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VLUCHTELINGEN, ASIELZOEKERS EN 
MIGRANTEN – WAT ZIJN DE 

VERSCHILLEN?  
 

 
 

 
Asielzoekers zijn mensen, die om asiel - dus 
bescherming voor vervolging - vragen en waarvan 
de asielprocedure nog loopt. Door middel van de 
asielprocedure wordt vastgesteld wie vluchteling is 
en recht op asiel heeft. 
 
Vluchtelingen kunnen door vervolging of angst 
voor vervolging, bijvoorbeeld omdat zij een andere 
politieke mening hebben, niet naar hun land van 
herkomst terugkeren. 
 
 

Migranten verlaten hun land op zoek naar een 
beter leven, om te werken of om familiale redenen. 
Ze kunnen meestal op elk moment terugkeren naar 
hun land van herkomst.  

 
België en vele andere landen hebben zich ertoe 
verplicht vluchtelingen te beschermen.  
 
Hoeveel migranten ze opnemen, kunnen ze 
grotendeels vrij bepalen.  
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             512 MLN INWONERS IN DE EU     0,3% VLUCHTELINGEN 
 

 
HOEVEEL VLUCHTELINGEN KOMEN  

NAAR EUROPA?
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HOE VEEL VLUCHTELINGEN KOMEN 
NAAR EUROPA? 
 

 
 

 
Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog 
komt er een groot aantal vluchtelingen naar 
Europa. De meeste vluchtelingen blijven echter 
toch in hun eigen regio, om zo snel mogelijk te 
kunnen terugkeren of omdat zij geen andere 
mogelijkheid hebben. Een reis naar Europa is 
immers zeer gevaarlijk en duur. Meer dan vier op 
de vijf vluchtelingen wereldwijd leeft op dit 
moment in de armste landen in Afrika en Azië.  
 
 
 
 
 

De Europese Unie telt meer dan 511 miljoen 
inwoners. In 2016 kwamen meer dan 362,000 
mensen via de gevaarlijke Middellandse Zee-
route in Europa aan. In vergelijking heeft Libanon, 
een land met een bevolking van rond de zes 
miljoen mensen, meer dan één miljoen Syrische 
vluchtelingen opgenomen. 
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In 2016, 18.700 mensen vroegen asiel in België. Eén 
reden daarvan is dat België een solide 
asielsysteem heeft. Nog niet overal in Europa 
wordt voldoende bescherming en ondersteuning 
geboden aan asielzoekers. Veel mensen proberen 
ook naar landen te vluchten waar reeds 
familieleden of vrienden wonen, of landen 
waarover ze gehoord hebben dat ze daar 
veiligheid kunnen vinden.  
 
 
 
 
 

De Vluchtelingenconventie van 1951 is opgesteld na 
de Tweede Wereldoorlog toen duidelijk werd dat de 
afzonderlijke landen de vluchtelingenstroom niet 
alleen konden beheren. Er is nu, meer dan ooit, 
behoefte aan een gemeenschappelijke 
Europese oplossing die zorgt voor een 
evenredige verdeling van de vluchtelingen over de 
EU-lidstaten. UNHCR ijvert ervoor dat vluchtelingen 
op een legale, veilige en georganiseerde 
wijze naar Europa kunnen komen, in plaats van ze 
over te laten aan de genade van smokkelaars.  
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Er liggen veel gevaren op de loer tijdens de vlucht. 
Daardoor worden mannelijke familieleden vaak 
eerder aangespoord om deze moeilijke tocht te 
ondernemen. Intussen zijn er gemiddeld bijna zoveel 
vrouwen en kinderen als mannen die 
bescherming zoeken door af te reizen naar Europa.  

 

Meer dan een vierde van de mensen die de 
gevaarlijke Middellandse zee oversteekt zijn 
kinderen. Ondanks de extreme risico’s is het voor 
velen de enige mogelijkheid om het leven van 
hun kinderen en families te redden, of om te 
voorkomen dat ze jarenlang van elkaar gescheiden 
zullen zijn. 
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Mensen op de vlucht hebben het recht om in een 
ander land bescherming te zoeken en om als 
asielzoekers een eerlijke asielprocedure te 
krijgen. Deze fundamentele rechten zijn vastgelegd in 
de Vluchtelingenconventie van 1951 en in Europese 
regelgeving. Die regelgeving garandeert dat 
asielzoekers toegang hebben tot een eerlijke 
asielprocedure, ongeacht in welk land ze aankomen, 

en niet van het ene land naar het andere land 
doorgeschoven worden. Grenzen sluiten kan voor die 
mensen een leven in gevangenschap, vervolging, en in 
het ergste geval een doodsvonnis betekenen. Noch de 
Vluchtelingenconventie van 1951, noch het Europees 
recht laten toe dat staten slechts een beperkt aantal 
asielzoekers opnemen. 
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Voor mensen op de vlucht is irregulier reizen 
(vaak ‘illegaal’ genoemd) vaak de enige 
mogelijkheid om in of uit een land te geraken. 
Vaak is het in een crisisgebied niet meer mogelijk 
om reisdocumenten te verkrijgen. Mensen die in 
hun land van herkomst worden vervolgd moeten 
hun land vaak verlaten zonder dat de autoriteiten 
het merken. 
 
