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Proefschrift samenvatting 

Vaak wordt aangenomen dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen het maken van 

immigratiebeleid in democratieën en autocratieën. Echter, het idee dat democratieën gekenmerkt 

worden door liberale immigratie regimes en dat autocratieën geneigd zijn om de rechten van 

migranten te beperken, wordt niet vaak ter discussie gesteld. Wat als we voorbij deze 

democratie/autocratie dichotomie kijken en zoeken naar overeenkomsten in het 

immigratiebeleidsvorming tussen politieke regimes, in termen van de dynamiek tussen actoren 

en de binnenlandse en internationale belangen? 

Eerder onderzoek naar het maken van immigratiebeleid in Europa en Noord-Amerika heeft 

gesuggereerd dat een ‘regime effect’ bestaat. Studies hebben dit effect aangetoond door 

democratieën aan liberale immigratiebeleidsresultaten te linken en aan specifieke 

beleidsdynamieken, zoals de rol van rechtbanken, werkgeverslobby's of bureaucratische 

conflicten. Systematisch onderzoek naar de ‘counterfactual’ van dit ‘regime effect’, zoals 

onderzoek naar immigratiebeleid in autocratieën of niet-Westerse democratieën, ontbreekt 

grotendeels. Echter bestaan belangrijke redenen om te twijfelen aan het idee dat het 

immigratiebeleidsvorming intrinsiek verschilt tussen ‘democratische/autocratische’ landen. 

Landen over het gehele democratie-versus-autocratie spectrum moeten bij hun besluitvorming 

bijvoorbeeld rekening houden met economische lobby's, de publieke opinie en geopolitieke 

belangen; ook bestaan fundamentele overeenkomsten in de manier waarop moderne 

staatsbureaucratieën zijn georganiseerd. 

Dit proefschrift onderzoekt het ‘regime-effect’ op een systematische manier door de volgende 

vraag te stellen: hoe vormt de staat (polity) de politiek van het immigratiebeleid? Het 

proefschrift bevordert vergelijkende theorievorming over de rol van politieke regimes in het 

maken van immigratiebeleid door onderzoek te doen naar het contrasterende immigratiebeleid 

in Marokko en Tunesië. Door het gebruik van deze landen als cases kunnen we de rol van 

politieke regimes in het immigratiebeleidsvorming isoleren: in autocratisch Marokko is 

gematigde immigratiegroei intens gepolitiseerd en werd een liberale 

immigratiebeleidshervorming door koning Mohammed VI in 2013 gelanceerd; in Tunesië heeft 

het restrictieve immigratiebeleid van het autoritaire tijdperk standgehouden door de 

democratische transitie, en de substantiële immigratiegroei na 2011 is grotendeels niet 

gepolitiseerd. Deze ontwikkelingen trekken het idee in twijfel dat democratisering een kans 

biedt om het immigratiebeleid te liberaliseren en dat autocratieën de neiging hebben de rechten 

van migranten te beknotten. 

Dit proefschrift onderzoekt deze empirische puzzel en de voorgestelde ontkoppeling van 

immigratiepatronen, hun politisering en de politieke regimes waarbinnen deze dynamiek zich 

afspeelt. Het ondervraagt hoe de consolidatie van het autocratische regime in Marokko en de 

verandering van het democratisch regime in Tunesië de dynamiek van het immigratiebeleid in 

de late 20e en vroege 21e eeuw hebben gevormd. Op basis van uitgebreid veldwerk bestaande 

uit een combinatie van 144 semigestructureerde interviews en archiefonderzoek, biedt het 



 

 

proefschrift inzicht in hoe de staat, het maatschappelijk middenveld en internationale actoren 

onderhandelen over het immigratiebeleid. Door zich te concentreren op binnenlandse 

beleidsprocessen, zorgt de analyse er ook voor dat het academische en politieke debat 

voorbijgaan aan de dominante eurocentrische focus op de ‘externalisering van migratiebeleid’, 

dat Noord-Afrikaanse staten als passieve ontvangers van beleid beschouwt. 

De vergelijking van Marokko en Tunesië toont aan dat, paradoxaal genoeg, de hervorming van 

het liberale immigratiebeleid in Marokko deel uitmaakte van de autoritaire consolidatiestrategie 

van de monarchie, terwijl in Tunesië, in plaats van de rechten van migranten uit te breiden, de 

noodzaak om de democratisering te beschermen juist de voortzetting van het restrictieve 

immigratiebeleid, geërfd van het autoritaire tijdperk, heeft bevorderd. De analyse toont aan in 

hoeverre de invloed van de uitvoerende macht, evenals de invloed van binnenlandse politiek en 

maatschappelijke actoren, nauw verweven zijn met de specifieke dynamiek van het politieke 

regime. De Marokkaanse en Tunesische immigratiebeleidsvorming vertoont echter ook 

opvallende overeenkomsten: met name de interne werking van het staatsapparaat, met 

ministeries die diametraal tegengestelde doelen op immigratie nastreven, evenals de invloed van 

buitenlandse beleidsbelangen of internationale normen in de nationale beleidsvorming, blijven 

grotendeels onaangetast door bewindsdynamieken. 

