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Bronnen 

Voor deze nota maken we gebruik van drie verschillende databronnen:  

(1) De statistieken van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). 

Het gaat om:  

- de asielaanvragen: het aantal meerderjarigen dat een asielaanvraag indiende, evenals het 

aantal niet-begeleide minderjarigen dat een asielaanvraag indiende. Begeleide minderjarigen 

zijn niet opgenomen in de cijfers.  

- de beslissingen in asieldossiers: het aantal meerderjarigen en niet-begeleide minderjarigen 

waarvoor CGVS een beslissing nam in het asieldossier.  

De beslissing van CGVS heeft drie mogelijke uitkomsten: de erkenning als vluchteling, de toekenning 

van de subsidiaire beschermingsstatus of de weigering van één van beide verblijfsstatuten. Na de 

procedure bij het CGVS kan de asielzoeker nog beroep indienen bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Die heeft volle rechtsmacht en kan de asielzoeker opnieuw beide 

verblijfsstatuten toekennen of weigeren. 

2) Een databestand van Fedasil, de federale instantie die instaat voor de opvang van asielzoekers 

tijdens hun procedure. Asielzoekers hebben tijdens de gehele procedure1 recht op materiële opvang. 

Asielzoekers die van hun recht op materiële hulp willen gebruik maken, kunnen hun woonplaats niet 

vrij kiezen. De gegevens van Fedasil benaderen het best de woonplaats van de asielzoekers, 

bovendien kennen we hierdoor voor het Vlaams beleid cruciale gegevens als leeftijd of 

gezinssituatie2. Het gaat om:  

- de personen in opvang op 31.08.2015: het aantal personen in de opvangstructuren, naar 

opvangplaats, nationaliteit, leeftijd en gezinssituatie. Van hen selecteerden we de personen 

die op 31.08.2015 vier maanden of minder in opvang waren (5.415 personen): zij vormen 

immers de toegenomen instroom.  

  

  

                                                           
1 Asielzoekers die een meervoudige (tweede, derde…) aanvraag indienen, hebben geen recht op opvang tot aan 
de inoverwegingneming van het dossier door CGVS. De Opvangwet van 12 januari 2007 bepaalt de 
voorwaarden voor de opvang. Voor gedetailleerde informatie m.b.t. het recht op opvang verwijzen we naar 
www.vreemdelingenrecht.be.  
2 De data betreffen het effectieve aantal personen in opvang. Personen met een meervoudige aanvraag kunnen 
hierin opgenomen zijn (zie noot hierboven). Ook personen waarvan het dossier door DVZ niet doorgegeven 
wordt aan CCVS voor verder onderzoek (Dublin-procedure of technische weigering) kunnen in de 
opvangstructuren opgenomen zijn: de opvangaanvraag volgt immers meteen op de asielaanvraag, terwijl het 
onderzoek van DVZ nog tijd in beslag neemt. Personen die geen opvang wensen, zijn niet opgenomen in het 
databestand. Personen die wel een aanvraag indienden, maar niet arriveerden in de opvangstructuur (no-
shows) evenmin. Asielzoekers die een verblijfsstatus van erkend vluchteling of subsidiaire bescherming 
toegekend krijgen, hebben nadien nog twee maanden recht op opvang i.f.v. hun integratie. Zij zijn ook 
opgenomen in de Fedasil-cijfers. 

http://www.vreemdelingenrecht.be/
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(3) De Kruispuntbank Inburgering krijgt gegevens uit het Rijksregister m.b.t. nieuwkomers die 

doelgroep zijn van het inburgeringsbeleid. Voor erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden 

gebeurt dit de  maand volgend op de toekenning van hun verblijfsstatus. Voor asielzoekers ontvangt 

de Kruispuntbank Inburgering de gegevens wanneer zij vier maanden in procedure zijn. We 

gebruiken volgende gegevens: 

- de erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden die voor het eerst in de Kruispuntbank 

terechtkomen in de periode mei – september 2015: woonplaats, nationaliteit, leeftijd en 

geslacht. 

