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VERSLAGGEVING  
OVER VLUCHTELINGEN

Ons streven om de lat hoger te leggen, is geen poging 

om het debat te smoren. Veeleer streven we ernaar om 

met een eerlijke en oprechte journalistiek allemaal onze 

verplichtingen na te komen. Hoewel er een wijdverspreid 

besef is van het belang van accurate verslaggeving, 

blijven sommige zogenaamde journalisten mythes 

en desinformatie verspreiden over vluchtelingen en 

asielzoekers. Inaccurate terminologie en commentaar 

heeft de verwarring doen toenemen en dat leidt tot 

vooroordelen.

Met de toename van het aantal vluchtelingen 
dat naar België en Europa komt, groeit ook de 
interesse in het effect dat deze nieuwkomers 
zullen hebben op het leven in België.

Vaak worden de woorden "vluchteling" en "asielzoeker" 

zonder onderscheid door elkaar gebruikt. Soms worden 

deze woorden gebruikt als een gemakkelijk alternatief voor 

"vreemd" of "niet-EU". 

Met deze brochure willen het Hoog Commissariaat voor de 

Vluchtelingen van de VN (UNHCR) en de VVJ journalisten 

die verslag uitbrengen over vluchtelingen een bijkomend 

hulpmiddel aanreiken.

Door enkele sleutelbegrippen duidelijk te omschrijven, 

hopen we bij te dragen tot een eerlijke en onafhankelijke 

verslaggeving. Met aanbevelingen voor interviews, 

beeldopnames en interpretatie streven we naar zo veel 

mogelijk fair play en respect voor de privacy en menselijke 

waardigheid in het nieuws.

Asiel en migratie blijven controversiële  

en actuele onderwerpen waarover mensen  

uitgesproken meningen hebben.

De Code van de Raad voor de Journalistiek roept op 

tot waarheidsgetrouwheid, onafhankelijkheid, fair play 

en respect voor de privacy en menselijke waardigheid. 

Dit laatste impliceert, onder andere, respect voor het 

lijden van de slachtoffers. Journalisten zetten niet aan 

tot discriminatie of racisme. Wij zorgen ervoor dat de 

formulering van de verslaggeving niet stigmatiserend is 

wanneer het bijvoorbeeld gaat over etniciteit, nationaliteit, 

religie of geloof. De Code van de Raad voor de Journalistiek 

wordt onderschreven door de VVJ (Vlaamse Vereniging 

van Journalisten) en zowat alle vrije nieuwsmedia in 

Vlaanderen.

Het is belangrijk dat hoofdredacteuren, verslaggevers, 

adjunct-hoofdredacteuren en fotografen beseffen dat 

wanneer wij het fout hebben mensen daar rechtstreeks 

onder lijden. Migrantengemeenschappen (waartoe nu 

sommige van onze collega's behoren) hebben ons verteld 

hoe sommige inaccurate persartikels of tv-uitzendingen 

zelfs tot geweld tegen hen hebben geleid. Slordig en 

onprofessioneel werk over deze onderwerpen schaadt 

altijd wel ergens iemand die kwetsbaar is. Dit betekent 

steeds: informatie checken en dubbelchecken, zich 

verzekeren van de waarheidsgetrouwheid van bronnen en 

aandacht besteden aan de taal die we gebruiken en aan de 

context waarin de informatie wordt gepresenteerd.



HET IS BELANGRIJK DAT 
HOOFDREDACTEUREN, 
VERSLAGGEVERS, ADJUNCT-
HOOFDREDACTEUREN EN 
FOTOGRAFEN BESEFFEN DAT 
WANNEER WIJ HET FOUT 
HEBBEN MENSEN DAAR 
RECHTSTREEKS ONDER LIJDEN.

