
De asielcrisis in Nederland
Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers die naar Nederland komen. 
Die groep is groter dan vorig jaar, maar niet zo groot als in 2015.  
Waarom dan dit tekort en wat gebeurt er om de asielcrisis op te lossen?

Waarom tekort opvangplekken?

Gebrek aan woningen

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Gemeenten hebben onvoldoende woningen 
beschikbaar voor doorstroming.

Opschalen en afschalen

Hoe oplossen?

statushouders
wachten in een azc 

op een woning.

Veel noodopvangplekken zijn in gebruik om 
Oekraïense vluchtelingen op te vangen.  

Opvangcapaciteit wordt geregeld op basis van 
verwachte bezetting. Bij veranderingen daarin moet 
opvang steeds sluiten en openen. Dit kost tijd en geld.

Meer tijdelijke opvangplekken

Werken aan stabiele opvang

Gemeenten zorgen voor 10.000 crisisnoodopvangplekken 
en het Rijk voor grote opvanglocaties zoals 2 cruiseschepen. 

• Langdurige opvanglocaties: niet steeds open en dicht. 

• Gemengde woonvormen met asielzoekers en 
spoedzoekers 

• Meer kleinschalige opvangvormen 

• Wetsvoorstel die alle gemeenten een taak geeft  
bij de opvang 

51.000
Plekken zijn nodig eind 2022

19.000

Asielinstroom

De wettelijke termijn om over asielaanvragen te 
beslissen is 6 maanden. Dat lukt niet, dus deze 
wordt tijdelijk verlengd naar 15 maanden. 

Meer opvang nodig

We werken met afgeronde cijfers. De cijfers over instroom en bezetting wijzigen 
per dag. Actuele cijfers zijn te vinden op coa.nl & IND.nl. 15 sept. 2022

noodbedden in gebruik

Meer tijdelijke woningen
Gemeenten zorgen voor snellere 
huisvesting van statushouders.

Totaal 
2020

Totaal 
2021

t/m aug  
2022

Aantal mensen dat in 
Nederland asiel aanvroeg.

36.600

58.900

17.000

57.000
150
In totaal zijn er

COA opvanglocaties

42.800*

mensen zijn nu in een COA 
opvanglocatie. 6.000 in 
crisisnoodopvang.

*

Vanwege opgeheven 
reisbeperkingen komen 

er meer asielzoekers 
naar Nederland.

Totaal 
2015

1e + herhaalde 
asielaanvraag

Nareizigers

29.000

Asielprocedure duurt langer
Ter Apel

Meer 
aanmeldcentra 

in Nederland

Marnewaard
700 plekken 

(tijdelijk)

Ter Apel ontlasten
In Zoutkamp (Marnewaard) is een ‘wachtlocatie’ 
om op afspraak te registreren in Ter Apel.

+

En verder
Voorstel van het kabinet is om 
gezinsleden pas over te laten 
komen als er een passende woning 
is tot 15 maanden na het krijgen 
van een verblijfsvergunning.

06 15

1. Plekken op 2 
cruiseschepen

Dit is een uitgave van COA, IND, DT&V en VluchtelingenWerk, sept. 2022.

+2x

23.000
2022

37.500
 statushouders naar 
(tijdelijke) woning

flexwoningen voor status-
houders en spoedzoekers

2024


