complex. 

Er zijn een aantal factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op de ervaringen van migranten in 

transit, maar er is weinig bewijs over de verhoudingen tussen deze factoren en in welke mate ze 

een impact hebben op het besluitvormingsproces.  

 De rol van migrantensmokkelaars op een bestemmingskeuze: Er wordt in toenemende mate 

onderzoek gedaan naar de rol van smokkelaars in het bepalen van een bestemmingsland. Het is 
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echter onduidelijk hoe en in hoeverre de smokkelaar zelf beslissingen nemen in de uiteindelijke 

bestemming van migranten. 

 Migratietrajecten binnen de EU: Er is een belangrijke lacune in de bestaande literatuur op het 

gebied van migratieroutes en de factoren die de migratietrajecten van migranten beïnvloeden 

na binnenkomst in de EU. 

 De Nederlandse casus: Meer onderzoek is nodig omtrent de specifieke migratieroutes naar 

Nederland en de redenen waarom migranten Nederland, of juist een ander land, als 

bestemming kiezen.  

 De rol van migratiebeleid: Het bewijs rondom de rol van migratiebeleid in het maken van een 

bestemmingskeuze is niet eenduidig. Verder onderzoek is nodig over hoe migranten beleid 

waarnemen en in hoeverre dit hun migratiebeslissingen beïnvloedt.  

 Invloed en gebruik van sociale media: Er is een toename in onderzoek naar het gebruik en 

belang van sociale media in het irreguliere migratietraject (o.a. Dekker & Engbersen, 2012; 

McGregor & Siegel, 2013). Niettemin is het bestaande bewijs ontoereikend om conclusies te 

trekken over de rol en het belang van sociale media in het vaststellen van migratieroutes en het 

kiezen van een bestemming. 

6.5 Samenvatting 

Uit de analyse van de bestaande literatuur blijkt dat weinig aspecten van irreguliere migratieroutes en 

bestemmingskeuzes met grote zekerheid kunnen worden beoordeeld. Hoewel een aanzienlijk aantal 

bronnen zijn beoordeeld in deze studie, blijven er echter meer vragen over dan concrete antwoorden.   
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7. Conclusies en Aanbevelingen  
 

7.1. Inleiding 

In deze literatuuranalyse zijn 94 bronnen beoordeeld op basis van hun bijdrage aan de kennis omtrent 

irreguliere migratieroutes naar Europa en de factoren die van invloed zijn op het maken van een 

bestemmingskeuze. De leidende kracht achter deze literatuuranalyse bestaat uit twee overkoepelende 

doelstellingen; het analyseren van irreguliere migratieroutes naar en binnen Europa en de factoren die 

van invloed zijn op de bestemmingskeuze van irreguliere migranten. Beide doelstellingen zijn uitermate 

relevant voor de huidige migratieagenda van Nederland en de EU. Voortbouwend op de 

literatuurbeoordelingen in de vorige hoofdstukken worden met dit afsluitende deel de uitdagingen 

besproken van het verrichten van onderzoek naar irreguliere migratie. Tevens worden aanbevelingen 

gedaan voor verder onderzoek. 

7.2 Onderzoeksvragen 

Terugkerend naar Sectie 3.2 aan het begin van dit rapport, de twee onderzoeksvragen die dit onderzoek 

hebben geleid zijn: 

1. Wat zijn de belangrijkste migratieroutes naar en binnen Europa, en specifiek naar Nederland? 
2. Welke factoren beïnvloeden de bestemmingskeuzes van irreguliere migranten, en specifiek naar 

Nederland? 
 

Deze sectie zal een korte samenvatting van de bevindingen van de literatuuranalyse geven aan de hand 

van deze onderzoeksvragen. 

Verwijzend naar de eerste onderzoeksvraag kunnen de belangrijkste irreguliere migratieroutes 

naar Europa worden ingedeeld in drie fasen: 1) van het land van herkomst naar de grenzen van Europa, 

2) de oversteek naar de EU, en 3) van het eerste EU land van binnenkomst naar het EU land van 

bestemming. Er is een grotere overeenstemming dat de Centrale Middellandse Zee route de meest 

gebruikte irreguliere migratieroute is om de oversteek naar de EU te maken. Deze route wordt 

voornamelijk gebruikt door migranten die de overtocht vanuit Libië en Tunesië naar Italië en in mindere 

mate naar Malta maken. Libië is recentelijk uitgegroeid tot de centrale hub voor mensen die de 

Middellandse Zee irregulier willen oversteken. Het aantal migranten dat gebruik maakt van de Centrale 

Middellandse Zee route is in 2014 meer dan drie keer toegenomen in vergelijking met 2013. Er is een 

grotere overeenstemming dat de tweede meest gebruikte migratieroute om toegang tot Europa te 

verkrijgen de Oostelijke Middellandse Zee route is. Deze route loopt vanuit Turkije naar Griekenland, en 

in mindere mate naar Bulgarije en Cyprus. Deze route is in de afgelopen drie jaar sterk veranderd als 
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gevolg van de intensivering van patrouilles langs de Griekse kust met Turkije. Migranten staken eerst 

voornamelijk via land de Griekse grenzen over, maar vanwege versterkte controles op de Turks-Griekse 

landgrens ontstond er een toename van migranten die vanaf de Turkse kust naar Griekenland voeren. 

