
 
 

 

Het jaarverslag 2016 
van het EASO biedt een 

breed overzicht van het aantal en 

de aard van de verzoeken om 

internationale bescherming in 

alle EU-lidstaten, plus 

Noorwegen, Zwitserland, IJsland 

en Liechtenstein (de EU+). Het 

verslag geeft een op 

verschillende bronnen 

gebaseerde analyse van trends 

in de asielverzoeken, met 

inbegrip van de grootste 

problemen en de reactie daarop 

gedurende het afgelopen jaar en 

belangrijke institutionele en 

juridische ontwikkelingen. Verder 

laat het verslag zien hoe het 

gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel (CEAS)in de praktijk 

functioneert 

Strategie voor de 
toekomst 
De Europese Commissie heeft in 

een voorstel de voorgenomen 

hervorming van het CEAS 

uiteengezet, met geplande 

wijzigingen in de systemen van 

Dublin en Eurodac, een versterkt 

mandaat voor het EASO en de 

herziening van de richtlijnen 

opvangvoorzieningen, 

asielprocedures en asielnormen. 

De initiatieven in het kader van 

de Europese migratieagenda 

werden in 2016 voortgezet, 

waaronder het 

herplaatsingsmechanisme vanuit 

Griekenland en Italië en de 

hotspotbenadering. Wat de 

externe dimensie betreft, spande 

de Commissie zich in voor een 

nieuw partnerschapskader met 

derde landen. 

In 2016 zijn er in de EU+ bijna 1,3 miljoen 

verzoeken om internationale bescherming 

ingediend. Dit was een daling van 7 % in 

vergelijking met 2015, toen het er nagenoeg 

1,4 miljoen waren. 

De EU+-landen bleven alle 
personen die een verzoek 
indienden, registreren en hun 
zaak behandelen; het aantal 
verzoeken daalde met 7 %. 

In 2016 waren er in de EU+-

landen nagenoeg 1,15 miljoen beslissingen 

in eerste aanleg, een stijging met 84 % 

tegenover 2015. Ook het aantal beslissingen 

in tweede aanleg is in 2016 toegenomen: met 

21 % tegenover 2015. Het algemene 

erkenningspercentage bedroeg 61 % voor 

beslissingen in eerste aanleg en is 

daarmee gestegen tegenover het vorige jaar. 

De meeste asielverzoeken werden ingediend 

door burgers uit Syrië, Afghanistan, Irak, 

Pakistan en Nigeria. De voornaamste 

opvanglanden waren Duitsland, Italië, 

Frankrijk, Griekenland en Oostenrijk. 

 

Bij nagenoeg een derde van de verzoeken 

was de indiener jonger dan 18. 

In 2016 hebben meer dan 65 000 niet-begeleide 

minderjarigen in de EU+ om internationale 

bescherming verzocht, wat 37 % minder is dan in 

het vorige jaar. Bij 37 % van alle verzoeken van 

niet-begeleide minderjarigen in de EU+ ging het om 

Afghaanse onderdanen. 

De crisis in Syrië was opnieuw een belangrijke 

factor wat betreft het aantal verzoeken om 

internationale bescherming in de EU+. Bij 26 % van 

alle verzoeken in de EU+ ging het om Syriërs. 

In diverse EU+-landen onderging het asielstelsel 

een interne herstructurering. Ook werden er nieuwe 

instanties opgericht en wijzigingen in het mandaat 

doorgevoerd. Het beleid werd op diverse terreinen 

gewijzigd, zoals de inhoud van bescherming, 

opvang, registratie van asielverzoeken, speciale 

procedures, zaken die betrekking hebben op 

kwetsbare groepen en terugkeer. 

Het EASO bleef operationele ondersteuning aan 

Griekenland, Italië, Cyprus en Bulgarije verlenen 

en breidde zijn aanwezigheid en betrokkenheid in 

het veld geleidelijk uit. Verder ondersteunt het 

EASO sinds september 2015 het 

herplaatsingsprogramma van de EU vanuit Italië en 

Griekenland naar andere Europese landen. Het 

ondersteuningsbureau zette zijn activiteiten voort 

op het gebied van capaciteitsopbouw en 

opleidingen, het faciliteren van praktische 

samenwerking tussen EU+-landen, het verzamelen 

en analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve 

informatie over landen van herkomst en de externe 

dimensie. 

 

 

 

Ga voor meer informatie naar 

www.easo.europa.eu of neem contact op via 

info@easo.europa.eu 
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