- de asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden die zich in de periode 

januari 2014 – september 2015 aanmeldden bij een onthaalbureau inburgering: contacttaal 

inburgering, diploma.  

- de asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden die in de periode januari 

2014 – september 2015 een leervaardigheidstest aflegden bij één van de Huizen van het 

Nederlands. 

De drie databronnen zijn dus onderling niet vergelijkbaar. Toch geven deze drie bronnen samen een 

onderbouwd breedbeeld van de toegenomen instroom. 
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1. Context: hoge instroom asielzoekers, hoge beschermingsgraad 

Sinds 1 januari 2015 dienden 22.266 personen in België een asielaanvraag in3.  Dat aantal ligt 

vooralsnog niet hoger dan de piek die in 2011 bereikt werd (25.479 asielaanvragen, met een 

subtotaal van 18.167 in september 2011)4. Als we de instroom projecteren voor heel 2015, bereiken 

we eind dit jaar 29.688 asielaanvragen:  in september 2015 diende immers een recordaantal van 

5.512 personen een aanvraag tot internationale bescherming in. Het aantal aanvragen ligt echter nog 

niet zo hoog als in het jaar 2000 (42.691 aanvragen als gevolg van de Kosovo-crisis). Volgende figuur 

toont het aantal aanvragen sinds 1981:  

Figuur 1. Aantal asielaanvragen, 1981-2015 

 
BRON: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de staatlozen: asielstatistieken; bewerking 
Agentschap Integratie en Inburgering 

  

                                                           
3 Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, asielstatistieken september 2015, 
http://www.cgvs.be/sites/default/files/asielstatistieken_september_2015.pdf  
4 Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, asielstatistieken december 2011, 
http://www.cgvs.be/sites/default/files/asielstatistieken_december_2011_extern_1.pdf  

http://www.cgvs.be/sites/default/files/asielstatistieken_september_2015.pdf
http://www.cgvs.be/sites/default/files/asielstatistieken_december_2011_extern_1.pdf
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De stijging van het aantal aanvragen is ingezet sinds de maand mei. Vooral het aantal enkelvoudige 

(eerste) aanvragen is in stijgende lijn5:  

Figuur 2. Aantal asielaanvragen in 2015, per maand, naar enkelvoudige en meervoudige aanvraag 

 
BRON: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de staatlozen: asielstatistieken; bewerking 
Agentschap Integratie en Inburgering 

De stijging van het aantal aanvragen is voornamelijk te verklaren door toegenomen aanvragen van 

personen uit Irak, Syrië, Afghanistan en Somalië. Het aantal aanvragen van personen met een andere 

nationaliteit, daalde sinds juni 2015 zelfs licht. 

  

                                                           
5 Met ‘meervoudige aanvraag’ bedoelt men een asielzoeker die zijn aanvraag voor een tweede of derde (of 
meerdere) keer indient, in principe op basis van nieuwe elementen in het dossier. Deze asielzoekers hebben 
niet zonder meer recht op opvang, zie ook www.vreemdelingenrecht.be  

http://www.vreemdelingenrecht.be/
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Figuur 3. Aantal aanvragen in 2015 naar nationaliteit 

 
BRON: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de staatlozen: asielstatistieken; bewerking 
Agentschap Integratie en Inburgering 

Tot slot is ook het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dat een asielaanvraag 

indienden, in 2015 sterk toegenomen:  
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Figuur 4. Aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dat een asielaanvraag indiende, 2006 - 

2015 

 
BRON: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de staatlozen: asielstatistieken; bewerking 
Agentschap Integratie en Inburgering 

Bijzonder aan de verhoogde instroom in 2015 is niet alleen het aantal aanvragen, maar ook de hoge 

beschermingsgraad die asielzoekers verkrijgen na de eerste procedure bij het Commissariaat-

Generaal voor de Staatlozen en de Vluchtelingen – die beschermingsgraad ligt in 2015 op bijna 60%, 

wat heel wat hoger is dan voorgaande jaren6. Asielzoekers kunnen na de eerste procedure bij CGVS 

een erkenning krijgen als vluchteling, volgens de definitie van de Conventie van Genève, of een zgn. 

subsidiaire bescherming7. Beide verblijfsstatuten zijn wat rechten en plichten in de maatschappij 

betreft (wonen, werken, onderwijs, inburgering,…) gelijkaardig8.  