De laatste belangrijke route voor irreguliere migranten naar Europa is de Westelijke Balkan route. Er is 

echter veel minder bekend over deze route waardoor we een lacune binnen het bestaande onderzoek 

identificeerden. Een tweede lacune bestaat rondom het tweede deel van de eerste onderzoeksvraag. 

Helaas is het niet mogelijk om de vraag te beantwoorden, aangezien er onvoldoende informatie binnen 

de bestaande literatuur bestaat om de belangrijkste irreguliere migratieroutes naar Nederland vast te 

stellen. 

Ingaande op de tweede onderzoeksvraag, vijf overkoepelende factoren die van invloed zijn op 

de bestemmingskeuze van irreguliere migranten zijn in deze literatuuranalyse geïdentificeerd. De eerste 

factor is economisch en omvat niet alleen de kosten van de migratie, maar ook de perceptie van het 

economische klimaat in het land van bestemming. Financiële middelen kunnen een bestemmingskeuze 

bepalen aangezien mensen vaak maar zo ver kunnen migreren als hun geld het toelaat. Een sterke 

economie en werkgelegenheid in een bestemmingsland kunnen een aantrekkende werking hebben op 

migranten. 

De tweede factor betreft de rol van migrantensmokkelaars. Smokkelaars spelen op drie 

manieren een belangrijke rol in het beïnvloeden van een bestemmingskeuze: 1) in de bestemmingen die 

zij aanbieden, 2) in het maken van een bestemmingskeuze voor de migrant, en 3) in een migrant 

achterlaten in een andere bestemming dan is afgesproken.  

Ten derde, sociale netwerken en de toegang tot informatie is uitgegroeid tot een belangrijke 

factor in de bestemmingskeuze van irreguliere migranten. Deze factor omvat nauwe en ver verwijderde 

netwerken, evenals informatie via de media, internet en sociale media. Er is een gemengde 

overeenstemming over de rol van netwerken in het beïnvloeden van een bestemmingskeuze, aangezien 

ze in sommige gevallen een aantrekkende werking hebben terwijl bestaande netwerken voor andere 

migranten een reden zijn om een ander land te kiezen. Er is weinig informatie beschikbaar over hoe 

irreguliere migranten gebruik maken van sociale media om hun uiteindelijke bestemmingskeuze te 

vormen. 

De vierde geïdentificeerde factor betreft de omstandigheden en ervaringen van irreguliere 

migranten in transitlanden. De omstandigheden in transitlanden kunnen op drie manieren de 

bestemmingskeuze van irreguliere migranten beïnvloeden: 1) slechte omstandigheden in transitlanden 

kunnen een aanzet zijn om verder te migreren, 2) een verblijf in een transitland kan veranderen in een 
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permanent verblijf, en 3) de toegang tot nieuwe bronnen van informatie in transit kan de uiteindelijke 

bestemmingskeuze van migranten veranderen. De omvang waarmee elk van deze situaties voorkomt is 

onbekend. 

De vijfde factor van invloed op de bestemmingskeuze van irreguliere migranten is gelieerd aan 

migratiebeleid. Migratiebeleid binnen de context van deze literatuuranalyse omvat: grensbeleid, politie 

interventies, de verzorgingsstaat en uitkeringsbeleid, het nationale asielbeleid, maar ook het 

terugkeerbeleid. De precieze rol van migratiebeleid op een bestemmingskeuze is onduidelijk. Als 

voorbeeld, sommige studies tonen aan dat migranten een voorkeur hebben voor een bepaald land 

vanwege een gunstig asielbeleid, terwijl anderen concludeerden dat het merendeel van asielzoekers 

vrijwel geen voorkennis heeft over asielprocedures voor aankomst in het land van bestemming. Om een 

beter inzicht te krijgen in hoe verschillende beleidsinterventies een impact kunnen hebben op een 

bestemmingskeuze is verder onderzoek noodzakelijk. 

Helaas werd ook duidelijk dat er niet genoeg informatie is binnen de bestaande literatuur om 

conclusies te trekken over waarom irreguliere migranten voor Nederland als bestemming kiezen. 

Oudere bronnen geven aan dat het bestaan van netwerken de belangrijkste reden is dat migranten naar 

Nederland migreren. De literatuuranalyse toont aan dat Nederland vaak niet de verkozen bestemming is 

van migranten. In deze gevallen was Nederland oorspronkelijk bedoeld als transitland, maar vanwege 

een aanhouding uiteindelijk het land van bestemming geworden. 

7.3 Uitdagingen rondom het verrichten van onderzoek naar irreguliere migratie 

Vanwege de aanzienlijke lacunes binnen de bestaande literatuur die deze literatuuranalyse heeft 

blootgelegd, is het belangrijk te reflecteren op een aantal uitdagingen die inherent lijken te zijn aan het 

verrichten van onderzoek naar irreguliere migratie.  

Ten eerste is het onderscheid tussen reguliere en irreguliere migratie niet altijd definitief. 

