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Samenvatting 
 

Het aantal personen dat asiel aanvraagt in België daalt verder. Het aantal in februari 2016 ligt lager 

dan het aantal in februari 2015, vóór de verhoogde instroom op gang kwam.  

Opmerkelijk voor februari 2016, in vergelijking met januari 2016, is een verhoging van het aandeel 

vrouwen: dit aandeel stijgt van 29,2% in januari naar 39,5% in februari.  

Ook de daling van het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zet zich door. 

Nieuw in deze nota is dat we Europese cijfers, voor het jaar 2015, opnemen. België telt in verhouding 

met het aantal inwoners meer asielaanvragen dan het Europees gemiddelde en staat op de zesde 

plaats van alle 28 landen van de Unie. Deze cijfers zijn echter niet altijd een correcte weergave van 

het aantal asielzoekers dat effectief in de verschillende landen verblijft. 

De maandstatistiek voor februari van het CGVS bevat, anders dan die van de voorgaande maanden, 

geen gedetailleerde cijfers over het aantal erkende vluchtelingen en het aantal personen dat 

subsidiaire bescherming ontving. Het is om die reden niet mogelijk het verloop van de 

beschermingsgraad weer te geven of verschillen aan te geven tussen de nationaliteiten. 
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Inleiding 
 

Deze nota is opgesteld in het kader van de coördinatieopdracht inzake monitoring van de verhoogde 

instroom van asielzoekers door het Agentschap Integratie en Inburgering. Behalve over de evolutie 

van het aantal asielaanvragen, verschijnen er ook regelmatig nota’s over andere aspecten van de 

verhoogde instroom, met name over het profiel van de asielzoekers in de opvang en de capaciteit 

van de opvang.   

Het cijfermateriaal voor de asielaanvragen in België is gebaseerd op de asielstatistieken die het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) maandelijks online publiceert 

(www.cgvs.be/nl/cijfers). Het CGVS beslist als onafhankelijke organisatie over de toekenning van het 

statuut van vluchteling of van subsidiair beschermde. De maandstatistieken bevatten waardevolle en 

gedetailleerde informatie, deze nota geeft op beknopte wijze de belangrijkste aspecten aan.  

Het cijfermateriaal voor asielaanvragen in de landen van de Europese Unie komt van Eurostat, het 

directoraat-generaal van de Europese Unie belast met het opmaken van statistieken 

(ec.europa.eu/eurostat).  

De volgende punten komen aanbod: 

 aantal asielaanvragen in België in februari 2016 

 asielaanvragen per nationaliteit in België in februari 2016  

 asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België in februari 2016 

 asielaanvragen in de landen van de Europese Unie in 2015 

De maandstatistiek voor februari van het CGVS bevat, anders dan die van de voorgaande maanden, 

geen gedetailleerde cijfers over het aantal erkende vluchtelingen en het aantal personen dat 

subsidiaire bescherming ontving. Het is om die reden niet mogelijk het verloop van de 

beschermingsgraad weer te geven of verschillen aan te geven tussen de nationaliteiten. 

  

file://///prismasrv02/mydocs$/user84/Mijn%20documenten/02.%20COÖRDINATIE%20ASIEL/1.%20MONITORING/OUTPUT/20160329%20output%20Fedasil%20opvangplaatsen%20profiel%20en%20CGVS%20cijfers/www.cgvs.be/nl/cijfers
file://///prismasrv02/mydocs$/user84/Mijn%20documenten/02.%20COÖRDINATIE%20ASIEL/1.%20MONITORING/OUTPUT/20160329%20output%20Fedasil%20opvangplaatsen%20profiel%20en%20CGVS%20cijfers/ec.europa.eu/eurostat
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1. Aantal asielaanvragen in België in februari 2016 
 

In februari 2016 dienden in totaal 1.523 personen een asielaanvraag in. Dat zijn er 1.319 minder dan 

in december, - 46,4%. Na bijna een halvering van het aantal in januari (in vergelijking met december) 

betekent dit nagenoeg opnieuw een halvering. Het aantal asielaanvragen in februari 2016 ligt lager 

dan het aantal in dezelfde maand een jaar geleden, vóór de toegenomen instroom. 

