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TOP 5 NATIONALITEITEN DIE  
ASIELAANVROEGEN IN BELGIË2017

569
Turkije (*65%)LEGENDE:

Aantal eerste  
asielaanvragen in 2017
Erkenningspercentage*

*  Vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming 4 096
Syrië (*94%)

683
Somalië (*61%)

3 027
Afghanistan (59%)

1 101 
Irak (*39%)

VLUCHTELINGEN 
BESCHERMEN  
LEVENS HEROPBOUWEN

VLUCHTELING OF MIGRANT?

De juiste woorden zijn belangrijk.

EEN MIGRANT  is iemand die zijn gebruikelijke 
verblijfplaats verlaat en daarna ofwel een internationale 
grens oversteekt, ofwel binnen eigen land naar een 
andere plaats gaat. Daarbij maakt het niet uit 1) welke 
wettelijke status hij of zij heeft 2) of hij of zij vrijwillig of 
onvrijwillig gemigreerd is 3) waarom hij of zij gemigreerd 
is en 4) hoe lang hij of zij op de nieuwe locatie verblijft. 

EEN VLUCHTELING  is iemand die een 
internationale grens overgestoken heeft om in een ander 
land onderdak te vinden omwille van oorlog of vervolging. 
Daarom hebben ze recht op het internationaal erkende 
“vluchtelingenstatuut”, en dus recht op hulp van andere 
staten, van UNHCR en van andere organisaties. 

EEN ASIELZOEKER  is iemand die in een ander land is 
aangekomen en er een asielaanvraag heeft ingediend bij 
een bevoegde overheidsdienst, die zal onderzoeken of de 
asielzoeker daadwerkelijk nood heeft aan internationale 
bescherming. Bij een positief antwoord wordt de 
asielzoeker erkend als vluchteling (of krijgt hij subsidiaire 
bescherming), en krijgt hij of zij het recht om in het land 
te blijven. 

EEN INTERN ONTHEEMD PERSOON (IDP) 
 is iemand die zijn gebruikelijke woonplaats ontvlucht is, 
maar in eigen land veiligheid zoekt. Intern ontheemden 
kunnen zich verplaatsen om dezelfde redenen als 
vluchtelingen, of omwille van andere redenen, zoals 
bijvoorbeeld een natuur- of klimaatramp. 

EEN STAATLOZE is iemand die van geen enkel land 
de nationaliteit heeft.

DUURZAME OPLOSSINGEN

INTEGRATIE

Wanneer een vluchteling erkend is, zal hij of zij zich in het gastland 
integreren. Dat kan onder meer door opleidingen te volgen, te werken, 
en deel te nemen aan vrijetijds- en andere activiteiten. Integratie gebeurt 
door een hele waaier aan activiteiten. Voor de kinderen is naar school 
gaan vaak het belangrijkste middel om vlot te integreren. 

HERVESTIGING

Sommige kwetsbare vluchtelingen waarvoor geen duurzame oplossing 
werd gevonden in hun eerste asielland worden geselecteerd voor 
hervestiging in een derde land. Hervestiging is één van de legale manieren 
voor vluchtelingen om in veiligheid te geraken zonder een gevaarlijke reis 
te moeten ondernemen. 

GEZINSHERENIGING

Gezinshereniging brengt leden van eenzelfde gezin weer samen nadat ze 
van elkaar gescheiden werden. Vluchtelingen die een verblijfsvergunning 
hebben verkregen, hebben recht om gezinshereniging te vragen, maar 
moeten aan strenge voorwaarden voldoen. 

VRIJWILLIGE TERUGKEER 

Wanneer de situatie in het land van oorsprong het toelaat, kunnen 
vluchtelingen, als ze dat willen, worden geholpen door UNHCR om naar 
hun land terug te keren.

Jwana en Rozana zijn hervestigd in Liechtenstein. Zij zijn Koerden 
van Syrische origine en vluchtten eerst naar Turkije, waarna ze 

hervestigd werden in Europa. © UNHCR / Mark Henley
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WAT IS UNHCR?
UNHCR, het Hoog Commissariaat voor de 
Vluchtelingen van de Verenigde Naties, is een 
internationale organisatie die erop gericht is 
levens te redden, de rechten van vluchtelingen te 
beschermen, en aan een betere toekomst te bouwen 
voor vluchtelingen, ontheemde gemeenschappen en 
staatlozen. 

WAT IS EEN VLUCHTELING?
Een vluchteling is iemand die «uit gegronde vrees voor 
vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, 
het behoren tot een bepaalde sociale groep of 
zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het 
land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de 
bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van 
bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen».

Belangrijkste opvanglanden :  
Turkije, Pakistan, Uganda, Libanon, Iran, …

57% van de vluchtelingen komt uit drie  
landen: Syrië, Afghanistan, Zuid-Soedan

85% van de vluchtelingen bevindt  
zich in een ontwikkelingsland

$8,275 miljard
Het budget dat in juli 2018 wereldwijd  
nodig is om  mensen op de vlucht te helpen 

68,5 miljoen
aantal mensen op de vlucht (eind-2017)* waarvan 

25,4 miljoen vluchtelingen

128
aantal landen waar UNHCR-personeel  
aan het werk is

FEITEN & CIJFERSFEITEN & CIJFERS

BELGIË Wereldwijd

RECHTEN EN PLICHTEN VAN 
VLUCHTELINGEN
Het Verdrag van 1951 en het Protocol van 1967 betreffende de status 
van vluchtelingen bepalen de rechten die staten aan vluchtelingen geven. 
De 143 staten die het Verdrag hebben geratificeerd moeten met UNHCR 
samenwerken zodat het zijn mandaat kan uitoefenen.