Migranten kunnen in verschillende stadia van hun migratietraject zich tussen een irreguliere en 

reguliere status bewegen. Het is daarom nuttig om vergelijkingen te maken met bronnen gericht op 

reguliere migratie om zo beter begrip te krijgen waarom en hoe mensen beslissingen nemen over hun 

irreguliere migratietraject. Niettemin moet de literatuur omtrent reguliere migranten met de nodige 

voorzichtigheid worden aanschouwd, aangezien er cruciale verschillen zijn tussen irreguliere en 

reguliere migratiebewegingen. Daarnaast zijn bronnen niet altijd duidelijk in hun methodologie over de 

legale status van de onderzoeksparticipanten. Tevens worden er geregeld verschillende definities 

gebruikt om een reguliere migrant te beschrijven. In deze literatuuranalyse hebben we ons alleen 

gericht op irreguliere binnenkomst, wat inhoudt dat migranten een land binnentreden zonder 
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toestemming. De literatuur omtrent irreguliere migratie maakt geen duidelijk onderscheid tussen 

irreguliere binnenkomst en irregulier verblijf. Dit betekent dat onze aanvankelijke zoektocht naar 

bronnen alle vormen van irreguliere migratie besloeg.  

Ten tweede zijn irreguliere migranten een moeilijke groep om onderzoek naar te verrichten. 

Doordat de doelgroep zich clandestien beweegt is het vaak moeilijk om irreguliere migranten te vinden, 

genoeg vertrouwen te creëren, en vervolgens onderzoek naar ze te verrichten. Dit is een belangrijke 

reden waarom de bronnen in deze literatuuranalyse meestal van kwalitatieve aard zijn en gebaseerd op 

kleine steekproeven. 

Ten derde, hoewel het aantal studies over irreguliere migratie aanzienlijk is toegenomen in de 

afgelopen twee decennia, is het nog steeds een grotendeels onder-getheoretiseerd fenomeen. De drie 

modellen die zijn geïdentificeerd in paragraaf 2.3 hebben deze literatuuranalyse aan de hand van de 

factoren die van invloed zijn op het maken van een bestemmingskeuze en de rol van 

mensensmokkelaars geleid. Maar, Zoals vermeld in paragraaf 2.7, is geen van deze modellen geschikt 

om de complexiteit van de besluitvormingsfactoren vast te leggen in het maken van een 

bestemmingskeuze door een irreguliere migrant. De resultaten van dit onderzoek tonen, hoewel Brekke 

en Aarset's model (2009) informatief is, dat pull-factoren niet voldoende rekening houden met de 

verschillende omstandigheden in het leven van een migrant en hoe deze van invloed zijn op het maken 

van een bestemmingskeuze. Het model houdt bijvoorbeeld geen rekening met migranten die hun 

beoogde bestemming niet bereiken, maar die in plaats daarvan kiezen zich te vestigen in een transitland 

vanwege gunstige omstandigheden. Verder empirisch bewijs is nodig om deze modellen te testen en ze 

vervolgens te verfijnen en verder uit te bouwen om verdere theoretische inzichten te krijgen in de 

factoren die van invloed zijn op een bestemmingskeuze.  

Tot slot is het belangrijk te benadrukken dat hoewel een groot aantal studies zijn opgenomen in 

deze literatuuranalyse, de beoordeling van de bestaande literatuur en de geïdentificeerde lacunes 

aantonen dat maar weinig bevindingen met voldoende zekerheid kunnen worden gemaakt. Een groot 

aantal onderwerpen rondom irreguliere migratie vereisen verder onderzoek. De literatuur rondom 

bestemmingskeuzes is een relatief nieuw onderzoeksveld dat populairder is geworden in de vroege 

jaren 2000. Hoewel verscheidene bronnen zijn gevonden die zeer relevant zijn, zijn er maar enkele die 

zich precies bezighouden met de onderwerpen die centraal staan in deze literatuuranalyse. Nadat een 

aantal belangrijke studies in de vroege jaren 2000 werden gepubliceerd (meestal in opdracht van het 

Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken), zijn er weinig studies geweest die zich direct concentreren op 

bestemmingskeuzes van migranten. Dit geeft duidelijk aan dat verder onderzoek nodig is om beter te 
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begrijpen hoe bestemmingskeuzes worden gemaakt, en hoe factoren die van invloed zijn op 

migratieroutes evolueren over tijd.  

7.4 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Er kunnen meerdere aanbevelingen voor toekomstig onderzoek worden gedaan aan de hand van de 

geïdentificeerde lacunes binnen het bestaande onderzoek en verdere bevindingen in deze 

literatuuranalyse. Wij richten ons op drie specifieke onderzoeksgebieden, namelijk: 

 Vergelijkende ‘mixed methods’ benaderingen: Migratiebewegingen bestaan uit zeer 

heterogene groepen en daarom moet toekomstig onderzoek streven om: 

 landen van herkomst te vergelijken;  
 landen van bestemming te vergelijken;  
 migranten met verschillende migratiemotieven te vergelijken; 
 een grotere steekproefomvang te realiseren zodat conclusies kunnen worden getrokken 

tussen verschillende migrantengroeperingen.  
 