Van deze 1.319 personen vroegen er 210 voor een tweede of meerdere keer asiel aan (13,8%).  

Opmerkelijk voor de cijfers van februari is dat het aandeel vrouwen bij de personen die asiel 

aanvragen in februari gevoelig hoger ligt dan in januari: in januari bedroeg dat aandeel 29,2%, in 

februari is het 39,5%. Er zijn verder geen details beschikbaar over deze verhouding bij de 

verschillende nationaliteiten. 

Figuur 1. Totaal aantal personen dat een asielaanvraag indiende in 2015 en 2016, per maand 

Bron: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, bewerking: Agentschap Integratie en Inburgering 
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2. Asielaanvragen per nationaliteit 
 

De daling geldt voor elk van de drie nationaliteiten die in 2015 het merendeel van de asielaanvragen 

voor hun rekening namen: Afghanen, Syriërs en Irakezen. Deze landen blijven in februari 2016 wel de 

top drie aanvoeren: Afghanistan (363 personen), Syrië (290) en Irak (111). Op de vierde plaats volgt 

Somalië met 82 personen. Het aantal asielaanvragen van Somaliërs kende in februari 2016 een lichte 

toename, in tegenstelling tot de aanvragen van personen met andere nationaliteiten. 

Figuur 2 combineert gegevens uit 2015 (aantal aanvraagdossiers) met 2016 (aantal personen). In 

januari 2016 startte het CGVS met een nieuwe wijze van publiceren. Tot eind 2015 hadden de 

statistieken betrekking op het aantal asielaanvragen en asielbeslissingen uitgedrukt in dossiers. Een 

dossier kon echter over meerdere personen gaan, minderjarigen (die hun ouders vergezellen) dienen 

immers in de regel geen dossier in. Vanaf januari 2016 hebben de statistieken betrekking op het 

werkelijk aantal personen dat schuilgaat achter een asielaanvraag of asielbeslissing. Om die reden 

staat geven we de cijfers voor januari en februari 2016 weer met een stippellijn.  

Vermits het aantal dossiers lager ligt dan het aantal personen (sommige dossiers gaan over meerdere 

personen) is de dalingshoek in realiteit nog scherper dan hier wordt weergegeven. 

Figuur 2. Asielaanvragen naar nationaliteit januari 2015-februari 2016 

Bron: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, bewerking: Agentschap Integratie en Inburgering 
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3. Asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
 

Ook in februari daalde het aantal NBMV verder, na de scherpe daling in januari. Het aandeel 

Afghanen blijft deze groep domineren: 63,7% van de NBMV die asiel aanvroegen in februari, komt uit 

dat land. Dit aandeel is gedaald in vergelijking met januari, toen bedroeg het 71,9%. 

Figuur 3. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die asiel aanvroegen, januari 2015-februari 

2016 

Bron: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, bewerking: Agentschap Integratie en 

Inburgering 
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4. Asielaanvragen in de Europese Unie in 2015 
 

We verwerkten ook de Europese cijfers voor het jaar 2015. De cijfers zijn niet volledig voor elk land: 

voor Ierland, Griekenland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Malta, Roemenië en Slovakije 

ontbreekt de maand december; voor Spanje en Cyprus ontbreken december en november. 

Tabel 1 geeft het aantal personen dat in 2015 een asielaanvraag indiende in de 28 landen van de 

Unie.  

