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INLEIDING

In juni 2012 werkte vzw INTACT asiel- en 
VGV-aanbevelingen uit voor verschillende mi-
nisters, de Staatssecretaris bevoegd voor asiel 
en migratie en de Belgische asielinstanties. Een 
aantal van deze aanbevelingen werden reeds 
opgevolgd, tot genoegen van INTACT.

De recente evoluties in de wetgeving en 
rechtspraak, zowel op nationaal als internatio-
naal niveau, vergen een herwerking van deze 
aanbevelingen. Zo dienen bijvoorbeeld de her-
schikkingen van de Europese richtlijnen over de 
opvang van asielzoekers en de asielprocedure 
te worden opgemerkt alsook het feit dat de 
Europese instanties specifieke mededelingen 
hebben gedaan over VGV- en asielkwesties. 

Ten gevolge van de omzetting van de herschikte 
kwalificatierichtlijn werden er ook wijzigingen in 
de wetgeving doorgevoerd1 .

Bovendien verfijnt de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(verder EHRM) en het Hof van Justitie van de 
Europese Unie (verder HvJ) zonder oponthoud 
hoe de verplichtingen van de lidstaten betref-
fende de mensenrechten en het (Europese) 
asielrecht moeten worden geïnterpreteerd.

Overigens stemt INTACT haar aanbevelingen af 
op verschillende studies, zoals een studie van de 
rechtspraak die op aanvraag van onze vereni-
ging in 2013 werd uitgevoerd over de interpre-
tatie van het Verdrag van Genève i.v.m. VGV2 ,

studies van het UNHCR zoals “Too much 
pain”3 (statistische studie) en de “CREDO”-
studie4 (goede praktijken voor het geloofwaar-
digheidsonderzoek van de asielaanvraag). 

Tevens werden de aanbevelingen bijgewerkt 
naargelang de opinies van deskundigen die aan-
wezig waren op het colloquium van INTACT 
van 14 november 2013. Deze beschouwingen 
vinden grotendeels hun oorsprong in een 
studie van de rechtspraak van eind 2013 over 
de interpretatie van het Verdrag van Genève 
(1951) inzake de toepassing van VGV in een 
specifiek land, m.n. Guinee.

Ten slotte zijn er eveneens nieuwe aanbeveling-
en die voortvloeien uit de praktijkervaring van 
INTACT in het kader van haar juridische hulp 
aan asielzoekers en haar partnerverband met 
andere gespecialiseerde verenigingen zoals het 
Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen 
(BCHV) of de END FGM-campagne5 in-
zake meer internationale aspecten. Aangezien 
INTACT zich in het bijzonder over de asiel-
aanvragen van Guinee heeft gebogen, verwij-
zen deze aanbevelingen voornamelijk naar de 
rechtspraak die op dat land betrekking heeft.

De aanbevelingen zijn gericht aan de asielin-
stanties belast met de toepassing van het 
Vluchtelingenverdrag, aan politici bevoegd 
voor de opvang van asielzoekers, en voor be-
paalde aspecten eveneens aan het EASO en de 
Europese Commissie.

Deze aanbevelingen beogen de praktijk inzake 
de erkenning van de vluchtelingenstatus aan te 
passen wanneer VGV of schadelijke traditionele 
praktijken worden ingeroepen en zo te waken 
over de naleving van de verbintenissen en ver-
plichtingen van de staat.

1. Wet van 8 mei 2013 houdende diverse bepalingen tot wijziging van 
de wet van 15.12.80, BS 22 augustus 2013.

2. C. Lejeune en M. Grinberg; Studie van de rechtspraak: De interpreta-
tie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken door 
de RVV (oktober 2012 - mei 2013) Het geval van Guinee, INTACT, 
november 2013, http://www.intact-association.org/images/stories/docu-
ments/HetgevalvanGuineeNLweb.pdf

3. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Too Much Pain: 
Female Genital Mutilation & Asylum in the European Union - A Sta-
tistical Update (March 2014), March 2014, http://www.refworld.org/
docid/5316e6db4.html 

4. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Beyond Proof, 
Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report, May 2013, 
http://www.refworld.org/docid/519b1fb54.html 

5. De END FGM-campagne: een Europese campagne om een einde te 
maken aan VGV: http://www.endfgm.eu/en/ 
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Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een 
vorm van gendergebonden geweld die zowel op 
lichamelijk als psychisch vlak aanzienlijke schade 
aanricht en overeenstemt met “vervolging of 
ernstige schade” zoals bepaald in artikel 2 van 
de herschikte kwalificatierichtlijn. Dit rechtvaar-
digt de toekenning van het vluchtelingensta-
tuut6. Het terugsturen van een vrouw of meisje 
naar een land waar ze het risico loopt op VGV 
vormt een schending van de internationale ver-
plichtingen inzake de mensenrechten en in het 
bijzonder van het beginsel van non-refoulement7.

De internationale context inzake VGV is sinds 
de aanbevelingen van INTACT van juni 2012 
erg geëvolueerd. Bovenop een Resolutie van 
het Europese Parlement van 14 juni 2012 over 
het uitbannen van vrouwelijke genitale ver-
minking8, spoort een besluit van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties van 20 
december 20129 de lidstaten aan om de strijd 
tegen VGV op te voeren. Het roept de lidstaten 
op om bijzondere aandacht te schenken aan de 
internationale bescherming en steun aan vrou-
wen en meisjes die slachtoffer zijn geweest van 
VGV of die het risico lopen op VGV, hier inbe-
grepen vrouwelijke asielzoekers en migranten. 

Een mededeling van de Commissie aan het 
Europese Parlement en de Raad van 25 no-
vember 2013 getiteld: “Vrouwelijke genitale ver-
minking uitbannen” vormt een sterk engagement 

in de strijd tegen VGV10. Één van de beoogde 
doelstellingen van deze mededeling is dat de 
lidstaten in het huidige wetgevende kader van 
de EU inzake asiel de bescherming waarborgen 
van vrouwen die het risico lopen op VGV. De 
mededeling vermeldt expliciet dat de verschil-
lende herschikkingen van de Europese richt-
lijnen dergelijke specifieke kwesties inroepen 
en dat het Europese asielsysteem bijzondere 
aandacht vraagt voor de slachtoffers van VGV 
evenals een harmonisatie van de praktijken als 
er bij een asielprocedure met VGV rekening 
moet worden gehouden. De Commissie gaat 
dus een sterk engagement aan om een verbe-
terde bescherming in te voeren bij onderzoek 
van asielaanvragen van vrouwen en meisjes 
die besneden zijn of het risico hierop lopen.

Het engagement van de Commissie zoals uit-
eengezet in de vermelde mededeling wordt ten 
slotte ook bekrachtigd in een besluit van het 
Europees Parlement van 6 februari 201411 en 
in de Conclusies van de Raad van de Europese 
Unie12. Met deze instrumenten beoogt men de 
verbetering van de slachtofferhulp, inclusief de 
bescherming van vrouwen die krachtens de 
Europese asielregels een risico lopen op VGV13 .

RECENTE	EVOLUTIES	IN	INTERNATIONALE	
CONTEXT 2

6. Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 decem-
ber 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen 
of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een 
uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen 
voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming 
(herschikking), PB L/337/9 van 20.12.11, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:nl:PDF 

7. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR’s Contribution to 
the European Commission’s Consultation on Female Genital Mutilation in the EU, 
May 2013, http://www.refworld.org/docid/51a701594.html 

8. Resolutie van het Europees Parlement van 14.06.2012 over het uitbannen
van genitale verminking van vrouwen (2012/2684(RSP)), http://www.eu-
roparl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0261+0+DOC+XML+V0//NL 

9. Resolutie 67/146: Intensifying global efforts for the elimination of female genital 
mutilations, aangenomen door de AV van de VN op 20.12.12. http://www.un.org/
en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/146

10. Mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement en Raad; Vrouwelijke 
genitale verminking uitbannen, Brussel, op 25.11.2013 COM(2013) 833 final; http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0833:FIN:NL:PDF 

11. Besluit van het Europees Parlement van 6.02.2014 over de mededeling van 
de Commissie “Vrouwelijke genitale verminking uitbannen” (2014/2511(RSP)). 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2014-0105+0+DOC+XML+V0//NL 

12. Conclusies van de Raad “Preventing and combating all forms of violence 
against women and girls, including female genital mutilation”, Raad Justitie en 
Binnenlandse zaken, Luxemburg, 5 en 6 juni 2014. http://www.consilium.europa.
eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/143103.pdf 

13. Zie bijvoorbeeld paragraaf 19 van de Conclusies van de Raad waarbij de 
Lidstaten en de Commissie worden verzocht om “duidelijke richtsnoeren op nati-
onaal niveau te geven opdat de vrouwen en meisjes die aan vrouwelijke genitale ver-
minking zijn blootgesteld, internationale bescherming kunnen genieten. Hierbij dient 
men rekening te houden met richtlijn 2011/95/EU inzake normen voor de erkenning 
van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale be-
scherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen 
die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van deze 
bescherming”(vrije vertaling).
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AANBEVELINGEN	OP	INTERNATIONAAL 
NIVEAU

A/	RATIFICATIE	VAN	HET	VERDRAG	VAN	ISTANBUL

3

B/	AANBEVELINGEN	AAN	HET					
    EASO

Aanbeveling n° 1
gericht aan de Minister van 
Justitie en aan de regionale 
en gewesteli jke ministers die 
met geli jke kansen zi jn belast:
• Het Verdrag van Istanbul ratificeren binnen de kortst 
mogelijke termijn om zo te bevestigen dat België alle 
soorten van gendergebonden geweld wil voorkomen 
en bestrijden. 

Het Verdrag van Istanbul is het eerste 
Europese verdrag dat zich expliciet richt op 
gendergebonden geweld, de verschillende 
vormen ervan opsomt, en erkent dat er een 
link is met het Verdrag van Genève. Naast de 
bevestiging dat gendergebonden geweld in de 
zin van het Verdrag van Genève14 als vervolging 
en ernstige schade wordt beschouwd, eist  
het verdrag een gendergevoelige interpretatie  
van de gronden van vervolging, de verplichting 
om aan het gender aangepaste opvangpro-
cedures te voorzien, de oprichting van een 
ondersteunende dienst voor asielzoekers en een 
herbevestiging van het principe van non-refou-
lement voor slachtoffers van gendergebonden 
geweld. Bovendien voorziet het verdrag 
eveneens dat de lidstaten verplicht zijn om dit 
soort geweld te voorkomen en doeltreffende 
maatregelen in te voeren.

Het Verdrag van Istanbul heeft de tien vereiste 
ratificaties verkregen en gaat op 1 augustus 
2014 van kracht. Hoewel België het Verdrag 
reeds in september 2011 ondertekende, heeft 
ons land het tot op heden nog niet geratifi-
ceerd.

Gezien België een pionier is in de verdediging 
van de mensenrechten is het belangrijk dat ons 
land het Verdrag van Istanboel ratificeert. Het 
is immers het resultaat van een lang proces en 
een belangrijke consensus binnen de Raad van 
Europa.

Het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken (verder EASO) is een Europees 
agentschap dat in februari 2011 werd op-
gericht om de praktische samenwerking in 
asielmaterie te bevorderen door de uitwisseling 
van informatie en goede praktijken tussen de 
landen van de Europese Unie15. Het EASO 
promoot in die zin de goede praktijken en een 
gemeenschappelijke benadering van de gen-
derproblematiek, in het bijzonder wat de op-
leiding van het personeel van de asieldiensten 
en de informatie over het land van herkomst 
betreft. Dit past eveneens in het kader van de 
concretisering van het Europees asielsysteem : 
CEAS (Common European Asylum System).

Het EASO heeft een deskundige in de gen-
derproblematiek aangeworven en er wordt 
momenteel een opleidingsmodule over 
gender uitgewerkt. INTACT maakt deel uit 
van de informele “referentiegroep” die de 

genderdeskundige adviseert bij de uitwerking 
van deze module en is erg blij met deze sa-
menwerking16. De aanbevelingen van INTACT 
van 2012 werden op dit gebied dus opgevolgd. 

We zijn echter van mening dat de rol van het 
EASO op het gebied van informatie over 
het land van herkomst nog moet worden 
versterkt. De richtlijn betreffende de asielpro-
cedure voorziet voortaan dat het EASO of het 
UNHCR informatiebronnen zijn om actuele en 
relevante informatie te verkrijgen over de situa-
tie in het land van herkomst of over nuttige 
hulpmiddelen inzake de mensenrechten17. Het 
EASO verbindt zich ertoe ervoor te zorgen 
dat de informatie over het land van herkomst 
genderinformatie en informatie over de kind-
specifieke aspecten bevat. Het is voorzien dat 
het EASO zijn methodologie hiervoor herziet18. 

Bovendien zijn we van mening dat het EASO 
eveneens een controle zou moeten kunnen 
uitoefenen over de informatie omtrent het land 
van herkomst die door de lidstaten wordt ontwik-
keld. Die controle zou ervoor moeten zorgen dat 
men de kwesties i.v.m. gendergebonden geweld 
opneemt in de beschikbare informatie en dat over 
de neutraliteit en de onpartijdigheid van de infor-
matie en de methodologische en wetenschap-
pelijke grondslagen ervan wordt gewaakt. Dit laat 
toe de beschikbare informatie te harmoniseren 
rekening houdend met verschillende informatie-
bronnen zoals UNHCR, Amnesty International 
of andere ngo’s. Zo merken we bijvoorbeeld op 
dat de beschikbare informatie over de doeltref-
fende bescherming van meisjes tegen VGV in 
Guinee verschilt naargelang ze afkomstig is van het 
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken 
(Ambtsbericht 2013 over Guinee) dan wel van 
CEDOCA (SRB Guinee 2012). Deze discrepantie 

in de behandeling van een identieke objectieve 
situatie is erg bedenkelijk. Men beoogt immers ook 
de ongelijke behandeling van asielzoekers naar- 
gelang het land dat belast is met het onderzoek 
van de asielaanvraag te vermijden (zie verder). 

Momenteel is het EASO bezig met de ontwik-
keling van een “Quality Matrix” voor de lidsta-
ten. Het doel ervan is de uitwisseling van goede 
praktijken en de ontwikkeling van instrumenten, 
in het bijzonder wat betreft kwetsbare groepen. 

14. Verdrag van de Raad van Europa  inzake het voorko-
men en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld, Istanbul, 11.05.2011, art. 60.

15. Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europese Parlement en de 
Raad van 19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteu-
ningsbureau voor asielzaken, PB L 132, 29.05.2010, p. 11–28. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32010R0439 

16. De groep bestaat uit internationale verenigingen zo-
als ILGA Europe, ECRE, Amnesty International (End FGM 
European Campaign). INTACT is één van de nationale 
ngo’s die samen met Asylum Aid en het Hongaarse Hel-
sinki Committee deel uitmaken van deze referentiegroep 
en tussenbeide komen bij kwesties i.v.m. VGV en andere 
schadelijke traditionele praktijken.

17. Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 13.12.2011, op.cit.

18. Zie het Workplan 2014 van het EASO http://easo.euro-
pa.eu/latest-news/easo-published-its-2014-work-programme/ 

Aanbeveling n° 2
aan EASO

• De genderopleidingsmodule afwerken, deze 
op grote schaal verspreiden en de invoering er-
van opvolgen.
• Erover waken dat het werk van het EASO 
omtrent COI de genderdimensie en het “kind-
aspect” omvatten en een hieraan aangepaste 
methodologie gebruiken.
• De harmonisering onder de lidstaten opvolgen 
van de informatie over het land van herkomst.
• De uitwisseling van goede praktijken tussen de 
lidstaten blijven promoten met het oog op een 
gelijke en geharmoniseerde invoering van het 
Europees asielrecht, in het bijzonder wat VGV en 
gedwongen huwelijken betreft.
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C/	AANBEVELINGEN	AAN	DE	
EUROPESE COMMISSIE 

A/	OMZETTING	VAN	DE	RICHTLIJNEN	IN	NATIONAAL	

De omzetting in nationaal recht van de 
Europese richtlijnen betreffende opvang 
en procedure is voor juli 2015 voorzien. De 
Europese Commissie verbindt zich ertoe de 
uitvoering van deze omzetting op te volgen. Het 
zou nuttig zijn mocht de Commissie voorzien 
in een begeleiding die de landen ondersteunt 
bij het omzetten van deze richtlijnen, naar het 
voorbeeld van wat de Commissie in het kader 
van de omzetting van de richtlijn over gezinsher-
eniging heeft gedaan19. 