                                                           
6 Na deze eerste procedure kunnen asielzoekers nog beroep indienen bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen. In tussentijd blijven zij hun verblijfsstatuut als asielzoeker en bijbehorend recht op 
opvang behouden. Zie ook www.vreemdelingenrecht.be voor meer uitleg over de asielprocedure. 
7 Subsidiaire bescherming kan men verkrijgen indien men bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige 
schade, bv. omwille van een gewapend conflict. Zie ook www.vreemdelingenrecht.be voor het onderscheid 
tussen beide statuten. 
8 Subsidiaire bescherming is een tijdelijk verblijfsstatuut, dat automatisch verlengd wordt tenzij het 
commissariaat-generaal de bescherming intrekt. Na vijf jaar wordt het verblijf automatisch omgezet in een 
verblijf van onbepaalde duur. Subsidiair beschermden hebben, in tegenstelling tot erkend vluchtelingen, geen 
recht op de maatschappelijke integratie bij een OCMW (leefloon). Het verblijfsstatuut van subsidiaire 
bescherming geeft wel recht op de maatschappelijke dienstverlening bij een OCMW, indien ook aan de andere 
voorwaarden voldaan is (bv. behoeftigheid). De maatschappelijke dienstverlening kan financiële steun 
omvatten, maar ook sociale tewerkstelling. Erkend vluchtelingen komen eveneens in aanmerking voor de 
maatschappelijke dienstverlening. Zie ook www.vreemdelingenrecht.be voor meer informatie. 

http://www.vreemdelingenrecht.be/
http://www.vreemdelingenrecht.be/
http://www.vreemdelingenrecht.be/
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Onderstaande figuur toont hoe die beschermingsgraad evolueerde tijdens de voorbije jaren. Het gaat 

steeds om de dossiers bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

Asielzoekers kunnen na een weigering nog beroep indienen bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

Figuur 5. Beslissingen Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, 2011-2015 

 
BRON: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de staatlozen: asielstatistieken; bewerking 
Agentschap Integratie en Inburgering 

Voor 2015 ligt, in september, de beschermingsgraad op bijna 60%: 59,1% van de asielzoekers krijgt 

bij de eerste behandeling van het dossier, een erkenning als vluchteling of een subsidiaire 

beschermingsstatus9. De verschillen tussen de nationaliteiten zijn groot. Opvallend is dat Irakezen, 

Afghanen en Somaliërs dan wel minder vaak erkend worden als vluchteling, zij verkrijgen wel vrij 

vaak de subsidiaire beschermingsstatus van het CGVS. Tussen 16% en 20% van hen krijgt in eerste 

aanleg een weigering.  

  

                                                           
9 De asielzoekers kunnen hierna nog steeds bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in beroep gaan tegen 
de beslissing van het CGVS. 
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Tabel 1. Asieldossiers naar nationaliteit en beslissing CGVS, periode januari – september 2015 

 Nationaliteit erkenning als 
vluchteling 

subsidiaire 
bescherming 

weigering aantal dossiers 
dd september 
2015 

Syrië 93,0% 4,3% 2,7% 1653 

Irak 48,9% 32,4% 18,7% 669 

Afghanistan 41,5% 38,3% 20,2% 791 

Somalië 33,3% 49,9% 16,8% 411 
Andere 
nationaliteiten10 39,2% 2,2% 64,9% 5862 

Gemiddelde 49,3% 9,8% 44,8% 9386 
BRON: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de staatlozen: asielstatistieken; bewerking 
Agentschap Integratie en Inburgering 

 

  

