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Asielaanvragen omlaag naar niveaus van vóór de crisis in 2018, maar 
het aantal aanhangige zaken blijft hoog 
 
Het aantal asielaanvragen in de EU+ is in 2018 voor het derde opeenvolgende jaar gedaald, 
tot het niveau van vóór de crisis. Ondanks een stijging van het aantal aanvragen in de eerste 
vijf maanden van 2019 is het nog te vroeg om hierin een aanwijzing te zien voor een 
significante langdurige verandering in de recente trends. 
 
Op 24 juni 2019 heeft het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) in Brussel zijn 
jaarverslag 2018 over de asielsituatie in de EU+ uitgebracht. Het verslag is een toonaangevende 
referentiepublicatie die tot doel heeft een volledig overzicht te geven van de situatie op het gebied 
van asiel in de EU+ en de praktische werking van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS). 
 
Zoals het EASO eerder dit jaar heeft gemeld, is het aantal verzoeken om internationale bescherming 
in de EU+ in 2018 voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald, deze keer met 10% tot 664 480 
verzoeken. Circa 9% betrof herhaalde verzoeken. Hoewel het aantal aanvragen in 2018 opvallend 
stabiel is gebleven, maskeert die relatieve stabiliteit op EU-niveau dat er een aanzienlijke variatie 
tussen lidstaten en tussen individuele nationaliteiten bestaat. 
 
Het totale erkenningspercentage van de beslissingen in eerste aanleg in de EU+ bedroeg 39% in 2018, 
een afname met 7 procentpunten ten opzichte van het voorgaande jaar. Hoewel er over het geheel 
genomen minder positieve beslissingen werden genomen, werd in positieve beslissingen relatief vaker 
de status van vluchteling toegekend (55% van de positieve beslissingen). 
 
Syrië (13%), Afghanistan en Irak (elk 7%) waren de drie belangrijkste landen van herkomst van de 
aanvragers in de EU+ in 2018. Tot de top tien van landen van herkomst qua nationaliteit behoorden 
daarnaast Pakistan, Nigeria, Iran, Turkije (4% elk), Venezuela, Albanië en Georgië (3% elk). In 2018 
werd bijna een vijfde van alle aanvragen ingediend door onderdanen van landen die vrijgesteld zijn 
van de visumplicht om het Schengengebied binnen te komen, waaronder Venezolanen, Colombianen, 
Albanezen en Georgiërs. 
 
Wat de opvanglanden betreft, werden in 2018 de meeste asielaanvragen ingediend in Duitsland, 
Frankrijk, Griekenland, Italië en Spanje. Deze vijf landen namen gezamenlijk bijna driekwart van alle 
ingediende aanvragen in de EU+ voor hun rekening. 
 
Voor het zevende opeenvolgende jaar ontving Duitsland de meeste aanvragen (184 180), ondanks een 
daling van 17% ten opzichte van 2017. In Frankrijk steeg het aantal aanvragen voor het vierde 
opeenvolgende jaar en wel tot 120 425 in 2018, het hoogste aantal tot nu toe. In 2018 was Griekenland 
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het land met het op twee na hoogste aantal ingediende aanvragen in de EU+. Dat aantal nam voor het 
vijfde opeenvolgende jaar toe, tot in totaal 66 965 aanvragen. 
 
De top vijf van opvanglanden per hoofd van de bevolking werd gevormd door Cyprus, Griekenland, 
Malta, Liechtenstein en Luxemburg. 
 
Eind 2018 was het aantal aanhangige zaken nog steeds hoog, met ongeveer 896 560 aanvragen in 
afwachting van een definitief besluit in de EU+. Dit was slechts een bescheiden daling van 6% ten 
opzichte van eind 2017. 
 
 
De toename begin 2019 is niet noodzakelijk indicatief voor een significante langdurige verandering 
in de recente trends. 
 
In de eerste vijf maanden van 2019 werden meer dan 290 000 verzoeken om internationale 
bescherming in de EU+ geregistreerd. Dit komt neer op een stijging van 11% ten opzichte van dezelfde 
periode in 2018. In deze periode waren de belangrijkste landen van herkomst Syrië (8%), Afghanistan 
en Venezuela (beide 7%), samen goed voor bijna een op de vier aanvragen in de EU+. 
 
In deze periode nam ook het aantal door Latijns-Amerikaanse onderdanen ingediende aanvragen toe. 
Venezolaanse onderdanen dienden ongeveer 18 400 asielaanvragen in, ongeveer tweemaal zoveel als 
in dezelfde periode in 2018, terwijl Colombiaanse onderdanen driemaal zoveel aanvragen indienden. 
Er werden ook stijgingen geregistreerd van onderdanen van El Salvador, Honduras, Nicaragua en Peru. 
 
De toename begin 2019 moet worden gezien in de context van de sterke daling van het aantal 
aanvragen in de afgelopen drie jaar, met name de terugkeer naar het niveau van 2014 vorig jaar. Er 
zijn in dit stadium geen aanwijzingen dat de recente lichte toename van het aantal aanvragen een 
belangrijke verandering in de algemene trends vormt, aangezien maandelijkse schommelingen 
normaal zijn. 
 
 
Bijlagen: 
 

- Belangrijkste bevindingen van het jaarverslag 2018 
- Samenvatting [beschikbaar in 23 EU-talen] 
- Jaarverslag 2018 over de asielsituatie in de EU+ 
- Bijlage: Asielaanvragers in de EU+ per EU+-land en belangrijkste nationaliteit 
 

 
 
Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken, e-mail: press@easo.europa.eu 
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