Deze richtsnoeren zouden de principes i.v.m. 
de identificatie van kwetsbare groepen kunnen 
opnemen, hetgeen een sleutelelement is voor 
de uitvoering van de procedure- of opvang-
waarborgen uit de richtlijnen. De richtsnoeren 
kunnen ook bestaande hulpmiddelen integreren 
zoals het Istanbul-protocol20, het document van 
de IRCT (International Rehabilitation Council 
for Torture Victims)21 of initiatieven van het 
UNHCR22. De Commissie werkt nauw samen 
met de Contactcomités die bestaan uit verte-
genwoordigers van de lidstaten en zorgde voor 
een informatie-uitwisseling over de identificatie 
van kwetsbare groepen. Het is wenselijk dat de 
Commissie de detectie van specifieke gender-
problemen, met name VGV,  opvolgt en onder-
steunt in het licht van de verbintenissen die ze 
hierover heeft gedaan in haar mededeling23.

Tenslotte draagt de Commissie in het kader 
van het programma van Stockholm een ver-
antwoordelijkheid inzake de invoering van het 
Europees asielrecht. In het bijzonder moet er bij 
asielkwesties over worden gewaakt dat “gelijk-
aardige gevallen op gelijkaardige wijze worden 
behandeld en dat deze behandeling tot het-
zelfde resultaat leidt”24.

Ten gevolge van de herschikkingen van de 
Europese asielrichtlijnen (kwalificatie-, proce-
dure- en opvangrichtlijnen) ontstaat de verplich-
ting deze maatregelen om te zetten in nationaal 
recht. De vervaldatum voor de omzetting van 
de kwalificatierichtlijn was december 2013, 
voor de andere twee moet dit vóór juli 2015 
gebeuren25.

1. KWALIFICATIERICHTLIJN
De kwalificatierichtlijn en de herschikking ervan  
hebben de verdienste dat ze de bescherming 
van vrouwen en meisjes t.a.v. VGV hebben ver-
sterkt door te vermelden dat vervolgingen de 
vorm kunnen aannemen van handelingen t.a.v. 
personen vanwege hun geslacht of t.a.v. kinde-
ren. 

De aanbevelingen van INTACT over de om-
zetting van de herschikte kwalificatierichtlijn 
werden opgevolgd. Het ging daarbij over de 
aanvoering van nadere gegevens wat betreft 
het behoren tot een sociale groep, het begrip 
binnenlands vluchtalternatief en het begrip 
beschermingsactoren, om zo de rechten van 
de asielzoekers te versterken. Aangezien deze 
argumenten regelmatig worden vermeld in ne-
gatieve beslissingen van asielinstanties, was het 
belangrijk om ze in de wet te preciseren. Zo 
kunnen ngo’s of ouders niet als beschermingsac-
toren in de zin van de wet worden beschouwd. 
Ten slotte werd er aan de wet toegevoegd dat 
het aangewezen zou zijn om terdege rekening te 
houden met genderaspecten, waaronder gende-
ridentiteit, wanneer moet worden vastgesteld of 
iemand tot een bepaalde sociale groep behoort 
of als men een eigenschap van zulke groep moet 
identificeren.

Een ander principe dat eveneens in wet werd 
omgezet bestaat erin dat de stopzetting van het 
vluchtelingenstatuut wegens een wijziging van 
omstandigheden niet van toepassing is als de 
vluchteling dwingende redenen, voortvloeiend 
uit vroegere vervolging, kan aanvoeren om de 
bescherming te weigeren van het land waarvan 
hij de nationaliteit bezit. Dit is primordiaal inzake  
gewelddaden zoals VGV of andere ernstige of 
traumatiserende vormen van mishandeling27.

Artikel 4.1 van de kwalificatierichtlijn over de 
vaststelling van de feiten en de bewijslast, 
die wordt gedeeld tussen de asielzoeker en 
de asielinstantie, werd echter slechts gedeelte-
lijk omgezet in het Koninklijk Besluit (KB) tot 
vaststelling van de procedure voor het CGVS28.
Dit artikel is nochtans belangrijk, want het bena-
drukt de nood van de asielinstantie die de asiel-
aanvraag onderzoekt om in samenwerking met 
de aanvrager de relevante elementen van de 
aanvraag te beoordelen (daar komen we verder 
op terug). Het lijkt dat enkel de verplichtingen 
van de asielzoeker met betrekking tot de bewijs- 
last werden omgezet, zonder dat hetzelfde werd 
gedaan voor de dossierbehandelaar. Een arrest 
van het Europese 

Aanbeveling n° 3  
aan de Europese
Commissie
• Richtsnoeren uitwerken voor de omzetting 
van de opvang- en procedurerichtlijnen in de 
verschillende lidstaten, in het bijzonder voor de 
VGV-kwesties zoals opgenomen in de medede-
ling van de EU hierover;
• De invoering van het Europees asielsysteem 
opvolgen, met inbegrip van de herschikkingen 
van de richtlijnen, en waken over een gehar-
moniseerde interpretatie in de lidstaten van de 
kwesties in verband met VGV of gedwongen 
huwelijken.

19. Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europese Parle-
ment betreffende richtsnoeren voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/
EG inzake het recht op gezinshereniging, COM(2014) 210 final, Brussel, 
03.04.14.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5
2014DC0210&rid=1 

20. Istanbul-protocol - Handboek over effectief onderzoek en documen-
tatie van marteling en andere wrede, onmenselijke of vernederende 
behandeling of straf, 9.08.1999. http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/
rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50c83f6d2  

21 Recognising victims of torture in national asylum procedures, A com-
parative overview of early identification of victims and their access to 
medico-legal reports in asylum-receiving countries, IRCT, 2013.

22 Zie bijvoorbeeld het e-learning tool “United to END FGM” bestemd 
voor beroepsmensen uit de asielsector. http://www.uefgm.org/ 

23 Mededeling van de Commissie aan het Europese Parlement en de 
Raad: “Vrouwelijke genitale verminking uitbannen”op.cit.

24 Het programma van Stockholm — Een open en veilig Europa ten 
dienste en ter bescherming van de burger, 4.05.2010, PB EU C 115/1,  
hoofdstuk 6.2.: “Het is essentieel dat asielzoekers op een gelijkwaardig ni-
veau behandeld worden wat betreft opvangvoorwaarden, en op hetzelfde 
niveau qua procedurele regelingen en statusbepaling, ongeacht de lidstaat 
waar zij hun verzoek indienen. De vuistregel moet zijn dat gelijke gevallen 
gelijk behandeld worden met een gelijk resultaat tot gevolg.”

AANBEVELINGEN	OP	NATIONAAL	NIVEAU4

25. Voor sommige bepalingen is er een langere omzettingstermijn.

26. Richtlijn 2011/95/EU van het Parlement en de Raad van 13 december 
2011, op.cit.

27 Wet van 15.12.1980, op.cit., art. 55/3, par. 2.

28 KB van 11.07. 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging 
voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
(17 augustus 2013). http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?langu
age=nl&la=N&cn=2003071105&table_name=wet

10 11



Aanbeveling n° 4 
aan de Staatssecretaris  
voor Asiel en Migratie 
en de  

• Wetswijziging van het KB van 11 juli 2003, art 
27 om de volledige inhoud van artikel 4.1 van 
de kwalificatierichtlijn in de wet op te nemen 
teneinde bij een asielprocedure de bewijslast te 
verdelen: “in samenwerking met de aanvrager” 
toevoegen aan artikel 27;
• Wetswijziging van artikel 48/3, d) van de wet 
van 15 december 1980 en in de definitie van 
sociale groep de cumulatieve voorwaarden ver-
vangen door alternatieve voorwaarden  (“of ” in 
plaats van “en”).
 

Hof van Justitie interpreteert dit artikel en oor-
deelt dat zelfs als het normaal gesproken aan de 
asielzoeker toekomt om alle nodige elementen 
ter staving van zijn aanvraag in te dienen, dit geen 
afbreuk doet aan de verplichting van de betrokken 
Lidstaat om met deze aanvrager samen te werken 
bij de vaststelling van de relevante elementen 
van deze aanvraag. Het Hof van Justitie voegt het 
volgende hieraan toe: “Concreet houdt deze op de 
lidstaat rustende samenwerkingsplicht dus in dat, 
indien de door de verzoeker om internationale 
bescherming aangevoerde elementen om welke 
reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, de 
betrokken lidstaat in deze fase van de procedure 
actief met de verzoeker moet samenwerken om 
alle elementen te verzamelen die het verzoek 
kunnen staven. Bovendien heeft een lidstaat mo-
gelijkerwijze gemakkelijker toegang tot bepaalde 
soorten documenten dan de verzoeker”29.

Het zou dus nuttig zijn moesten de verplich-
tingen van de asielinstantie inzake de vaststel-
ling van de feiten eveneens in nationaal recht 
worden omgezet. Gezien het vaststellen van de 
feiten de gedeelde verantwoordelijkheid is van 
zowel de asielzoeker als van de asielinstantie, 
wordt van de asielinstantie een zekere proactivi-
teit of actieve samenwerking verwacht30. Dit lijkt 
ons in het bijzonder belangrijk als het gaat over 
VGV en ander geweld t.a.v. vrouwen of meisjes. 
Deze vrouwen zijn immers niet altijd degelijk 
ingelicht of er zich voldoende van bewust dat 
ze geweld ondergaan. Vele elementen dragen 
ertoe bij dat ze informatie achterhouden. Dat 
kan zijn door slechte kennis van de procedure, 
een gebrek aan vertrouwen in de administratie, 
schaamte, het taboe rond bepaalde praktijken 
of slechte raad van mensenhandelaars of hun 
omgeving. De nood aan een actieve samen-
werking die uitgaat van de asielinstantie is in 
het bijzonder gerechtvaardigd als het belang 

van het kind op het spel staat (zie verder). Als 
een kind met risico op besnijdenis deel uitmaakt 
van het gezin, maar dat risico niet expliciet door 
het kind wordt ingeroepen, dan is het belangrijk 
om dit aspect standaard te onderzoeken. Vooral 
wanneer VGV veel voorkomt in het land van 
oorsprong of binnen de bevolkingsgroep waar 
de asielzoeker uit afkomstig is.

De definitie van sociale groep als criterium van 
het Verdrag van Genève werd uiteindelijk nog 
niet gewijzigd. We herinneren eraan dat de 
bepaling van de wet van 15 december 1980 
twee benaderingen kent van het begrip “sociale 
groep”. De eerste onderzoekt of een groep 
wordt samengehouden door een eigenschap 
die zo onveranderlijk of zo essentieel is voor 
de menselijke waardigheid dat een persoon niet 
mag worden gedwongen om eraan te verzaken. 
De tweede onderzoekt of de groep een ge-
meenschappelijke eigenschap heeft die haar als 
groep herkenbaar of uniek maakt t.a.v. de om-
ringende samenleving. Hoewel deze twee be-
naderingen dikwijls samenvallen, is dat niet altijd 
het geval. Bijgevolg zou eerder de alternatieve 
en niet de cumulatieve toepassing wenselijk zijn 
van de twee categorieën bepaald in artikel 48/3, 
paragraaf 4, (d) van de wet van 15 december 
198032.

29. HVJ, M. M. (C-277/11) tegen Minister for Justice, Equality and Law 
Reform, Ireland, 22.11.2012, par. 65 en 66.

30. UNHCR, Opmerkingen van de Hoge Commissaris van de Verenigde 
Naties voor de vluchtelingen in verband met: - wetsvoorstel ter wijziging 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-
gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en 
de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en 
van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, en - wetsvoorstel 
ter wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toe-
gang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, en ter wijziging van de wet van 27 december 2006 
houdende diverse bepalingen (vrije vertaling), 29.01.2013, http://www.ref-
world.org/docid/5114befc2.html

31 Art. 48/3 voorziet een definitie van sociale groep waarin de elementen 
eerder cumulatief dan alternatief zijn.
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2. PROCEDURERICHTLIJN
De herschikking van de procedurerichtlijn is een 
bijkomende stap in de uitvoering van de aanbeve-
lingen van INTACT en betekent een vooruitgang 
wat het in aanmerking nemen van het gender 
betreft bij de asielprocedure33. De richtlijn omvat 
talrijke waarborgen die de Belgische Staat in haar 
wetgeving moet omzetten. Ze moedigt de lidsta-
ten aan om de groepen te identificeren die van-
wege hun leeftijd of geslacht of de mishandelingen 
die ze hebben ondergaan specifieke procedurele 
waarborgen nodig hebben en hun deze te ver-
lenen, zoals niet worden onderworpen aan ver-
snelde procedures of procedures aan de grens34. 
Artikel 24 verwijst naar de voorzieningen die in 
het kader van de opvangprocedure zullen worden 
ingevoerd.

De richtlijn voorziet eveneens dat een persoonlijk 
onderhoud moet plaatsvinden en dat de lidstaten 
erover moeten waken dat de persoon belast 
met dat onderhoud bekwaam is om rekening te 
houden met de persoonlijke en algemene om-
standigheden van de aanvraag. Hierbij moeten in 
het bijzonder de culturele afkomst, het geslacht 
of de seksuele oriëntatie, de genderidentiteit en 
de kwetsbaarheid van de asielzoeker in rekening 
worden genomen. De richtlijn bepaalt tevens dat 
indien de verzoeker hierom vraagt het interview 
ter bepaling van het vluchtelingenstatuut door 
een persoon van hetzelfde geslacht moet worden 
gevoerd35. Het lijkt ons echter aangewezen dat 
men bij een asielzoeker die als kwetsbaar per-
soon wordt geïdentificeerd zelf voorstelt om een 
dossierbehandelaar van hetzelfde geslacht aan te 
duiden.

Overeenkomstig de procedurerichtlijn is de deten-
tie van kwetsbare asielzoekers voortaan verboden 
van zodra er specifieke behoeften worden vastge-
steld. Vandaar de nood om a priori te voorzien in 
een snelle identificatieprocedure op het ogenblik 
dat de persoon aan de grens wordt aangehouden. 

De procedurerichtlijn onderstreept bovendien de 
noodzaak om opleidingen te organiseren voor de 
asielinstanties alsook kennis te verwerven over 
de problemen die de ondervraging van de asiel-
zoeker kunnen belemmeren. Een goed voorbeeld 
hiervan is het bestaan van elementen die erop 
wijzen dat de aanvrager in het verleden gefolterd 
is geweest36. Ze voorziet eveneens de mogelijk-
heid voor de asielinstantie om deskundigenadvies 
in te winnen over specifieke thema’s aangaande de 
medische en culturele aspecten, of aspecten in ver-
band met het gender of het kind37. Slachtoffers van 
folteringen of andere ernstige vormen van psy-
chologisch, lichamelijk of seksueel geweld moeten 
voldoende tijd en een passende ondersteuning 
krijgen bij de voorbereiding van hun onderhoud 
en andere essentiële fasen van de procedure. Voor 
het onderhoud waarin de vluchtelingenstatus 
wordt bepaald, vereist men de nodige bekwaam-
heid van de dossierbehandelaar inzake cultuur, 
gender en de kwetsbaarheid van de verzoeker38. 
Het gaat hier dus om belangrijke waarborgen die 
garanderen dat het personeel adequaat opgeleid, 
gesensibiliseerd en competent is. Dit doet echter 
geen afbreuk aan de mogelijkheid om beroep 
te doen op deskundigen. Met betrekking tot de 
medische aspecten, zou de lidstaat een medisch 
onderzoek aan de verzoeker moeten kunnen 
voorstellen om indicaties vast te stellen die wijzen 
op een eerdere vervolging of ernstige schade39. In 
overweging 31 staat dat men beroep mag doen op 

het Istanbul-protocol bij de vaststelling of bevesti-
ging van symptomen die het gevolg zijn van in het 
verleden ondergaan geweld40.

Daarentegen is het betreurenswaardig dat de 
procedurerichtlijn geen omschrijving geeft van 
wat de identificatieprocedure van kwetsbare 
personen zou kunnen inhouden. De lidstaten heb-
ben dus geen houvast, terwijl het toch gaat om 
een verplichting die zowel in de opvangrichtlijn 
als in de procedurerichtlijn staat. Een veelbelo-
vende praktijk in dit kader is het gebruik van de 
“Protect”-vragenlijst waarmee men zo vroeg 
mogelijk slachtoffers van foltering of lichamelijk of 
seksueel geweld kan identificeren. Deze “Protect”-
vragenlijst wordt onder andere gebruikt door het 
vluchtelingenagentschap van Nederland, Frankrijk 
of Bulgarije. Het zou handig zijn moest dit docu-
ment ook in de andere landen van de EU worden 
gebruikt41.
De huidige wet omschrijft kwetsbare personen 
wel als slachtoffers van lichamelijk of seksueel 
geweld, maar bevat geen enkele vermelding over 
de specifieke bescherming die aan deze personen 
moet worden verleend. Enkel de KB’s tot regeling 
van de procedure42 vermelden dat de bevoegde 

dossierbehandelaars rekening moeten houden 
met het feit dat de asielzoeker kwetsbaar is, zonder 
echter te verduidelijken wat de concrete uitwer-
king is van deze vaststelling. 