Kroatië. UNHCR reageert op media vragen. 
© UNHCR/Rafal Kostrzynski

Griekenland. Geïnspireerd door het 
Olympische Team voor vluchtelingen 
doen jonge vluchtelingen op Lesbos 
mee aan sportactiviteiten.  
© UNHCR/Achilleas Zavallis



UNHCR is gemandateerd om over de hele wereld de 

internationale actie te leiden en te coördineren om 

vluchtelingen te beschermen en vluchtelingenproblemen 

op te lossen. Dit impliceert dat de UNHCR ervoor moet 

zorgen dat in de publieke opinie en media een accuraat 

beeld van vluchtelingen en aanverwante thema's wordt 

gegeven.

Met het toegenomen aantal vluchtelingen dat naar België 

en Europa kwam, groeide ook de interesse in het effect 

dat deze nieuwkomers zullen hebben op het leven in 

België. België zal de komende jaren een belangrijke rol 

spelen in de manier waarop we omgaan met de huidige 

vluchtelingensituatie en dan is het cruciaal dat feiten, 

cijfers en definities nauwkeurig zijn.

 “ Vluchtelingen reizen niet omdat ze op zoek 
zijn naar economische opportuniteiten maar 
om te ontkomen aan oorlog, vervolging, 
dood, foltering en verkrachting. Volgens het 
internationale recht en vanuit onze gedeelde 
principes met betrekking tot de menselijke 
waardigheid hebben zij recht op bescherming 
en bijstand van andere staten.”

Filippo Grandi 
Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN

Oeganda. Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van 
de VN, bezoekt vluchtelingen in Adjumani. © UNHCR/Michele Sibiloni



DEFINITIES
Het is cruciaal dat we de juiste terminologie en  

de gepaste taal hanteren wanneer we gevoelige 

onderwerpen behandelen.

WAT IS EEN VLUCHTELING?
Het internationaal recht definieert vluchtelingen als 

mensen:

 ĵ die zich buiten hun land van herkomst bevinden en

 ĵ waarvan het leven en/of de mensenrechten ernstig 

bedreigd zijn om wie ze zijn (bv. hun ras, nationaliteit of 

sociale groep) of om wat ze geloven (bv. hun geloof of 

politieke overtuiging) en

 ĵ waarvan hun regering hen niet wil of kan beschermen.

Vluchtelingen maken van rechtswege aanspraak op 

bepaalde rechten en op bescherming tegen een gedwongen 

terugkeer naar hun land van herkomst.

WAT IS EEN ASIELZOEKER?
Asielzoekers zijn mensen die bescherming zoeken als 

vluchteling en die wachten op de beslissing van de overheid 

omtrent hun aanvraag. Deze mensen zijn gerechtigd in het 

land te verblijven tenzij hun aanvraag om als vluchteling te 

worden beschouwd, werd afgewezen. Ze hebben tevens 

het recht dat er onbevooroordeeld over die aanvraag 

wordt geoordeeld en kunnen indien nodig beroep 

aantekenen. Er bestaat niet zoiets als een nep-asielzoeker 

of illegale asielzoeker. Iedereen heeft het recht om in een 

ander land asiel aan te vragen.

Mensen die niet in aanmerking komen voor bescherming 

als vluchteling krijgen niet de vluchtelingenstatus en 

kunnen gedeporteerd worden.

Asielzoekers zijn mensen die bescherming 
zoeken als vluchteling en die wachten op de 
beslissing van de overheid omtrent hun aanvraag.

WAT MET MENSEN DIE OP DE VLUCHT 
ZIJN VOOR BURGEROORLOGEN OF 
ANDERE CONFLICTEN?

Mensen die vluchten voor burgeroorlogen en andere 

conflicten kunnen vluchtelingen zijn. Indien ze geen 

internationale grenzen oversteken, worden ze omschreven 

als ‘ontheemden’.

Zij die niet in aanmerking komen voor het 

vluchtelingenstatuut kunnen als alternatief subsidiaire 

bescherming krijgen of een humanitair statuut bekomen. 

Dit geeft hen de toestemming om voor een welbepaalde 

periode in België te blijven indien ze niet veilig naar 

hun thuisland kunnen terugkeren. Een tijdelijke 

verblijfsvergunning wordt doorgaans toegekend voor de 

duur van een jaar.