                                                           
10 Noot: van de 392 behandelde asieldossiers van personen uit Eritrea, werden er  362 erkend als vluchteling, 

ofwel 92,3%. We hebben geen cijfers m.b.t. de subsidiaire bescherming, daarom is deze nationaliteit niet 

opgenomen in de tabel. 
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2. Asielzoekers in het opvangnetwerk op 31.08.2015 

Op 31 augustus 2015 telde het opvangnetwerk 18.355 personen in opvang. Van hen bevond zich 42% 

in het Vlaams Gewest en 9% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Tabel 2. Aantal asielzoekers in opvang op 31.08.2015, naar Gewest 

Gewest Aantal personen in opvang Aandeel personen in opvang 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1673 9% 
Vlaams Gewest 7747 42% 
Waals Gewest 8935 49% 

Eindtotaal 18355 100% 
Bron: Fedasil; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering 

10.761 personen, ofwel 59% van hen, verbleef op dat moment vier maanden of minder in de opvang. 

Van hen woonde de helft in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Tabel 3. Aantal asielzoekers vier maanden of minder in opvang op 31.08.2015, naar Gewest 

Gewest Aantal personen in 
opvang (vier maanden of 
minder) 

Aandeel personen in opvang 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 932 9% 
Vlaams Gewest 4483 42% 
Waals Gewest 5346 50% 

Eindtotaal 10761 100% 
Bron: Fedasil; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering 

In wat volgt, hebben we het louter over de personen die op 31.08.2015 vier maanden of minder in 

het opvangnetwerk waren, en dat in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zijn immers 

deze personen die, wat het beleid van de Vlaamse overheid betreft, het nauwst aansluiten bij de 

“verhoogde instroom”11.  Het gaat in totaal om 5.415 personen. 

We onderscheiden drie types opvang: de collectieve opvang, in opvangcentra, de individuele opvang, 

onder andere georganiseerd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen12, en de opvang in de Lokale 

Opvanginitiatieven (OCMW’s).   

  

                                                           
11 Ook voor 2015 was er een regelmatige instroom van asielzoekers, waar het Vlaamse beleid rekening mee 
moest houden. Deze nota focust op de verhoogde instroom.  
12 In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook door Franstalige partners als  Coordination et Initiatives pour 
Réfugiés et Étrangers (Ciré) www.cire.be  

http://www.cire.be/
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Tabel 4. Asielzoekers minder dan vier maanden in opvang op 31.08.2015 in het Vlaams Gewest en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar type opvang. 

Type opvang Aantal personen in opvang Aandeel personen in opvang 

Collectief 4179 77% 

Individueel 243 4% 

LOI 993 18% 

Eindtotaal 5.415 100% 
Bron: Fedasil; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering 

 

2.1. Nationaliteit 

De vier belangrijkste nationaliteiten van de asielzoekers in opvang in het Vlaams Gewest en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest zijn Irak, Syrië, Afghanistan en Somalië. Samen staan deze vier nationaliteiten 

in voor meer dan drie vierden van de personen die vier maanden of minder in het opvangnetwerk 

zijn. 

Figuur 7. Asielzoekers vier maanden of minder in het opvangnetwerk op 31.08.2015, Vlaams Gewest 

en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar nationaliteit 

 
Bron: Fedasil; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering 
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2.2. Leeftijd en geslacht 

Van het totaal aantal opgevangen asielzoekers, vier maanden of minder in procedure, is 26% 

minderjarige en 74% meerderjarig. De verschillen tussen de opvanginitiatieven zijn groot: bij de 

asielzoekers in de individuele opvang is de helft minderjarig, in de collectieve opvang iets minder dan 

één derde, in de LOI’s slechts 14%13.  