De richtlijn geeft de lidstaten ook de mogelijkheid 
om asielaanvragen in naam van het kind in be-
handeling te nemen: de lidstaten zorgen ervoor dat 
een minderjarige het recht heeft om een verzoek om 
internationale bescherming te doen, ofwel zelf als hij 
daartoe volgens het recht van de betrokken lidstaat 
handelingsbekwaam is, ofwel via zijn ouders of an-
dere volwassen familieleden, of via een volwassene 
die voor hem verantwoordelijk is, hetzij krachtens de 
wet, hetzij volgens de gangbare praktijk in de betrok-
ken lidstaat, of via een vertegenwoordiger43. Dit is 
belangrijk aangezien VGV een vorm van vervolging 
uitmaakt die eigen is aan het kind (zie verder). De 
oriëntatienota van het UNHCR over VGV vormt 
een belangrijke referentie op dit gebied44.

Het zou nuttig zijn moest men in het kader van 
de omzetting van de procedurerichtlijn kunnen 
voorzien in een mechanisme dat de aanvraag van 
een tegenexpertise toelaat wanneer een medisch 
document door de dossierbehandelaar in vraag 

32. Opmerkingen van de hoge Commissaris van de Verenigde Naties 
voor de vluchtelingen in verband met: - wetsvoorstel ter wijziging 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen en de wet van 12 januari 2007 (vrije vertaling) , op.cit.

33. Richtlijn 2013/32/EU betreffende gemeenschappelijke procedures 
voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming 
(herschikking) PB L 180/60 van 29.06.2013. http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:0095:NL:PDF 

34. Art. 31(8) van de Richtlijn 2013/32/EU.

35. Art. 15 van de Richtlijn 2013/32/EU.

36. Art. 4.3 van Richtlijn 2013/32/EU.

37. Art. 10 (3) van Richtlijn 2013/32/EU.

38. Omschrijving 32 van Richtlijn 2013/32/EU.

39.Art. 18 (1) van de Richtlijn 2013/32/EU.

40. Die omschrijving voorziet dat nationale maatregelen betreffende de 
herkenning en documentatie van symptomen en tekenen van foltering 
of andere ernstige vormen van fysiek of psychisch geweld, inclusief sek-

sueel geweld, in onder deze richtlijn vallende procedures onder meer 
gebaseerd moeten zijn op het Handboek betreffende het effectief 
onderzoeken en documenteren van foltering en andere wrede, on-
menselijke of onterende behandeling of bestraffing.

41. Process of Recognition and Orientation of Torture Victims 
in European Countries to Facilitate Care and Treatment. http://
protect-able.eu/wp-content/uploads/2013/01/protect-questionnaire-
french.pdf 

42. KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de 
rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchte-
lingen en de Staatlozen, op.cit. en het KB van 11.06.2003 hou-
dende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die 
dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreem-
delingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvra-
gen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwij-
dering van vreemdelingen, art. 11.

43. Art. 7.3 van de procedurerichtlijn

44. Guidance note on refugee claims relating to female genital 
mutilation, UNHCR, may 2009.http://www.unhcr.fr/4fd737379.html 14 15



Aanbeveling n° 5 
aan de Belgische Staat in het kader van de omzet-
ting van de procedurerichtli jn. De minimumnormen 
die krachtens de procedurerichtli jn in Belgisch recht 
moeten worden omgezet, bestaan uit de volgende:
• Voorzien in een procedure die zo vroeg 
mogelijk kwestbare groepen kan identifice-
ren in het kader van de uitvoering van de 
procedure- en opvangrichtlijnen.
• De specifieke procedurele waarborgen 
voor kwetsbare groepen opnemen in de 
wet. De huidige wet definieert het begrip 
kwetsbare groep, maar in de daarop vol-
gende bepalingen wordt er niet naar verwe-
zen. Het is dus aangewezen om in de wet 
expliciet een asielprocedure voor kwetsbare 
groepen te voorzien en deze waarborgen 
op te sommen. 
• Een specifieke verwijzing naar het Istanbul-
protocol voorzien in het KB tot vaststelling 
van de procedure op het CGVS, zelfs al is 
dat bij wijze van voorbeeld. 
• In het KB tot vaststelling van de procedure 
de mogelijkheid voorzien dat de dossierbe-
handelaar raad kan vragen aan deskundigen 
over specifieke, medische, culturele en religi-
euze thema’s of thema’s met betrekking tot 
het kind of het gender. 

• In de wet van 15 december 1980 opne-
men dat het verboden is om kwetsbare per-
sonen vast te houden.
• Wat de slachtoffers van lichamelijk geweld 
zoals VGV betreft, zou men een standaard-
procedure moeten uitwerken uitwerken 
waarbij tijdens de medische intake meteen 
kan worden gevraagd naar in het verleden 
ondergane geweldplegingen. Dit zou kunnen 
gebeuren aan de hand van een standaard-
formulier.
• In de wet verwijzen naar een asielaanvraag 
in naam van het kind en er de details van 
verduidelijken (zie ook verder).
• In het KB de mogelijkheid opnemen om 
verscheidene en veelzijdige bronnen zoals 
het UNHCR, het EASO en andere interna-
tionale organisaties te kunnen raadplegen 
teneinde  inlichtingen in te winnen over de 
algemeen heersende situatie in het land van 
herkomst (art. 10). 

45. Art. 10,3, b) en d) van de procedurerichtlijn (herschikking).

3.	AANBEVELINGEN	OVER	DE				
	 			OPVANG
De opvangrichtlijn voorziet uitdrukkelijk dat 
slachtoffers van VGV als een kwetsbare groep 
moeten worden beschouwd46. De aanbevelingen 
van INTACT hierover werden inderdaad opge-
volgd. De opvangwet  moet dus aan de Europese 
vereisten aangepast worden en in het bijzonder de 
slachtoffers van VGV als kwetsbare personen vol-
gens artikel 36 van de wet definiëren. De wet van 
15 december 1980 moet eveneens de slachtoffers 
van VGV als kwetsbare groep opnemen48.

Zoals voordien houdt de richtlijn de verplichting 
in om een kwetsbare groep zo snel mogelijk te 
identificeren maar voegt eraan toe dat dit niet 
noodzakelijk de invoering van een administratieve 
procedure met zich mee moet brengen. 

Deze vroegtijdige identificatie lijkt ons cruciaal 
ten aanzien van een aangepaste opvolging, meer 
bepaald op het vlak van adequate huisvesting, de 
organisatie van een sociologische, medische en 
psychologische opvolging en de opvolging van 
de asielprocedure (opgeleide dossierbehandelaar 
enz.)49. Daarnaast maakt deze identificatie het mo-
gelijk een doeltreffende preventie van VGVte ver-
zekeren en te zorgen voor een aangepaste dialoog 
met de familie van de verzoeker (een informatieve 
en preventieve benadering inzake VGV, de gevol-
gen op de lichamelijke en geestelijke gezondheid 
en het wettelijke verbod in België)50.  

Vandaag de dag bestaat er in het kader van de 
opvang van asielzoekers echter geen duidelijke en 
transparante identificatieprocedure van kwetsba-
re personen. Naar aanleiding van de aanbevelingen 
van 2012 rees de vraag bij Fedasil of men bij de 
intake een medisch document kon voorzien dat 
informeert naar geweldplegingen die de aanvrager 
in het verleden zou hebben ondergaan. Hoewel 
bepaalde onthaalcentra dit reeds toepassen be-
staat hier nog geen standaarddocument voor51. 

Bij wijze van voorbeeld: tijdens een juridische 
consultatie bij INTACT toont een vrouw van wie 
de asielaanvraag is afgewezen een gedetailleerd 
medisch attest waarin sprake is van meerdere lit-
tekens en brandwonden. Dit certificaat toont aan 
dat deze vrouw kwetsbaar is. De dokter had haar 
dit document louter ter informatie meegegeven 
zonder de sociale dienst hiervan op de hoogte 
te brengen of psychologische, sociale of andere 
specifieke opvolging op vlak van de asielprocedure 
te verzekeren. Dit attest werd als dusdanig nooit 
aan de asielinstanties meegedeeld. In zulke geval-
len had een dergelijk rapport een belangrijke rol 
kunnen spelen in de asielprocedure. Door het 
ontbreken van een identificatieprocedure van de 
specifieke behoeften loopt men het risico dat het 
thema VGV niet wordt besproken. 

46. Richtlijn 2013/33/EU van 26.06.2013, op.cit., art. 21.

47. Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoe-
kers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, BS.  
07-05-2007.

48. Artikel 1, 12° van de wet van 15.12.1980, op.cit.

49. Art. 24 Procedurerichtlijn.

50. Zie de aanbevelingen hierover in het verslag: UNHCR, Too 
Much Pain: Female Genital Mutilation & Asylum in the European 
Union - A Statistical Update (March 2014), http://www.refworld.
org/docid/5316e6db4.html

51. Zie over dit onderwerp ook het antwoord van de Staatsse-
cretaris voor Asiel en Migratie aan Mevr. Temmerman van 2 juli 
2013, vraag nr. 18881 http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/
ic788x.pdf
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Nu de huidige opvangcrisis op haar einde loopt, 
moet een kwaliteitsvolle opvang die is aangepast 
aan de situatie van de persoon worden voorop 
gesteld. Centra zoals Carda of Logis de Louvranges 
zijn voorbeelden van goede praktijken. Echter, bij 
de opvang van asielzoekers lijkt het reeds vanaf de 
vierde dag prioritair hen te informeren over een 
mogelijke terugkeer. Het aanhalen van die kwestie 
is op zichzelf al angstwekkend. Om die redenen is 
het belangrijk dat men voor kwetsbare groepen 
kwaliteitsvolle opvang voorziet en dat het gesprek 
over de terugkeer wordt uitgesteld naar een latere 
fase in de asielprocedure, zoals in voorkomend 
geval bij de mededeling van een negatieve beslissing.

Het is belangrijk dat het personeel van de op-
vangstructuren opgeleid is om deze vrouwen 
adequaat op te volgen (zowel op medisch als 
psychologisch en sociaal vlak). Daarnaast is het 
ook belangrijk dat men goede praktijken kan 
uitwisselen tussen professionals om zo een “ken-
nispool” te ontwikkelen. Bovendien moeten de 
waarborgen voor de opvang in de Belgische wet 
worden verduidelijkt ten einde bescherming te 
bieden aan vrouwen die besneden zijn of hiertoe 
het risico lopen. Een opleiding volstaat echter niet. 
Men moet deze waarborgen “betoneren” door ze 
op te nemen in de wetgeving. Ten slotte is het fun-
damenteel dat een kwaliteitsvolle juridische be-
geleiding van de asielaanvraag wordt gewaarborgd. 

Indien t.a.v. gezinnen met kinderen de asielaan-
vraag wordt afgewezen, zou het Koninklijk Besluit 
van 2004 in al zijn aspecten moeten worden 
toegepast en zou men moeten voorzien in een 
aangepaste opvang (hier ongetwijfeld de scholing 
van de kinderen bij inbegrepen)52. De actuele 
uitgangsprocedures van de centra zijn niet aan-
gepast en verlopen veel te snel53.

Gezinnen verplichten tot vrijwillige terugkeer en 
hen geen onderdak bieden als ze weigeren, is een 
foute inschatting van het hoger belang van het 
kind54. Om die reden is het in zulke gevallen es-
sentieel te bepalen wat het beste is voor dat kind 

en hier ook het risico op onmenselijke en verne-
derende behandelingen in aanmerking te nemen 
(art. 3 en 19 van het Kinderrechtenverdrag).

Aanbeveling n° 6
voor de Staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie, de 
wetgever en FEDASIL.

• Aan het artikel 1, 12° van de wet van 15 december 
1980 dat kwetsbare groepen definieert, de verwijzing 
naar slachtoffers van VGV toevoegen, zoals aangegeven 
in de opvangrichtlijn (art. 21).
• De verwijzing naar slachtoffers van VGV als “een 
kwetsbare groep met specifieke behoeftes” opnemen 
in de opsomming van artikel 36 van de wet van 12 
februari 2007 (Hoofdstuk II over kwetsbare personen).
• In de opvangwet het principe invoeren dat doelt op 
de identificatieprocedure van kwetsbare personen of 
duidelijke richtsnoeren uitwerken die het opsporen van 
kwetsbare personen bij dispatching of in de opvang-
centra bevorderen. Zo waarborgt men de detectie en 
de passende opvolging van kwetsbare personen, zelfs in 
het geval van opvangcrisis.
• Passende en afdoende structuren voorzien voor de 
begeleiding van kwetsbare asielzoekers.
• Een volledige toepassing van het KB van 2004 verze-
keren wanneer er sprake is van een uitgeprocedeerde 
familie met minderjarige kinderen en overgaan tot de 
vaststelling van het hoger belang van het kind.
• Een kwaliteitsvolle sociale en medische begeleiding 
van de kwetsbare asielzoeker voorzien, evenals een 
nauwe opvolging van de asielprocedure.
• Uitgangsprocedures voor de centra voorzien die het 
hoger belang van het kind en de kwetsbaarheid van de 
ouders respecteren.

 

4.	HET	EUROPEES	FONDS	VOOR		
    ASIEL, MIGRATIE EN INTEGRATIE
In april 2014 werd er een Europees Fonds voor 
asiel, migratie en integratie (AMIF) opgericht. Het 
vervangt en centraliseert in één enkel fonds de 
oude Europese fondsen voor vluchtelingen, inte-
gratie en terugkeer. Het fonds beheert aanzienlijke 
middelen (3,1 miljard euro) die over een periode 
van 7 jaar (2014-2020) aan asiel en migratie zullen 
worden toegewezen. De lidstaten zullen aldus een 
meerjarig programma opstellen voor de toewijzing 
van deze middelen. Het lijkt ons in het kader van 
dit programma primordiaal de partnerschappen 
tussen de Staat en het maatschappelijk mid-
denveld te bevorderen teneinde welbepaalde 
acties ten gunste van de asielzoekers te kunnen 
realiseren. Het is in dat opzicht belangrijk dat men 
budgetten vrij maakt voor de identificatie van 
kwetsbare groepen, de adequate opvolging van 
hun procedure en de organisatie van opleidingen 
rond genderthematiek. Een goed voorbeeld hier-
van is de e-learning die door het MIGS in Cyprus 
werd ontwikkeld aangaande VGV. Deze e-learning 
bevat 5 aparte thema’s waarvan één in het bijzon-
der handelt over de asielproblematiek 55. 

Aanbeveling N° 7 
voor de Staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie:

• Projecten financieren voor de uitwerking van de 
Europese richtlijnen om zo een kwaliteitsvolle asielpro-
cedure te kunnen waarborgen.
• Voorrang geven aan projecten in verband met de 
opleiding van asielinstanties over genderaspecten, de 
identificatie van groepen met specifieke noden en de 
kwalitatieve opvolging van asielprocedures, in partner-
schap met gespecialiseerde ngo’s.

55. http://www.medinstgenderstudies.org/uefgm-e-learning-course-open-
for-registrations-on-international-womens-day/

52. Zie het advies van het Kinderrechtencommissariaat over de rechten van het kind in het centrum 
van Holsbeek: jaarverslag 2012-2013 ; Kinderen en jongeren vallen tussen de plooien, p.64, http://www.
kinderrechtencommissariaat.be/advies/jaarverslag-kinderrechtencommissariaat-2012-2013-kinderen-en-
jongeren-vallen-tussen-de

53. Zie in het bijzonder de newsletter van CIRE nr. 51 van oktober 2013 die de rechtspraak van de 
Arbeidsrechtbank overneemt waarbij toewijzingen naar het terugkeercentrum van Holsbeek « dat door 
de Dienst Vreemdelingenzaken wordt beheerd » worden vernietigd voor gezinnen met minderjarige 
kinderen die illegaal in België verblijven. http://www.cire.be/publications/newsletters/archive/view/listid-4-
newsletter-juridique/mailid-120-newsletter-juridique-du-cire-n-51. Zie eveneens het jaarverslag 2013 van de 
federale ombudsman hierover: http://mediateurfederal.be/sites/1070.b.fedimbo.belgium.be/files/rapport_an-
nuel_-_jaarverslag_-_2013_0.pdf 

54. Comite voor de rechten van het kind, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to 
have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), 29 mei 2013: http://www2.
ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
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B/	Geharmoniseerde	interpretatie	van	VGV	in	de	asielcontext

1.	Harmonisering	van	de	rechtspraak	en	wetswi jziging

Uit de aanbevelingen van INTACT van 2012 kwam 
naar voren dat er een gebrek aan eenheid is in 
de rechtspraak wat de interpretatie van asielaan-
vragen in de context van gendergebonden geweld 
betreft. Eén van de aanbevelingen (nr. 7) beoogde 
de eliminatie van discriminatie tussen asielzoekers 
met gelijkaardige problemen, a fortiori als ze de-
zelfde afkomst hebben.

