
05 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van 

Justitie, over "de recente cijfers van het aantal asielaanvragen" (nr. 17215) 

   

05.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, in de 

media is onlangs een bericht verschenen over het aantal asielaanvragen in ons land, dat vorig 

jaar toch met ongeveer 12 % is gedaald. Voor dat mediabericht heeft de journalist zich 

gebaseerd op cijfers van Eurostat, dat ervan uitgaat dat er in 2012 28 100 asielaanvragen 

waren, terwijl er dat in 2011 nog 31 900 waren. 

  

Tijdens besprekingen in de commissievergadering die plaats hebben gevonden voordat dat 

mediabericht is verschenen, hebben wij andere cijfers gekregen. De beleidsnota die u hebt 

voorgelegd, vermeldt ook andere cijfers. Datzelfde mediabericht gaf ook andere cijfers die 

door uw kabinet waren vrijgegeven. Daar is sprake over 21 500 asielzoekers in 2012, wat een 

daling is met 15 % ten opzichte van 2011, want toen waren het er 25 500. 

  

De Dienst Vreemdelingenzaken verklaart het verschil in cijfers als volgt. Eurostat werkt met 

personen terwijl u en uw diensten blijkbaar werken met het aantal dossiers. Een gezin met 

twee volwassenen en twee kinderen wordt door Eurostat als vier aanvragen worden geteld, 

terwijl zo’n gezin in uw cijfers eigenlijk als twee aanvragen wordt geteld. We moeten er dus 

van uitgaan dat één asielaanvraag staat voor verschillende personen of eventueel voor een 

volledig gezin. Uit de verklaring van de DVZ blijkt dat de gegevens blijkbaar worden 

bijgehouden aan de hand van volwassenen. 

  

Als wij spreken over het aantal asielaanvragen, een daling of een stijging, dan vind ik het heel 

belangrijk om juiste cijfers te hanteren, zodat we tenminste weten waarover we spreken. Het 

beste valt dat inderdaad uit te drukken in het aantal personen of anders moet op zijn minst 

meegegeven worden dat het om dossiers gaat die gelijk staan met ongeveer of gemiddeld een 

bepaald aantal personen. 

  

Mevrouw de staatssecretaris, daarom heb ik de volgende vragen. 

  

Wordt in de cijfers die u opgeeft en ook in de cijfers van het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatslozen gerekend met dossiers? Geldt één aanvraag dan voor 

verschillende personen of voor een gezin? 

  

Hoe komt Eurostat aan de gegevens die het gebruikt? Waarom worden er verschillende cijfers 

gehanteerd? Dat maakt het toch complexer? 

  

Zijn er nu cijfers beschikbaar over het aantal personen dat een asielaanvraag heeft ingediend? 

  

05.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw Lanjri, zoals reeds gezegd komen de 

gebruikelijke statistieken van de Belgische asielinstanties en hebben ze betrekking op wat wij 

gewoonlijk asielaanvragen noemen. Om preciezer te zijn, hebben deze statistieken betrekking 

op de inschrijving van asielaanvragen die geregistreerd worden door de 

Dienst Vreemdelingenzaken. Zij omvatten alle inschrijvingsverslagen van asielzoekers die 

hebben geleid tot de registratie van een asielaanvraag in het wachtregister. Aangezien deze 

registraties enkel worden uitgevoerd indien de persoon een volwassene of een niet-begeleide 

minderjarige is, omvatten zij de begeleide minderjarigen niet. Het gaat dus niet om de 

kinderen waarvan een of beide ouders aanwezig zijn. De inschrijving van begeleide 



minderjarigen leidt dus niet tot registratie van een asielaanvraag in het wachtregister 

aangezien de persoon in het wachtregister vermeld wordt als een persoon die door een 

asielzoeker begeleid wordt. Het gaat dan dus om een begeleide minderjarige. 

  

Aan Eurostat worden alle gegevens bezorgd, zowel het aantal geregistreerde asielaanvragen, 

enkelvoudige en meervoudige, als het aantal personen, inclusief de begeleide minderjarigen. 

De cijfers die Eurostat publiceert, betreffen het aantal asylum applicants en omvatten dan ook 

de begeleide minderjarigen, de kinderen van een gezin, en dus het totale aantal personen dat 

betrokken is bij een asielaanvraag. Bovendien maken de cijfers van Eurostat in principe geen 

verschil tussen een eerste of een meervoudige aanvraag. 

  

Door het cijfers van het aantal asielaanvragen op te geven, verstrekken de instanties de 

informatie in verband met het aantal aanvragen dat ze effectief behandelen. Het aantal 

personen zegt trouwens niets over de effectieve werklast. Als men een gezin met 

zeven kinderen heeft, dan gaat het om twee dossiers. Het aantal personen zegt dan ook niets 

over de werklast met betrekking tot het aantal dossiers. Bijgevolg is het ook eenvoudiger om 

het aantal asielaanvragen te vergelijken met het aantal genomen beslissingen. Als er een 

beslissing tot bescherming of niet wordt genomen in een dossier, dan geldt die natuurlijk ook 

voor de kinderen die erbij horen. Dat hebben we vroeger al gehoord. 

  

In 2011 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken de volgende zaken geregistreerd: 

25 479 asielaanvragen waaronder 20 330 eerste en 5 149 meervoudige. Dit cijfer omvat alle 

inschrijvingsverslagen van volwassenen en niet-begeleide minderjarige asielzoekers die 

geleid hebben tot de registratie van een asielaanvraag in het wachtregister. Er waren 

7 833 inschrijvingsverslagen voor begeleide minderjarigen, die dus niet in onze cijfers zitten. 

  

Volgens dezelfde definities heeft de DVZ in 2012 de volgende zaken geregistreerd: 

21 461 asielaanvragen, waarvan 15 204 eerste en 6 257 meervoudige aanvragen. U weet dat 

het aantal meervoudige aanvragen gestegen is, maar daar houdt men bij Eurostat geen 

rekening mee. Verder waren er nog 6 173 inschrijvingsverslagen voor begeleide 

minderjarigen. 

  

Ik wil niet koppig zijn, maar wij zullen blijven bij onze asielinstanties, per dossier, omdat wij 

alleen kunnen weten hoeveel dossiers er binnenkomen en buitengaan. 

  

05.03 Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, ik snap uiteraard – voor mij 

maakt het ook niet uit – dat de cijfers worden gegeven in aantallen dossiers omdat men op die 

manier het aantal beslissingen en de werklast daartegenover kan zetten. Het is echter ook 

belangrijk dat wij in het Parlement jaarlijks een duidelijk overzicht krijgen van het aantal 

personen dat het land binnengekomen is, om dat cijfer dan te vergelijken met het 

daaropvolgende jaar. Het een staat het ander niet in de weg. 

  

05.04 Staatssecretaris Maggie De Block: De daling was groter, als men de Eurostatcijfers… 

  

05.05 Nahima Lanjri (CD&V): Dat klopt. Enerzijds rekent u met dossiers om te bekijken 

hoeveel dossiers afgehandeld werden door het commissariaat, anderzijds zouden wij in het 

Parlement moeten weten hoeveel mensen effectief het land binnengekomen zijn, hoeveel 

mensen effectief asiel hebben gekregen en hoeveel mensen afgewezen werden. Als wij die 

cijfers krijgen, dan kunnen wij de juiste conclusies trekken. 
 