Door de contrasterende gevallen van Marokko en Tunesië te onderzoeken levert het proefschrift 

drie bijdrages aan het bestaande onderzoek over immigratiebeleid. Ten eerste toont het 

proefschrift aan dat het bestuderen van het immigratiebeleid ook een inherent studie van de staat 

is: in zowel Marokko als Tunesië verklaart de immigratieomvang niet volledig de 

immigratiepolitisering. In plaats daarvan vormen bewinds-legitimering en stabiliteitsstrategieën, 

evenals nationale identiteitsconcepties de basis voor immigratiebeleid: in Marokko heeft de 

uitbreiding van de rechten van migranten de legitimering van de koning in binnen- en buitenland 

versterkt. In het bijzonder mobiliseerde het koninklijk instituut de betrekkingen met de 

staatsbureaucratie en het maatschappelijk middenveld om de koning te portretteren als een 

'liberale' monarch. In Tunesië is de immigratiehervorming opzijgeschoven omdat er een 

politieke noodzaak was de democratische transitie te behouden. Met name de tegenstrijdige 

binnenlandse eisen - voor en tegen de liberalisering van immigratie - hebben beleidsmakers 

ertoe gedwongen ‘Tunesiërs op de eerste plaats te zetten’. Hiermee benadrukten ze een 

gemeenschappelijke vertelling over de nationale identiteit en negeerden ze kwesties van racisme 

en immigratie volledig. In plaats van verandering teweeg te brengen, heeft democratisering 

geresulteerd in hervormingspatronen en de continuïteit van restrictief immigratiebeleid.  

Ten tweede laat het proefschrift zien dat er geen direct verband bestaat tussen het type politieke 

regimes en het immigratiebeleid: democratisering leidt niet noodzakelijkerwijs tot een liberaler 

immigratiebeleid, en kan de vraag naar beperkingen juist versterken. Autocratisch beleid kan 

daarentegen onverwachte kansen creëren voor liberale beleidshervorming wanneer het past bij 

de bredere prioriteiten van het regime, een dynamiek die ik de ‘illiberal paradox’ noem. Een 

dergelijke liberalisering van immigratie is met name aantrekkelijk wanneer immigratie laag 

blijft of wanneer toegangsrechten niet automatisch worden gekoppeld aan de sociaal-



 

 

economische rechten van migranten. Deze bevindingen geven aan dat hoewel de dynamiek van 

het politieke regime, zoals democratisering of consolidatie van de autocratie, de 

immigratiepolitiek vormgeeft, binaire regimecategorieën zoals ‘democratie’ of ‘autocratie’ 

slechts in beperkte mate de beleidsresultaten verklaren. 

Ten slotte ontwikkelt het proefschrift theoretische stellingen over de rol van politieke regimes in 

het immigratiebeleid. Aangezien de meeste landen in de wereld geen volwaardige autocratieën 

of bestendigde liberale democratieën zijn, is het van cruciaal belang om de overeenkomsten in 

immigratiebeleid beter te begrijpen. Om theorievorming te bevorderen, stel ik een drievoudige 

typologie van immigratiebeleidsprocessen voor. Ten eerste onderscheid ik ‘generieke’ 

beleidsprocessen die spelen, ongeacht het politieke regime of beleidsterrein, omdat ze 

voortkomen uit de essentie van beleidsvorming in moderne staten. Ten tweede identificeer ik 

‘kwestie-specifieke’ beleidsprocessen die inherent zijn aan de gevolgen van immigratie voor de 

soevereiniteit van staten en de afstemming van belangen, maar die aanwezig zijn in 

verschillende soorten regimes. Ten derde specificeer ik ‘regime-specifieke’ beleidsprocessen die 

inderdaad gevoelig zijn voor een ‘regime-effect’, omdat ze afhankelijk zijn van essentiële 

kenmerken van politieke systemen zoals de rechtsstaat of de centrale positie van de uitvoerende 

macht. Deze drievoudige typologie suggereert dat de theoretische ‘toolbox’ voor het analyseren 

van immigratiebeleid niet zo fundamenteel verschilt tussen politieke regimes als vaak wordt 

aangenomen. 

Door de grenzen van het 'regime-effect' te specificeren en overeenkomsten in immigratiebeleid 

over het gehele 'democratische/autocratische' spectrum te onderzoeken, hoopt het proefschrift 

meer systematisch vergelijkend onderzoek te stimuleren en algemene theorievorming over 

immigratiebeleid te bevorderen. Door het immigratiebeleid te analyseren als een intrinsiek 

onderdeel van processen van politieke verandering, wil het proefschrift laten zien dat het 

onderzoeken van immigratiebeleid van belang is voor het bredere veld van politieke sociologie 

en voor het vergelijkend politiek onderzoek naar de permanente (trans)formaties van de staat. 

Hiermee streeft het ernaar bij te dragen aan bredere academische theorievorming van sociaal-

politieke processen die een brug kan slaan tussen de ‘Global South’ en de ‘Global North. 


