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Samenvatting 
 

Het aantal personen dat asiel aanvraagt in België daalt in april 2015 verder, wel minder uitgesproken 

dan rond de jaarwisseling. Het aantal in april 2016 ligt lager dan het aantal in april 2015, vóór de 

verhoogde instroom op gang kwam.  

Ook de daling van het aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen houdt aan en bedraagt in 

april 2016 nog maar 10,6% van de piekmaand december 2015. 

De meeste asielaanvragen komen in april 2016 van personen uit Syrië. Het aantal aanvragen van 

Syriërs steeg in april zelfs in vergelijking met een maand eerder. Irak is uit de top drie verdwenen.  

Het beschermingspercentage (het aandeel asielbeslissingen dat leidt tot een erkenning als 

vluchteling of tot de toekenning van subsidiaire bescherming) bedroeg in april 2016 63,1% en blijft 

daarmee op het peil van 2015. Ook in absolute cijfers blijft het aantal erkenningen en toekenningen 

van subsidiaire bescherming hoog, dat betekent dat de instroom in inburgering (verplicht voor 

erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden) aanhoudt en dat het aantal personen dat op zoek 

moet naar huisvesting buiten de opvang voor asielzoekers zal toenemen.  
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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.  

De volgende punten komen aanbod: 

 aantal asielaanvragen in maart 2016 

 asielaanvragen per nationaliteit in maart 2016  

 asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in maart 2016 

 asielbeslissingen en beschermingspercentage in maart 2015 

  

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
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1. Aantal asielaanvragen in april 2016 
 

In april 2016 dienden in totaal 1.300 personen een asielaanvraag in. Dat is opnieuw een daling in 

vergelijking met de maand ervoor maar die daling is minder uitgesproken dan die tussen februari en 

januari en die tussen januari en december. Het aantal asielaanvragen in april 2016 ligt lager dan het 

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

Van deze 1.300 personen hadden er 267 eerder asiel aangevraagd (20,5%). Het aandeel van de 

meervoudige asielaanvragen varieert van maand tot maand: in maart bedroeg dit aandeel 26,1%, in 

februari 13,8%.  

Het aandeel vrouwen bedraagt in april 35,8%. Ook dit aandeel varieert: in maart bedroeg het 29,4%, 

in februari 39,5, in januari 29,2%.  

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 
 

Top drie van de nationaliteiten van de aanvragen in april 2016 zijn Syrië (208 aanvragen), Afghanistan 

(184 aanvragen) en Albanië (72 aanvragen). Irak, dat samen met Afghanistan en Syrië in 2015 het 

merendeel van de aanvragen voor haar rekening nam, staat nu pas op de zevende plaats met 53 

aanvragen. Enkel het aantal aanvragen uit Syrië zit in de lift. Het steeg van 123 in maart naar 208 in 

april. 

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 

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

Figuur 2. Asielaanvragen naar nationaliteit januari 2015-april 2016

Bon: 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 april daalde het aantal NBMV verder, na de scherpe daling in januari. Het aandeel Afghanen 

blijft deze groep domineren: 64,7% van de NBMV die asiel aanvroegen in maart, komt uit dat land.  

Figuur 3. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die asiel aanvroegen, januari 2015-april 2016

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

Inburgering 

 

4. Asielbeslissingen en beschermingspercentage 
 

Het CGVS nam in april 2016 voor 2.298 personen een eindbeslissing over hun asielaanvraag. Voor 

1.104 personen (48,0%) betekende dit een erkenning als vluchteling, 346 personen ontvingen 

subsidiaire bescherming (15,1%). Dit resulteert in een beschermingspercentage (erkenning plus 

subsidiaire bescherming) van 63,1%.   

Figuur 4 geeft de evolutie van het aantal eindbeslissingen sinds januari 2015 weer. Deze figuur gaat 

over dossiers, niet personen. Eén dossier kan over meerdere personen gaan, voor april 2016 
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beslissingen sterk stijgt: van duizend tot twaalfhonderd dossiers per maand naar meer dan 

achttienhonderd dossiers in februari, maart en april. Het aantal erkenningen en toekenningen van 

subsidiaire bescherming volgt deze trend: een toename van rond de zeshonderd positieve dossiers in 

september naar meer dan elfhonderd in maart en april. Dit is van belang voor de instroom in 

inburgering: erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden zijn verplicht in te burgeren en zolang 

dit aantal hoog blijft zal ook de instroom in inburgering hoog blijven.  

Figuur 4. Asielbeslissingen, januari 2015-april 2016

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

Inburgering 

Figuur 5 vergelijkt asielbeslissingen tussen 2015 en de eerste vier maanden van 2016 voor de drie 

belangrijkste nationaliteiten. Het beschermingspercentage voor Syriërs is erg hoog en blijft dat ook in 

2016, er is wel een verschuiving richting subsidiaire bescherming. Bij de Irakezen en Afghanen daalt 

het beschermingspercentage, bij de Irakezen van 72,2% naar 50,2% en bij de Afghanen van 77,3% 

naar 65,6%. Deze daling is ten dele van administratief/technische aard doordat vanaf januari 2015 

weigeringen tot inoverwegingname van meervoudige asielaanvragen als een eindbeslissing worden 

beschouwd en daardoor het aantal negatieve beslissingen verhoogt. Maar dit is zeker niet de enige 

verklaring, ook inhoudelijke aspecten van de dossiers zijn in het geding. Bij de Afghanen ligt in 2016  

het aandeel subsidiaire beschermingen hoger dan het aandeel erkenningen. 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

erkenning subsidiair weigering

Het betreft aantallen dossiers, niet aantal personen. 
Opgenomen zijn eindbeslissingen (inclusief weigering 
tot inoverwegingname van een meervoudige 
asielaanvraag, exclusief inoverwegingname 
meervoudige asielaanvraag).



 

8 
Monitoring asielinstroom: asielaanvragen in België in april 2016  

Figuur 5. Asielbeslissingen per nationaliteit en per jaar

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

Inburgering 
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