
Voorontwerp migratie onderzoek 
De teksten zijn zeer waarschijnlijk nog t lang. We hebben ons in eerste instantie gericht op een poging om alle mogelijke 
oplossingen in enigszins korte teksten samen te vatten. Deze zijn echter waarschijnlijk nog te lang. Met bureau Ipsos zullen 
we proberen de teksten in te korten zonder aan de inhoud te veel in te boeten. In totaal zullen door Ipsos 2.000 enquêtes 
afgenomen worden. Hieronder dus een eerste ruwe opzet van het onderzoek. Uw op- en aanmerkingen zijn welkom (u kunt 
die sturen naar t.deveer@connectinternational.nl). 
 
Onderzoek migratie 
In deze enquête, die anoniem is, vragen we u enkele basisvragen over uw politieke voorkeur, opleidingsniveau en dergelijke 
en gaan daarna in op uw voorkeuren ten aanzien van oplossingen voor de migratieproblematiek. Het doel is om na te gaan 
wat de voorkeuren zijn van de Nederlandse bevolking ten aanzien van deze problematiek. We willen de uitkomsten van 
deze enquête voorleggen aan de politiek. Bij enkele vragen is het nodig om de soms vrij lange opties goed door te lezen 
voordat u een keuze maakt. We hopen dat u het belang van deze enquête inziet en deze daarom goed en serieus zult 
invullen. Onze inschatting is dat u de enquête in 10 minuten kunt invullen. Het resultaat van de enquête en de analyse 
daarbij kunt u als de resultaten bekend zijn vinden op https://www.connectinternational.nl/about-5.  
 
Om uw antwoorden beter in een maatschappelijke context te kunnen plaatsen vragen we hierbij ook naar uw politieke 
voorkeur. 

1. Welke politieke partij heeft uw voorkeur op dit moment? (Gebruik standaard lijst van Ipsos) 
o VVD 
o D66 
o CDA 
o PvdA 
o Christen Unie 
o GroenLinks 
o Partij voor de Dieren 
o Socialistische Partij (SP) 
o JA21 
o Forum voor Democratie 
o PVV 
o Volt 
o BIJ1 
o Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
o BoerenBurgerBeweging (BBB) 
o DENK 
o Groep van Haga 
o Fractie den Haan 
o Lid Omtzigt 
o Geen voorkeur 
o Geen antwoord / weet niet 
 

2. Welke krant of welk weeknieuwsblad leest u regelmatig (dit kan ook digitaal zijn)?  
o Volkskrant 
o Telegraaf 
o NRC 
o Trouw 
o AD en/of Provinciaal AD (bijv. Noord Hollands Dagblad) 
o Elseviers Weekblad (EW) 
o …andere kranten / weekbladen 
o Geen 
o Geen antwoord / weet niet 
 

3. Wat is uw hoogst voltooide opleidingsniveau? (Gebruik standaardlijst van Ipsos) 
o Academisch 
o HBO 
o VMBO 
o LBO 
o MAVO 
o HAVO 
o VWO 
o Ander opleidingsniveau 
o Alleen lagere school 
o Alleen … 



o Geen opleiding 
o Geen antwoord / weet niet 
 

4. Wat is uw achtergrond 
o Autochtoon 
o Allochtoon 1e generatie 
o Allochtoon 2e generatie  //ik heb begrepen dat een allochtoon 3e generatie niet meer als allochtoon maar als 

autochtoon bestempeld wordt/// 
o Anders, nl. … 
o Geen antwoord / weet niet 



 

Nr. Vraag en mogelijke antwoorden Opmerkingen 

4 Dit is één van de twee kernvragen van deze enquête. Het gaat over wat we irreguliere migratie noemen. 
Irreguliere migratie omvat de groep humanitaire migranten (vluchtelingen) en economische migranten, die 
naar Nederland komen zonder daartoe uitgenodigd te zijn of daarop recht te hebben. Voorbeelden van 
irreguliere migranten zijn: de meeste Afrikanen, Afghanen en Syriërs. Dit is ongereguleerde migratie waar 
Nederland niet om heeft gevraagd of op heeft aangestuurd. De bevolkingsgroei in Nederland door 
irreguliere, veelal niet-Westerse migranten was tussen 2010 en 2019 530.000 (252.000 geboorteoverschot 
onder niet-Westerse allochtonen en 278.000 netto instroom van niet-Westerse migranten), gemiddeld dus 
53.000/jaar. In 2021 was dit aantal 63.000 en dit zal naar verwachting bij ongewijzigd beleid in de komende 
jaren steeds verder stijgen. Ten aanzien van irreguliere migranten, wat heeft uw voorkeur? 

