
 

 

 

De identificatiefase 
 

Voor sommige vluchtelingen kan vrijwillige terugkeer mogelijk een duurzame 
oplossing zijn; anderen krijgen wellicht de kans om zich lokaal te integreren in het 
asielland. Voor nog anderen is hervestiging de enig mogelijke duurzame oplossing 
of de enige manier om bescherming te garanderen. De efficiënte en transparante 
identificatie van vluchtelingen voor wie mogelijk hervestiging vereist is, is 
essentieel om continue bescherming van vluchtelingen te garanderen. Een 
effectief en consistent identificatieproces is ook belangrijk om te garanderen dat 
vluchtelingen eerlijke toegang krijgen tot het hervestigingsproces. Bovendien kan 
dit de kans verkleinen op frauduleus gebruik van het hervestigingssysteem, of op 
vermoedens van willekeur bij de besluitvorming rond hervestiging. 

 
Een correcte identificatie van vluchtelingen die wellicht hervestiging behoeven, is 
een cruciaal en uitdagend aspect van het hervestigingsproces. Dit vereist 
gedetailleerde kennis van de vluchtelingenpopulatie, de gevaren waartegen ze 
moeten worden beschermd en hun specifieke behoeften, evenals een uitgebreide 
beoordeling van de vooruitzichten, d.w.z. hervestiging versus andere duurzame 
oplossingen. 

 
Om in aanmerking te komen voor hervestiging moeten personen of gezinnen: 

 
 voldoen aan de criteria voor hervestiging; en 
 behoren tot een of meer hervestigingscategorieën van de UNHCR. 

 
De criteria om in 
aanmerking te komen voor hervestiging zijn 
als volgt: 

 
 de aanvrager wordt door de UNHCR 

beschouwd als een vluchteling; en 
 de vooruitzichten voor alle duurzame 

oplossingen zijn beoordeeld, en 
hervestiging wordt gezien als de meest 
geschikte oplossing. 

 
Maar in uitzonderlijke omstandigheden kan hervestiging worden overwogen voor 
staatloze personen die geen vluchteling zijn maar voor wie hervestiging wordt 
gezien als de meest geschikte duurzame oplossing, en voor bepaalde afhankelijke 
gezinsleden van de niet-vluchteling, om de eenheid van het gezin te handhaven. 

 
Er zijn zeven aanvraagcategorieën voor hervestiging. De aanvraagcategorieën 
voor hervestiging zullen elkaar vaak overlappen, en de aanvragen kunnen dan 
worden gedaan onder een primaire en een secundaire categorie. De zeven 
categorieën zijn: 

 
 BEHOEFTE AAN WETTELIJKE EN/OF FYSIEKE BESCHERMING van de 

vluchteling in het land van opvang (waaronder de dreiging van 'refoulement' 
(gedwongen terugkeer) naar hun land van oorsprong); 

 SLACHTOFFERS VAN GEWELD EN/OF MARTELING, vooral als repatriëring of 
asielomstandigheden kunnen leiden tot verdere traumatisering en/of 
verhoogd risico, of indien de juiste behandeling niet voorhanden is; 

 MEDISCHE GRONDEN, in het bijzonder als een levensreddende behandeling 
niet voorhanden is in het land van opvang; 



 VROUWEN EN MEISJES DIE GEVAAR LOPEN en die bescherming behoeven 
tegen gevaren die gerelateerd zijn aan hun geslacht; 

 GEZINSHERENIGING, indien hervestiging de enige manier is om gezinnen van 
vluchtelingen te herenigen die, vanwege hun vlucht of verplaatsing, zijn 
gescheiden door grenzen of hele continenten; 

 KINDEREN EN ADOLESCENTEN DIE RISICO LOPEN, indien hervestiging wordt 
ondersteund door een Best Interests Determination (BID); 

 HET ONTBREKEN VAN ALTERNATIEVE DUURZAME OPLOSSINGEN OP KORTE 
TERMIJN, wat in het algemeen alleen geldt als er op korte termijn geen 
andere oplossingen mogelijk zijn; indien hervestiging strategisch kan worden 
ingezet; en/of als dit mogelijkheden kan openen voor allesomvattende 
oplossingen. 