Tabel 1.  Aantal personen dat asiel aanvraagt in de lidstaten van de Europese Unie in 2015 

Land 
Aantal personen dat asiel 
aanvroeg in 2015 

Duitsland 476.510 

Hongarije 177.130 

Zweden 162.455 

Italië 84.085 

Oostenrijk 80.880 

Frankrijk 66.270 

Nederland 44.975 

België 44.665 

Groot-Brittannië 38.795 

Finland 32.345 

Denemarken 20.940 

Bulgarije 20.375 

Polen 12.185 

Griekenland 11.895 

Spanje 10.295 

Ierland 3.060 

Luxemburg 2.065 

Cyprus 1.800 

Malta 1.690 

Tsjechië 1.515 

Roemenië 1.190 

Portugal 780 

Letland 335 

Litouwen 320 

Slovenië 275 

Estland 230 

Kroatië 205 

Slovakije 165 

Totaal 1.297.420 
Bron: Eurostat, verwerking: Agentschap Integratie en Inburgering 

In absolute aantallen registreerde Duitsland het grootste aantal asielaanvragen, gevolgd door 

Hongarije, Zweden, Italië en Oostenrijk.  
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Figuur 4 berekent voor elk land het aantal personen dat een asielaanvraag indiende per 

honderdduizend inwoners. Deze laatste figuur maakt een vergelijking tussen de landen mogelijk. 

Figuur 4. Aantal personen dat asiel aanvraagt per honderdduizend inwoners voor de verschillende 

lidstaten van de Europese Unie in 2015

Bron: Eurostat, verwerking: Agentschap Integratie en Inburgering 
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Het aantal asielzoekers dat Duitsland opvangt ligt meer dan dubbel zo hoog als het aantal 

asielaanvragen dat Eurostat opgeeft en bedraagt volgens het Duitse Ministerie van Binnenlandse 

Zaken ongeveer 1,1 miljoen personen.1 Het verschil is een gevolg van de Duitse aanpak waarbij 

asielzoekers eerst worden verdeeld over de verschillende deelstaten van het land  om daar 

opgevangen te worden en ze pas daarna een officiële asielaanvraag indienen.  

Het hoge aantal asielaanvragen in Hongarije weerspiegelt helemaal niet het aantal asielzoekers dat in 

dat land opgevangen wordt. Hongarije registreert wel veel asielaanvragen maar het overgrote deel 

van deze personen blijft maar enkele dagen in het land. Het aantal asielzoekers dat werkelijk in 

Hongarije verblijft zou niet meer dan een paar honderd bedragen.2  

Tenslotte nog deze opmerking over het Nederlands cijfer. Vaak wordt daar een hoger cijfer 

gecommuniceerd dan opgenomen in de tabel, met name bijna zestigduizend in plaats van de 44.975 

in tabel 1. Belangrijkste verschil is de groep ‘nareizigers’, familieleden die zich vervoegen bij een 

voormalige asielzoeker met een verblijfsvergunning (ongeveer vijftienduizend in 2015). Omdat het in 

feite gaat over gezinsherenigers en niet over asielzoekers worden deze nareizigers geweerd uit de 

Europese statistieken.3 

  

                                                           
1 Bundesministerium des Innern: 2015: Mehr Asylanträge in Deutschland als jemals zuvor (bmi.bund.de) 
2 Márta Pardavi en Gábor Gyulai: What You Need to Know About the Refugee Crisis in Hungary, Hungarian 
Helsinki Committee (opensocietyfoundations.org) 
3 Flip Van Dyke: Landgenoten of buitenlui. Cijfers over ‘massa-immigratie’, asielzoekers etc. (Online nieuwsbrief) 
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5. Contact 
 

Het Agentschap Integratie en Inburgering coördineert de monitoring van de verhoogde instroom van 

asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden.  

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaamse integratiebeleid. In het 

Agentschap vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken, en de 

Huizen van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen, en het Huis van 

het Nederlands Brussel). Het Agentschap is een private stichting en werd in 2014 opgericht door de 

Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap. Meer info vind je op www.integratie-

inburgering.be. 

 

Infolijn Asiel en Integratie 

De instroom van asielzoekers stelt je als professionele hulp- en dienstverlener voor een grote 

uitdaging: hoe help je die nieuwkomers hun weg te vinden in samenleving?  