Vergelijkend onderzoek dat kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes combineert is 

essentieel voor het verkrijgen van een beter inzicht in de nuances en verschillen tussen 

migrantengroeperingen en hun migratietraject. 

 Inzicht in de Nederlandse casus: Er is behoefte aan meer onderzoek over irreguliere migratie 

naar Nederland. Dit is niettemin een uitdaging aangezien migratiebewegingen voortdurend 

veranderen en onderzoek daardoor al snel achter de feiten aan loopt. Nieuw onderzoek rondom 

irreguliere migratie naar Nederland is nodig, en in het bijzonder naar irreguliere migranten van 

wie hun asielaanvraag is afgewezen. Verder moet toekomstig onderzoek rekening houden met 

de redenen waarom een migrant voor Nederland kiest als bestemmingsland, maar ook als 

transitland. 

 Inzicht in de besluitvormingsfactoren die van invloed zijn in transitlanden: Ervaringen in 

transitlanden spelen een centrale rol in de individuele migratietrajecten van migranten. Ze 

bepalen in zekere mate de beslissing om verder te migreren of juist in het land van transit te 

blijven en hoe het vervolgtraject er uit gaat zien. Er zijn verschillende factoren die de 

besluitvorming in transit beïnvloeden, waaronder: netwerken en toegang tot informatie, 

migratiebeleid, smokkelaars, en de omstandigheden in het land van transit en beoogde land van 

bestemming. Een belangrijk gebied voor toekomstig onderzoek is in het begrijpen van 

besluitvormingsfactoren in transit en hoe deze verschillende factoren worden geprioriteerd. 
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7.5 Samenvatting 

Hoewel er steeds meer aandacht is voor irreguliere migratie in onderzoek en beleid, benadrukken de 

resultaten van deze literatuuranalyse dat er nog veel onbeantwoorde vragen zijn en weinig bestaande 

bevindingen met zekerheid kunnen worden vastgesteld. Een mogelijke reden voor een tekort aan 

onderzoeksuitkomsten omtrent migratieroutes en bestemmingskeuzes is dat irreguliere migranten een 

moeilijke groep zijn om voor onderzoek te benaderen. Tevens is irreguliere migratie een complex sociaal 

fenomeen dat snel verandert. Dit maakt het moeilijk om relevant onderzoek te publiceren in een tempo 

dat overeenkomt met de huidige stand van zaken. Tegelijkertijd kunnen vergelijkende studies met een 

grotere steekproefomvang een betekenisvolle impact hebben op het huidige aanbod aan literatuur en 

zo de wetenschappelijke basis omtrent irreguliere migratie versterken.  
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 Bijlage 1: Geraadpleegde Studies - Irreguliere Migratieroutes naar Europa    
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Hoge Relevantie            

1 Mixed Migration: Libya at the Crossroads. 
Mapping of Migration Routes and Drivers of 
Migration in Post-revolution Libya 

Altai 
Consulting/UNHCR 

2013 Libië  X X 178 (92 irreguliere 
migranten, 86 
informaten) 

1,2,3 1  

2 Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum 
Seekers in Europe, National Differences, and the 
Dublin Regulation 

Brekke, J. & 
Brochmann, G. 

2014 Italië, 
Noorwegen 

 X X 89 (65 asielzoekers, 
24 informanten) 

 1  

3 Migration from Afghanistan to third countries and 
Griekenland 

Dimitriadi, A. 2013 Griekenland  X X 12 (irreguliere 
migranten) 

4 2 X 

4 Transit Migration in the European Migration 
Spaces: Politics, Determinants and Dynamics 

Düvell, F. 2014 EU   X  1,2 1,2,4  

5 Declining migration from Morocco to the 
Netherlands and the diminutive causation of 
migration 

Engbersen, G., Snel, 
E., & van Meeteren, 
M.  

2013 Marokko,  
Nederland 

 X X 74 (30 migranten in 
NL en 44 
teruggekeerde 
migranten) 

 4  

6 Frontex Risk Analysis Network (FRAN) Quarter 2 
April - June 2014. 

Frontex 2014 EU X     1,2,3,4  

7 Migratory routes map Frontex 2015  X     1,2,3,4  

8 Circular Migration between Morocco and Spain 
Something more than agricultural work? 

Gonzalez-Enriquez 
&Ramon Reynes 

2011 Marokko, 
Spanje 

 X X 29 (stakeholders) 1,2 4 X 

9 Across the Desert, Across the Sea: Migrant 
Smuggling into and from Libya 

Lutterbeck, D. 2013 Libië, EU  X X 60 (irreguliere 
migranten) 

1, 2 1  

10 Irregular Immigration in Malta Mainwaring, C. 2014 Malta  X X   1  

11 Hungary and the System of European Transit 
Migration 

Molodikova, I. 2014 Hongarije X X X Enquête: 30 
(asielzoekers) 
Interviews: 20 (3 
grensbewakers, 5 
lokale bevolking, 12 
ambtenaren) 
 

 2,3  

12 Irregular Migration of Moldovan Citizens to the 
European Union Countries 

Mosneaga, V. 2014 Moldavië  X X 200 (economische 
migranten) 

 3  
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13 Turbulent Trajectories: African Migrants on Their 
Way to the European Union  

Schapendonk, J.  2012 EU  X X 107 (57 migranten 
en route, 50 
migranten in EU) 

 1, 2, 4  

14 Migrant Smuggling: Irregular migration from Asia 
and Africa to Europe 

Triandafyllidou, A., & 
Maroukis, T. 