Een van de basisprincipes van het Verdrag is dat een vluchteling of een 
asielzoeker niet mag worden teruggestuurd naar een land of een gebied 
waar zijn leven of vrijheid in gevaar is. Dit noemt men het beginsel van 
non-refoulement. Het Verdrag van 1951 geeft vluchtelingen ook recht op 
non-discriminatie, op bewegingsvrijheid, op toegang tot de arbeidsmarkt 
en sociale dienstverlening en op het verkrijgen van identiteits- en 
reisdocumenten. 

Elke vluchteling moet volledig geïnformeerd worden over zijn of haar 
rechten en plichten, in een taal die hij of zij machtig is. Vluchtelingen 
hebben ook recht op juridische bijstand die hen de mogelijkheid moet 
bieden om internationale bescherming te genieten en hun recht op asiel 
te laten gelden.

Vluchtelingen moeten net als andere burgers de wetten en regelgeving 
van hun asielland naleven. Ze moeten ook alle wetten rond het handhaven 
van de openbare orde naleven.

UNHCR helpt op verschillende manieren, afhankelijk 
van de omstandigheden in het asielland. In sommige 
landen speelt UNHCR een rechtstreekse operationele 
rol en verleent het zelf bescherming en bijstand 
aan vluchtelingen. In andere landen ondersteunt en 
adviseert UNHCR bij de ontwikkeling van het nationale 
asielsysteem.

13 833
totaal aantal asielzoekers die bescherming ontvingen 
(vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming) in 
2017. 

$17 miljoen
De financiële bijdrage van België aan UNHCR  
(juli 2018) voor vluchtelingen wereldwijd. 

769 
aantal niet-begeleide kinderen die asiel aanvroeg in 
België (2017).

WAT DOET UNHCR IN BELGIË? 
UNHCR heeft al sinds 1951 een kantoor in België, het 
jaar waarin het Vluchtelingenverdrag in werking trad. De 
voornaamste activiteiten zijn: 

 Advies geven aan asielinstanties en aan organisaties 
die vluchtelingen helpen (juristen, maatschappelijke 
assistenten, ngo’s, ...) over vluchtelingenrecht en de 
wetgeving rond asiel en staatloosheid, om er voor te 
zorgen dat ze in overeenstemming zijn met internationale 
rechtsnormen. 

 Verzekeren dat het beginsel van non-refoulement 
gerespecteerd wordt, zodat geen enkele vluchteling wordt 
teruggestuurd naar een land waar hij of zij het risico loopt te 
worden vervolgd.

 Vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen informeren over 
hun rechten en plichten. 

 Bijstand verlenen aan in België hervestigde vluchtelingen 
en aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning 
hebben verkregen, in het kader van hun procedure tot 
gezinshereniging met naaste familieleden.

 Het publieke bewustzijn verhogen over vluchtelingen en 
aandacht vragen voor hun levensomstandigheden. 

 Opleidingen geven over vluchtelingen en staatlozen.

 Proactief samenwerken met bedrijven, organisaties en 
mensen die bereid zijn bij te dragen aan innovatieve 
oplossingen voor de problemen waarmee vluchtelingen 
geconfronteerd worden.

	 Yahia Ahmed praat met een personeelslid van UNHCR buiten 
de Baghdad School in Sana’a, de hoofdstad van Jemen. Hij 
verblijft er tijdelijk nadat hij Al Hudaydah, een havenstad aan 
de Rode Zee, moest ontvluchten. © UNHCR / Shadi Abusneida

Omslagfoto: Voor Madina, een Afghaanse vluchtelinge die nu 
in Brussel woont, betekent geluk: “godsdienstvrijheid, vrijheid 
van denken en vrije meningsuiting.”

			De Syrische vluchtelinge Rania voert onderzoek in het labo voor haar doctoraat 
aan de universiteit van Mons. © UNHCR / Veronica J. Taco Taco

	 De Togolese vluchteling en kok Cyrille wil mensen gezond leren koken en de verspilling van voedsel tegengaan. Tijdens het Refugee Food Festival in 
Brussel kookte hij in het restaurant Humus x Hortense. In de gerechten werden vooral biologische en seizoensproducten gebruikt. ©UNHCR / Bea Uhart

Elk jaar wordt 
Wereldvluchtelingendag 
gevierd op 20 juni.

*  Voor de meest recente feiten en aantallen over vluchtelingenbe-
wegingen op de Middellandse Zee, ga naar: data.unhcr.org

UNHCR waakt erover dat elk vervolgde persoon zijn 
recht kan uitoefenen om asiel aan te vragen en een veilig 
toevluchtsoord kan vinden. UNHCR zoekt duurzame 
oplossingen voor vluchtelingen door hen te helpen 
terug naar hun land van oorsprong te gaan wanneer de 
omstandigheden dat toelaten, hen te helpen integreren in 
hun asielland of door hen in een derde land te hervestigen. 

HOE HELPT UNHCR DE VLUCHTELINGEN IN DE WERELD?