Deze interpretatieverschillen werden reeds 
in 2011 aan het licht gebracht door een eerste 
studie van de rechtspraak. Een nieuwe hieropvol-
gende studie die werd uitgevoerd in de periode 
van 1 oktober 2012 tot 1 mei 201356 onderzocht 
de arresten van de RVV inzake de behoefte aan 
bescherming voor asielzoekers uit Guinee57. De 
keuze voor het onderzoeken van de rechtspraak 
van de RVV t.a.v. enkel Guineese asielzoekers 
steunt op twee redenen:

Sinds juni 2012 ligt een nieuw missieverslag over 
Guinee aan de basis van talrijke negatieve beslis-
singen van het CGVS. De beslissingen verwijzen 
uitvoerig naar dit missieverslag, evenals naar de 
bijhorende Subject Related Briefings (SRB)58 en 
breken met de tot dan gevoerde lijn van beslissin-
gen. INTACT werd regelmatig geconfronteerd met 
beslissingen die het vluchtelingenstatuut weigerden 
voor asielzoeksters uit Guinee die een vrees op 
VGV hadden ingeroepen.

Verder spreken de verschillende kamers van de 
RVV zich in beroep bij identieke objectieve situa-
ties in Guinee zeer verschillend uit over de nood 
tot bescherming van vrouwen en meisjes in dat 
land. Sommige kamers volgen de informatie van 
CEDOCA en oordelen dat er in Guinee wel be-
scherming mogelijk is tegen VGV en gedwongen 
huwelijken. Andere kamers daarentegen vereisten 
bijkomende informatie over de contex van besnij-
denis of gedwongen huwelijken in dat land. Nog 

anderen verleenden bescherming op basis van de 
vaste rechtspraak van de RVV/CCE59. 

Deze recente studie heeft aangetoond dat de taal-
rollen identieke objectieve situaties verschillend 
benaderen.
 • De RVV kijkt bijna systematisch naar 
de gebrekkige geloofwaardigheid van de verzoeker, 
zijn gebrek aan samenwerking evenals de informa-
tie van het CGVS als enige geldige bron;  
 • De CCE neemt een meer globaal 
beeld in beschouwing (holistic approach) wat 
betreft geloofwaardigheid, de objectieve vrees in 
geval van terugkeer en de informatie over het land 
van herkomst (waar de SRB’s deel van uitmaken).

Daaruit volgt dat de eindbeslissing verschillend kan 
zijn al naargelang de taalrol die aan de asielzoeker 
wordt toegekend. Er is dus een duidelijke discri-
minatie tussen asielzoekers van dezelfde afkomst 
in gelijkaardige situaties naargelang de toegekende 
proceduretaal (op basis van artikel 51/4 van de 
wet van 15 december 198060). Dat is onaanvaard-
baar in een rechtsstaat. 

Dit is eveneens onaanvaardbaar in de context 
van het Europese asielsysteem (CEAS) dat door 
de lidstaten in het kader van het programma van 
Stockholm wordt nagestreefd en waarbij de Raad 
erop aandringt dat “gelijkaardige gevallen op gelijk-
aardige wijze worden behandeld en dat die behande-
ling hetzelfde resultaat heeft”61. Een studie van de 
rechtspraak leert ons dat er nog niets is veranderd 
wat deze vaststelling, die ook al in de aanbevelin-
gen van 2012 werd aangekaart, betreft.

De wetgever is zich hiervan bewust geworden en 
wil de eenheid van rechtspraak bevorderen door 
een nieuw mechanisme in te voeren waarbij men 
beroep kan doen op verenigde kamers62. Met deze 
wet wil men dus een asielpolitiek voeren die het 

gelijkheidsprincipe nastreeft63. Dit niveau over-
brugt de kloof tussen de kamer en de algemene 
vergadering met meer rechters en bijkomende 
kamers64. De verenigde kamers kunnen worden 
bijeengeroepen op initiatief van de advocaat of de 
rechter wanneer zij van mening zijn dat er tegen-
strijdige rechtspraak is over principekwesties.

Dit nieuwe mechanisme kan een antwoord bieden 
op de onrust die door de verscheidenheid van de 
rechtspraak wordt veroorzaakt, in het bijzonder 
bij asielaanvragen die zijn gebaseerd op gender-
geweld. Het is echter wel duidelijk dat men hierbij 
dringend een homogene toepassing moet ver- 
zekeren van de meest beschermende rechtspraak. 
Dit houdt in de eerste plaats een integratie van de 
principes van het UNHCR in die handelen over 
gendergeweld en in het bijzonder de interpretatie 
van de geloofwaardigheid van de asielzoekers65. 

56. M. Grinberg en C.  Lejeune, Studie van de rechtspraak: De interpretatie 
van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken door de 
RVV (oktober 2012-mei 2013): Het geval van Guinee, op.cit.

57. Een bundel van 161 arresten, uitgesproken door de twee taalrollen van 
de Raad tussen 1 oktober  2012 en 31 mei 2013, werd onderzocht. 34 
arresten van de RVV en 127 arresten van de CCE. De studie houdt geen 
rekening met de positieve beslissingen van het CGVS, die noch gemoti-
veerd, noch gepubliceerd worden. De auteurs van de studie hadden geen 
toegang tot de administratieve dossiers van de verzoekers. 

58. De informatie over het land van herkomst van de asielzoekers is be-
schikbaar in de vorm van thematische verslagen of Subject Related Briefings.

59. CCE, nr. 95 794 van 24.01.2013, nr. 90 452 van 25.10.2012.

60. Art. 51/4 bepaalt: “Indien de vreemdeling niet verklaart de hulp van een 
tolk te verlangen, kan hij volgens dezelfde regels het Nederlands of het Frans 
kiezen als taal van het onderzoek. Indien de vreemdeling geen van die talen 
heeft gekozen of verklaard heeft de hulp van een tolk te verlangen, bepaalt 
de Minister of zijn gemachtigde de taal van het onderzoek, in functie van de 
noodwendigheden van de diensten en instanties. Tegen die beslissing kan geen 
afzonderlijk beroep worden ingesteld.”

61. Het programma van Stockholm — Een open en veilig Europa ten dien-
ste en ter bescherming van de burger, 4.05.2010, PB EU C 115/1, hoofdstuk 
6.2.: “Het is essentieel dat asielzoekers op een gelijkwaardig niveau behandeld 
worden wat betreft opvangvoorwaarden, en op hetzelfde niveau qua procedu-
rele regelingen en statusbepaling, ongeacht de lidstaat waar zij hun verzoek 
indienen. De vuistregel moet zijn dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden 
met een gelijk resultaat tot gevolg.”

62. Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen met betrekking tot 
de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de 
Raad van State, SB 21/05/2014; van kracht op 31/05/2014.

63. Het wetsvoorstel werd als volgt gemotiveerd: “Het nastreven van een-
heid van rechtspraak tussen de verschillende kamers is voor een gespeciali-
seerde rechtbank die de Raad wel is, van fundamenteel belang. Niet alleen 
is dit uiterst belangrijk voor de rechtzoekende die, vanuit het gelijkheidsbe-
ginsel, er mag van uitgaan dat zijn verzoekschrift op een gelijke wijze wordt 
behandeld, ongeacht de kamer of rechter die het aanhangige beroep dient 
te behandelen. Bovendien is het betrachten van eenheid van rechtspraak van 
fundamenteel belang voor de verwerende partijen (Commissaris-generaal voor 
de vluchtelingen en staatlozen of DVZ): bij tegenstrijdige rechtspraak is het 
voor hen onbegonnen werk om een gelijk beleid uit te stippelen. (Parl. Doc. 
Kamer, DOC 51 2479/001, p. 102). Via onderhavig wetsvoorstel wordt de 
verbetering van de eenheid van rechtspraak bij de Raad voor Vreemdelingen-
betwisting en de Raad van State nagestreefd.” http://www.dekamer.be/FLWB/
PDF/51/2479/51K2479001.pdf

64. Programmawet van 26 december 2013, BS van 31.12.2013.

65. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Beyond Proof, Credi-
bility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report, op.cit.

Aanbeveling n° 8 aan 
het CGVS en de RVV : 
• De harmonisering van de meest beschermende 
rechtspraak waarborgen met betrekking tot de inter-
pretatie van gendergebonden geweld.
• Binnen de RVV, gebruik maken van het nieuwe 
mechanisme van verenigde kamers om deze eenheid 
te bevorderen en zo een doeltreffende internationale 
bescherming te kunnen waarborgen voor de perso-
nen die het slachtoffer zijn, of risico lopen op VGV en 
gedwongen huwelijken. 
• De kwaliteit en motivering van de beslissingen 
van het CGVS in het kader van de gendergebonden 
thematiek waarborgen, onder toezicht van de cel 
Gender/Minderjarigen van het CGVS, om vrouwen en 
meisjes die risico lopen op VGV de bescherming te 
bieden waar ze recht op hebben.
• De zaak voor bijkomend onderzoek terugsturen 
indien de basiselementen niet zorgvuldig genoeg wer-
den onderzocht om zo kwaliteitsvolle beslissingen en 
arresten evenals de eenvormigheid van rechtspraak 
van de CCE te bevorderen.
. 
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2 Opleiding van de 
      asielinstanties
De opleiding van asielinstanties is fundamenteel 
voor de uitvoering van het gemeenschapsrecht 
in concreto. Deze opleidingen dragen bij tot de 
kwaliteit en harmonisering van de asielpraktij-
ken. Deze verplichting wordt in de procedure-
richtlijn voorzien66 en moet worden omgezet 
in de wet van 15 december 1980 (voor de 
rechters) of het KB tot vaststelling van de 
procedure voor het CGVS (voor de dossier-
behandelaars van het CGVS).

De herschikkingen van de verschillende 
richtlijnen evolueren naar een toegenomen 
bescherming voor de asielzoekers, hetgeen 
niet kan worden verwezenlijkt zonder de 
specialisatie van de dossierbehandelaars wat 
deze aspecten betreft.  

Dienst	Vreemdelingenzaken
Wat de opleiding van de dossierbehande-
laars van de DVZ betreft, voorziet het KB 
tot vaststelling van de procedure eveneens 
een opleiding67. Deze opleiding betreft het 
gehoor van de asielzoekers, interculturele 
communicatie en basisinformatie over 
de specifieke behoeften van kwetsbare 
groepen. Men moet daarnaast ook de 
basis- en permanente opleidingen van 
de dossierbeheerders belast met het 
registreren van de asielaanvraag waar-
borgen, in het bijzonder aangaande de 
internationale beschermingsprincipes 
en gendergebonden geweld. Dit maakt 
immers de vroegtijdige identificatie 
van kwetsbare groepen mogelijk, 
hetgeen door de procedurerichtlijn 
wordt nagestreefd.

Het	Commissariaat-generaal	voor	de	
Vluchtelingen	en	de	Staatlozen
Het CGVS beschikt over een kennis- en leercen-
trum om de dossierbehandelaars een basis- en 
permanente opleiding te geven, met name over 
de toepassing van Vluchtelingenverdrag, de wet-
telijke bepalingen over het statuut van subsidiaire 
bescherming en de mensenrechtenverdragen 
die België binden. Een opleiding over het inter-
viewen van de asielzoekers en de interculturele 
aspecten maakt deel uit van de cursus, net als 
basisinformatie over de specifieke behoeften van 
kwetsbare groepen68. 

De opleiding valt onder de bevoegdheid van het 
EASO dat de modules die reeds in het kader 
van het European Asylum Curriculum (EAC) 
waren uitgewerkt, nu heeft overgenomen. Het 
CGVS gebruikt deze modules als leerinstrumen-
ten, in het bijzonder de modules over Evidence 
Assessment en de interviewtechnieken bij kinde-
ren en kwetsbare personen. Zoals al werd ver-
meld, wordt er momenteel een gendermodule 
uitgewerkt door het EASO. Deze module zal  het 
CGVS toelaten om over bepaalde hulpmiddelen 
te beschikken om de genderthematiek beter te 
begrijpen, zowel wat de interviewtechnieken 
als de beoordeling van de geloofwaardigheid 
betreft. Bovenop deze basisopleiding zou het 
nuttig zijn om over de meest geavanceerde the-
ma’s opleidingen door deskundigen te voorzien 
(bv. ontwikkelingen in de rechtspraak van de 
Europese of buitenlandse Gerechtshoven). Op 
die manier garandeert men een permanente 
opleiding van de dossierbehandelaars.

De	Raad	voor	Vreemdelingenbetwistin-
gen	(RVV)
De rechters van de RVV moeten eveneens op-
leidingen kunnen volgen over de verschillende 
evoluties in het internationaal recht en over gen-
der. Gezien hun onafhankelijkheid en essentiële 
verantwoordelijkheid in het kader van de inter-
nationale bescherming, lijkt het ons primordiaal 
dat er tijd wordt geinvesteerd in opleidingen rond 
welbepaalde thema’s. Deze opleidingen moeten 
de evoluties in de rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens bevatten, alsook de 
aanbevelingen van de CREDO-studie van UNHCR 
aan de rechters. Enkel met een diepgaande kennis 
van gendergebonden thema’s en de verschillende 
hindernissen waar kwetsbare asielzoekers mee 
worden geconfronteerd, kunnen de rechters kwa-
liteitsvolle arresten opmaken. Het doel hiervan is 
het bevorderen van de eenheid van rechtspraak, 
met respect voor de rechten van de vluchtelingen, 
zoals voorgeschreven door de wetgever.

Tolken
In september en oktober 2012 heeft het CGVS 
een opleiding over de genderproblematiek 
georganiseerd voor tolken: “Tolken in het kader 
van gendergebonden asielrelazen – problemen, 
instructies en technieken”. Hieraan namen 96 
tolken deel.  Sommigen onder hen hebben ook 
deelgenomen aan een bijkomende opleiding van 
een halve dag over de terminologie en problema-
tiek van vrouwelijke genitale verminking69. Dit zou 
de kwaliteit van het tolken bij gendergebonden 
asielaanvragen moeten verbeteren. 

66. Art. 4.3 van de Richtlijn 2013/32/EU voorziet de noodzaak om de 
asielinstanties op te leiden en eveneens kennis te verwerven over de 
problemen die de geschiktheid van de asielzoekers om ondervraagd te 
worden, kunnen schaden, bijvoorbeeld elementen die erop wijzen dat de 
asielzoeker in het verleden gefolterd is geweest.

67. KB houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure 
die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdeling-
enzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-
gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 
van 27.01.2004, art. 13.

68. Art. 3 §2 van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en 
de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen 
en de Staatlozen, op.cit.

69. Jaarverslag van het CGVS, 2012, p. 22, http://www.cgvs.be/nl/binaries/
Jaarverslag_CGVS_2012_tcm127-227095.pdf

Aanbeveling n° 9 aan 
de asielinstanties en de 
wetgever
• De basis- en permanente opleiding van dos-
sierbehandelaars van het CGVS en rechters van 
de RVV die betrokken zijn bij de bepaling van 
het vluchtelingenstatuut moet in de wet worden 
voorzien, overeenkomstig de procedurerichtlijn 
en met specifieke aandacht voor de slachtoffers 
van lichamelijk geweld zoals VGV.
• De opleiding van dossierbehandelaars van de 
DVZ moet eveneens de principes van interna-
tionale bescherming en de middelen om kwets-
bare groepen te herkennen bevatten.
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3	VGV	in	verband	met	asiel
De interpretatieprincipes van het Vluchte-
lingenverdrag worden op dit ogenblik door de 
kwalificatierichtlijn en de herschikking ervan ver-
duidelijkt. VGV wordt beschouwd als een vorm van 
vervolging die gender- en kindspecifiek is. Dit feit 
wordt bevestigd door bepaalde rechtspraak van de 
RVV. De studie van de rechtspraak die door twee 
advocaten voor de vzw INTACT werd uitgevoerd, 
toont aan dat er zelden naar de interpretatieprinci-
pes van het Verdrag van Genève wordt verwezen70. 
Een principe-arrest van de CCE heeft daarentegen 
recentelijk bepaalde belangrijke principes in dit 
kader opnieuw bevestigd71. Er is dus een evolutie 
sinds de aanbevelingen van 2012.