2012 Verscheidene 
landen 

 X X 114 (20 informaten, 
94 gesmokkelde 
migranten) 

1,2,3 1,2,3,4 X 

15 Smuggling of migrants into, through and from 
North Africa: A thematic review and annotated 
bibliography of recent publications 

UNODC 2010 Noord Afrika   X  1,2,3 1,2,4  

16 Going West: Contemporary mixed migration 
trends from the Horn of Africa to Libya & Europe 

RMMS 2014 Oos-Afrika, 
Mahgreb, EU 

X X X Enquête: 391, 
Interview: 18  

3  X 

17 Smuggled Futures: The dangerous path of the 
migrant from Africa to Europe 
 

Global Initiative 
against 
Transnational 
Organized Crime 

2014 Sub-Sahara 
Africk, EU 

 X X Niet gespecificeerd 1,2,3 1,2,4  

Gedeeltelijke Relevantie            

18 We risk our lives for our daily bread. Findings of 
the Danish Refugee Council study of mixed 
migration in Libya. 

DRC 2014 Libië X   1031 (irreguliere 
migranten) 

 1  

19 When the best option is a leaky boat: why 
migrants risk their lives crossing the 
Mediterranean and what Europe is doing about it 

Fargues, P., & 
Bonfanti, S 

2014 Middellandse 
Zee 

  X   1, 4  

20 Trafficking in persons overseas for labour 
purposes: The case of Ethiopian domestic workers 

ILO 2011 Verscheidene 
landen 

 X X 121 (informaten) 3   

21 Transit Migration. The Missing Link Between 
Emigration and Settlement 

Papadopoulou-
Kourkoula, A. 

2008 Griekenland, 
Noord Afrika, 
Oost-Europa 

  X   2,3  

22 Luanda – Holanda: Irregular Migration from 
Angola to the Netherlands 

van Wijk, J. 2008 Angola, 
Nederland 

 X X 380 (100 
informanten, 150 
case files, 130 
migranten) 

  X 
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23 The vicious circle of irregular migration from 
Pakistan to Greece and back to Pakistan 

Yousef, K. 2013 Pakistan, 
Griekenland 

 X X 11 (informanten) 4  X 

24 Unauthorized Migration from Africa to Spain 
 

Carling, J. 2007 Marokko, 
Spanje 

  X   4  

25 Work, Refuge, Transit: An Emerging Pattern of 
Irregular Immigration South and East of the 
Mediterranean 
 

Fargues, P.  2009 Maghreb, EU-
landen in het 
Zuid- en Oost 
Middellandse 
Zeegebied 

  X  1,2  1,2,4  

Geringe Relevantie           

26 S.O.S. Europe. Human Rights and Migration 
Control 

Amnesty 
International 

2012 Libië, Italië   X   1  

27 States of insecurity: Consequences of Saharan 
transit migration 

Collyer, M.  2006 EU  X X 100 (irreguliere 
migranten) 

 4  

28 The myth of Invasion: Irregular Migration from 
West Africa to the Maghreb and the European 
Union 

De Haas, H. 2007 West Afrika, 
Maghreb, EU 

  X  1, 2 4  

29 The Myth of Invasion: The Inconvenient Realities 
of African Migration to Europe 

De Haas, H. 2008 Mahgreb , EU   X  1,2 4  

30 African Transit Migration Through Libya to Europe: 
The Human Cost 

Hamood, S.  2006 Libië  X X 65 (vluchtelingen, 
asielzoekers, 
migranten) 

3 1  

31 Migrants' Uncertainties versus the State's 
Insecurities 

Içduygu, A., & Sert., 
D. 

2014 Turkije   X   2  

32 Transit Migration in Turkey IOM 1995 Turkije  X X 61 (53 irreguliere 
migranten, 8 
smokkelaars) 

 2  

33 On the Edge of Exclusion: the changing nature of 
immigration in Cyprus and Malta 

Mainwaring, C. 2008 Cyprus , Malta   X   1  

34 Migrants' im/mobilities on their way to the EU: 
Lost in transit? 

Schapendonk, J.  2012 EU  X X 57 (migranten en 
route) 

2, 4   
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35 Irregular migration to Coastal Areas of Southern 
Europe. An Overview, Assessment and Policy 
Proposals 

Triandafyllidou, A. 2007 Zuid-Europa   X   1,2,4  

36 Human Trafficking in the Sinai: Refugees between 
Life and Death 

van Reisen, M., 
Estefanos, M., & 
Rijken, C. 