 

o Grenzen sluiten voor vluchtelingen en andere irreguliere migranten op Europees en/of Nederlands 
niveau, waardoor deze migranten de EU en/of Nederland niet meer binnen kunnen komen. Er is verder 
geen of weinig aandacht voor het lot van irreguliere migranten.  

Ga naar 5 

o Voortzetten of zelfs uitbreiden van het huidige beleid, waarbij vluchtelingen en andere irreguliere vaak 
economische migranten die zich in Nederland melden, hier mogen blijven en asiel kunnen aanvragen, en 
uiteindelijk veelal Nederlander worden of langdurig in Nederland verblijven. Het gevolg is een blijvende 
toename van irreguliere migranten in de Nederlandse samenleving, omdat de aanzuigende werking die 
Nederland heeft op irreguliere migranten in stand blijft en het aantal irreguliere migranten in de 
toekomst naar verwachting toeneemt. De hiermee gepaard gaande kosten zijn hoog. Bij dit beleid is er 
relatief weinig aandacht voor de 85% van alle vluchtelingen die niet het geld hebben om naar de EU te 
reizen en ook niet voor lokale bevolkingen in landen in de regio’s waar veel vluchtelingen opgevangen 
worden. Als variant kan in dit beleid ingevoerd worden dat ook meer geld besteed wordt aan het 
verbeteren van de situatie van vluchtelingen die in landen in hun eigen regio’s verblijven. Dit zal dan de 
kosten nog verder verhogen. 

Ga naar 5 

o Actief hulp bieden aan vluchtelingen en andere irreguliere migranten om naar Nederland toe te komen 
(bijvoorbeeld door ze op te halen in de landen waar zij verblijven of ergens op hun migratie route te 
helpen om naar Nederland te reizen). Bij aankomst kunnen zij in Nederland asiel aanvragen en in de 
meeste gevallen kunnen zij voor altijd in Nederland blijven, zowel de vluchtelingen als andere irreguliere 
migranten die naar Nederland toekomen. Dit kan gecombineerd worden met het bieden van 
mogelijkheden aan vluchtelingen om ook vanuit opvanglocaties in de regio’s asiel aan te vragen in 
Nederland. De toename van vluchtelingen en irreguliere economische migranten zal bij dit beleid in de 
komende jaren nog sneller stijgen dan in bovenstaande optie (vanwege de grotere aanzuigende 
werking). De kosten zijn zeer hoog. Bij dit beleid kan de steun aan vluchtelingen en lokale bevolkingen in 
de regio’s ook verhoogd worden, maar dit zal dan tot een extra sterke stijging van de kosten leiden (hoge 
kosten voor opvang in Nederland + hoge kosten voor extra hulp in de regio’s). 

Ga naar 5 

o Aanscherpen van het huidige beleid door echte vluchtelingen wel toe te laten in Nederland, maar andere 
irreguliere (vaak economische) migranten niet. Deze optie is moeilijk uit te voeren, omdat het vaak niet 
aan te tonen is of iemand een echte vluchteling is of niet. Daarbij is het erg moeilijk om irreguliere 
economische migranten (ook wel ‘veilige landers’ genoemd) weer terug te sturen naar hun eigen land, 
omdat deze landen dergelijke migranten vaak niet meer terug accepteren. Bij deze optie de aanzuigende 
werking die Nederland heeft op migranten niet doorbroken en zal de stroom van zowel vluchtelingen en 
vooral ook irreguliere economische migranten die ieder jaar naar Nederland komt naar verwachting 
verder stijgen. De kosten zijn hoog. Bij dit beleid kan de steun aan vluchtelingen en lokale bevolkingen in 
de regio’s ook verhoogd worden, maar dit zal dan tot een extra sterke stijging van de kosten leiden (hoge 
kosten voor opvang migranten in Nederland + hoge kosten voor extra hulp in de regio’s). 

