
 

 

 

De selectiefase 
 

De UNHCR identificeert vluchtelingen die behoefte hebben aan hervestiging, als 
onderdeel van haar mandaat om bescherming te bieden aan en duurzame 
oplossingen te zoeken voor vluchtelingen. Maar ook andere NGO´s en 
internationale organisaties spelen een belangrijke rol tijdens de identificatie- en 
selectiefases. Het zijn echter de staten die naar eigen inzicht, via hervestiging, 
permanente verblijfplaatsen in hun landen aanbieden. 

 
Hervestigingsstaten die geregelde hervestigingsprogramma´s voor vluchtelingen 
hebben opgesteld, stemmen ermee in om elk jaar een bepaald aantal aanvragen 
van vluchtelingen in overweging te nemen, via de UNHCR. Andere landen hebben 
wellicht geen jaarprogramma, maar kunnen vluchtelingen ad hoc hervestigen 
en/of speciale hervestigingsprogramma´s opstellen voor vluchtelingen met 
speciale behoeften. 

 
De UNHCR-beoordeling van de wereldwijde behoeften 
en prioriteiten inzake hervestiging via het jaarrapport 
Projected Global Resettlement Needs1  helpt staten 
om 
de prioriteiten en doelen van hun eigen 
hervestigingsprogramma´s te bepalen. Tijdens de 
ATCR (Annual Tripartite Consultations on 
Resettlement) die elk jaar in juli in Genève wordt 
gehouden, bespreken alle hervestigingspartners 
(overheden, NGO´s en internationale organisaties) de 
vastgestelde hervestigingsbehoeften en wordt er 
gestart met de hervestigingsplanning voor het 
volgende jaar. De UNHCR voert ook bilaterale 
gesprekken met staten om specifieke behoeften te 
bepalen die een bepaalde staat zou kunnen vervullen. 

 
Hervestigingsstaten bepalen de omvang en samenstelling van hun eigen 
hervestigingsprogramma´s, en beoordelen de Resettlement Registration Forms 
(RRF’s) die bij worden ingediend door de UNHCR, om te bepalen aan wie 
hervestiging wordt toegestaan. Hoewel de UNHCR alle staten tracht te overreden 
om zowel met de criteria voor hervestiging als met de vastgestelde internationale 
behoeften en prioriteiten rekening te houden, beslissen de hervestigingsstaten 
uiteindelijk over toelating van hervestigde vluchtelingen op basis van hun eigen 
beleid, criteria, wetten en migratieregelingen. De UNHCR verzoekt de 
hervestigingsstaten om tijdens dit proces af te zien van restrictieve en potentieel 
discriminerende integratiecriteria zoals gezinsomvang, leeftijd, gezondheid en 
religie, die het principe van beschermende hervestiging ondermijnen. 

 
Het UNHCR Resettlement Handbook bevat hoofdstukken over afzonderlijke 
landen2, met gedetailleerde informatie over de hervestigingsprogramma´s van 
elke hervestigingsstaat, inclusief beschrijvingen van de wetten en het beleid 
inzake hervestiging, de procedures voor selectie en verwerking van vluchtelingen, 
en de opvang- en huisvestingsdiensten die elke staat aanbiedt. 

 
 
 
 
 

1 
http://www.unhcr.org/51e3eabf9.html 

2 
www.unhcr.org/resettlementhandbook 

http://www.unhcr.org/4a2ccf4c6.html
http://www.unhcr.org/51e3eabf9.html
http://www.unhcr.org/resettlementhandbook


 

Het merendeel van alle hervestigingsprogramma´s voor vluchtelingen is gebaseerd 
op de aanbevelingen van specifieke vluchtelingen door de UNHCR, op basis van 
behoeften en prioriteiten die door de UNHCR en haar partners zijn vastgesteld, en 
op de presentatie van deze dossiers aan de staten voor hervestigingsoverweging.  

 

   

 

 

 

 

 

 

In deze procedures baseert men de selectie vaak op familiebanden of andere 
eerdere banden met het hervestigingsland. Soms ook worden personen die 
internationale bescherming behoeven, rechtstreeks geëvacueerd vanuit hun land 
van oorsprong. Dit betreft echter een totaal andere procedure voor hervestiging. 

 
De hervestigingsselectie gebeurt vaak via face-to-face interviews door 
overheidsfunctionarissen die naar het asielland zijn afgereisd voor een 
zogenaamde selectiemissie. En een groeiend aantal hervestigingslanden maakt 
de hervestigingsselectie puur op basis van de RFF die door de UNHCR is verstrekt. 
Dit noemen we dossierselectie. In omstandigheden waarin persoonlijke 
interviews niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege veiligheidsproblemen, kunnen 
hervestigingsstaten de hervestigingsinterviews ook voeren via 
videoconferencing. 

 
Sommige hervestigingslanden, waaronder vooral de USA, laten de eerste 
verwerking over aan NGO´s en de IOM, waarna hun immigratiefunctionarissen de 
hervestigingsdossiers beoordelen op geschiktheid. Hieruit blijkt eens te meer hoe 
belangrijk de rol is van zowel NGO´s als de IOM bij het ondersteunen van de 
UNHCR-veldkantoren, waar voortdurend nauw wordt samengewerkt ten behoeve 
van specifieke gevallen en groepen. 
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