 
 
 
 

 

Velen kunnen daardoor niet op ‘legale’ wijze naar een 
veilig land vluchten. Vaak is dat ook alleen maar 
mogelijk met hulp van smokkelaars. Dit kan zeer duur 
en gevaarlijk zijn. Zodra zij asiel aanvragen, krijgen zij 
een tijdelijke verblijfsvergunning en verblijven 
zodoende legaal in België. 
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Een vluchteling heeft recht op veiligheid in 
een ander land. Erkende vluchtelingen zijn 
grotendeels gelijkgesteld aan Belgen en hebben 
dezelfde rechten en toegang tot bijstand. Daarbij 
horen vrijheid van meningsuiting, 
bewegingsvrijheid, maar ook dezelfde 
economische en sociale rechten, zoals 
aanspraak op financiële ondersteuning (bv. een 
minimuminkomen).  
 
 
 
 
 

 
Ze hebben het recht op toegang tot medische zorg, 
onderwijs en de arbeidsmarkt. 
 
Vluchtelingen hebben ook plichten en moeten de 
wet en regelgeving van het land van asiel 
respecteren. 
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Ieder mens heeft het recht een 
asielaanvraag in te dienen. Bij een asielaanvraag 
wordt onderzocht of iemand bescherming tegen 
vervolging nodig heeft. België is door internationale 
verdragen verplicht iemand bescherming te bieden 
indien hij/zij de vluchtelingenstatus krijgt. Als de 
asielaanvraag wordt afgewezen, heeft een asielzoeker 
het recht om in beroep te gaan. De asielzoeker moet het 
land verlaten als de asielaanvraag ook wordt afgewezen 
na beroep.  

 

 

 

 

Indien dat niet vrijwillig gebeurt, dan mag de persoon 
worden uitgezet. Bijna 35% van de mensen die in 2015 
in België asiel aanvroegen komen uit Afghanistan, 
Syrië en Irak. Die landen worden al jaren geteisterd 
door oorlog en geweld. Guinee en Somalië vervolledigen 
die top 5 van landen. Mensen die uit economische gronden 
naar België trekken, krijgen geen asiel.  
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Veel asielzoekers willen tijdens de asielprocedure 
werken om zichzelf van levensonderhoud te 
kunnen voorzien en om zichzelf bezig te houden. 
Uit juridische redenen is het vrijwel onmogelijk 
voor asielzoekers in België om in de eerste vier 
maanden na het indienen van de asiel aanvraag 
een werkvergunning te krijgen. 
 
  
 
 
 
 
 

Het gevaar is daardoor groot dat zij later problemen 
zullen ondervinden om een job te vinden en in het 
integratieproces.  
 
Veel asielzoekers voelen zich nutteloos omdat ze 
zichzelf niet kunnen onderhouden en niet 
kunnen bijdragen tot de maatschappij. Voor 
succesvolle integratie is het dus belangrijk dat 
asielzoekers mogen werken en voor zichzelf 
kunnen zorgen.  
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In België krijgen asielzoekers geen financiële hulp, maar 
hebben zij recht op materiële steun (huisvesting, eten, 
medische, sociale en psychologische hulp en toegang 
tot juridische bijstand en een dagvergoeding) 
gedurende hun asielprocedure, vanaf het indienen van 
de aanvraag tot de dag van uitsluitsel.  
 
 
 

Volwassen asielzoekers die in een asielzoekers-
centrum wonen dat hen voorziet van eten, krijgen een 
wekelijkse vergoeding van €7,50. Asielzoekers die 
individuele huisvesting hebben gekregen 
met hulp van een OCMW of een NGO 
ontvangen een wekelijkse vergoeding van ongeveer € 60 
om hun dagelijkse kosten te dekken. In vergelijking, een 
uitkering voor een alleenstaand persoon bedraagt in 
België €884,74 per maand. 

 
 
In tegenstelling tot erkende vluchtelingen hebben asielzoekers geen recht op minimumloon en 

kinderbijslag. 
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Integratie is een grote uitdaging waarbij 
concrete maatregelen van zowel staat als 
samenleving nodig zijn. De samenleving heeft 
baat bij succesvolle integratie van vluchtelingen 
in alle lagen van de bevolking. Mensen die 
buitenspel worden gezet, worden niet alleen 
persoonlijk benadeeld, maar vormen een 
belasting voor de hele maatschappij. 

Vluchtelingen zo snel mogelijk de taal aanleren, 
toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt 
bieden en zorgen dat ze een goed onderkomen 
hebben, zorgt dat ze snel kunnen deelnemen in de 
samenleving en voor zichzelf kunnen zorgen. Ook 
gezinshereniging is een zeer belangrijke factor 
tot welslagen van integratie. Wie zich zorgen moet 
maken om achtergebleven familieleden in 
conflictgebieden, kan maar moeilijk aarden in een 
nieuw land.  
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