Tabel 5. Asielzoekers minder dan vier maanden in opvang op 31.08.2015 in het Vlaams Gewest en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar type opvang en leeftijd 

 Leeftijd LOI Individuele 
opvang 

Collectieve 
opvang Totaal 

minderjarigen 139 14% 121 50% 1130 27% 1390 26% 
meerderjarigen 854 86% 122 50% 3049 73% 4025 74% 

totaal aantal personen 993 100% 243 100% 4179 100% 5415 100% 
Bron: Fedasil; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering 

Voor de personen in de Lokale Opvanginitiatieven hebben we geen gegevens m.b.t. de 

leeftijdscategorieën. Deze hebben we wel voor de personen in de individuele opvang en in de 

collectieve opvang.  

Tabel 6. Asielzoekers minder dan vier maanden in opvang, in collectieve of individuele opvang, 

Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar leeftijd 

Leeftijd Aantal personen Aandeel totaal 

0-2 jaar 179 4% 

3-5 jaar 171 4% 

6-11 jaar 255 6% 

12-17 jaar 655 15% 

18-19 jaar 208 5% 

20-24 jaar 815 18% 

25-49 jaar 1953 44% 

50-64 jaar 159 4% 

65+ 22 0% 

Totaal14 4417 100% 
Bron: Fedasil; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering 

Ook wat betreft geslacht, hebben we onvoldoende data voor wat de LOI’s betreft. De gegevens 

m.b.t. de collectieve en individuele opvang tonen echter aan dat het merendeel van de opgevangen 

                                                           
13 Dit is opmerkelijk, omdat LOI’s (ook) vaak gezinnen opvangen. Als we ook de asielzoekers meer dan vier 
maanden in aanmerking nemen, zien we dat daar inderdaad 23% van de opgevangen asielzoekers minderjarig 
is. Bij de individuele opvang (51%) en de collectieve opvang (26%) blijven de cijfers nagenoeg gelijk. Mogelijke 
verklaring is de veranderde spreiding n.a.v. de verhoogde instroom. 
14 Noot: het totaal aantal personen wijzigt licht doordat personen van wie de leeftijd niet bekend is, niet zijn 
opgenomen. Het gaat om vijf personen. 
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asielzoekers alleenstaande man is. Onderstaande grafiek toont de meerderjarige asielzoekers naar 

gezinssituatie en geslacht, in de collectieve en individuele opvang15.  

Figuur 8. Meerderjarige asielzoekers vier maanden of minder in het individueel en collectief 

opvangnetwerk op 31.08.2015, Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar 

gezinssituatie en geslacht

 
Bron: Fedasil; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering 

  

                                                           
15 Noot: vier meerderjarige asielzoekers uit de collectieve opvang hebben als gezinssituatie “niet-begeleide 
minderjarige vreemdeling”, het betreft vier personen die net 18 jaar oud zijn. Hen hebben we uit de figuur 
weggelaten. 
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2.3. Gezinssituatie 

Bij de meerderjarigen (4.025 personen, ofwel 74% het totaal) is drie vierden alleenstaand. 21% van 

de meerderjarigen behoort tot een gezin met kinderen, 4% is samen met een partner. 

Figuur 9. Meerderjarige asielzoekers vier maanden of minder in het opvangnetwerk op 31.08.2015, 

Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar gezinssituatie 

 
Bron: Fedasil; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering 

Van vier meerderjarigen was de gezinssituatie onbekend. Acht meerderjarigen hadden ‘niet-

begeleide-minderjarige vreemdeling’ als gezinssituatie: het betreft alle acht personen die 18 jaar oud 

zijn. 
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Bij de minderjarigen (1.399 personen of 26% van het totaal) behoort 65% tot een gezin met 

kinderen. 35% is echter niet-begeleide minderjarige vreemdeling. Zeven minderjarigen hadden als 

gezinssituatie “koppel”. 

Figuur 10. Minderjarige asielzoekers vier maanden of minder in het opvangnetwerk op 31.08.2015, 

Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naar gezinssituatie 

 
Bron: Fedasil; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering 
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2.4. Opvangplaatsen 

In welke regio worden de asielzoekers opgevangen? Volgende figuur toont het aantal opgevangen 

asielzoekers per regio (provincies, grootsteden uitgezonderd), en naar type opvang. Het gaat 

opnieuw om de opgevangen asielzoekers die vier maanden of minder in opvang zijn. 