Ga naar 5 

o Opvang van vluchtelingen en andere irreguliere migranten in veilige landen in hun eigen regio’s. Naast 
een goede opvang van de vluchtelingen en andere irreguliere migranten die anders hun geld zouden 
gebruiken om naar de EU te migreren, wordt de opvang van alle andere migranten die in de 
opvanglanden in de regio’s opgevangen worden verbetert en wordt ook meer hulp gegeven aan de 
lokale bevolkingen in de opvangende landen. De vluchtelingen in de opvanglocaties worden op een 
goede wijze geholpen om naar het eigen land terug te keren zodra dat veilig en goed kan. Dit alles wordt 
grotendeels verwezenlijkt binnen het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De aanzuigende werking 
die Nederland nu nog heeft op vluchtelingen en irreguliere economische migranten wordt doorbroken. 
Vluchtelingen en andere irreguliere migranten die zich toch nog melden in Nederland worden vrijwel 
direct naar de veilige en goede opvanglocaties in hun eigen regio vervoert. Hierdoor reizen migranten 
bijna niet meer naar Nederland (preventieve werking), maar direct naar de nabij gelegen (en veel 
goedkoper en veiliger te bereiken) opvanglocaties in de eigen regio waar zij goed opgevangen worden. 
Schrijnende gevallen van vluchtelingen die in de opvanglocaties in de regio’s niet goed opgevangen 
kunnen worden, worden naar Nederland gehaald (maar alleen de echt schrijnende gevallen). 

Ga naar 5 

o Bovenstaande optie van veilige opvang in de eigen regio’s met aanvullend het regelmatig vanuit de 
opvanglocaties in de regio’s naar Nederland halen van bepaalde politiek overeengekomen aantallen 
geselecteerde vluchtelingen. De opvangende landen in de regio’s worden hierdoor enigszins ontlast, 

Ga naar 5 



maar dit maakt niet veel verschil. De instroom van vluchtelingen in Nederland neemt toe met deze optie 
en de selectie van wie naar Nederland mag komen is moeilijk, omdat de meeste vluchtelingen 
vergelijkbare omstandigheden hebben (dus waarom de ene wel en de andere niet?). 

o Anders nl. (mogelijkheid om tekstueel in te vullen) Ga naar 5 

o Geen van bovenstaande opties.  

o Geen antwoord / weet niet  

 

Nr. Vraag en mogelijke antwoorden Opmerkingen 

5 Indien de optie die u gekozen heeft in de vorige vraag politiek niet haalbaar is, omdat te veel politieke 
partijen voor andere opties zijn, welke van de opties zou dan uw voorkeur hebben (u kunt ook dezelfde 
optie kiezen als bij de vorige vraag, waarmee u dan aangeeft geen compromis aan te willen gaan ten aanzien 
van uw voorkeur)? 

 

o Grenzen sluiten voor vluchtelingen en andere irreguliere migranten op Europees en/of Nederlands 
niveau, waardoor deze migranten de EU en/of Nederland niet meer binnen kunnen komen. Er is verder 
geen of weinig aandacht voor het lot van irreguliere migranten. 

 

o Voortzetten of zelfs uitbreiden van het huidige beleid, waarbij vluchtelingen en andere irreguliere vaak 
economische migranten die zich in Nederland melden, hier mogen blijven en asiel kunnen aanvragen, en 
uiteindelijk veelal Nederlander worden of langdurig in Nederland verblijven. Het gevolg is een blijvende 
toename van irreguliere migranten in de Nederlandse samenleving, omdat de aanzuigende werking die 
Nederland heeft op irreguliere migranten in stand blijft en het aantal irreguliere migranten in de 
toekomst naar verwachting toeneemt. De hiermee gepaard gaande kosten zijn hoog. Bij dit beleid is er 
relatief weinig aandacht voor de 85% van alle vluchtelingen die niet het geld hebben om naar de EU te 
reizen en ook niet voor lokale bevolkingen in landen in de regio’s waar veel vluchtelingen opgevangen 
worden. Als variant kan in dit beleid ingevoerd worden dat ook meer geld besteed wordt aan het 
verbeteren van de situatie van vluchtelingen die in landen in hun eigen regio’s verblijven. Dit zal dan de 
kosten nog verder verhogen. 

