
vluchtelingen in getallen
Hoeveel vluchtelingen zijn er 
op de hele wereld?

7.300 
miljoen
wereldbewoners

59,5 
miljoen
vluchtelingen

Hoe ziet dat er uit
in een plaatje?

0,81% 
van de wereldbevolking is 
vluchteling. Dit aantal is al 
decennia lang redelijk stabiel. 
Dat er nu meer vluchtelingen 
dan ooit zijn, komt omdat de 
wereldbevolking zelf ook 
toeneemt.

Waar komen ze terecht?
Bijna 95% van de vluchtelingen wereldwijd komt 
niet ver: ontheemd in eigen land of opgevangen in 
eigen regio.

Welke landen vangen de 
meeste vluchtelingen op?

Turkije: 1,6 miljoen
Pakistan: 1,5 miljoen
Libanon: 1,3 miljoen
Iran: 950.000
Ethiopië: 659.500

en de EU?
In 2014 kwamen er 
13,9 miljoen 
nieuwe vluchtelingen 
bij wereldwijd.

714.300 
vluchtelingen koos 
Europa als bestemming.

Dat is 5,14%.



HOE ZIT HET MET ASIELZOEKERS IN nEDERLAND?
21.810        -
nieuwe asielzoekers kwamen in 
2014 naar Nederland.

Dat is 3% van de vluchtelingen 
die naar Europa kwamen.

8.000             =
asielzoekers zijn  aantoonbaar 
vertrokken in datzelfde jaar 
(vrijwillig of gedwongen).

13.810 
nieuwe asielzoekers kwamen er 
dus per saldo bij in Nederland.

Dat is 0,099% van de 
vluchtelingen wereldwijd.

(Cijfers 2014, 
www.cbs.nl) In 2014 werd 1 nieuw asielverzoek per 1.250 inwoners van Nederland ingediend.

hoeveel asielzoekers 
worden er op dit moment 
opgevangen in AZC's?

Nederland heeft
16,9 miljoen

inwoners.

In de AZC's worden 
47.574 asielzoekers 

opgevangen.
(Dit is inclusief de noodopvang en vluchtelingen die 
al een verblijfsvergunning hebben, maar nog in de 
AZC's wachten op woonruimte.)

(Cijfers november 2015, www.coa.nl)

Kan de COA de opvang wel aan?
Er is een toename in 2015, maar er 
zijn nog steeds veel minder AZC-
bewoners dan vroeger.

In 2001 werden 83.801
asielzoekers opgevangen in de AZC's, 
dat is bijna twee keer zoveel als nu.

Waarom hoor ik in de media 
veel hogere cijfers?
Omdat in de cijfers die journalisten en politici noemen niet alleen de nieuwe asielaanvragen worden 
meegeteld, maar ook de herhaalde asielverzoeken en gezinshereniging van erkende vluchtelingen. 
Er worden dus dossiers geteld in plaats van mensen.

cijfers,
cijfers,
cijfers...

Niet vergeten: 
achter ieder cijfer schuilt een mens met een persoonlijk verhaal. ...

http://www.cbs.nl/
http://www.coa.nl/