WAT IS SUBSIDIAIRE BESCHERMING?
Subsidiaire bescherming kan worden toegekend aan een 

persoon die niet voldoet aan de wettelijke definitie van 

een vluchteling. Er bestaan drie redenen om subsidiaire 

bescherming toe te kennen. Dat is onder meer wanneer 

een persoon geconfronteerd wordt met:

 ĵ de doodstraf of een terechtstelling in zijn land;

 ĵ foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of 

bestraffing; en

 ĵ willekeurig geweld veroorzaakt door een internationaal of 

een binnenlands gewapend conflict.

Dit statuut werd in de EU ingevoerd via een richtlijn.



EEN VAN ZIJN OUDERS GESCHEIDEN KIND KAN EEN ASIELAANVRAAG 
INDIENEN. DIT STELT UNIEKE UITDAGINGEN, INCLUSIEF DE NOOD 
AAN EEN VEILIGE ACCOMMODATIE EN BIJSTAND BIJ HET INDIENEN 
VAN HUN ASIELAANVRAAG ALS ZE NOOD HEBBEN AAN ASIEL.

Irak. Het offensief bij Mosul leidt tot massale vluchtelingenstromen. © UNHCR/Ivor Prickett

VN Secretaris-Generaal António Guterres bezoekt 
het Za'atari-vluchtelingenkamp in Jordanië. © UNHCR

Oeganda. Zuid-Soedanese vluchtelingen wachten op de 
komst van Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen van de VN. © UNHCR/Michele Sibiloni



WAT ZIJN VAN HUN OUDERS 
GESCHEIDEN KINDEREN OF 
NIET-BEGELEIDE KINDEREN?

Het betreft personen jonger dan 18 jaar die buiten hun 

land van herkomst vertoeven en gescheiden zijn van 

hun ouders of van de personen die doorgaans voor hen 

zorgen, maar niet noodzakelijk gescheiden zijn van andere 

familieleden. 

Een niet-begeleid kind is gescheiden van beide ouders en 

er wordt niet voor gezorgd door een volwassene. In België 

wordt voor hen gezorgd door de Dienst Voogdij. 

Een van zijn ouders gescheiden kind of een niet-

begeleid kind kan een asielaanvraag indienen. Dit stelt 

unieke uitdagingen, inclusief de nood aan een veilige 

accommodatie en bijstand bij het indienen van hun 

asielaanvraag als ze nood hebben aan asiel.

ZIJN 'ASIELZOEKERS' 
IRREGULIER IN HET LAND?

NEE. Asielzoekers zijn geregistreerd bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en 

hebben de toelating om legaal in België te blijven terwijl 

hun asielaanvraag wordt behandeld. Asielzoekers kunnen 

het land clandestien binnenkomen of binnengesmokkeld 

worden. Maar zelfs als dit het geval is, maakt dit hen niet 

irregulier, althans als ze zich na hun aankomst registreren 

bij de DVZ. Vaak moeten asielzoekers in allerijl en in 

het geheim vluchten, waarbij ze paspoorten en andere 

reisdocumenten achterlaten. Het niet bezitten van zulke 

documenten maakt een asielzoeker niet noodzakelijk 

irregulier. Maar het is niet accuraat om migranten allemaal 

als 'asielzoekers' te bestempelen aangezien sommigen van 

hen niet de intentie hebben of geen geldige reden hebben 

om asiel te vragen.

Asielzoekers worden ondergebracht in 
collectieve en individuele opvangstructuren 
verspreid over het land. Ze krijgen voedsel, 
onderdak en kleren en ook sociale, medische 
en psychologische ondersteuning.

