
 
Migratie in Europa
 

Migratie gaat over uitdagingen en kansen voor Europa. Leer hoe de EU zich bezighoudt
met vluchtelingenstromen en asiel.
 
De komst van vluchtelingen en irreguliere migranten in de EU, die piekte in 2015, vroeg om een
reactie van de EU op meerdere niveaus. Beleid voor de aanpak van zowel legale als illegale
immigratie en algemene EU-regels inzake asiel waren noodzakelijk. De toestroom van
migranten leidde ook naar de nood aan aanvullende maatregelen en hervormingen om de
grensbeveiliging en een eerlijkere verdeling van verantwoordelijkheid en solidariteit onder EU-
landen te waarborgen.
 

Nieuwsitem
12-07-2022 - 16:37
20170629STO78632

Een vrouw en een man, samen met andere vluchtelingen uit Oekraïne in het treinstation in Przemysl, Oost-Polen.
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De migratiekwestie 
 
 
Europa is voor verscheidene redenen een migratiebestemming. De redenen van migratie zijn
een mengeling van push- en pullfactoren die variëren van veiligheid, demografie en
mensenrechten tot armoede en klimaatverandering.
 
In de afgelopen jaren heeft Europa moeten reageren op de grootste migratie-uitdaging sinds de
Tweede Wereldoorlog. In 2015 werden in de EU 1,25 miljoen asielzoekers die zich voor de
eerste keer aanmeldden geregistreerd; in 2021 was dit cijfer gedaald tot 537.345 aanvragers. In
maart 2022 dienden 73.850 mensen een eerste keer een verzoek in voor internationale
bescherming, een stijging met 115% ten opzichte van maart 2021. Een stijging die vooral te
danken is aan grote aantallen Oekraïners die de Russische agressie ontvluchtten. Het aantal
eerste Oekraïense aanvragers steeg van 2.370 in februari tot 12.875 in maart, de laatste data
waarvoor cijfers beschikbaar zijn.
 
Het totale aantal illegale grensoverschrijdingen naar de EU bedroeg in 2021 iets minder dan
200.000, het hoogste aantal sinds 2017 en 78% hoger dan in dezelfde periode in 2020, het jaar
waarin de coronapandemie uitbrak. Het aantal ontdekte grensoverschrijdingen steeg op alle
illegale migratieroutes van 2020 tot 2021.
 
Hoewel de migratiestromen zijn afgenomen, heeft de crisis tekortkomingen in het Europese
asielstelsel blootgelegd. Het Parlement heeft geijverd om dit op te lossen door in 2017 de
asielregels van de EU te hervormen en de grenscontroles van de EU te versterken.
 
Na de vertraging van de hervorming van het gemeenschappelijk asielbeleid, stelde de
Commissie in september 2020 een nieuw migratie- en asielpact voor met snellere procedures
binnen het EU-asiel en migratiesysteem, en met nieuwe mogelijke vormen van solidariteit voor
lidstaten. In het nieuwe pact wordt de Dublin-verordening herzien, die bepaalt welk land
verantwoordelijk is voor de behandeling van asielaanvragen.
 
Het Parlement en de lidstaten (Raad) moeten als medewetgevers een akkoord vinden over
deze nieuwe voorstellen.
 
 
Lees onze artikelen over de migratiekwestie in Europa en EU-maatregelen om migratie te
reguleren.
 
Europees immigratiebeleid 
Immigratiebeleid op Europees niveau behandelt zowel legale als illegale immigratie. Met
betrekking tot de legale immigratie besluit de EU over voorwaarden voor legale binnenkomst en
verblijf. De EU-landen behouden het recht om besluiten te nemen over toelatingsvolumes voor
mensen uit derde landen die werk willen zoeken.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/refugees/20200624STO81906/exploring-migration-causes-why-people-migrate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00191/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-s-external-borders-in-january-lower-pressure-on-eastern-border-gAuRpK
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/migratie/20170629STO78630
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/eu-grenzen-beschermen
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/migratie/20170629STO78631
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/migratie/20170629STO78631


De Europese Unie pakt illegale immigratie voornamelijk aan door middel van een
terugkeerbeleid dat de grondrechten eerbiedigt. Wat integratie betreft, bestaat er geen
harmonisatie van de nationale wetgevingen. De EU kan echter een ondersteunende rol spelen,
vooral financieel.
 
 
Het Europees Parlement is actief betrokken bij de goedkeuring van nieuwe wetgeving over
illegale en legale immigratie. Het Parlement is een volledige medewetgever, samen met de
Raad die de EU-landen vertegenwoordigt over deze aangelegenheden sinds de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009.
 
 
Voor meer informatie, lees verder over Europees immigratiebeleid.
 
Europees asielbeleid 
 
 
Sinds 1999 werkt de EU aan het opzetten van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel.
Om te functioneren, moet dit gemeenschappelijke systeem beschikken over:
 
 
• Consistente regels voor de toekenning van vluchtelingenstatus in alle EU-landen
 
• Een mechanisme om te bepalen welke EU-land verantwoordelijk is voor het behandelen van
een asielverzoek
 
• Standaarden voor opvangcondities
 
• Partnerschappen en samenwerking met niet EU-landen
 
 
Met het Verdrag van Lissabon, beslist het Europees Parlement op gelijke voet met de Raad van
de EU over asielgerelateerde wetgeving.
 
 
 
Bekijk de factsheet over het Europees asielbeleid voor meer informatie. 
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/152/immigration-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/migratie/20170627STO78418
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/151/asylum-policy

