
 
Asiel en migratie in de EU: feiten en cijfers
 

Migratie in de EU wordt beïnvloed door crises zoals de pandemie of Russische agressie.
Bekijk de laatste cijfers in onze infografiek.
 
De beperkingen die werden opgelegd in het kader van de coronapandemie, hebben tijdelijk
geleid tot minder migratie, maar in 2021 begonnen de aantallen weer te stijgen. De recente
toename is deels te wijten aan de oorlog van Rusland in Oekraïne. Ook klimaatverandering zou
in de toekomst een impact kunnen hebben.
 
De tekortkomingen in het asielstelsel van de EU, die werden blootgelegd door de komst van
meer dan een miljoen asielzoekers en migranten in 2015, zijn er nog steeds. In september 2020
heeft de Europese Commissie het Asiel en Migratiepact voorgesteld en het Parlement werkt
aan voorstellen om een rechtvaardiger en effectiever Europees asielbeleid te ontwikkelen.
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_nl


Ontdek relevante gegevens over migratie in Europa, wie de migranten zijn, wat de EU doet om
de situatie beheersbaar te maken en over de financiële gevolgen.
 
 
 
Wat is een vluchteling en een asielzoeker? 
Asielzoekers zijn mensen die een formeel asielverzoek in een ander land dan hun thuisland
indienen omdat ze bang zijn dat hun leven in hun eigen land in gevaar is. Momenteel moeten
de onderdanen van derde landen om bescherming vragen in het eerste EU-land waar zij
binnenkomen. Door een aanvraag in te dienen, worden zij asielzoekers. Zij krijgen alleen een
vluchtelingenstatus of een andere vorm van internationale bescherming nadat een positieve
beslissing is genomen door de nationale autoriteiten.
 
 Vluchtelingen zijn mensen met een gegronde angst voor vervolging wegens ras, religie,
nationaliteit, politiek of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, die als zodanig in hun
gastland zijn erkend. In de EU stelt de kwalificatierichtlijn richtsnoeren vast voor de toekenning
van internationale bescherming aan degenen die het nodig hebben. In maart 2022 steunde het
Parlement de toepassing van de richtlijn tijdelijke bescherming voor het eerst sinds deze in
2001 van kracht werd, om onmiddellijke bescherming te bieden aan mensen die de oorlog in
Oekraïne ontvluchten.
 
 
 
Meer lezen over de oorzaken van migratie.
 
Asielbeslissingen in de EU 
In 2021 waren er 632.315 EU-asielaanvragen, 33,8% meer dan in 2020. Dit betekent dat we
terug zijn bij de aantallen van vóór de pandemie. In 2019 waren er 744.810 aanvragen,
aanzienlijk minder dan de meer dan één miljoen aanvragen die in 2015 en 2016 werden
geregistreerd.
 
In 2021 waren er vooral grote stijgingen in Bulgarije (212%), Polen (179,9%) en Oostenrijk
(170,3%). De aantallen daalden in Hongarije (65,2%), Malta (38,9%), Griekenland (30%),
Spanje (26,2%), Finland (20,8%) en Zweden (13,7%).
 
Asielzoekers die in 2021 voor het eerst een verzoek indienden, waren hoofdzakelijk afkomstig
uit Syrië (meer dan 98.800 personen of 18% van het totaal), Afghanistan (83.700 of 16%) en
Irak (ongeveer 26.000 of 5%).
 
Meer informatie over de migratiecrisis in Europa
EPRS: Het asiel en migratiepact van de Europese Commissie
Meer feiten en cijfers over migratie in Europa
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/migratie/20170629STO78632
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20220227IPR24205/invasie-van-oekraine-ep-leden-eisen-harder-optreden-tegen-rusland
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/migratie/20200624STO81906
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asyappctza/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/14788307/KS-08-22-096-EN_N.pdf/c3d2ee86-eb31-2d2c-2859-7216fed7a3a9?t=1655717737227
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2021)694210
https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus04_en.pdf