2012 Sinai  X X 123 (vluchtelingen) 3   

37 Irregular secondary movements to Europe: 
seeking asylum beyond refuge 

Zimmermann, S. 2009 Somalië, GB  X X 13 (irreguliere 
migranten) 

3  X 

 

*Routes naar de grens van de EU: 1- West Afrika route; 2- Centrale Afrika Route; 3-Oost Afrika Route; 4-Aziatische Route  
**Oversteek routes naar de EU:1- Centrale Middellandse Zee route; 2-Oostelijke Middellandse Zee route; 3-Westelijke Balkan route; 4-Westelijke Middellandse Zee route 
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Bijlage 2: Geraadpleegde Studies - Factoren die van Invloed zijn op de Bestemmingskeuze van Migranten 
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Hoge Relevantie            

1 Mixed Migration: Libya at the 
Crossroads. Mapping of Migration 
Routes and Drivers of Migration in 
Post-revolution Libya 

Altai 
Consulting/UNHCR 

2013 Libië  X X 178 (92 
irreguliere 
migranten en 86 
informaten) 

X X X X 

2 Motieven van asielzoekers om naar 
Nederland te komen; verslag van een 
expert meeting 

Bijleveld, C., & 
Taselaar, A. 

2000 Nederland X X    X   

3 Human Smuggling as a Transnational 
Service Industry: Evidence from 
Austria 

Bilger, V., Hofmann, 
M., & Jandl, M.  

2006 Oostenrijk  X X 46 (irreguliere 
migranten) 

 X X X 

4 Why Norway? Understanding Asylum 
Destinations 

Brekke, J., & Aarset, 
M. 

2009 Noorwegen X X X 20 (asielzoekers)  X X X 

5 Stuck in Transit: Secondary Migration 
of Asylum Seekers in Europe, National 
Differences, and the Dublin Regulation 

Brekke, J. & 
Brochmann, G. 

2014 Italië, Noorwegen  X X 69 (15 
asielzoekers, 65 
informaten) 

  X  

6 A survey of African migrants and 
asylum seekers in Istanbul.  

Brewer, K., & 
Yükseker, D. 

2009 Istanbul, Turkije X X X Enquête: 133 
Interviews: 21 

  X X 

7 States of insecurity: Consequences of 
Saharan transit migration 

Collyer, M.  2006 EU  X X 100 (irreguliere 
migranten) 

   X 

8 In-Between Places: Trans-Saharan 
Transit Migrants in Morocco and the 
Fragmented Journey to Europe 

Collyer, M.  2007 Marokko  X X 180 (142 
migranten, 38 
informaten) 

  X X 

9 Chance or Choice? Understanding why 
asylum seekers come to the UK 

Crawley, H. 2010 GB    43 (asielzoekers, 
vluchtelingen) 

 X  X 

10 Migration from Afghanistan to third 
countries and Greece 

Dimitriadi, A. 2013 Griekenland  X X 12 (irreguliere 
migranten 

  X  

11 Transit Migration in the European 
Migration Spaces: Politics, 
Determinants and Dynamics 

Düvell, F. 2014 EU   X    X  
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12 Declining migration from Morocco to 
the Netherlands and the diminutive 
causation of migration 

Engbersen, G., Snel, 
E., & van Meeteren, 
M.  

2013 Marokko, Nederland  X X 74 (30 migranten 
in NL en 44 
teruggekeerde 
migranten) 

X   X 

13 Coming to the UK: What do asylum 
seekers know about the UK before 
arrival? 

Gilbert, A., & Koser, 
K. 

2006 GB  X X 87 (asielzoekers)  X X X 

14 Betwixt and Between: Trajectories 
and Projects of Transmigration 

Grillo, R. 2007 n/a   X    X  

15 African Transit Migration Through 
Libya to Europe: The Human Cost 

Hamood, S.  2006 Libië  X X 65 
(vluchtelingen, 
asielzoekers, 
migranten) 

  X  

16 Country of Asylum by Choice or by 
Chance: Asylum seekers in Belguim, 
the Netherlands and the UK 

Havinga, T., & Böcker, 
A. 

1999 België, Nederland  X X 15 (informaten) X X  X 

17 Transit Migration in Turkey IOM 1995 Turkije  X X 61 (53 irreguliere 
migranten, 8 
smokkelaars) 

  X X 

18 Migratie naar en vanuit Nederland. 
Een eerste proeve van de 
Migratiekaart 

Jennissen, R. et al. 2009 Nederland X  X     X 

19 Irregular Migration. Dilemmas of 
Transnational Mobility. 

Jordan, B., & Düvell, 
F. 

2002 EU  X X  X  X X 

20 The Social Networks of Asylum 
Seekers and the Dissemination of 
Information about Countries of 
Asylum 

Koser, K., & 
Pinkerton, C. 

2002 n/a  X X     X 

21 Irregular Afghan Migration to the 
Netherlands 

Kuschminder, K., & 
Siegel, M. 

In druk  Nederland  X X 47 (irreguliere 
migranten) 

 X X X 

22 Irregular Immigration in Malta Mainwaring, C. 2014 Malta  X X   X X  

23 Asylum destination choice: what 
makes some West European countries 
more attractive than others? 

Neumayer, E. 2004 West-Europa X  X  X   X 

24 Understanding the decision making of 
asylum seekers. 

Robinson, V., & 
Segrott, J.  

2002 GB  X X 65 (asielzoekers)  X  X 
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25 Migrants' im/mobilities on their way 
to the EU: Lost in transit? 

