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UNHCR IN ENKELE 
WOORDEN

UNHCR, het Hoog Commissariaat voor de 

Vluchtelingen van de Verenigde Naties, is een 

internationale organisatie die zicht toelegt op:

 » Levens redden

 » De rechten van vluchtelingen 
beschermen

 » Een betere toekomst 
bouwen voor vluchtelingen,  
ontheemde gemeenschappen 
en staatlozen.

 I Omslagfoto: Ifrah ontvluchtte de oorlog in Somalië en 
zocht daarna haar toevlucht in België. Ze leerde Frans 
en werkt bij de VZW Molenbeek Vivre Ensemble 
(MOVE). Ze heeft verschillende hobby’s waaronder 
koken voor haar vrienden. ©UNHCR/K. Vadino

HOE HELPT UNHCR DE 
VLUCHTELINGEN IN DE 
WERELD?
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. UNHCR waakt erover dat elk 

vervolgde persoon zijn recht kan uitoefenen om 

asiel aan te vragen en een veilig toevluchtsoord 

kan vinden.

 I Alin Nisa (22) en haar familie moesten tien dagen lopen om te ontsnappen aan 
het geweld in Myanmar tot ze het vluchtelingenkamp Kutupalong in Bangladesh 
bereikten. UNHCR heeft ze niet alleen voorzien van dekzeilen en bamboe, maar ook 
van keukensets, matten en dekens. ©UNHCR/Roger Arnold



ENKELE CIJFERS

Bron: UNHCR/juni 2019 (Global Trends 2018)



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 of zij de nationaliteit bezit, en die de 

bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van 

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen.

RECHTEN EN PLICHTEN  
VAN VLUCHTELINGEN
Het Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 en 

het Protocol van 1967 betreffende de status van 

vluchtelingen bepalen de rechten die staten aan 

vluchtelingen geven. 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  
HEEFT RECHT OP:
• volledige informatie over zijn of haar rechten en 

plichten in een taal die hij of zij machtig is;

• juridische bijstand die hem of haar de 

mogelijkheid moet bieden om internationale 

bescherming te genieten en zijn of haar 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.

 I Nadat zijn collega-journalisten werden gedood bij een aanval in Afghanistan, 
vluchtte Abbas naar België. Abbas leerde eerst Frans met de hulp van zijn mentor 
en nu vriend - Henriette. Hij studeert op dit moment politieke wetenschappen aan 
de VUB en leert daarnaast ook Nederlands. ©UNHCR/Beatrice Heredia

Beginsel van non-refoulement: Een van de 

basisprincipes van het Vluchtelingenverdrag is dat 

een vluchteling of een asielzoeker niet mag worden 

teruggestuurd naar een land of een gebied waar zijn 

of haar leven of vrijheid in gevaar zijn.



TERMINOLOGIE
DE JUISTE WOORDEN ZIJN BELANGRIJK

EEN VLUCHTELING is iemand die een 

internationale grens overgestoken heeft om 

in een ander land onderdak te vinden omwille 

van oorlog of vervolging. Daarom heeft hij 

of zij recht op het internationaal erkende 

“vluchtelingenstatuut”, en dus recht op hulp 

van andere staten, van UNHCR en van andere 

organisaties.

EEN MIGRANT is iemand die zijn of haar 

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/zij heeft 2) of hij/zij vrijwillig 

of onvrijwillig gemigreerd is 3) waarom hij/zij 

gemigreerd is en 4) hoe lang hij/zij op de nieuwe 

locatie verblijft.

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. 

Gedurende de procedure heeft deze persoon 

recht op opvang. Bij een positief antwoord wordt 

de asielzoeker erkend als vluchteling (of krijgt hij 

of zij subsidiaire bescherming), en krijgt hij of zij 

het recht om in het land te blijven.

EEN INTERN ONTHEEMD PERSOON (IDP) is 

iemand die zijn of haar 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 de nationaliteit 

van geen enkel land heeft.