 

o Actief hulp bieden aan vluchtelingen en andere irreguliere migranten om naar Nederland toe te komen 
(bijvoorbeeld door ze op te halen in de landen waar zij verblijven of ergens op hun migratie route te 
helpen om naar Nederland te reizen). Bij aankomst kunnen zij in Nederland asiel aanvragen en in de 
meeste gevallen kunnen zij voor altijd in Nederland blijven, zowel de vluchtelingen als andere irreguliere 
migranten die naar Nederland toekomen. Dit kan gecombineerd worden met het bieden van 
mogelijkheden aan vluchtelingen om ook vanuit opvanglocaties in de regio’s asiel aan te vragen in 
Nederland. De toename van vluchtelingen en irreguliere economische migranten zal bij dit beleid in de 
komende jaren nog sneller stijgen dan in bovenstaande optie (vanwege de grotere aanzuigende 
werking). De kosten zijn zeer hoog. Bij dit beleid kan de steun aan vluchtelingen en lokale bevolkingen in 
de regio’s ook verhoogd worden, maar dit zal dan tot een extra sterke stijging van de kosten leiden (hoge 
kosten voor opvang in Nederland + hoge kosten voor extra hulp in de regio’s). 

 

o Aanscherpen van het huidige beleid door echte vluchtelingen wel toe te laten in Nederland, maar andere 
irreguliere (vaak economische) migranten niet. Deze optie is moeilijk uit te voeren, omdat het vaak niet 
aan te tonen is of iemand een echte vluchteling is of niet. Daarbij is het erg moeilijk om irreguliere 
economische migranten (ook wel ‘veilige landers’ genoemd) weer terug te sturen naar hun eigen land, 
omdat deze landen dergelijke migranten vaak niet meer terug accepteren. Bij deze optie de aanzuigende 
werking die Nederland heeft op migranten niet doorbroken en zal de stroom van zowel vluchtelingen en 
vooral ook irreguliere economische migranten die ieder jaar naar Nederland komt naar verwachting 
verder stijgen. De kosten zijn hoog. Bij dit beleid kan de steun aan vluchtelingen en lokale bevolkingen in 
de regio’s ook verhoogd worden, maar dit zal dan tot een extra sterke stijging van de kosten leiden (hoge 
kosten voor opvang migranten in Nederland + hoge kosten voor extra hulp in de regio’s). 

 

o Opvang van vluchtelingen en andere irreguliere migranten in veilige landen in hun eigen regio’s. Naast 
een goede opvang van de vluchtelingen en andere irreguliere migranten die anders hun geld zouden 
gebruiken om naar de EU te migreren, wordt de opvang van alle andere migranten die in de 
opvanglanden in de regio’s opgevangen worden verbetert en wordt ook meer hulp gegeven aan de 
lokale bevolkingen in de opvangende landen. De vluchtelingen in de opvanglocaties worden op een 
goede wijze geholpen om naar het eigen land terug te keren zodra dat veilig en goed kan. Dit alles wordt 
grotendeels verwezenlijkt binnen het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De aanzuigende werking 
die Nederland nu nog heeft op vluchtelingen en irreguliere economische migranten wordt doorbroken. 
Vluchtelingen en andere irreguliere migranten die zich toch nog melden in Nederland worden vrijwel 
direct naar de veilige en goede opvanglocaties in hun eigen regio vervoert. Hierdoor reizen migranten 
bijna niet meer naar Nederland (preventieve werking), maar direct naar de nabij gelegen (en veel 
goedkoper en veiliger te bereiken) opvanglocaties in de eigen regio waar zij goed opgevangen worden. 
Schrijnende gevallen van vluchtelingen die in de opvanglocaties in de regio’s niet goed opgevangen 
kunnen worden, worden naar Nederland gehaald (maar alleen de echt schrijnende gevallen). 

 

o Bovenstaande optie van veilige opvang in de eigen regio’s met aanvullend het regelmatig vanuit de 
opvanglocaties in de regio’s naar Nederland halen van bepaalde politiek overeengekomen aantallen 

 



geselecteerde vluchtelingen. De opvangende landen in de regio’s worden hierdoor enigszins ontlast, 
maar dit maakt niet veel verschil. De instroom van vluchtelingen in Nederland neemt toe met deze optie 
en de selectie van wie naar Nederland mag komen is moeilijk, omdat de meeste vluchtelingen 
vergelijkbare omstandigheden hebben (dus waarom de ene wel en de andere niet?). 

o Anders nl. (mogelijkheid om tekstueel in te vullen).  

o Geen van bovenstaande opties.  

o Geen antwoord / weet niet  

 
 

Nr. Vraag en mogelijke antwoorden Opmerkingen 

6 Dit is de tweede van de twee kernvragen van deze enquete. Het gaat over reguliere migratie. Reguliere 
migranten zijn arbeidsmigranten die door Nederlandse bedrijven worden uitgenodigd (bijvoorbeeld Indiërs 
met IT expertise) of die, binnen de EU regelgeving, het recht hebben om in Nederland te werken 
(bijvoorbeeld Polen en Roemenen), inclusief hun vaak nakomende families.  