Asielzoekers worden ondergebracht in collectieve en 

individuele opvangstructuren. De collectieve structuren 

zijn ontvangstcentra die beheerd worden door Fedasil, 

het Belgische Rode Kruis en andere organisaties. De 

individuele structuren zijn huizen die beheerd worden 

door de OCMW‘s (Lokale Opvanginitiatieven). Het zijn 

"open" opvangstructuren, wat betekent dat wie er verblijft 

zich vrij in en uit het centrum mag begeven. Ze krijgen 

voedsel, onderdak en kleren en ook sociale, medische en 

psychologische ondersteuning, een dag toelage (zakgeld) 

en toegang tot legale bijstand en andere diensten (zoals 

vertalers en opleidingen).

WAT IS HERVESTIGING?

Het hervestigen van vluchtelingen is de selectie en het 

overbrengen van vluchtelingen van een staat waarin ze 

bescherming zochten naar een derde land dat hen toelaat 

- als vluchteling - met een permanente verblijfsvergunning. 

Hervestiging is een middel ter bescherming van 

vluchtelingen waarvan het leven en de vrijheid bedreigd 

is. Het is een 'duurzame oplossing' voor vluchtelingen 

(naast lokale integratie en vrijwillige repatriatie) en een 

uitdrukking van de solidariteit met de ontwikkelingslanden 

die het merendeel van 's werelds vluchtelingen opvangen.

In de EU betekent hervestiging het verplaatsen van 

vluchtelingen van een land buiten de EU naar een EU-

lidstaat. Hervestiging is een hoeksteen van de externe 

dimensie van het asielbeleid van de EU en is een manier om 

de solidariteit van de EU met derde landen te tonen.



WAT IS RELOCATIE?

Relocatie is het overbrengen van asielzoekers van de ene 

EU-lidstaat naar de andere. Het is een intra-EU-proces 

waarbij EU-lidstaten andere lidstaten helpen met de 

opvang van de relatief groot aantal asielzoekers door 

een deel zelf op te nemen. Relocatie is een uiting van 

solidariteit binnen de EU, in het bijzonder met de landen 

aan de grenzen van de EU die een groot aantal asielzoekers 

ontvangen.

WAT IS MENSENSMOKKEL?

Mensensmokkel is het faciliteren, transporteren, pogen 

tot transporteren of illegaal binnenbrengen van mensen 

over een internationale grens, waarbij de wetten van een 

of meerdere landen worden geschonden. Dit kan gebeuren 

op clandestiene wijze of door bedrog, bijvoorbeeld door 

gebruik te maken van frauduleuze documenten.

Vaak gebeurt mensensmokkel om een financieel of 

ander materieel gewin voor de smokkelaar te realiseren. 

Het is echter geen misdaad om als vluchteling het 

grondgebied binnen te komen zonder toestemming. Soms 

gebeurt het dat mensen smokkelaars inschakelen voor 

familiehereniging. Doorgaans gebeurt mensensmokkel met 

instemming van de personen die worden gesmokkeld en 

die hiervoor vaak aanzienlijke bedragen neertellen.

Goodwill-ambassadrice Barbara 
Hendricks in Convivial met een Guinees 
vluchtelingengezin. © UNHCR/Marc Deville

Efi Latsoudi speelt met 
vluchtelingenkinderen in 
het “PIKPA village” op het 
Griekse eiland Lesbos.  
© UNHCR/Gordon Welters



WAT IS MENSENHANDEL?

In tegenstelling tot mensensmokkel is mensenhandel 

zelden met instemming van de persoon die wordt 

verhandeld. Bij mensenhandel is de verhandelde 

persoon duidelijk het slachtoffer van criminele 

uitbuiting. Bij mensenhandel is het voornaamste doel 

profijt te halen uit de uitbuiting van het slachtoffer. 

Daaruit volgt dat fraude, geweld of dwang een 

belangrijke rol spelen bij mensenhandel. Vaak worden 

verhandelde personen zodra ze hun bestemming 

bereiken uitgebuit als onderdeel van een of andere 

vorm van gedwongen arbeid.

EEN DUIDELIJK 
ONDERSCHEID TUSSEN FEIT 
EN VERONDERSTELLING IS 
CRUCIAAL. EEN VAGE LIJN 
KAN ZORGWEKKENDE 
GEVOLGEN HEBBEN.