VGV,	een	vorm	van	vervolging
De onderzochte rechtspraak is bijna unaniem over 
het feit dat VGV een inbreuk vormt op de fun-
damentele rechten, zoals de fysieke integriteit. In 
twee recente principe-arresten herinnert de RVV 
eraan dat besnijdenis, in welke vorm dan ook, een 
ernstige en onomkeerbare schade aan de fysieke 
integriteit van vrouwen is72. Het zijn handelingen 
van “lichamelijk of geestelijk geweld, inclusief sek-
sueel geweld” of ook “daden van genderspecifieke 
of kindspecifieke aard” in de zin van de wet73. Deze 
praktijken zijn gericht op vrouwen als leden van 
een sociale groep of vanwege het hebben van een 
politieke opinie.

Het permanente karakter van de vervolging
In zijn oriëntatienota van mei 2009 over de asiel-
aanvragen betreffende VGV, legt het UNHCR 
expliciet de klemtoon op het permanente en 
aanhoudende karakter van genitale verminking. 
Deze nota oordeelt dat zelfs wanneer VGV als 
een eenmalige gebeurtenis uit het verleden wordt 
beschouwd, een vrouw hiervoor de status van 
vluchtelinge moet kunnen krijgen. Dit geldt in het 

bijzonder wanneer de ondergane vervolging als 
buitengewoon wreed wordt aanzien en de vrouw 
aan permanente psychologische trauma’s lijdt die 
een terugkeer naar het land van herkomst uitslui-
ten. De CCE heeft zich in meerdere arresten uit-
gesproken over het permanente en voortdurende 
karakter van vervolging in het kader van het (oude) 
artikel 57/7bis van de wet van 15.12.1980, hetgeen 
een belangrijke evolutie inhoudt. In de arresten 
werd een ondergane besnijdenis expliciet door de 
verzoekster ingeroepen als een volwaardige reden 
voor de erkenning van het vluchtelingenstatuut. 
De CCE besloot dat het CGVS dit aspect van 
de vrees niet had onderzocht. Ze vroeg bijgevolg 
bijkomende onderzoeksmaatregelen op aan het 
CGVS om ook de gevolgen en nawerking van de 
besnijdenis te kunnen onderzoeken74.

Soms werd de dossierbehandelaar verweten dat 
hij niet ver genoeg was gegaan bij het inwinnen 
van informatie over het permanente karakter van 
de vervolging.

Aan de kant van de RVV daarentegen, wordt de 
vrees van de verzoeker in geen enkele van de be-
studeerde Nederlandstalige arresten onderzocht 
vanuit het oogpunt van het permanente karakter 
van de vervolging.

Onderzoek	 van	 de	 verschillende	 vre-
zen	 in	 het	 kader	 van	 een	 asielaanvraag 
Dikwijls worden de vrees van moeder en kind met 
elkaar verward in asielaanvragen die gebaseerd 
zijn op een vrees voor besnijdenis. Dit is alleszins 
de tendens in de Nederlandstalige kamers van de 
RVV75. Bij wijze van voorbeeld: een rechter van de 
RVV heeft, hoewel hij erkent dat VGV een kindspe-
cifieke vervolging is, geoordeeld dat het kind geen 
partij is in het geding omdat de CVGS zich niet 
over deze vrees had uitgesproken76. Opdat er in 
die gevallen een apart onderzoek kan plaatsvinden 
over de vrees van het kind, moet men de asiel-
aanvraag soms in de naam van het kind indienen77. 
Hoewel het wenselijk is deze procedures zoveel 
mogelijk te beperken omwille van het belang van 
het kind en de administratieve moeilijkheden ter-
zake, blijft dit soms de enige mogelijkheid waarbij 
de asielinstanties de vrees van het kind werkelijk in 
beschouwing nemen.

Een principe-arrest heeft dit onderscheid ver-
duidelijkt en onderlijnt de verplichting om de twee 
ingeroepen vervolgingen bij een zelfde aanvraag 
apart te onderzoeken78. 

70. De studie van de rechtspraak van 2013 betreft de asielaanvragen van 
Guineese asielzoeksters. Om die reden heeft het merendeel van de hier 
vermelde arresten betrekking op die nationaliteit. 

71. CCE, arrest nr. 122 668 van 17.04. 2014 (3 rechters).

72. Vermeld in twee recente principearresten: CCE, arrest nr. 122 668 
van 17.04.2014 (3 rechters); RVV, arrest nr. 112 666 van 24.10.2013 (3 
rechters)..

73. Artikel 48/3, §2, paragraaf 2, a) en f) van de wet van 15.12.1980.

74. CCE, arrest nr. 100 490 van 04.04.2013; de Raad merkt op dat men in 
onderhavige geval niet ontkent dat de verzoekster een besnijdenis van type 
II heeft ondergaan. De verzoekende partij houdt vol dat besnijdenis als een 
vervolging in de zin van het Verdrag van Genève moet worden beschouwd, 
zelfs als de besnijdenis al heeft plaatsgevonden, en dat de vermelde geni-
tale verminking geen kortstondige vervolging is maar daarentegen als een 
permanente vervolging moet worden beschouwd. De Raad meent dat de 
verwerende partij een specifieke beoordeling van de ingeroepen vrees 
moet doen en dat er actuele informatie moet worden verschaft om te 
weten of de besnijdenis in voorkomend geval als een permanente vervol-
ging moet worden beschouwd in de zin van de bepalingen van de interna-
tionale bescherming. Zie eveneens CCE, arrest nr. 94 469 van 28.12.2012; 
arrest nr. 100 489 van 04.04.2013; arrest nr. 102 270 van 02.05.2013.

75. RVV, arrest nr. 114 429 van 26.11.2013.

76. RVV, arrest nr. 103 148 van 21.03.2013. Naar onze mening wordt hier 
het principe van “volle rechtsmacht, eigen aan de rechtscolleges die in ho-
ger beroep oordelen” niet nageleefd.

77. Dit principe vindt men terug in meerdere vernietigingsarresten van de 
RVV die de noodzaak benadrukken om de vrees die in naam van het kind 
wordt ingeroepen, te onderzoeken. Dit element wordt bij de eerste asiel-
aanvraag door de asielinstanties niet in beschouwing genomen; RVV, arrest 
nr. 114 005 van 20.10.2013 ; RVV, arrest nr. 113 153 van 31.10.2013 ; RVV, 
arrest nr. 110 319 van 23.09.2013.80. CCE, arrêt n°122 668 du 17.04.2014 
(3 juges).

78. CCE, arrest nr. 122 668 van 17.04.2014 (3 rechters)
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4	Beter	beschermde 
					minderjarigen
VGV en gedwongen huwelijken zijn vervol-
gingsvormen die eigen zijn aan het kind. In 
bepaalde streken zijn een groot aantal meisjes 
het slachtoffer van deze praktijken. De vraag 
rijst dus of een kind in zijn eigen naam een 
asielaanvraag kan indienen. De herschikking van 
de procedurerichtlijn voorziet de mogelijkheid 
om asielaanvragen in de naam van het kind 
in behandeling te nemen: “De lidstaten zorgen 
ervoor dat een minderjarige het recht heeft om 
een verzoek op internationale bescherming te 
doen, ofwel zelf als hij daartoe volgens het recht 
van de betrokken lidstaat handelingsbekwaam 
is, ofwel via zijn ouders of andere volwassen fa-
milieleden, of via een volwassene die voor hem 
verantwoordelijk is, hetzij krachtens de wet, 
hetzij volgens de gangbare praktijk in de be-
trokken lidstaat, of via een vertegenwoordiger ”.79

4.1. Principe: al dan niet  
									begeleide	minderjarigen
Artikel 48/3, §2, paragraaf 2, a) en f) van de 
wet van 15 december 1980 bepaalt dat 
vervolgingen de vorm kunnen aannemen 
van handelingen gericht tegen personen 
omwille van hun geslacht, of handelingen 
gericht tegen kinderen. VGV vormt in 
deze context een kindspecifieke vorm 
van vervolging (child-specific).

Zowel de leidende beginselen80 als 
de oriëntatienota over VGV81 van het 
UNHCR vermelden dit, evenals het 
principe van de asielaanvraag in naam 
van het kind. Hierbij erkent men het 
recht van de al dan niet begeleide min-
derjarige om een asielaanvraag in zijn 
eigen naam in te dienen. Zelfs op jonge 
leeftijd kan het kind als hoofdverzoeker 

worden beschouwd. Bovendien roepen de leiden-
de beginselen van het UNHCR het feit in dat de 
toepassing van de definitie van vluchteling op een 
kind moet overeenstemmen met het internationale 
kinderrechtenverdrag (vrije vertaling).

Het onderzoek van een dergelijke aanvraag ver-
eist een aandachtig onderzoek dat is aangepast 
aan de ingeroepen vrees. Laten we niet vergeten 
dat de wet van 15.12.1980 stelt dat minder- 
jarigen, al dan niet begeleid, kwetsbare personen 
zijn82. 

Ook al is het principe van de asielaanvraag in 
naam van niet-begeleide minderjarigen ver-
worven, blijft de wet stil rond de vraag of een 
minderjarige die begeleid wordt door zijn ouders 
eveneens een asielaanvraag in eigen naam kan 
indienen. Deze juridische leemte dient aldus 
door de wetgever te worden ingevuld teneinde 
dit principe te verduidelijken.

De mogelijkheid voor een kind om in eigen naam 
een asielaanvraag in te dienen dient te worden 
verdedigd vanuit het principe van het “hoger be-
lang van het kind” wanneer in het kader van de 
procedure van zijn ouders de vrees van het kind 
niet op afzonderlijke en afdoende wijze werd 
onderzocht83. Opmerking nr. 14 van het Comité 
voor de Rechten van het Kind oordeelt in die zin 
dat het rekening houden met de belangen van 

het kind slaat op zowel de grond van de zaak als 
op de procedurele aspecten.84 Het Comité voor 
de Rechten van het Kind merkt op dat een belang-
rijk element waar men rekening mee moet houden 
de kwetsbaarheid van het kind is, bijvoorbeeld (...) 
omdat het migrant of asielzoeker is, of het slachtoffer 
van mishandeling (...).Het hoger belang van het kind 
in een kwetsbare situatie moet niet enkel worden 
bepaald vanuit het oogpunt van de integrale toepas-
sing van de rechten uit het Verdrag maar tevens ook 
aandacht hebben voor andere normen gerelateerd 
aan de mensenrechten in bijzondere situaties, waar-
onder degene die (…) door het Vluchtelingenverdrag 
worden gedekt (vrije vertaling). 

4.2 Invoering
Ook al is het indienen van een aanvraag in naam 
van het kind een verworven principe, de invoering 
van deze procedure brengt diepgaande en proce-
durele problemen met zich mee, in het bijzonder 
voor begeleide minderjarigen. Deze juridische 
lacune moet in de wet worden aangepast zodat 
dit principe ook daadwerkelijk kan worden uitge-
voerd.

Het onderzoek van deze asielaanvragen moet, of 
het nu om begeleide of niet begeleide minder-
jarigen gaat, rekening houden met meerdere es-
sentiële parameters zoals de beoordeling van hun 
subjectieve en objectieve vrees85. Het objectieve 
risico dat de asielzoeker loopt bij terugkeer is een 
fundamenteel element waarmee in dit onderzoek 
rekening moet worden gehouden86. De informa-
tieverslagen, in het bijzonder over de prevalentie 
van VGV en gedwongen huwelijken, zijn belangrijke 
elementen in dit opzicht. Bij de interpretatie van de 
vervolgingsvormen (VGV, gedwongen huwelijken) 
dient men in aanmerking te nemen dat de ver-
volgingsdrempel sneller wordt overschreden dan 
bij volwassenen87. Bovendien zou men het principe 
van het voordeel van de twijfel moeten toepassen 
aangezien het om kinderen gaat. 

Bij de beoordeling van de nood aan bescherming 
dient men eveneens rekening te houden met het 
belang van het kind88. Dit is een belangrijke kwes-
tie die ook de veiligheid van het kind betreft, na-
melijk het recht op bescherming tegen alle vormen 
van geweld, schade of lichamelijke of geestelijke 
gewelddaden (art. 19 Kinderrechtenverdrag)89.

Het begrip “hoger belang van het kind” is eveneens 
opgenomen in het Handvest van de Grondrechten 
van de Europese Unie, dat bepaalt dat: “Bij alle han-
delingen in verband met kinderen, ongeacht of deze 
worden verricht door overheidsinstanties of particu-
liere instellingen, vormt het hoger belang van het kind 
een essentiële overweging90”.

79. Procedurerichtlijn, op.cit., artikel 7.3.

80.. Guidelines on international protection nr. 8: Child Asylum Claims under 
Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol 
relating to the Status of Refugees, UNHCR, 22 december 2009, http://www.
refworld.org/pdfid/4b2f4f6d2.pdf

81. LGuidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Muti-
lation, UNHCR, op.cit.

82. Art. 1, 12° van de wet van 15.12.1980.

83. Dat is het geval in talrijke arresten van de RVV: bijv: arrest nr. 123 957 
van 15.05.2014.

84, Comittee of the Rights of the Children, General comment No. 14 (2013) on 
the right of the child to have his or her best interests taken as a primary conside-
ration (art. 3, para. 1), 29.05.2013, http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/
GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf

85, Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee 
status, UNHCR, Genève, 1992, par. 213 tot 219 en guidelines nr. 8 van UNHCR, 
op.cit.,11 et s.

86, Dit objectieve risico werd in het principearrest van de CCE van 17.04.2014 
benadrukt.

87. UNHCR, oriëntatienota over VGV, op.cit. Bij het beoordelen van de bescher-
mingsbehoeften van kinderen is het belangrijk voor de geest te houden dat 
handelingen of bedreigingen waarvan men voor een volwassene oordeelt dat 
ze onvoldoende zijn om de vervolgingsdrempel te halen, die drempel kunnen 
overschrijden als het om een kind gaat. In het merendeel van de gevallen is het 
onrecht dat door een VGV wordt aangedaan zo ernstig dat het kan beschouwd 
worden als een overschrijding van de vervolgingsdrempel, ongeacht de leeftijd 
van de verzoekster. (vrije vertaling).

88. Artikel 3 van het Internationale Kinderrechtenverdrag bepaalt dat bij alle 
beslissingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 
overheidsinstanties of particuliere instellingen voor sociale bescherming, recht-
banken, administratieve overheden, het hoger belang van het kind een essentiële 
overweging vormt.

89. Comité voor de Rechten van het Kind, opmerking nr. 14, § 73.

90.. Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, PB EU van 
18.10.2000 C 364/01, art. 24. Zie hierover ook de nota van het BCHV: Kin-
deren in asiel: rekening houden met hun kwetsbaarheid en hoger belang, juni 
2013. http://www.cbar-bchv.be/Portals/0/Juridische%20informatie/Asiel/Analyses/
Kinderen_in_Asiel.pdf 
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Dit principe vinden we eveneens terug in de 
herschikte kwalificatierichtlijn die de nadruk legt 
op de belangen van het kind in verband met de 
eenheid van het gezin of meer specifiek de veilig-
heid ervan91. Daarom is het belangrijk dat de be-
slissingen van de asielinstantie zich uitspreken over 
het belang van het kind en deze dimensie in het 
beslissingsproces opnemen. Het CGVS beschouwt 
het hoger belang van het kind als een essentieel 
element in het onderzoek van de asielaanvraag92. 
De beslissing van het CGVS is fundamenteel voor 
het kind en moet deze kwestie dus inroepen, des 
te meer gezien het artikel 74/13 van de wet van 
15 december 1980 bepaalt dat de minister of zijn 
gemachtigde bij het nemen van een beslissing tot 
verwijdering rekening moet houden met het hoger 
belang van het kind, het gezins- en familieleven en 
de gezondheidstoestand van de betrokken onder-
daan van een derde land. 