Figuur 11. Asielzoekers vier maanden of minder in het opvangnetwerk, Vlaams Gewest en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, naar woonplaats en type opvang 

 
Bron: Fedasil; bewerking Agentschap Integratie en Inburgering 

Voor de stad Gent beschikken we enkel over de gegevens uit de individuele opvang. Het betreft een 

te laag aantal personen om weer te geven in de grafiek16.  De stad Gent heeft echter ook een 

Stedelijk OpvangInitiatief met plaats voor 50 personen17.  

  

                                                           
16 Opvang door Vluchtelingenwerk Vlaanderen; cijfers kleiner dan 5 worden niet weergegeven in de figuur. 
17 https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/diverse-stad/asiel-en-vluchtelingenbeleid/stedelijk-
opvanginitiatief  

https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/diverse-stad/asiel-en-vluchtelingenbeleid/stedelijk-opvanginitiatief
https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/diverse-stad/asiel-en-vluchtelingenbeleid/stedelijk-opvanginitiatief
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3. Recente instroom van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden 

Iedere maand wordt een lijst getrokken uit het Rijksregister met de nieuwe personen die tot de 

doelgroep van inburgering behoren. Naargelang hun woonplaats worden de nieuwkomers 

toegewezen aan één van de twee stedelijke Agentschappen in Antwerpen en Gent of aan een 

werkingsgebied van het Agentschap Integratie en Inburgering. In Brussel heeft de Vlaamse overheid 

geen zicht op de instroom van inburgeraars omdat de nieuwkomers hier niet uit het Rijksregister 

geselecteerd worden. De cijfers over instroom beperken zich bijgevolg tot het Vlaams Gewest. De 

cijfers betreffen steeds meerderjarigen.  

Onderstaande gegevens betreffen de personen die in de maanden mei, juni, juli, augustus en 

september 2015 ingestroomd zijn. Het gaat over 2.111 personen. Zij zijn als volgt verdeeld naar 

woonplaats:  

Figuur 12. Instroom erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden mei – september 2015 naar 

woonplaats 

 
BRON: Kruispuntbank Inburgering, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur 
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De meeste erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden woonden in de provincie Antwerpen 

(uitgez. stad Antwerpen), gevolgd door de stad Antwerpen en de provincie West-Vlaanderen.   

440 erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden hadden als woonplaats de stad Antwerpen. De 

stad Oostende volgt met 67 erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden. De gemeente Ranst 

(67) en Kapellen (65) volgen, Roeselare (60), Gent (57), Sint-Niklaas (50), Arendonk (47) en Sint-

Truiden (44) vervolledigen de top-10 van gemeenten. Behalve de stad Gent, hebben al deze steden 

en gemeenten een grote opvangstructuur op hun grondgebied.18 

  

                                                           
18 Na het verkrijgen van de verblijfsstatus, hebben erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden nog twee 
maanden recht om te verblijven in de opvangstructuur. 



Instroom asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden 

18 
Nota i.k.v. coördinatieopdracht Agentschap Integratie en Inburgering, oktober 2015 

4. Erkend vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers: een 

profielschets naar taal en leervaardigheid 

Om een profielschets naar taal te maken, selecteerden we personen die zich in 2014 of in de loop 

van 2015 aanmeldden bij een onthaalbureau inburgering19.  We selecteerden personen die als 

huidige verblijfsstatuut asielzoeker, erkend vluchteling of subsidiaire bescherming hebben. Doordat 

het hier over het aantal personen gaat dat zich aanmeldde bij het Onthaalbureau Inburgering, zijn 

ook de inburgeraars uit Brussel opgenomen. 