België. UNHCR licht zijn 
beleidsplannen met betrekking 
tot de vluchtelingencrisis toe bij 
de EU.  © UNHCR/Natalie Hill 

Zuid-Soedanese vluchtelingen in 
Oeganda. De meest opvanglanden 
zijn ontwikkelingslanden.  
© UNHCR/David Azia



DE ASIELPROCEDURE

INDIENING VAN EEN ASIELAANVRAAG
De aanvraag wordt doorgaans ingediend bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel. Die registreert 

de asielaanvraag en gaat na of België overeenkomstig 

de Dublin-richtlijn verantwoordelijk is voor de verdere 

behandeling van de asielaanvraag. Indien een andere 

lidstaat verantwoordelijk is, kan België de asielzoeker 

overbrengen naar die lidstaat.

ONDERZOEK EN BESLISSING
De asielaanvraag op zich wordt onderzocht door de 

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen 

(CGVS). In een gesprek met een medewerker van het CGVS 

kan de asielzoeker zijn verhaal vertellen en de redenen 

voor de asielaanvraag toelichten. Het CGVS onderzoekt 

daarop de geloofwaardigheid en waarheidsgetrouwheid 

van die verklaringen, waarna het beslist om de 

vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming al dan 

niet toe te kennen. Zolang deze procedure loopt, krijgt de 

asielzoeker een tijdelijke verblijfsvergunning.

BEROEP
Indien de asielzoeker niet akkoord gaat met de beslissing 

van het CGVS kan hij beroep aantekenen bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Deze instelling kan 

de beslissing van het CGVS bevestigen (de beslissing blijft 

ongewijzigd), amenderen (de beslissing wordt gewijzigd) of 

tenietdoen (het CGVS moet een nieuw onderzoek doen).

Irak. Ontheemde Irakezen ontvluchten het geweld in Mosul. © UNHCR/Ivor Prickett



HET INTERVIEWEN VAN 
VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS

FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Let op wanneer je beelden maakt die mensen kunnen 

identificeren. Vergewis je ervan dat de onderschriften 

accuraat zijn. Spreek bij twijfel omtrent het gebruik van 

beelden met de geportretteerde personen en zorg ervoor 

dat je hun toestemming hebt verkregen om de foto of tv-

beelden te gebruiken.

Mensen die vluchten voor vervolging laten gezinnen 

achter die te maken kunnen krijgen met vergeldingen 

door repressieve regimes ten gevolge van de identificatie 

van verwanten in België. Bannelingen die politieke 

activisten waren in andere landen, lopen het risico 

op doodsbedreigingen of aanvallen door agenten van 

een regime of door aanhangers van een regime in 

België. Asielzoekers en vluchtelingen hebben recht op 

bescherming van hun privacy. Besteed bijzondere zorg aan 

de identificatie van kinderen. Hen enkel omwille van het 

feit dat ze de status van asielzoeker of vluchteling hebben 

onder de aandacht brengen, kan leiden tot ongeoorloofde 

discriminatie en vijandigheid.

ZORG VOOR CORRECTE  
FEITEN EN CIJFERS

Een duidelijk onderscheid tussen feiten en 

veronderstellingen is essentieel. Een vage lijn kan 

zorgwekkende gevolgen hebben. Het loont steeds 

de moeite om cijfers die door politici of andere 

belanghebbenden worden aangehaald te verifiëren. 

Vermeld om de geloofwaardigheid te verhogen de bron van 

statistieken.

Asielzoekers en vluchtelingen hebben het recht  

om gehoord te worden en velen hebben wonderlijke 

verhalen te vertellen. 

Maar angst voor represailles in hun thuisland, 

stereotyperingen, negatieve beeldvorming en publieke 

vijandigheid maken velen weigerachtig om met journalisten 

te praten. Wanneer je iemand wil interviewen:

 ĵ wees duidelijk omtrent jouw opzet;

 ĵ besteed aandacht aan verzoeken om anoniem te blijven;

 ĵ informeer jezelf over de landen van herkomst.