Bovenop de procedurele waarborgen die in het 
kader van de vaststelling van de feiten en de ge-
loofwaardigheidsbeoordeling voor kwetsbare per-
sonen zijn bepaald, dient men rekening te houden 
met verschillende procedure-elementen zoals:

•	Registratie	van	de	aanvraag	
De ouder of wettelijke vertegenwoordiger van het 
kind moet deze aanvraag voor het kind kunnen 
indienen. Momenteel vermeldt de bijlage 26 die 
wordt afgeleverd aan de begeleide minderjarigen 
niet de naam van de wettelijke vertegenwoordiger. 
Dit is verbazend aangezien het voor de procedure 
essentieel is om de persoon die de minderjarige 
begeleidt of vertegenwoordigt, op deze bijlage te 
kunnen identificeren. Deze maakt eveneens deel 
uit van de procedure voor het interview van het 
kind. Deze praktijk om de wettelijke vertegen-
woordiger niet op bijlage 26 te vermelden, lijkt 
tegenstrijdig met de belangen van het kind en het 
respect voor zijn gezinsleven (zoals opgenomen in 

het Handvest van de Grondrechten).

•	Het	gehoor	van	de	minderjarige:	
Er moet voor de minderjarige in de mogelijkheid 
worden voorzien om zich uit te drukken in over-
eenstemming met zijn leeftijd en maturiteit. Artikel 
12 van het Kinderrechtenverdrag bepaalt dat het 
kind het recht heeft om zijn mening te geven93. Er 
wordt niet vermeld vanaf welke leeftijd het kind 
gehoord kan worden, dat hangt af van de matu-
riteit van het kind. Men zou een parallel kunnen 
trekken met het verhoor van kinderen bij proce-
dures jeugdbescherming. Indien het kind in staat 
is om zich uit te drukken zou men, zoals dat voor 
NBMV al wordt gedaan, de aanwezigheid van een 
vertrouwenspersoon en/of de wettelijke verte-
genwoordiger/voogd moeten voorzien. Indien het 
kind te jong is om zich uit te drukken, is het een 
ouder die als wettelijke vertegenwoordiger tus-
senkomt om de vrees uit te drukken. Het CGVS 
heeft in het werkings-KB de principes voor een 
dergelijk verhoor voorzien en ook de verplichting 
om met het belang van het kind rekening te hou-
den (enige verwijzing naar het belang van het kind 
in de asielwetgeving)94. 

•	 In	 het	 geval	 dat	 het	 vluchtelingenstatuut	
aan	de	minderjarige	wordt	toegekend,
zou het afgeleide vluchtelingenstatuut op de rest 
van het gezin moeten worden toegepast. In dat 
geval, op dezelfde manier dat een kind als afgeleide 
vluchteling kan genieten van het vluchtelingenstatuut 
dat aan zijn ouders werd toegekend, kunnen de 
ouders, mutatis mutandis, genieten van het vluchte-
lingenstatuut dat aan hun kind werd toegekend (vrije 
vertaling)95. Laten we hier ook vermelden dat de 
kwalificatierichtlijn eveneens het principe van de 
eenheid van het gezin bepaalt96. 

91. Richtlijn 2011/95/EU, op.cit., omschrijving 18: “Bij de beoorde-
ling van de belangen van het kind dienen de lidstaten met name 

Het spreekt voor zich dat de beste manier om 
met het belang van het kind rekening te houden is 
om er voor te zorgen dat zijn asielprocedure ge- 
zamenlijk met die van zijn ouders wordt onder-
zocht en dat de uitgedrukte vrees bestudeerd 
worden in het kader van een enkele aanvraag97. 

Indien het kind vreest voor VGV vanwege zijn 
ouders moet er een verschillende procedure met 
hulp van een voogd kunnen worden opgestart. De 
DVZ moet een dergelijke procedure overwegen 
als er uiteenlopende belangen zijn en het CGVS 
kan ze starten als zij de vrees vaststelt. Dat veron-
derstelt eveneens de parallelle invoering van een 
beschermingsprocedure om de rechten van het 
kind te waarborgen. Het is al even belangrijk om 
de ouders te sensibiliseren over VGV en hen te 
verwijzen naar organisaties zoals GAMS België om 
het gezin doeltreffend op te volgen. Dat verond-
erstelt dat er diepgaand over het hoger belang 

van het kind wordt nagedacht. Deze bespreking 
kan door de DVZ en het CVGS worden gevoerd, 
in het bijzonder door de cellen die met NBMV 
en kinderen zijn belast. De dienst  Voogdij van de 
FOD Justitie is terzake ook een belangrijke partner. 

Aanbeveling n° 10 aan de DVZ, het CGVS en de RVV: 

• Erover waken dat bij een enkele asielproce-
dure de vrees van het kind en die van de ouders 
apart worden onderzocht.
• Ervoor zorgen dat het besnijdenisrisico van 
een meisje tijdens een interview door de dos-
sierbehandelaar standaard behandeld wordt 
wanneer het gezin afkomstig is uit een land 
waar besnijdenis veel voorkomt, aangezien het 
om een kindspecifieke vervolging gaat.
• De uitvoering van opmerking nr. 14 van het 
Comité voor de Rechten van het Kind  waar-
borgen en in de wet van 15 december 1980 
de mogelijkheid voorzien voor een begeleide 
minderjarige om in zijn eigen naam een asiel-
aanvraag in te dienen. Dit ligt in het verlengde 
van de herschikking van de kwalificatierichtlijn.  
• Een procedure invoeren die het mogelijk 
maakt om de belangen van het kind, zelfs als het 
begeleid is, in het kader van de asielprocedure 
te beoordelen.

• In de beslissing over de internationale be-
scherming een verwijzing opnemen naar het 
belang van het kind en de redenering hierover.
• De afgeleide vluchtelingenstatus toekennen 
aan ouders van een begeleide minderjarige 
en van NBMV erkende vluchtelingen en deze 
mogelijkheid expliciet in de wetgeving voorzien.
• Een diepgaande beschouwing voorzien om 
een beschermingsprocedure voor het kind uit 
te werken in het geval dat het kind een aparte 
asielaanvraag moet indienen ingevolge de vrees 
op VGV/gedwongen huwelijk vanwege zijn ou-
ders. Deze beschouwing moet in samenspraak 
gebeuren met alle over dit onderwerp deskun-
dige personen.
• In de NBMV-cel van het CGVS de beslissin-
gen voor begeleide minderjarigen superviseren 
wanneer kindspecifieke vervolgingen worden 
ingeroepen.

92. Artikel 14§4 van het KB van 11 
juli 2003 tot vaststelling van de wer-
king van het CGVS, op.cit.

93. Artikel 12, IVRK: Het kind heeft 
het recht om zijn of haar mening 
te geven over alle zaken die het 
kind aangaan. De overheid zorgt 
ervoor dat het kind die mening kan 
uiten en dat er naar hem of haar 
wordt geluisterd. Dit geldt ook 
voor gerechtelijke en bestuurlijke 
procedures.

94. KB tot vaststelling van de wer-
king van het CGVS, op.cit., art. 15.

95. Guidance note on refugee 
claims relating to female genital mu-
tilation, UNHCR, op.cit. Dit principe 

vindt men ook in het Handbook 
on Procedures and Criteria, par. 
185; the principle of family unity 
operates in favour of dependants, 
and not against them (het principe 
van eenheid van het gezin is in het 
voordeel van de personen ten laste, 
maar niet tegen hen).

96. Artikel 23 van de herschikking 
van de kwalificatierichtlijn, op.cit.

97. Zoals benadrukt in het CCE-
arrest nr. 122 668 van 17.04.2014 
(3 rechters).
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A.	Vaststelling	van	de	feiten

1.	Principe	van	de	bewi jslast
We herinneren eraan dat hoewel de be-
wijslast bij de vaststelling van de feiten in 
principe bij de asielzoeker rust, het vaststel-
len en beoordelen van alle relevante feiten 
samen door de asielzoeker en de dossier-
behandelaar dient te gebeuren. Zoals be-
schreven in de kwalificatierichtlijn is het de 
taak van de Lidstaat om in samenwerking 
met de asielzoeker de relevante elementen 
van de aanvraag te beoordelen98. In som-
mige gevallen is het zelfs aan de dossier-
behandelaar om alle middelen te benutten 
om de nodige bewijzen ter staving van de 
aanvraag te vinden99. 

Zoals hierboven aangehaald, heeft de 
Belgische wetgever deze bepaling slechts 
gedeeltelijk in Belgisch recht omgezet. De 
vaststelling van de feiten is geen proces 
waarbij de partijen tegenover elkaar staan: 
beide partijen werken samen aan een 
gemeenschappelijk doel. Hoewel er een 
actieve samenwerkingsplicht voor de asiel-
zoeker bestaat, moet de beslisser tijdens 
het onderhoud informatie verschaffen en 
de asielzoeker oriënteren, gepaste ge-
hoor- en ondervraagtechnieken gebruiken, 
mogelijke negatieve geloofwaardigheids-
conclusies uitleggen en met zijn eigen mid-
delen de nodige informatie verzamelen100. 
De asielinstantie moet dus actief met de 
asielzoeker samenwerken opdat alle no-
dige elementen ter staving van de aanvraag 
met zorg en onpartijdigheid verzameld en 
onderzocht kunnen worden101.

2.	De	bewi jskracht	van	documenten
We herinneren er meteen aan dat het niet ver-
plicht is om bewijsstukken voor te leggen als de 
verklaringen samenhangend en aannemelijk zijn. 
Het gaat er niet om te bewijzen dat vervolging 
waarschijnlijker is dan niet-vervolging, maar dat het 
redelijkerwijze mogelijk is102. Bovendien duiken er 
bij het verzamelen van de feiten voor een asielaan-
vraag op basis van geweld zoals VGV, gedwongen 
huwelijken of eergeweld velerlei moeilijkheden op. 
Aangezien het gaat om geweld in het privéleven 
zijn er immers dikwijls geen bewijsstukken.

In de praktijk wordt het indienen van bewijsstuk-
ken echter als een wezenlijke verplichting van de 
aanvrager gezien, alsof het deel uitmaakt van zijn 
verplichting tot samenwerking bij de vaststelling 
van de feiten.

3.	Evoluties	in	de	rechtspraak	in	verband			
    met documenten die als begin van  
				bewi js	worden	aangevoerd.	
Sinds de aanbevelingen van 2012 zijn er wezenlijke 
evoluties in de rechtspraak in verband met het in 
aanmerking nemen van bewijzen, vooral medische. 
Deze werden door bepaalde rechtspraak als begin 
van bewijs beschouwd. 

Het principe van het neerleggen van documenten 
ter staving van de aanvraag wordt voortaan be-
schreven in het nieuwe artikel 46/8 van de wet 
van 15 december 1980103. De CCE heeft echter 
in een recent arrest geoordeeld dat zelfs als de 
verzoekster geen enkel begin van bewijs aanvoert 
van wat zij beweert, men haar de mogelijkheid moet 
geven om dat gebrek aan bewijselementen met haar 
verklaringen op te vullen104. De RVV daarentegen 
oordeelt regelmatig dat als er geen documenten 
ter staving van de aanvraag zijn, de asielzoeker 
niet aan zijn verplichting tot samenwerking heeft 
voldaan en dat wordt dan meteen als een fout 
gezien105.

98. Artikel 4,1 van de herschikking van de kwalificatierichtlijn, 
op.cit.

99. UNHCR, Handbook and Guidelines on Procedures and Cri-
teria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention 
and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, januari 
1992, http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html

100. Interventie van Fadela Novak, UNHCR;  Beyond Proof: Cre-
dibility assessment in EU Asylum Systems
http://www.intact-association.org/images/stories/documents/col-
loques/credo%20fadela%20powerpoint.pdf

101. HVJ, M. M. (C-277/11) tegen de Minister for Justice, Equality 
and Law Reform, Ireland, 22.11.2012, par. 65 en 66. Het Hof van 
Justitie oordeelt dat deze eis tot samenwerking ten laste van de 
lidstaat concreet betekent dat als, om welke reden dan ook, de 
elementen die door de asielzoeker worden geleverd, niet vol-
ledig, actueel of relevant zijn, het noodzakelijk is dat de betrokken 
lidstaat in deze fase van de procedure actief met de aanvrager 
meewerkt aan het verzamelen van alle elementen die de aan-
vraag kunnen staven. Bovendien kan een lidstaat in een betere 
positie dan de asielzoeker verkeren om toegang te hebben tot 
bepaalde soorten documenten.

5.	Een	kwaliteitsvolle	asielprocedure	voor	slachtoffers	van	VGV.

De toepassing van de principes van het Vluchtelingenverdrag stelt normaal gesproken niet 
veel moeilijkheden. Indien deze dan toch opduiken hebben ze eerder te maken met de 
vaststelling van de feiten, de beoordeling van de geloofwaardigheid en de actualiteit van de 
vrees.  Deze aspecten worden in het volgende hoofdstuk uitgewerkt en zijn gebaseerd op de 
recente studie van de rechtspraak.

102. Note on the burden and standard of proof in refugee claims, UNHCR, 
16 December 1998.

103. Oud art. 57/7ter van de wet van 15 december 1980, vervang- 
en op 01.09. 2013. De tekst herneemt dezelfde bepalingen, maar 
verheldert dat “de asielzoeker dient alle elementen ter staving van 
zijn asielaanvraag zo spoedig mogelijk aan te brengen”.

104. CCE, arrest nr. 98 969 van 15.03.2013; CCE, arrest nr. 89 385 
van 09.10.2012; “De raad stelt daadwerkelijk vast dat de verzoekster 
geen enkel begin van bewijs aanbrengt dat in haar voordeel is. De 
Raad brengt echter in herinnering dat, gezien de omstandigheden 
waarin een asielzoeker zijn land ontvlucht dikwijls met zich meebrengen 
dat deze niet in staat is om zijn relaas met materiële bewijzen te 
staven, men haar in dat geval de mogelijkheid moet geven om dat 
gebrek aan bewijsstukken met haar verklaringen op te vullen” (vrije 
vertaling).

105. RVV, arrest nr. 89 598 van 12.10.2012 ; RVV, arrest nr. 93 
323 van 11.12.2012 ; RVV, arrest nr. 94 644 van 08.01.2013 ; 
RVV, arrest nr. 94 638 van 08.01.2013 ; RVV, arrest nr. 94 639 van 
08.01.2013 ; RVV, arrest nr. 97 424 van 19.02.201330 31



•	Het	rekening	houden	met	medische	en	
psychologische	documenten
De CCE acht dat als de algemene geloofwaardig-
heid gebrekkig is, het medische certificaat niet 
voldoende is om de geloofwaardigheid te herstel-
len, omdat het geen objectieve causale link tussen 
de littekens en de ingeroepen feiten kan leggen106. 
Indien het relaas daarentegen in zijn geheel geloof-
waardig is, kan men met het medische certificaat de 
vermelde omstandigheden evenals de vrees nagaan 
en objectiveren107. Een van de arresten oordeelt dat 
een tegenexpertise noodzakelijk is indien er twijfel 
blijft bestaan met betrekking tot de vastgestelde 
symptomen, in verwijzing naar de Europese recht-
spraak108. Het geeft eveneens aan dat de Staat de 
verplichting heeft om na te gaan of de verzoeker 
geen risico loopt op onmenselijke of vernederende 
behandeling als hij terugkeert naar herkomstland. 
Het medische certificaat wordt hier als een begin 
van bewijs beschouwd dat het CVGS niet op legi-
tieme wijze kan negeren zonder een tegenexpertise 
te doen109. Als het CGVS110 de psychologische toe-
stand van de verzoekster bij de beoordeling van de 
geloofwaardigheid niet in beschouwing neemt, leidt 
dat soms tot de vernietiging van de beslissing van 
het CGVS . Deze rechtspraak staat toe om de psy-
chologische/medische toestand van de verzoeker als 
een indicator van de geloofwaardigheid te nemen111.

De RVV daarentegen heeft in geen enkele van de 
onderzochte arresten (in het kader van de studie 
van de rechtspraak) rekening gehouden met de 
medische of psychologische documenten die door 
de verzoeker zijn ingediend, en heeft steeds geoor-
deeld dat de link met de aangevoerde feiten niet 
vastgesteld was en dat er uit het certificaat niet kon 
worden afgeleid wat de oorsprong van de beschre-
ven littekens was112. 