Schapendonk, J.  2012 EU  X X 57 (migranten en 
route) 

  X  

26 Turbulent Trajectories: African 
Migrants on Their Way to the 
European Union  

Schapendonk, J.  2012 EU  X X 107 (57 
migranten en 
route, 50 
migranten in EU) 

  X X 

27 Jong en Illegaal in Nederland - Een 
beschrijvende studie naar de komst en 
het verblijf van onrechtmatig 
verblijvende (voormalige) 
alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen en hun visie op de 
toekomst 

Staring, R., & Aarts, J. 2010 Nederland X X X 118 
(alleenstaande 
minderjarige 
asielzoekers) 

 X X X 

28 Reconsidering Migration and Class Van Hear, N. 2014 Verscheidene 
landen 

  X  X    

29 Navigating Borders: Inside 
Perspectives on the Process of Human 
Smuggling 

van Liempt, I. 2007 Nederland  X X 74 (18 
informaten, 56 
migranten) 

 X X  

30 And then one day they all moved to 
Leicester’: the relocation of Somalis 
from the Netherlands to the UK 
explained 

van Liempt, I. 2011 Nederland, GB  X X 33 (reguliere 
migranten) 

 X X  

31 Migrant’s Agency in the Smuggling 
Process: The Perspectives of Smuggled 
Migrants in the Netherlands 

van Liempt, I., & 
Doomernik, J. 

2006 Nederland   X 56 (asielzoekers)  X X  

32 The differential role of social networks 
- Strategies and routes in Brazilian 
migration to Portugal and the 
Netherlands 

van Meeteren, M., & 
Pereira, S. 

2013 Portugal, Nederland X X X Enquête: 606 
(migranten), 
Interviews: 168 
(migranten) 

X  X X 

33 Social Networks and Selectivity in 
Brazilian Migration to Japan and the 
United States 

Zell, S., & Skop, E. 2011 Japan, VS X  X Enquête: 3134 
(migranten), 
Interview: 34 
(migranten) 

X   X 

34 On the Way to a Better Future: 
Belgium as Transit Country for 
Trafficking and Smuggling of 
Unaccompanied Minors 

Derluyn, I., & 
Broekaert, E. 

2005 België, GB X  X 1093 dossiers 
van 
alleenstaande 
minderjarige 
asielzoekers 

 X X  
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Gedeeltelijke Relevantie            

35 Arguing and Justifying: Assessing the 
Convention refugees’ choice of 
moment, motive and host country 

Barksy, R. 2000 VS        X 

36 Migration routes and strategies of 
young undocumented migrants in 
England: a qualitative perspective 

Bloch, A., Sigona, N., 
& Zetter, R. 

2011 GB  X X 75 (irreguliere 
migranten) 

X   X 

37 The Factors that Make and Unmake 
Migration Policies 

Castles, S.  2004 Verscheidene 
landen 

  X     X 

38 When Do Social Networks Fail to 
Explain Migration? Accounting for the 
Movements of Algerian Asylum-
Seekers to the UK 

Collyer, M.  2005 GB  X X 103 (65 
migranten, 38 
informaten) 

   X 

39 Critical Approaches to Transit 
Migration 

Collyer, M., & De 
Haas, H.  

2012    X    X  

40 How social media transform migrant 
networks and facilitate migration 

Dekker, R., & 
Engbersen, G. 

2012 Nederland  X X 90 (migranten)    X 

41 The crucial meso-level Faist, T. 1997    X     X 

42 Networks, linkages and migration 
systems 

Fawcett, J. T. 1989 Verscheidene 
landen 

  X     X 

43 Irregular migration, state security and 
human security 

Koser, K. 2005    X  X    

44 On the Edge of Exclusion: the 
changing nature of immigration in 
Cyprus and Malta 

Mainwaring, C. 2008 Cyprus, Malta   X    X  

45 Social Structure, Household 
Strategies, and the Cumulative 
Causation of Migration 

Massey, D. 1990 n/a   X     X 
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46 Theories of international migration: A 
review and appraisal 

Massey, D., Arango, 
J., Hugo, G., 
Kouaouci, A., 
Pellegrino, A., & 
Taylor, J.  

1993 Verscheidene 
landen 

  X  X   X 

47 Seeking the views of irregular 
migrants: Decision making, drivers 
and migration journeys. 

McAuliffe, M. 2013 Australië X  X 1008 (irreguliere 
migranten) 

X   X 

48 Social Media and Migration Research McGregor, E., & 
Siegel, M.  

2013 n/a   X     X 

49 Hungary and the System of European 
Transit Migration 

Molodikova, I. 2014 Hongarije X X X Enquête: 30 
(asielzoekers) 
Interviews: 20 (3 
grenswachten, 5 
lokale bevolking, 
12 ambtenaren) 
 

  X X 

50 Irregular Migration of Moldovan 
Citizens to the European Union 
Countries 

Mosneaga, V. 2014 Moldavië  X X 200 
(economische 
migranten) 

X  X X 

51 Comparing Notes: Perspectives on 
Human Smuggling in Austria, 
Germany, Italy and the Netherlands 

Neske, M., & 
Doomernik, J. 