 
Het UNHCR Resettlement Handbook1 biedt gedetailleerde richtlijnen omtrent de 
identificatie van vluchtelingen die hervestiging behoeven, en de vereisten voor 
een aanvraag op grond van de eerder omschreven aanvraagcategorieën voor 
hervestiging. 

 
De identificatie van vluchtelingen die mogelijk hervestiging behoeven, is 
onderdeel van een continue, actieve en gezamenlijke inspanning van 
medewerkers van de UNHCR en de NGO-partners. 

 
De UNHCR heeft diverse tools ontwikkeld voor betere identificatie van kwetsbare 
personen voor wie hervestiging de meest geschikte vorm van bescherming is, en 
voor identificatie van populaties voor wie hervestiging een duurzame oplossing is. 
Deze tools omvatten onder andere de registratiedatabase proGres en een 
hulpmiddel voor identificatie van verhoogd risico: de Heightened Risk 
Identification Tool (HRIT). 

 

De UNHCR-veldkantoren hebben vaak al 
goede relaties met NGO´s die hulp bieden bij 
de begeleiding van en hulpverlening aan 
vluchtelingen die wellicht in aanmerking 
komen voor hervestiging. Daarnaast wil de 
UNHCR, met de steun van de IOM en partner-
NGO´s, vluchtelingen helpen om vrije en goed 
gefundeerde beslissingen te nemen, door 
informatie te bieden over duurzame 
oplossingen 

via doelgerichte sessies en mobiele begeleiding. Dit heeft al geleid tot goede 
resultaten , bijvoorbeeld in kampen in Thailand en Nepal. 

 
In sommige omstandigheden werken NGO´s samen met de UNHCR om mogelijke 
kandidaten voor hervestiging te identificeren en door te verwijzen. NGO´s werken 
ook als een soort hulpdienst, door extra medewerkers te leveren die ter plekke 
helpen bij een vroege beoordeling van hervestigingsbehoeften en bij de 
voorbereiding van hervestigingsaanvragen. 

 
Als een vluchteling is geïdentificeerd als een mogelijke kandidaat voor 
hervestiging, voeren UNHCR-medewerkers (en, indien van toepassing, de NGO-
hulpkrachten) gesprekken om de hervestigingsmogelijkheden te beoordelen. Als 
de hervestigingsbehoefte wordt bevestigd, wordt een registratieformulier voor 
hervestiging of Resettlement Registration Form (RRF) ingevuld. Het RRF is een 
primair hulpmiddel voor de UNHCR om de behoeften van individuele 
vluchtelingen te kunnen voorleggen aan een hervestigingsland. Het 
hervestigingsinterview wordt gevoerd door medewerkers van de UNHCR of van 
een gelieerde NGO die zijn ingeschakeld om de UNHCR-activiteiten te 
ondersteunen. Het grootste partnerschap van dit type is het 
UNHCR-ICMC samenwerkingsverband,2   waarin de ICMC zorg draagt voor de 
inroostering van 
ongeveer 300 professionals die ondersteuning bieden bij hervestigingsactiviteiten 
in UNHCR-veldkantoren. 



Hervestigingsidentificatie gebeurt vaak op een individuele basis, en de 
identificatie van groepen die hervestiging behoeven is een aanvulling op deze 
individuele identificatie. De groep kan worden gedefinieerd aan de hand van de 
situatie en de context (bijv. alle personen in een kamp) en/of specifieke 
kenmerken, zoals nationaliteit, aanvraag vluchtelingenstatus, of hun politieke, 
etnische of religieuze achtergrond, die hen kan onderscheiden van andere 
vluchtelingen in het land. 

 
De UNHCR publiceert elk jaar een overzicht van de wereldwijde 
hervestigingsbehoeften en -prioriteiten, in het rapport Projected Global 
Resettlement Needs.3 Deze publicatie zorgt voor bewustmaking inzake populaties 
die hervestiging behoeven, en vormt een belangrijk referentiekader in de dialoog 
inzake hervestigingsbehoeften, vaststelling van prioriteiten en 
de selectie van vluchtelingen voor hervestiging door hervestigingslanden. 

 

Foto´s: © UNHCR/P. Moore/februari 2011; © UNHCR/P. Ghimire/augustus 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1  http://www.unhcr.org/4a2ccf4c6.html 

2   http://www.icmc.net/icmc-unhcr-resettlement-deployment-scheme 

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