In het intakegesprek wordt aan de inburgeraar gevraagd welke talen hij/zij machtig is. Volgende 

figuur toont de moedertaal van de aangemelde inburgeraars.20 

Figuur 13. Aangemelde asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden 2014-2015 naar 

moedertaal 

 
BRON: Kruispuntbank Inburgering, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur 

33% van de aangemelde inburgeraars had Arabisch als moedertaal. Die taal wordt gevolgd door 

Pashtu (8%), Dari (6%) en Somali (5%). Tigrinya, Farsi, Koerdisch en Peul worden eveneens telkens 

door 4% gesproken21. In de groep “andere talen” bevinden zich nog 1.239 personen, zij spreken 

                                                           
19 Pas na de aanmelding en een intake door een trajectbegeleider kennen we essentiële gegevens als 
onderwijsniveau of taal. 
20 We maakten een combinatie van de velden ‘moedertaal’ en ‘talenkennis vloeiend’  
21 Pashtu en Dari zijn talen uit Afghanistan; Tigrinya spreekt men in Eritrea; Farsi (Perzisch) spreekt men in Iran, 
Afghanistan, Oezbekistan en Tadzjikistan; Peul is een West-Afrikaanse taal.  
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samen 62 verschillende talen. Geen enkele van die taal wordt door meer dan 100 personen 

gesproken. De talendiversiteit is dus groot.   
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De Huizen van het Nederlands testen de leervaardigheid van de kandidaat-cursisten Nederlands als 

tweede taal (NT2). Zij geven een advies af, waarbij zij oriënteren naar de Centra voor Basiseducatie 

(CBE) of de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO).  

- Personen die trager leren, krijgen het advies om een cursus te volgen in een CBE. Hierbinnen 

bestaat ook een aparte cursus voor personen die nog alfabetisering volgen22.  

- Personen die sneller leren, krijgen het advies om een cursus te volgen in een CVO. Zij kunnen 

een verlengde cursus volgen23 of een standaard cursus. Personen die snel leren, en/of die 

Nederlands willen leren in functie van hogere studies, krijgen een advies voor een verkorte 

cursus of een cursus bij een Universitair Talencentrum.  

In de periode 2014-2015 kregen 4.785 asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden 

een leervaardigheidsadvies. 

Figuur 14. Aangemelde asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden 2014-2015 naar 

leervaardigheidsadvies van de Huizen van het Nederlands 

 
BRON: Kruispuntbank Inburgering, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur 

Bijna twee derden kreeg het advies cursus te volgen bij een CVO: 38% voor een standaard traject, 

14% voor een verlengd traject en 11% voor een verkort traject / traject bij een Universitair 

Talencentrum. Iets meer dan een derde werd geadviseerd een cursus bij het CBE te volgen: voor 24% 

betrof dat de cursus Nederlands als tweede taal, voor 13% betrof het alfabetisering.  

                                                           
22 Het gaat om zowel analfabeten, als om anders-gealfabetiseerden (anders dan het Latijns schrift). 
23 Dit wordt bv. geadviseerd aan personen die meer tijd nodig hebben o.w.v. een fysieke beperking of  
traumaverwerking. 
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5. Contact  

Het Agentschap Integratie en Inburgering neemt de coördinerende rol op voor wat betreft de 

monitoring van de verhoogde instroom van asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair 

beschermden.  

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams 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. Contactgegevens op p.22.  

 
 

  

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

 

Antwerpen 

Freuke van Severen  

infolijn.provincie.antwerpen@integratie-inburgering.be 

0485/99 99 89 
 

Brussel  

Dirk van Daele  

infolijn.brussel@integratie-inburgering.be 

0485/99 99 90 
 

Limburg 

Dirk Janssen 

infolijn.limburg@integratie-inburgering.be 

0485/99 99 91 
 

Oost-Vlaanderen 

Walter Leenders 

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


Instroom asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden 

23 
Nota i.k.v. coördinatieopdracht Agentschap Integratie en Inburgering, oktober 2015 

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 9u-12u30, woensdag 13u30-17u, vrijdag 9u-12u30 

 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 9u-12u en 14u-17u 

 

Regioteam Oost-Vlaanderen 

telefonische juridische helpdesk 09 267 66 45 of 47 

elke werkdag 9u-12u 

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/