Het lijkt ons dat er rekening moet worden gehou-
den met de recente arresten van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens113 die aangeven dat 
wanneer er ernstige en gedetailleerde medische at-
testen worden ingediend die littekens beschrijven die 
coherent zijn met de verklaringen van de asielzoeker, 
er een vermoeden bestaat dat er een risico is op een 
behandeling tegenstrijdig met artikel 3 van het EVRM. 
Het is dus aan de instantie om op een ernstige manier 
te motiveren waarom ze de bewijskracht naast zich 
neerlegt, door bijvoorbeeld een ander medisch advies 
te vragen, of waarom ze oordeelt dat de actualiteit 
van het risico niet is vastgesteld. Een ander arrest 
gaat zelfs nog verder door te bevestigen dat men 
niet alle bewijskracht van een medisch document dat 
foltering vaststelt, naast zich neer kan leggen met als 
enige reden dat de verklaringen van de asielzoeker 
over de omstandigheden waarin dat gebeurt is, niet 
geloofwaardig zouden zijn114. Zo zou het gepast zijn 
om te onderzoeken of de aanvrager in het licht van 
objectieve dossierelementen - waaronder de algeme-
ne situatie in het land van herkomst - geen risico op 
nieuwe mishandelingen loopt als hij zou terugkeren.

Zoals het UNHCR benadrukt, zou er speciale 
aandacht moeten worden besteed aan bewijzen 
opgesteld door artsen en/of psychologen die gespe-
cialiseerd zijn in slachtoffers van lichamelijk, seksueel 
of psychologisch geweld115. 

De recente herschikking van de procedurerichtlijn 
gaat trouwens in die zin116 en bepaalt in de omschrij-
ving dat men een beroep dient te doen op deskun-
digen en raadt aan om het Istanboel-protocol als 
referentiemiddel te gebruiken om de aangevoerde 
medische attesten te beoordelen.

Deze rechtspraak zou voortaan de CCE en vooral 
de RVV ertoe moeten brengen om rekening te 
houden met medische certificaten die littekens be-
schrijven die bevestigen dat de verzoekster mishan-
delingen heeft ondergaan, zelfs als haar verklaringen 
gebrekkig zijn.

•	Andere	bewi jsdocumenten
Ook voor andere bewijsdocumenten worden er, 
enkel door de CCE, evoluties vastgesteld. Zo werd 
er bij verschillende arresten rekening gehouden 
met foto’s117, huwelijksaktes118, of geboorteaktes119 
in die zin dat men de werkelijkheid van de aange-
voerde feiten niet kan uitsluiten en eveneens als 
begin van bewijs. Door de RVV werden alle do-
cumenten afgewezen omwille van een gebrek aan 
geloofwaardigheid zodat dit soort stukken volgens 
de vaste rechtspraak van de Nederlandstalige ka-
mers van de Raad in ieder geval de geloofwaardig-
heid van een gebrekkig relaas niet herstellen.

•	Vervolgingen	in	het	verleden	
Als een vrouw aantoont dat ze al vervolgd werd, 
met name door het indienen van een medisch 
certificaat dat een verminking of andere mishan-
deling vaststelt, creëert dat het vermoeden van 
een gegronde vrees op een vervolging in de toe-
komst120. Een wetswijziging hierover voorziet niet 
meer dat het de taak van de asielinstantie is om 
aan te tonen dat de vervolging uit het verleden 
op zich een gefundeerde vrees kan vormen, maar 
acht dat het vermoeden van een gegronde vrees 
niet geldt als er goede redenen bestaan om te 
geloven dat de vervolging zich niet zal herhalen. 
Het is interessant vast te stellen dat het principe 
van omkering van de bewijslast in de onderzochte 
arresten regelmatig werd ingeroepen, zowel door 
de RVV als de CCE.

De positie van de CCE en de RVV betreffende de 
omkering van de bewijslast is daarentegen niet dui-
delijk noch unaniem. Wat VGV betreft, beschouwt 
het CVGS op bijna systematische wijze dat een me-
disch certificaat enkel bewijst dat de verzoekster al 
een verminking heeft ondergaan maar dat dit niet 
aantoont dat er een vrees is op herbesnijdenis121.

106. CCE, arrest nr. 91 655 van 19.11.2012.

107 CCE, arrest nr. 92 770 van 30.11.2012.

108. CCE, arrest nr. 97 222 van 14.02.2013, dit arrest verwijst expliciet 
naar het arrest RC/ Zweden van 9.03.2010 van het EHRM (application 
n°61204/09) . 

109. CCE, arrest nr. 92 770 van 30.11.2012 ; CCE, arrest nr. 95 851 van 
25.01.2013 ; CCE, arrest nr. 99 380 van 21.03.2013. Laten we niet vergeten 
dat het CGVS over een psy-cel beschikt om een advies te geven over de 
medische certificaten die door de asielzoeker worden ingediend, zie: http://
www.cgvs.be/nl/binaries/Jaarverslag_CGVS_2012_tcm127-227095.pdf 

110. CCE, arrest nr. 97 454 van 19.02.2013.

111. CCE, arrest nr. 93 493 van 13.12.2012

112. RVV, arrest nr. 94 644 van 08.01.2013 ; RVV, arrest nr. 94 638 van 
08.01.2013 ; RVV, arrest nr. 98 153 van 28.02.2013 ; RVV, arrest nr. 107 
119 van 23.07.2013 ; het medisch-legale certificaat dat door de vzw Con-
stats wordt ondersteund en dat talrijke littekens en brandwonden vaststelt, 
wordt afgewezen omdat “de arts nooit nauwkeurig de eigenlijke omstandighe-
den waarin deze verwondingen werden ondergaan, kan vermelden”.

113. EHRM, 5de Sect., 5.09.2013, I. c. Zweden, Arrest. nr. 61204/09 en EHRM, 
5de Sect., 19.09.2013, R.J. c. Frankrijk, Arrest. nr. 10466/11.

114. UNHCR, Note du Haute Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés relative à l’évaluation des demandes d’asile introduites par des fem-
mes, 14 décembre 2012. http://www.refworld.org/docid/50dc23802.html

115. UNHCR, Note du Haute Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés relative à l’évaluation des demandes d’asile introduites par des fem-
mes, 14 december 2012. http://www.refworld.org/docid/50dc23802.html 

120. Met name artikel 10(3) van de procedurerichtlijn.

121. CCE, arrest nr. 95 844 van 25.01.2013.

122. CCE, arrest nr. 92 335 van 28.11.2012.

123. CCE, arrest nr. 104 218 van 31.05.2013.

124. Art. 48/7 van de wet van 15.12.80, voordien art. 57/7 bis bepaalt voort-
aan: “Het feit dat een asielzoeker in het verleden reeds werd vervolgd, of reeds 
ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke 
vervolging of met dergelijke schade, is een duidelijke aanwijzing dat de vrees voor 
vervolging gegrond is en het risico op ernstige schade reëel is, tenzij er goede 
redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet 
opnieuw zal voordoen.”

125. CCE, arrest nr. 91 655 van 19.11.2012.
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Deze eenvoudige bevestiging werd door de RVV 
in twee arresten als onvoldoende beschouwd 
ten opzichte van de omkering van de bewijslast 
teweeggebracht door artikel 57/7bis (nieuw arti-
kel 48/7 van de wet), het administratieve dossier 
bevatte geen enkele informatie over het risico 
op herbesnijdenis en deze kwestie werd in het 
vooronderzoek niet adequaat onderzocht. De 
beslissingen van het CVGS werden vernietigd voor 
bijkomend onderzoek122. 

In andere arresten heeft de Raad naar het voor-
beeld van de Franstalige kamers geoordeeld dat 
wanneer een vrouw een besnijdeniscertificaat 
voorlegt, het de vrees op een nieuwe verminking 
is die door het CVGS moet worden onderzocht 
overeenkomstig artikel 57/7bis (nieuw artikel 
48/7) van de wet van 15.12.1980123. 
 

Enkel de CCE blijkt in bepaalde gevallen te oor-
delen dat men een diepgaander onderzoek moet 
voeren over het bestaan van ernstige redenen om 
te denken dat de verzoekster geen risico loopt om 
opnieuw aan vervolging of ernstige schade i.v.m. 
haar gender te worden blootgesteld als ze naar 
haar land terugkeert124. Deze opvatting is breder 
en lijkt meer in de geest van de wet en de ho-
listische interpretatie van het Verdrag van Genève 
te liggen125. Zo werd de geboorte van een kind 
buiten het huwelijk door de CCE als een ver-
zwarende factor beschouwd waardoor men kan 
oordelen dat er geen goede redenen zijn om te 
denken dat de vervolgingen zich in het land van 
herkomst niet zullen herhalen126.

•	De	rol	van	de	dossierbehandelaar 
					bi j	het	vastleggen	van	de	feiten	
Bij de vastlegging van de feiten is de rol van de 
dossierbehandelaar eveneens fundamenteel. De 
dossierbehandelaar moet de asielzoeker kunnen 
geruststellen over de vertrouwelijkheid van zijn 
verklaringen en de relevante vragen stellen waarbij 
hij rekening houdt met de kwetsbaarheid van zijn 
gesprekspartner. Dit principe geldt zowel voor het 
verzamelen van de feiten bij de DVZ127 als bij het 
CGVS. De kwaliteit van het gehoor en het gedrag 
van de dossierbehandelaar zijn des te belangrijker 
aangezien de aanvraag hoofdzakelijk beoordeeld 
wordt op basis van de verklaringen van de ver-
zoekster en aangezien de ingeroepen vervolgingen 
deel uitmaken van het privéleven.

De CCE heeft het CGVS meerdere malen ver- 
weten geen precieze en gesloten vragen te heb-
ben gesteld die nochtans noodzakelijk waren 
om een mening te kunnen vormen over de ge-
loofwaardigheid van het relaas, met name over 
gebeurtenissen vóór het huwelijk, de omstandig- 
heden waarin zij besneden werd, haar leven als 
getrouwde vrouw, ...128.

Men heeft ook het feit in beschouwing genomen 
dat de leemtes die aan de verzoekster worden 
verweten, te wijten kunnen zijn aan de manier 
waarop de dossierbehandelaar het gehoor heeft 
geleid, en men kon dus niet tot gebrekkige geloof-
waardigheid besluiten129.

De neutraliteit en onpartijdigheid van de dos-
sierbehandelaar werden door de CCE al in twijfel 
getrokken en deze raad heeft beslissingen van het 
CGVS vernietigd door onder andere een nieuw 
gehoor van de verzoekster door een andere be-
handelaar te bevelen130. 

122. RVV, arrest nr. 91 796 van 20.11.2012 ; RVV, arrest nr. 91 794 van 20.11.2012.

123. CCE, arrest nr. 96 951 van 13.02.2013. In deze zin eveneens: CCE, arrest nr. 
103 712 van 28.05.2013 ; CCE, arrest nr. 102 557 van 07.05.2013 ; CCE, arrest nr. 
102 207 van 30.04.2013.

Deze verplichting om rekening te houden met de 
specifieke noden van kwetsbare personen tijdens 
het asielinterview, vindt men eveneens terug in 
de richtlijn over de rechten van het slachtoffer131. 
Artikel 18 bepaalt dat de lidstaten ervoor moeten 
zorgen dat er maatregelen beschikbaar zijn die het 
slachtoffer en zijn familieleden bescherming bieden 
tegen secundaire en herhaalde victimisatie, tegen 
intimidatie en tegen vergelding, alsook tegen het ri-
sico van emotionele of psychologische schade bij het 
slachtoffer, en die de waardigheid van het slachtoffer 
beschermen bij ondervraging of bij gehoor als getuige. 

127. KB van 11 juli 2003 houdende vaststelling van 
bepaalde elementen van de procedure die dienen ge-
volgd te worden door de dienst van de Dienst Vreem-
delingenzaken, op.cit., art. 4: “De ambtenaar houdt reke-
ning met de specifieke omstandigheden die de asielzoeker 
betreffen, in het bijzonder desgevallend de omstandigheid 
dat hij behoort tot een kwetsbare groep”. 

128. Bijvoorbeeld CCE, arrest nr. 97 264 van 15.02.2013.

129. CCE, arrest nr. 92 770 van 30.11.2012; CCE, arrest 
nr. 99 206 van 19.03.2013.

130. CCE, arrest nr. 100 346 van 02.04.2013.

131. Richtlijn 2012/29/EU van het Europese Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning 
en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, 
en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ van 
de Raad, art. 18 en omschrijving 6 en 17; PB L315/57 
van 14.11.2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:NL:PDF

Aanbeveling n° 11
aan de asielinstanties 
over de vaststelling van 
de feiten;
•Rekening houden met alle ingediende elemen-
ten, als bewijs van een actieve samenwerking 
van de asielzoeker aan de vaststelling van de 
feiten.
• Rekening houden met de medische/psycholo-
gische documenten als aanwijzingen die volgens 
de rechtspraak van het Europees Hof een ob-
jectieve vervolgingsvrees bevestigen.
•Het principe van de omkering van de bewijs-
last toepassen als een persoon een vervolging in 
het verleden aantoont (art. 48/6 van de wet van 
15.12.80) en deze beschouwen als kwetsbare 
persoon met specifieke behoeften in het kader 
van de asielprocedure.
• Een beroep doen op deskundigen of een 
tegenexpertise vragen i.v.m. de ingediende 
medische/psychologische documenten. In voor-
komend geval verwijzen naar het Istanboel-
protocol in de motivering van de beslissing/het 
arrest om de analyse van de medische/psycho-
logische attesten te objectiveren.
• De dossierbehandelaars/rechters nemen tij-
dens de onderhouden voor de statuutbepaling 
een neutrale, objectieve en onpartijdige hou-
ding aan om een kwalitatief hoogstaand onder-
houd in alle vertrouwen en vertrouwelijkheid 
te waarborgen.

124 CCE, arrest nr. 90452 van 25.10.2012; CCE, arrest nr. 89 927 van 
17.10.2012 die verwijst naar de voorgaande rechtspraak van de CCE 
en de VBC (VBC, 02 0579 van 9 februari 2007; CCE, 14 401 van 25 
juli 2008; CCE, 16 064 van 18.09.2008; CCE, 21 341 van 12.01.2009 ;  
CCE, 25 095 van 26.03.2009).

125. Guidance note on refugee claims relating to female genital mu-
tilation, UNHCR, op.cit.

126. CCE, arrest nr. 93 832 van 18.12.2012; CCE, arrest nr. 91 242 
van 09.11.2012.
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B. Beoordeling van de 
						geloofwaardigheid

Om de geloofwaardigheid van een persoon te 
beoordelen, dient er steeds op een onpartijdige 
en objectieve wijze rekening te worden gehouden 
met zijn profiel en de informatie over het land van 
herkomst. De geloofwaardigheidsanalyse op een 
objectieve manier voeren, is een echte uitdaging. 
Daarom heeft het UNHCR een specifieke studie 
uitgevoerd over deze aspecten132 en werden er 
controlelijsten uitgewerkt voor de besluitnemers 
om hen bij dit beoordelingswerk te helpen.

Om de geloofwaardigheid van een relaas te be-
oordelen, laat de instantie zich leiden door de prin-
cipes uit artikel 48/6 van de wet van 15 december 
1980 die eveneens de kwestie van het voordeel 
van de twijfel inroept133. In dat kader dient de dos-
sierbehandelaar rekening te houden met de speci-
fieke omstandigheden van de asielzoeker en meer 
bepaald met het feit dat deze deel uitmaakt van 
een kwetsbare groep134. De Commissaris-generaal 
onderzoekt de asielaanvraag op individuele, objec-
tieve en onpartijdige wijze en houdt daarbij reke-
ning met de individuele situatie van de aanvrager 
en de objectieve context in het land van herkomst.

Rol van de dossierbehandelaar bij de beoordeling 
van de geloofwaardigheid
De dossierbehandelaar moet rekening houden 
met de volgende factoren die de beslissing kunnen 
beïnvloeden: zijn eigen individuele en contextuele 
omstandigheden, zijn gedachtengang, zijn verleden 
en persoonlijke waarden, de politieke, maatschap-
pelijke en institutionele context, het terugkerende 
karakter van de taak, de herhaalde blootstelling aan 
trauma’s en mishandeling, het ongevoelig worden 
voor en de vermoeidheid i.v.m. de geloofwaardig-
heid, de emotionele afstand en de stress (het gaat 
om factoren die erkend zijn in de opleidingsmo-

dule van het Europe Asylum Curriculum (EAC)). 
Dit is nodig om op een objectieve, onpartijdige 
en neutrale wijze een asielaanvraag te kunnen 
behandelen135.

Informatie over het land van herkomst
De dossierbehandelaar moet de verklaringen en 
de beschermingsbehoefte in het licht van de objec-
tieve situatie van het land van herkomst beoorde-
len. Enkel het CGVS beschikt over een uitgebreide 
bevoegdheid om de behoefte aan bescherming 
van de verzoeker te onderzoeken. Laten we niet 
vergeten dat het zoeken van informatie geen doel 
op zich is maar dat dat belangrijk is omdat we zo 
de geloofwaardigheid van de verklaringen van 
de geïnteresseerde beter kunnen duiden136. De 
verklaringen van de asielzoeker moeten samen-
hangend en aannemelijk zijn en niet in strijd zijn 
met de algemene en bijzondere gekende en voor 
zijn aanvraag relevante informatie.  De informatie 
is eveneens belangrijk om te oordelen of er een 
mogelijkheid is op een doeltreffende bescherming 
in het land van herkomst of op een binnenlands 
vluchtalternatief.