Het Agentschap Integratie en Inburgering wil je daarbij helpen via de nieuwe Infolijn asiel en 

integratie. Daar kan je als hulp- en dienstverlener terecht met al je praktische vragen over de 

integratie van asielzoekers.  

Zoals: 

 Hoe schakel ik een sociaal tolk of vertaler in? 

 Aan welke vrijetijdsactiviteiten in de buurt kunnen asielzoekers deelnemen? 

 Waar vinden de cursussen Nederlands voor anderstaligen plaats? 

Wat mag je verwachten van de Infolijn asiel en integratie? 

 correcte en volledige informatie 

 een snelle en gerichte doorverwijzing naar partners die je kunnen ondersteunen 

Praktisch: 

 Als professionele hulp- of dienstverlener kan je bellen (ma-vrij, 9-12 uur) of e-mailen 

naar de Infolijn asiel en integratie.  De contactgegevens per regio vind je op de 

volgende pagina. 

 Voor juridische vragen neem je rechtstreeks contact op met een van de juridische 

helpdesks.   

http://www.integratie-inburgering.be/
http://www.integratie-inburgering.be/
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Contactgegevens Infolijn Asiel en Integratie 

Antwerpen 

Jeroen Van Malderen 

infolijn.provincie.antwerpen@integratie-inburgering.be 

0485/99 99 89 

 

Brussel  

Geert Daems 

infolijn.brussel@integratie-inburgering.be 

0485/99 99 90 

 

Limburg 

Dirk Janssen 

infolijn.limburg@integratie-inburgering.be 

0485/99 99 91 

 

Oost-Vlaanderen 

Frank Dejonckheere 

infolijn.oost-vlaanderen@integratie-inburgering.be 

0485/99 99 92 

 

Vlaams-Brabant  

Eline De Blaere 

infolijn.vlaams-brabant@integratie-inburgering.be 

0485/99 99 93 

 

West-Vlaanderen 

Isolde Dubus  

infolijn.west-vlaanderen@integratie-inburgering.be 

0485/99 99 94 

 

  

mailto:infolijn.provincie.antwerpen@integratie-inburgering.be
mailto:infolijn.brussel@integratie-inburgering.be
mailto:infolijn.limburg@integratie-inburgering.be
mailto:infolijn.oost-vlaanderen@integratie-inburgering.be
mailto:infolijn.vlaams-brabant@integratie-inburgering.be
mailto:infolijn.west-vlaanderen@integratie-inburgering.be
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Contactgegevens juridische helpdesk Agentschap Integratie en Inburgering 

Bij deze helpdesk kan je terecht met vragen over vreemdelingenrecht en over internationaal 

familierecht.  

Centraal Team 

telefonische juridische helpdesk: 02 205 00 55  

maandag 9 -12.30 uur, woensdag 13.30 - 17 uur, vrijdag 9-12.30 uur 

 Toets 1: Familiaal Internationaal Privaatrecht  

 Toets 2: Asielrecht  

 Toets 3: Vreemdelingenrecht 

 Toets 4: Medische aspecten van het vreemdelingenrecht  

 

Regioteam Brussel 

telefonische juridische helpdesk 02 414 04 53 

Elke werkdag van 9 -12 uur en 14-17 uur 

 

Regioteam Oost-Vlaanderen 

telefonische juridische helpdesk 09 267 66 45 of 47 

elke werkdag 9 -12 uur 

e-mail: rechtspositie@odice.be  

 

Regioteam Limburg 

telefonische juridische helpdesk 011 30 57 13 of 011 30 57 14 

elke werkdag 

e-mail: pricjuridesk@limburg.be 

 

Centrale website 

www.vreemdelingenrecht.be  

mailto:rechtspositie@odice.be
mailto:pricjuridesk@limburg.be
http://www.vreemdelingenrecht.be/