Het is een misdrijf om een asielzoeker zonder diens 

toestemming te identificeren. Het is hierbij belangrijk om 

op te merken dat de verplichting om de identiteit van een 

asielzoeker te beschermen blijft gelden ongeacht diens 

status, of hij nu een vluchteling is, een genaturaliseerde 

Belgische burger of iemand van wie de aanvraag is 

afgewezen.

Mensen die vluchten voor vervolging 
laten gezinnen achter die te maken 
kunnen krijgen met vergeldingen door 
repressieve regimes ten gevolge van de 
identificatie van verwanten in België.



 
KEN UW EXPERTEN

Wanneer je je baseert op experten en gespecialiseerde 

organisaties, helpt het om hun details te controleren en zo 

het publiek context te verschaffen - ze hebben doorgaans 

websites die achtergrondinformatie bieden. Vermijd 

je te baseren op een enkele bron, zeker bij omstreden 

onderwerpen. Er is een breed aanbod om uit te kiezen. Zie 

bijvoorbeeld data.unhcr.org.

VERSLAGGEVING OVER  
HET ZOEKEN NAAR ASIEL

Relatief weinig aandacht gaat naar de misbruiken op het 

vlak van mensenrechten en de conflicten die mensen ertoe 

dwingen om hun huizen te ontvluchten. Niettemin zou 

het aanreiken van deze context de kwaliteit van het debat 

over het asielthema verbeteren. Er is een overvloed aan 

verslaggeving geweest omtrent de factoren die mensen 

naar België zouden lokken. Maar voor een asielzoeker 

zijn het verlangen naar veiligheid en de culturele en 

familiale banden misschien wel doorslaggevender dan de 

toegang tot voordelen. Het internet biedt een weelde aan 

achtergrondinformatie: een evenwicht kan worden bereikt 

door te verwijzen naar een verscheidenheid aan bronnen 

(zie nuttige bronnen).

Irak. Ontheemde Irakezen ontvluchten het geweld in Mosul. © UNHCR/Ivor Prickett



HET AANHALEN VAN  
COMMENTAAR VAN DERDEN

Om misleidende of vervormde verslaggeving te vermijden, 

moet voorzichtig worden omgegaan met commentaar 

van derden en het belang dat daaraan wordt gehecht. 

Het publiceren van ongefundeerde uitspraken of 

commentaren is betreurenswaardige journalistiek. Bij 

onderwerpen die met asiel te maken hebben, kan het 

publiceren van vijandelijke aantijgingen leiden tot angst 

en vijandigheid die niet op feiten is gestoeld. Neem bij het 

citeren van officiële bronnen of overheidsbronnen quotes 

op van organisaties die vluchtelingen en asielzoekers 

vertegenwoordigen om zo een eerlijke en evenwichtige 

verslaggeving te verkrijgen.

THERE HAS BEEN AN ABUNDANCE 
OF REPORTING ON SO-CALLED 
‘PULL’ FACTORS WHICH ATTRACT 
PEOPLE TO BELGIUM.

ER IS EEN OVERVLOED AAN 
VERSLAGGEVING GEWEEST 
OMTRENT DE FACTOREN 
DIE MENSEN NAAR BELGIË 
ZOUDEN LOKKEN.

Toegetakeld maar niet gebroken door zes 
jaar conflict in Syrië, belichaamt de jonge 
Wafaa het beste en het slechtste van een 
door oorlog verscheurd land. © UNHCR

Ethiopië / Zuid-Soedanese vluchtelingen / Gatdet, 
11, en zijn broer (niet in beeld) keren terug naar 
school nadat ze hun boeken hebben ontvangen.   
© UNHCR/Catianne Tijerina



NUTTIGE 
BRONNEN

GEDRAGSCODE VOOR 
JOURNALISTEN

	 	www.rvdj.be/journalistieke-code

	 	www.rvdj.be/sites/default/files/pdf/code-rvdj.pdf

PERS

Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) 