 I Uit angst dat hij zou worden ingelijfd in het Syrische leger, vluchtte Numeir van zijn 
land naar Duitsland en liet zijn familie achter toen hij slechts 15 jaar oud was. UNHCR 
ondersteunde hem in het proces van gezinshereniging. Drie jaar later konden zijn vader, 
moeder en drie broers en zussen zich bij hem voegen in Duitsland. ©UNHCR/Chris Melzer

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.

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.

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.

VRIJWILLIGE TERUGKEER 
Wanneer de situatie in het land van oorsprong het toelaat, kunnen 

vluchtelingen, als ze dat willen, worden geholpen door UNHCR of andere 

organisaties om naar hun land terug te keren.



 I Net als duizenden andere vluchtelingen moest de 
kleine Raghda vluchten voor een militair offensief 
aan de Syrisch-Turkse grens. In de winter ontvangen 
de vluchtelingen in dit kamp in Bardarash, Irak, 
naast de basisbenodigdheden ook zaken zoals 
thermische dekens, geïsoleerde tentbedekkingen en 
kerosinekachels. ©UNHCR/Hossein Fatemi

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:

 l Advies geven aan asielinstanties en aan organisaties die 

vluchtelingen helpen (juristen, maatschappelijke assistenten, 

ngo’s, etc.) over vluchtelingenrecht en de wetgeving rond 
asiel en staatloosheid, om er voor te zorgen dat deze in 

overeenstemming zijn met internationale rechtsnormen. 

 l 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.

 l Vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen informeren over hun 

rechten en plichten. 

 l Verzekeren dat vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen 

toegang hebben tot hun rechten. 

 l 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.

 l Opleidingen geven over vluchtelingen en staatlozen.

 l Het publieke bewustzijn verhogen over vluchtelingen en 

aandacht vragen voor hun levensomstandigheden.

 l Samenwerken met de autoriteiten en verschillende NGO’s 

om opleidingen voor leerkrachten en lesmateriaal over het 

onderwerp vluchtelingen, asiel en migratie te verzorgen.

 l Proactief samenwerken met bedrijven, organisaties en mensen 

die bereid zijn bij te dragen aan innovatieve oplossingen voor de 

problemen waarmee vluchtelingen geconfronteerd worden.

BELGIË: ENKELE CIJFERS

Totaal aantal asielaanvragen  
in 2019

27 742

Totaal aantal erkende vluchtelingen  
in 2019 (vluchtelingenstatus of  

subsidiaire bescherming)

6 719

Totale bijdrage van België  
aan de activiteiten van UNHCR 
wereldwijd in 2019
Bron: UNHCR

€18,7 miljoen

WERELD  
VLUCHTELINGEN 

DAG

Top 5 nationaliteiten

379 Eritrea

660 Turkije

491 Irak

1 641 Syrië

674 Afghanistan

Bron: CGVS/januari 2020



Elk jaar op 20 juni, huldigt de hele wereld de moed, kracht en 
doorzetting van miljoenen vluchtelingen. Het is ook een gelegenheid 
om de balans op te maken van de huidige vluchtelingensituatie 
en na te denken over het mondiale antwoord op deze kwestie.

WERELD  
VLUCHTELINGEN 

DAG



WILT U EEN  
VERSCHIL MAKEN?
UNHCR is vaak de eerste die in noodsituaties 
ingrijpt en honderdduizenden mensen hulp 
kan verlenen.

Dankzij de genereuze bijdragen van 
stichtingen, bedrijven en particulieren zoals 
u, kan UNHCR een verschil maken voor 
mensen op de vlucht.

Wilt u een fondsenwervingsactiviteit 
starten of UNHCR als privé-onderneming 
ondersteunen? Heeft u vragen? Aarzel 
niet om contact met ons op te nemen via 
donors-belux@unhcr.org

U kunt ook een donatie doen op  
donate.unhcr.org

of via overschrijving:

UNHCR België 

Rekeningnummer: BE92 2100 0815 4823 

BIC : GEBABEBB 

Mededeling: Donatie

UNHCR 
Louizalaan 283 
1050 Brussel

 Belbr@unhcr.org 
 +(32) (0)2 627 5999

Blijf op de hoogte. Vind ons op www.unhcr.be 

Volg ons op:

@UNHCRBelgie   UNHCR Belgium   unhcr_belgium
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