Ten aanzien van reguliere migratie wordt vaak gesteld dat deze nodig is om de vergrijzing in Nederland 
tegen te gaan. Onderzoeken hebben echter aangetoond dat hiervoor zeer grote aantallen reguliere 
migranten nodig zouden zijn, waardoor de bevolking in 2040 bijna 40 miljoen mensen zou zijn. De 
vergrijzingsproblematiek zou dan weliswaar uitgesteld kunnen worden, maar wel steeds groter worden. Dit 
komt omdat de migranten die zich in Nederland vestigen ook ouder worden en vergrijzen.  

Ook wordt vaak gesteld dat reguliere migranten nodig zijn om onze huidige economie op peil te houden. 
Uit onderzoek blijkt echter dat de meeste reguliere migranten de schatkist geld kosten. Uitzondering is de 
groep van reguliere migranten met HBO niveau en hoger. Echter, soms zijn functies die veel door reguliere 
migranten worden uitgevoerd essentieel en moeilijk anders op te vullen. Aan de andere kant is niet goed 
als een maatschappij structureel afhankelijk is van telkens nieuwe arbeidskrachten van buitenaf, hetgeen 
tot een steeds sterkere bevolkingsgroei en druk op de maatschappij leidt. Import van goedkope 
laagwaardige arbeid kan ook innovatie tegenhouden (in de vorige eeuw werd arbeid steeds duurder 
waardoor er een sterke prikkel was voor het bedrijfsleven om te innoveren; door telkens weer goedkope 
laagwaardige arbeid te importeren wordt deze prikkel deels weggenomen). Daarbij komt dat het naar 
Nederland en andere rijke EU landen halen van grote aantallen reguliere migranten vaak leidt tot een 
braindrain in de landen waar deze migranten vandaan komen.  

Binnen de Nederlandse wetgeving kunnen reguliere migranten vrij gemakkelijk en snel Nederlander 
worden. 

De bevolkingsgroei in Nederland door reguliere, veelal Westerse migranten was tussen 2010 en 2019 
327.000 (15.000 geboorteoverschot onder Westerse allochtonen en 313.000 netto instroom van reguliere 
Westerse migranten), gemiddeld dus bijna 33.000/jaar. Naar verwachting zal bij ongewijzigd beleid dit 
aantal in de komende jaren verder stijgen. (Netto instroom van reguliere migranten is het aantal reguliere 
migranten dat het land binnenkomt – het aantal reguliere migranten dat het land verlaat). 

Ten aanzien van reguliere migratie, wat heeft uw voorkeur? 

 

o Reguliere migratie op zijn beloop laten, afhankelijk van de ontwikkeling van onze economie, de stromen 
Polen, Roemenen en andere EU nationaliteiten die naar Nederland besluiten toe te komen en de 
wensen van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit zou naar verwachting leiden tot een vrij snelle stijging 
van het aantal reguliere migranten dat jaarlijks naar Nederland komt en hier blijft. 

 

o De aantallen reguliere migranten indammen door bijvoorbeeld hogere minimumlonen (waardoor veel 
werk weer aantrekkelijker wordt voor Nederlanders), verkleinen van de mogelijkheden voor reguliere 
migranten om Nederlander te worden en stimuleren van vertrek van lage lonenbedrijven, die 
doorgaans niet van belang zijn voor de Nederlandse economie, naar lage lonenlanden. Dit kan 
gecombineerd worden met het toelaten van tijdelijke arbeidskrachten voor specifieke functies waar 
grote behoefte aan is (uit EU landen en/of daarbuiten), die na verloop van tijd (bijvoorbeeld maximaal 
twee jaar) weer terug moeten naar hun eigen land (en waarbij dit goed gehandhaafd wordt). 

 

o Grenzen dicht voor reguliere migranten met alle maatregelen die mogelijk zijn binnen de EU regels  

o Grenzen volledig dicht voor reguliere migranten, ook al worden daarmee EU regels overtreden.  

o Anders nl. (mogelijkheid om tekstueel in te vullen).  

o Geen van bovenstaande opties.  

o Geen antwoord / weet niet  

 
 
 

  