	 +32 (0)2 777 08 40 

	 www.journalist.be 

	 info@journalist.be 

	 	Huis van de Journalist,  

Zennestraat 21, 1000 Brussel

Raad voor de Journalistiek Ombudsman 

	 +32 (0)2 230 27 17 

	 www.rvdj.be 

	 info@rvdj.be 

	 	IPC Residence Palace,  

Wetstraat 155, 1040 Brussel

België. De Syrische vluchteling en 
zwemmer Rami Anis traint voor de 
Olympische Spelen van Rio in 2016. 
 © UNHCR/Gordon Welters



BELANGRIJKSTE ASIELINSTANTIES
Dienst Vreemdelingenzaken

	 +32 (0)2 793 80 00 

	 www.ibz.be/sites/dvzoe

Convivial

	 +32 (0)2 503 43 46 

	 www.convivial.be

Coordination et initiatives pour  

réfugiés et étrangers (CIRE)

	 + 32 (0)2 629 77 10 

	 www.cire.be

Federaal Agentschap voor  

de opvang van asielzoekers

	 +32 (0)2 213 44 18 

	 www.fedasil.be/nl

Federaal Migratiecentrum (Myria)

	 +32 (0)2 212 30 00 (general) 

	 www.myria.be/nl

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

	 0473 88 65 97 

	 www.vluchtelingenwerk.be

Commissariaat-Generaal voor  

de Vluchtelingen en Staatlozen

	 +32 (0)2 205 51 11 

	 www.cgvs.be/nl/over-cgvs

Rode Kruis

	 +32 (0)471 62 29 70 

	 www.rodekruis.be (Vlaanderen)

Raad voor vreemdelingenbetwistingen

	 + 32 (0)2 791 60 00 

	 www.rvv-cce.be/nl

Omar (5 jaar) en zijn zus Hadil (4 jaar) uit Syrië spelen in 
het door de overheid beheerde kamp Kara Tepe op het 
Griekse eiland Lesbos. © UNHCR/Roland Schönbauer

Een Zuid-Soedanese jongen die met zijn familie uit 
Zuid-Soedan wegvluchtte omwille van het aanhoudende 
geweld, zit bij zijn huis in Jabarona, een van de twaalf 
open gebieden in Soedan. © UNHCR/Hassan Babilonia



INTERNATIONALE 
ORGANISATIES

Amnesty International 

Een mensenrechtenorganisatie die 

streeft naar de eerbiediging van alle 

mensenrechten en naar gelijkheid. 

	 +32 (0)2 669 37 37 

	 www.amnesty.be

Europese Raad voor Vluchtelingen en 

Ballingen (ECRE) – Een pan-Europese 

instelling van 90 ngo's die de rechten van 

vluchtelingen, asielzoekers en ontheemden 

willen verdedigen en uitbreiden. 

	 +32 (0)2 234 3800 

	 www.ecre.org

Human Rights Watch – Een mensenrechtenorganisatie die streeft naar de 

eerbiediging van alle mensenrechten en naar gelijkheid. 

	 +32 (0)2 732 2009 

	 www.hrw.org

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) – Streeft naar een ordentelijk 

en humaan beheer van migratie en naar humanitaire bijstand voor migranten in 

nood, waaronder vluchtelingen. 

	 +32 (0)2 287 74 22 

	 www.belgium.iom.be

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) – Het Hoog Commissariaat 

voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties ijvert voor de bescherming van 

de rechten en het welzijn van vluchtelingen en asielzoekers door het verlenen 

van bijstand, training en ondersteuning aan overheden en de promotie van de 

beste standaarden inzake wetgeving, beleid en procedures. 

	 +32 (0)2 627 59 99 

	 www.unhcr.be

Democratische Republiek Congo. Inwoners uit Burundi zoeken 
toevlucht in hun buurland.  © UNHCR/Eduardo Soteras Jalil




