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publicatieplicht
ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), De VN-Vluchtelingenorg.

Nummer Kamer van
Koophandel
Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

UNHCR Nederland Postbus 18815 2502 EV Den Haag
0 7 0 2 5 0 1 8 1 5

E-mailadres

netth@unhcr.org

Website (*)

https://www.unhcr.org/nl/wie-we-zijn/anbi-status/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 3 9 5 9 6 3 6
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

In 132 landen met 520 kantoren, met 17,878 mederwerkers

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Filippo Grandi (Hoge Commisaris van de VN voor vluchtelingen)

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

Meer informatie over onze bestuurssamenstelling is te vinden op
https://www.unhcr.org/governance.html, evenals een organigram.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

UNHCR is door de Verenigde Naties gemandateerd om internationale actie voor
wereldwijde bescherming van vluchtelingen en de oplossing van
vluchtelingenproblemen te leiden en te coördineren. Het primaire doel van UNHCR is
het beschermen van de rechten en het welzijn van mensen op de vlucht. In haar
inspanningen om dit doel te bereiken streeft UNHCR ernaar dat iedereen het recht kan
uitoefenen om asiel aan te vragen en een veilig toevluchtsoord kan vinden in een
andere staat, en vrijwillig naar huis kan terugkeren. UNHCR zoekt ook naar duurzame
oplossingen voor hun benarde situatie. De inspanningen van UNHCR worden
opgelegd door het Statuut van de organisatie en geleid door het Verdrag van de
Verenigde Naties van 1951, betreffende de status van vluchtelingen en het
bijbehorende 1967 Protocol. Het internationale vluchtelingenrecht biedt een essentieel
beginselenkader voor de humanitaire activiteiten van UNHCR.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De doelstellingen van de organisatie zijn terug te vinden in het mandaat van de
organisatie voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
(https://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c39e1/statute-office-united-nations-high-c
ommissioner-refugees.html), maar ook in de missieverklaring die UNHCR zelf heeft
geschreven (https://www.unhcr.org/4565a5742.pdf). Een overzicht van onze
activiteiten vindt u in ons Annual Global Report (https://bit.ly/GlobalYearReport, pagina
12) of op onze website (https://www.unhcr.org/what-we-do.html).

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

UNHCR vertrouwt bijna volledig op vrijwillige bijdragen. Individuele regeringen en de
Europese Unie zorgen voor 85 procent van ons budget. Nog eens 11 procent is
afkomstig van particulieren en de particuliere sector, waaronder stichtingen, bedrijven
en het publiek. Toch ontvangt UNHCR doorgaans slechts de helft van het benodigde
geld per jaar. Een overzicht van onze inkomstenbronnen vindt u in ons Annual Global
Report (https://bit.ly/GlobalYearReport, pagina 18).
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

UNHCR zet zich in om levens te redden, rechten te beschermen en een betere
toekomst op te bouwen voor vluchtelingen, ontheemde gemeenschappen en
staatlozen. We werken eraan om ervoor te zorgen dat iedereen het recht heeft om
asiel aan te vragen en toevlucht te zoeken tegen geweld of vervolging. Het budget
wordt voornamelijk toegewezen aan de vastgestelde wereldwijde strategische
prioriteiten, die zijn bedoeld om 1) een gunstige beschermingsomgeving te creëren en
in stand te houden, 2) veiligheid te bieden tegen geweld en uitbuiting, 3) in
basisbehoeften en -diensten te voorzien, 4) een eerlijk beschermingsproces en
documentatie te garanderen, 5) zelfredzaamheid van de gemeenschap te creëren en
6) duurzame oplossingen te vinden. Meer informatie over hoe ons budget wordt
besteed, is te vinden in ons Annual Global Report (https://bit.ly/GlobalYearReport).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Het beleidsplan is te vinden op deze pagina: https://www.unhcr.org/50a4c2b09.pdf.
Alle beleidsregels van UNHCR staan op deze pagina: https://bit.ly/UNHCRpolicies.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Ons beloningsbeleid vindt u in onze meest recente Annual Financial Report
(https://www.unhcr.org/6142ca1b4.pdf).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De lijst met activiteiten die we in 2020 hebben uitgevoerd vindt u in onze Annual Global
Report (https://bit.ly/GlobalYearReport).

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://bit.ly/GlobalYearReport

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2

–

2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€ 46.773.006

€ 39.079.241

Continuïteitsreserve

Materiële vaste activa

€ 262.111.656

€ 215.880.580

Bestemmingsreserve

Financiële vaste activa

€

+

+

€ 308.884.662
Voorraden

€ 254.959.821

€ 319.527.607

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Herwaarderingsreserve
Overige reserves

€ 205.021.205

Vorderingen &
overlopende activa

Bestemmingsfondsen

Effecten
Voorzieningen
Liquide middelen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€ 400.424.300

€ 469.440.500

+

+
Totaal

Link naar UNHCR's Annual Financial Report: https://www.unhcr.org/6142ca1b4.pdf > pagina 159. Let op: De bovengenoemde bedragen zijn
omgerekend van USD naar EUR.

+
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

2020

2019 (*)

€

Subsidies van overheden
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven
Overige subsidies

€

Baten van subsidies

+
€

0

0

€

0

6.002.023.313

€

4.668.679.688

6.002.023.313

€

4.668.679.688

1.432.980.368

€

1.254.708.705

0

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren
Nalatenschappen
Bijdragen van loterijinstellingen
Overige giften

+

Giften

Financiële baten
Overige baten

+
Som van de baten

Lasten
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)
Verstrekte subsidies & giften
Aankopen en verwervingen
Communicatiekosten
Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

3.834.642.945

Som van de lasten

€

5.321.739.877

€

4.752.534.598

Saldo van baten en lasten

€

680.283.436

€

-83.854.911

€
€

54.116.564

44.791.295

€

+

3.453.034.598
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Deze gegevens zijn ontleend aan ons Annual Financial Report
(https://www.unhcr.org/6142ca1b4.pdf) pagina 160. Let op: De bovengenoemde
bedragen zijn omgerekend van USD naar EUR.

https://www.unhcr.org/6142ca1b4.pdf

Open