2006 Oostenrijk, 
Duitsland, Italië, 
Nederland 

  X   X   

52 Transit Migration. The Missing Link 
Between Emigration and Settlement 

Papadopoulou-
Kourkoula, A. 

2008 Griekenland, Noord-
Afrika, Oost-Europa 

  X    X  

53 Migrant Smuggling in the Horn of 
Africa & Yemen: the political economy 
and protection risks 

RMMS 2013 West-Afrika, Jemen, 
Maghreb, EU 

 X X   X X  

54 Going West: contemporary mixed 
migration trends from the Horn of 
Africa to Libya & Europe 
 

RMMS 2014 Oost-Afrika, 
Mahgreb, EU 

X X X Enquête: 1031 
(migranten) 
Interview: 139 
(38 informaten, 
85 migranten, 16 
leden van 
diaspora) 

X  X  
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55 State Responses and Migrant 
Experiences with Human Smuggling: A 
Reality Check 

van Liempt, I., & 
Sersli, S. 

2012 West Europa, 
Canada 

 X X 63 (migranten)  X   

56 Irregular secondary movements to 
Europe: seeking asylum beyond 
refuge 

Zimmermann, S. 2009 Somalië, GB  X X 13 (irreguliere 
migranten) 

X  X  

57 Pre-flight experiences and migration 
stories: the accounts of 
unaccompanied asylum-seeking 
children 

Hopkins, E. & Hill, M. 2008 GB  X X 100 (70 
dienstverleners, 
30 alleenstaande 
minderjarige 
asielzoekers) 

X  X  

58 Secondary movement in Romania: the 
asylum-migration nexus 

Munteanu, A 2007 Roemenië   X 52 (42 
vluchtelingen, 10 
informaten) 

  X  

59 Irregular and Illegal Migration through 
Ukraine 

Uehling, G. 2004 Oekraine  X X 20 (migranten)   X  

60 Destination Europe: Afghan 
Unaccompanied Minors Crossing 
Borders 

Buil, C. & Siegel, M. 2014 Verscheidene 
landen 

 X X      

61 Destination anywhere? Factors 
affecting asylum seekers’ choice of 
destination country 

Spinks, H. 2013 Australië   X  X X X X 

Geringe Relevantie            

62 Transit Migration between Tunisia, 
Libya and Sub-Saharan Africa: Study 
Based on Greater Tunis 

Boubakri, H. 2004 sub-Sahara Afrika, 
Mahgreb 

  X    X  

63 The myth of Invasion: Irregular 
Migration from West Africa to the 
Maghreb and the European Union 

De Haas, H. 2007 West Afrika, 
Maghreb, EU 

  X    X  

64 The determinants of international 
migration: conceptualizing policy, 
origin and destination effects 

De Haas, H. 2011 Verscheidene 
landen 

  X     X 

65 Migrants' Uncertainties versus the 
State's Insecurities 

Içduygu, A., & Sert., 
D. 

2014 Turkije   X    X  
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66 A Comprehensive Survey of Migration 
Flows and Institutional Capabilities in 
Libya 

ICMPD 2010 Libië  X X 9 (informaten)   X  

67 Asylum Policies, Trafficking and 
Vulnerability 

Koser, K. 2000 EU  X X 32 (asielzoekers)    X 

68 The effect of income and immigration 
policies on international migration 

Ortega, F., & Peri, G. 2013 Verscheidene 
landen 

X  X  X    

69 Transit Migration in Egypt Roman. H. 2006 Egypte   X    X  

70 On Migration and Risk in LDCs Stark, O., & Levhari, 
D. 

1982 Ontwikkelingslanden   X  X    

71 Tides of migration, currents of history: 
the state, economy, and the 
transatlantic movement of labor in 
the nineteenth and twentieth 
centuries 

Strikwerda, C. 1999 Verscheidene 
landen 

  X  X    

72 The effectiveness of governments’ 
attempts to control unwanted 
migration 

Thielemann, E. R. 2006 EU X  X  X    

73 Irregular Migration in Europe: Myths 
and Realities 

Triandafyllidou, A. 2010 Europa X  X    X  

74 Migrant Smuggling: Irregular 
migration from Asia and Africa to 
Europe 

Triandafyllidou, A., & 
Maroukis, T. 

2012 Verscheidene 
landen 

 X X 114 (20 
informaten, 94 
gesmokkelde 
migranten)  

 X   

75 Luanda – Holanda: Irregular Migration 
from Angola to the Netherlands 

van Wijk, J. 2008 Angola, Nederland  X X 380 (100 
informaten, 150 
case files, 130 
migranten) 

   X 
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76 The vicious circle of irregular 
migration from Pakistan to Greece 
and back to Pakistan 

Yousef, K. 2013 Pakistan, 
Griekenland 

 X X 11 (informaten)    X 

77 Afghan unaccompanied minors in the 
Netherlands: Far away from home and 
protected? 

Buil, C. & Siegel, M. 2014 Nederland  X X 29 (19 
informaten, 
10alleenstaande 
minderjarige 
asielzoekers) 

    

78 The Age of Migration. International 
Population Movements in the Modern 
World 

Castles, S., Haas, H. 
d., & Miller, M. J. 

2014 Verscheidene 
landen 

  X  X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


