
De vluchtelingencrisis 
Een fact-check van 9 clichés 



“Er zijn wereldwijd nooit meer 
vluchtelingen dan vandaag” 

Klopt ?  / Klopt niet? 



“Er zijn wereldwijd nooit meer 
vluchtelingen dan vandaag” 

“One year ago, UNHCR announced that 
worldwide forced displaced numbers had 

reached 51,2 million, a level not previously 
seen in the post-World War II era.(…) 

 Twelve months later, this figure has grown to 
a staggering 59,5 million.”  

(UNHCR, Global Trends, 2014) 

 



 Spreiding  
vluchtelingen  
wereldwijd 

“Er zijn wereldwijd nooit meer 
vluchtelingen dan vandaag” 



 

Asielaanvragen in EU 2014 : 540.500 
Zuid-Afrika: 464.000 

Spreiding  
asielzoekers  
wereldwijd 

“Er zijn wereldwijd nooit meer 
vluchtelingen dan vandaag” 



“Er zijn wereldwijd nooit meer 
vluchtelingen dan vandaag” 



Dadaab (Kenia), 
Vluchtelingenkamp met 

350.000 ‘inwoners’ 



Klopt ?  / Klopt niet? 

 

“Ons land vangt onevenredig veel 
asielzoekers op” 



“Ons land vangt onevenredig veel 
asielzoekers op” 

Opvang vluchtelingen wereldwijd 



“Ons land vangt onevenredig veel 
asielzoekers op” 

 

Opvang asielzoekers Europa jan-okt 2015 



“Ons land vangt onevenredig veel 
vluchtelingen op” 

 



“Ons land vangt onevenredig veel 
vluchtelingen op” 

 



“Ons land vangt onevenredig veel 
vluchtelingen op” 

 



Klopt ?  / Klopt niet? 

 

“Ons land kende nooit eerder zoveel 
asielaanvragen als vandaag” 



“Ons land kende nooit eerder zoveel 
asielaanvragen als vandaag” 

2015 (jan – oktober) : 27.066  
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“De meeste asielzoekers zijn 
gelukzoekers” 

Klopt ?  / Klopt niet? 

 



“De meeste asielzoekers zijn 
gelukzoekers” 

Land van herkomst Aantal 

1 Irak 6 158 

2 Syrië 4 154 

3 Afghanistan 2 237 

4 Somalië 1 576 

5 Rusland 577 

6 Onbepaald 553 

7 Guinee 545 

8 Kosovo 433 

8 DR Congo 430 

10 Albanië 370 

Andere landen 5 233 

Totaal  22 266 



“De meeste asielaanvragen worden 
goedgekeurd” 

Klopt / klopt niet 





“De meeste asielaanvragen worden 
goedgekeurd” 

  

Erkend als 
vluchteling 

Subsidiaire 
bescherming Erkenningsgraad 

2012 15,4% 7,0% 22,4% 

2013 16,4% 10,7% 27,1% 

2014 36,6% 10,2% 46,8% 

2015 (tot aug) 49,5% 10,0% 59,5% 



“Een asielzoeker krijgt 40 euro per dag 
van het OCMW” 

Klopt / Klopt niet?  



“Een asielzoeker krijgt 40 euro per 
dag van het OCMW” 

 Bed, bad & 
brood 
 

Zakgeld: 
7,40 euro 
per week 



“Een asielzoeker krijgt 40 euro per 
dag van het OCMW” 

Na de erkenning : 



“Een asielzoeker krijgt 40 euro per 
dag van het OCMW” 

SOCIALE 
RECHTEN 

asielzoeker erkend vluchteling subsidiair 
beschermde 

Werken na 6m. mits arbeidskaart 
C 

ja, geen arbeidskaart 
nodig 

Ja, arbeidskaart C nodig 

Reizen buitenland verboden ja (niet naar 
herkomstland!) 

ja (niet naar 
herkomstland!) 

Recht op  OCMW-
steun 

Basis = materiële opvang 
(B-B-B)   

Ja (leefloon) Ja (equivalent leefloon -
maatschappelijke  
dienstverlening) 

Gezondheidszorg indien geen werk – via 
Fedasil 
indien WN – mutualiteit 

mutualiteit mutualiteit 

Gezinsbijslag neen, tenzij als WN ja Ja 

Inschrijvingsregister 
Sociaal wonen 

neen ja Ja 

Inburgering rechthebbend na 4 m. verplicht verplicht 





“Asielzoekers komen profiteren van onze 
sociale zekerheid” 

Klopt / Klopt niet? 



“Asielzoekers komen profiteren van 
onze sociale zekerheid” 

 Onderzoek toont geen grond voor theorie 
van“aanzuigeffect” door sociale zekerheid 



“Asielzoekers komen profiteren van 
onze sociale zekerheid” 

Welke factoren spelen wel: 
 

• de aanwezigheid van werk 

• de aanwezigheid van landgenoten 

• historische banden 

 



“Wij kunnen de stroom asielzoekers 
niet aan” 

Klopt / Klopt niet? 



“Wij kunnen de stroom asielzoekers 
niet aan” 

Kinderbijslag: € 6 miljard/jaar 

Erkende asielzoekers: € 6 miljoen 

Impact indexsprong: € 200 miljoen 



“Wij kunnen de stroom asielzoekers 
niet aan” 

• Asielzoekers behoren voor het grootste deel  
tot de groep die relatief weinig kost 

• Erkende asielzoekers stromen langzaam in op 
de arbeidsmarkt 

• België scoort slecht op vlak van integratie van 
allochtonen op de arbeidsmarkt 

 



“Asielzoekers zijn gekwetste mensen” 

Klopt / klopt niet 



Asielzoekers zijn gewone mensen met 
ongewone ervaringen 

• Maar: niet iedereen heeft traumatische ervaringen 

• Wel enorm veel psychosociale problemen 
– Vluchtervaring 

– Heimwee en gemis 

– Verlies van sociale status 

– Negatieve bejegening ontvangende omgeving 

– Onzekerheid toekomst 

– Langdurige procedures 

• Ook na toekenning verblijfsstatuut risico op leegte 
– Wat nu? 

 



Besluit 

• We hebben een echt migratiebeleid nodig, voor 
heel Europa en met aandacht voor tewerkstelling 
en inburgering, zodat we niet op het ritme van de 
politieke en mediatieke paniek moeten handelen 

• Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de 
ongelijkheid en het internationaal onrecht 
verminderd worden, zodat een toekomst 
opbouwen in eigen land opnieuw een rationele 
keuze wordt 

     (Johan Wets, KUL) 