Het documentatiecentrum van het CGVS, 
CEDOCA, verschaft informatie aan het CGVS 
die op de gegeven situaties gericht is. CEDOCA 
doet via de organisatie van missies in bepaalde 
landen grote inspanningen om over actuele in-
formatie te beschikken. Een goede praktijk is dat 
de verslagen van CEDOCA de genderdimensie 
bevatten en informatie geven over het statuut van 
de vrouw in het land van herkomst, het geweld 
waar ze aan blootgesteld wordt en de bestaande 
beschermingsmogelijkheden tegen dat geweld. Dat 
is bijvoorbeeld het geval voor Guinee waarvoor 
men over meerdere informatieverslagen beschikt: 
VGV, huwelijken, het leviraat en het sororaat en 
alleenstaande vrouwen met kinderen137. 

De analyse van de rechtspraak van Guinee gaat 
diep in op de toepassing van deze informatiever-
slagen en vermeldt de rechtspraak hierover138. Zie 
hier de voornaamste vaststellingen.

 •SRB Guinee over  VGV en gedwonge huwelijken
De verslagen van de missie die in 2011 in Guinee 
werd uitgevoerd en de verschillende SRB’s die op 
basis van die informatie werden uitgewerkt, behan-
delen zowel gedwongen huwelijken als besnijde-
nissen in Guinee. De beslissingen van het CGVS 
zijn gebaseerd op de verslagen van CEDOCA en 
hebben geoordeeld dat gedwongen huwelijken, 
net als besnijdenissen, minder voorkomen. Het 
CGVS was van mening dat het voor een vrouw 
mogelijk was om haar dochter bij een terugkeer 
naar Guinee tegen besnijdenis te beschermen en 
weigerde zo het vluchtelingenstatuut aan moeders 
van intacte meisjes die zich in België bevinden. Het 
CGVS heeft op basis van dat verslag regelmatig 
geoordeeld dat er een mentaliteitswijziging was 
in verband met het b=esnijden en dat de ouders 
die beslissen om hun kind tegen besnijdenis te 
beschermen geen slachtoffer zijn van openlijke en 
lichamelijke bedreigingen, noch systematische dis-
criminatie of onderdrukking door de overheden.

Het SRB over VGV erkent echter dat besnijdenis-
sen nog zeer veel voorkomen in Guinee en ver-
ankerd zijn in de tradities. De besnijdenisgolf die 
tijdens de zomer van 2011 heeft plaatsgevonden 
en de gewelddadige reactie van de bevolking tegen 
de tegenstanders ervan zijn daar een bewijs van.

Er is methodologische kritiek gekomen op deze 
verslagen vanwege het gebrek aan diversiteit van 
de informatiebronnen139. Deze kritiek wordt soms 
door de CCE overgenomen, hetzij om de beslissing 
van het CGVS te vernietigen hetzij om bijkomend 
onderzoek te eisen140. Het verslag van CEDOCA 
kreeg ook kritiek omdat de transcripties van de in-
terviews waarnaar in het verslag wordt verwezen, 
ontbreken141.

132. UNHCR, Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems: 
Full Report, May 2013. http://www.refworld.org/docid/519b1fb54.html 

133. Oud artikel 57/7ter van de wet van 15 december 1980: De asiel-
zoeker moet zo snel als mogelijk alle noodzakelijke elementen ter on-
dersteuning van zijn aanvraag overhandigen. Als de asielzoeker bepaalde 
aspecten van zijn verklaringen niet met documenten of andere bewijzen 
ondersteunt, zullen die als geloofwaardig worden beschouwd en krijgt hij 
het voordeel van de twijfel als de volgende cumulatieve voorwaarden 
worden vervuld:
    a) de asielzoeker een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn   
aanvraag te staven;
    b) alle pertinente elementen waarover hij beschikt, zijn voorgelegd, en 
er is een bevredigende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van 
andere bewijskrachtige elementen; 
   c) de verklaringen van de asielzoeker worden als geloofwaardig 
beoordeeld;
   d) hij heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig 
mogelijk ingediend, of hij heeft goede redenen kunnen aanvoeren 
waarom hij nagelaten heeft dit te doen;
   e) er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als 
geloofwaardig kan worden beschouwd.

134. KB van 11.07.2003 tot vaststelling van de werking van het Commissa-
riaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, art. 4 en 27.

135. Interventie van Fadela Novak op het Colloquium van 14 november 
2013, http://www.intact-association.org/images/stories/documents/collo-
ques/credo%20fadela%20powerpoint.pdf 

136. Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determi-
ning Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol 
Relating to the Status of Refugees, januari 1992, paragrafen 37-38, http://
www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b32b0.htm 

137. Deze verslagen werden Subject Related Briefings (SRB) genoemd 
en heten nu FOCUS.

138. C. Lejeune en M. Grimberg: Studie van de rechtspraak: de interpreta-
tie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken (oktober 
2012-mei 2013), op.cit.

139.Analyse des subject related briefing sur les mutilations génita-
les féminines et le mariage en Guinée, BCHV, oktober 2012, http://
www.cbar-bchv.be/Portals/0/Information%20juridique/Asile/Analy-
ses/CBAR,%20analyse%20des%20SRB%20sur%20les%20MGF%20
et%20le%20mariage%20en%20Guin%C3%A9e.pdf

140. CCE, arrest nr. 97.793 van 25.02. 2013; CCE, arrest nr. 95.851 
van 25.01.2013; CCE, arrest nr. 97.222 van 14.02.2013.

141. RVV., arrest nr. 223.434, 7.05.2013; artikel 26, paragraaf 2 van 
het KB van 11.07.2003 tot vaststelling van de werking van het Com-
missariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bepaalt 
dat de redenen waarom een persoon of instelling wordt gecontacteerd, 
evenals degenen die toestaan hun betrouwbaarheid te vermoeden, in 
een administratief dossier staan en dat wanneer de informatie per 
telefoon wordt verzameld, er een “gedetailleerde samenvatting” moet 
worden gegeven met alle bijzondere vermeldingen.
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Men dient op te merken dat de RVV en CCE bij 
de interpretatie van de informatie over het land 
van herkomst en in het bijzonder Guinee, volledig 
tegenovergestelde posities innemen en voor iden-
tieke objectieve situaties een volledig tegenstrijdige 
rechtspraak hebben.

De CCE benadert de SRB’s op genuanceerde wijze 
en behandelt de (alternatieve) informatie die door 
de verzoeker wordt ingediend of van CEDOCA 
afkomstig is op gelijke wijze. De bijkomende infor-
matie die door de advocaat wordt ingediend, werd 
in beschouwing genomen om de informatie van 
het CGVS te nuanceren. Als er tegenstrijdige of 
onvoldoende informatie werd ingediend, besloot 
de CCE dat bijkomend onderzoek noodzakelijk 
was. De CCE had tot voor kort echter geen arres-
ten waarin ze zich uitdrukkelijk uitsprak over het 
objectieve besnijdenisrisico van een intact meisje 
of jonge vrouw of waarin ze verwees naar de SRB 
over VGV om een bescherming te weigeren. 

De RVV daarentegen twijfelt niet aan de infor-
matie in de SRB’s en bevestigt dus de geldigheid 
ervan (behalve in twee arresten van de RVV, zie 
verder)142. Algemeen gezien hecht de RVV niet 
hetzelfde belang aan de informatie van de ver-
zoeker of de asielinstantie, zelfs als de bronnen als 
objectief worden beschouwd143. De rechter houdt 
geen rekening met andere informatiebronnen die 
door de verzoeker worden ingediend. Ze worden 
als niet-doorslaggevend, niet-recent en niet-rele-
vant beschouwd, of nog als geen link hebbende 
met de persoonlijke situatie van de verzoeker144.  

De RVV heeft in een arrest van drie rechters het 
informatieverslag van CEDOCA gevalideerd en 
besloten dat er vanwege de vermeende menta-
liteitswijziging die men in Guinee t.a.v. besnijdenis 
heeft waargenomen, geen objectieve vrees is in 
het geval van de terugkeer van een moeder en 

haar dochter145. Dit arrest bevestigt dat VGV een 
ernstige inbreuk is op de lichamelijke integriteit van 
vrouwen en meisjes en aanzienlijke emotionele 
ontreddering kan veroorzaken. Dat is een belang-
rijke uitspraak. Het arrest bevestigt de negatieve 
beslissing van het CGVS en oordeelt dat gezien het 
profiel van de moeder en de dochter en de situ-
atie zoals beschreven in het verslag van CECOCA, 
de moeder in staat is haar kind te beschermen. 
De Raad vermeldt vervolgens dat CEDOCA geen 
“onafhankelijke” institutionele dienst is maar een 
documentatie- en onderzoekscentrum van het 
CGVS. Er kunnen dus vragen worden gesteld over 
de gepastheid van een dergelijke dienst binnen de 
asielinstantie, met het gevaar dat CEDOCA soms 
als rechter én partij wordt beschouwd. Aangezien 
de onderzoeksbevoegdheid van het CGVS uit-
gebreid is en de RVV geen eigen onderzoeksbe-
voegdheid heeft, zou men zich de vraag kunnen 
stellen of het niet gepast zou zijn om een onaf-
hankelijk documentatiecentrum buiten het CGVS 
te hebben om de transparantie en neutraliteit te 
kunnen waarborgen146.

Een ander arrest van de RVV heeft echter besloten 
dat er geen bijgewerkte cijfers over de prevalentie 
van VGV beschikbaar waren en dat men niet kon 
besluiten dat er een beduidende vermindering van 
het aantal besnijdenissen was147.  

Recente informatie over de prevalentie van VGV in 
Guinee heeft de situatie uitgeklaard. Het gaat om 
het DHS-verslag over Guinee voor het jaar 2012, 
gepubliceerd op 30 januari 2014, dat aangeeft dat 
de prevalentie van VGV in Guinee niet gedaald is148. 

Het is slechts heel recentelijk dat een arrest van 
drie rechters van de CCE zich uitgesproken heeft 
over de objectieve besnijdenisvrees evenals de 
beschikbare bronnen149. Dit arrest van april 2014 
plaatst de informatie van CEDOCA op de helling, 

besluit dat er een objectief risico op vervolging 
van het kind bij terugkeer naar Guinee is en on-
derzoekt op gezamenlijke maar toch verschillende 
wijze de vrees die door het moeder en het kind 
worden ingeroepen:

 - De Raad meent dat de momenteel beschikbare 
statistische informatie over de prevalentie van VGV 
in Guinee een objectief en beduidend hoog risico 
op VGV aantoont, ten minste voor jonge minder-
jarige meisjes van dit land die dat nog niet hebben 
ondergaan.

 - De Raad voegt eraan toe dat dit risico op zich 
volstond om een vrees op vervolging ingeval van 
terugkeer naar Guinee te rechtvaardigen, behalve 
als men kan vaststellen dat, vanwege uitzonder-
lijke omstandigheden eigen aan verzoekers, zij niet 
blootgesteld zouden worden of in staat zouden 
zijn zich ertegen te verzetten (dergelijke uitzon-
derlijke omstandigheden zijn in casu afwezig).

- De Raad heeft in het kader van een enkele 
asielaanvraag op aparte wijze de vrees voor het 
kind en voor de moeder bestudeerd. Het stelt een 
besnijdenisvrees vast voor het kind en een vrees 
voor de moeder (gedwongen huwelijk).

- De Raad heeft in het licht van de vaststellingen 
op basis van verscheidene verslagen en informatie 
meegedeeld door de partijen geoordeeld dat, 
aangezien het om bescherming door de overheid 
van Guinee gaat, noch de Guineese Staat, noch 
de partijen noch de organisaties die de Staat of 
een deel van de Staat controleren, inbegrepen 
de internationale organisaties, in staat zijn om 
een bescherming te bieden tegen de risico’s op 
besnijdenis.

- Tot slot erkent dit arrest ook het principe van het 
voordeel van de twijfel, zelfs als er schaduwzones 
blijven bestaan over enkele aspecten van het relaas 
van de verzoekster, omdat er voldoende aanwijzin-
gen zijn over de gegrondheid van de aangevoerde 
vrees.

De RVV blijft echter in recente arresten en on-
danks de publicatie van het DHS-verslag over 
Guinee oordelen dat er in Guinee een mentali-
teitswijziging is over de praktijk van het besnijden 
en blijft besluiten dat er voor een meisje geen 
objectief besnijdenisrisico bestaat150.

142. RVV, arrest nr. 91 833 van 20.11.2012. In dit arrest (waarbij de aan-
vraag wordt afgewezen) oordeelt de RVV dat de mogelijkheid op een 
bescherming tegen VGV in Guinee, zoals in de beslissing van het CGVS 
wordt ingeroepen, gerelativeerd moet worden in het licht van de infor-
matie in het verslag “Landinfo”; RVV, arrest nr. 117 008 van 16.01.2014 
(vernietiging).

143. Ambtsbericht Guinée 2013, 28.03.13 http://www.rijksoverheid.nl/do-
cumenten-en-publicaties/ambtsberichten/2013/03/28/guinee-2013-03-28.
html

144. RVV, arrest nr.100 631 van 09.04.2013.

145. RVV, arrest nr. 112 666 van 24.10.2013 (3 rechters).

146. Conclusies van senator Zakia Khattabi op het Colloquium van 14 
november 2014.

147. RVV, arrest nr. 117 008 van 16.01.2014 en commentaar van INTACT, 
http://www.intact-association.org/nl/component/content/article/116-arret-
rvv-nd117008-du-16-janvier-2014.html; De Raad heeft geoordeeld dat er 
geen precieze cijfers zijn over de prevalentie en/of over een beduidende 
vermindering van de prevalentie van VGV in Guinee. Zo stelt de Raad 
dat de uitspraak van Dr. Kouyaté in 2013 op de Franse radio over een 
betekenisvolle daling van VGV met 20% bezwaarlijk als een duidelijke en 
wetenschappelijk onderbouwde uitspraak beschouwd kan worden en dat 
de recente officiële bevolkingscijfers van het UNFPA m.b.t. de prevalentie 
van VGV nog niet beschikbaar zijn (punt 2.2.3). Wat betreft de bescher-
ming tegen VGV door de overheid, stelt de Raad dat de informatie in de 
SRB hierover sterk gerelativeerd moet worden in de context van het 
rapport ‘Landinfo’.

148. EDS-MICS 2012, Guinée . http://dhsprogram.com/publications/publi-
cation-FR280-DHS-Final-Reports.cfm

149. CCE, arrest nr. 122 668 van 17.04.2014 (3 rechters).

150. RVV, arrest nr. 123 957 van 15.05.2014.
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Het profiel

 • Principe
In het kader van de beoordeling van de asiel-
aanvraag, zowel met betrekking tot de geloofwaar-
digheid als de nood aan bescherming, moet men 
rekening houden met het concrete profiel van de 
verzoeker. Volgens een studie van het UNHCR 
over de beoordeling van de geloofwaardigheid151 
omvat dit profiel verschillende individuele en 
contextuele factoren. De individuele factoren 
omvatten leeftijd, nationaliteit, etnische afkomst, 
geslacht, opvoeding, sociale en economisch status, 
godsdienst, geloof, waarden, de cultuur en stede-
lijke/landelijke context, de geestelijke en lichame-
lijke gezondheid, verleden en huidige mishandeling, 
foltering, vervolging en schade. 

Dit profiel omvat eveneens contextuele factoren 
zoals de ruimere juridische, institutionele, politieke, 
sociale, religieuze en culturele context in het land 
van herkomst, de situatie van de mensenrechten, 
het niveau van geweld of de bescherming die de 
Staat biedt. In geen enkel geval kan men op voor-
hand bepaalde modelprofielen in beschouwing 
nemen die op voorhand gedefinieerde catego-
rieën van personen zouden omvatten (die waar-
genomen worden als) in het (werkelijke) bezit van 
gemeenschappelijke eigenschappen waarmee de 
aanvragers worden vergeleken152. 

In dit kader kan met name de kwetsbaarheid van 
de verzoekende partij verschijnen, ten gevolge 
van zijn jonge leeftijd, laag opvoedingsniveau of zijn 
strenge en conservatieve familiale omgeving. Deze 
elementen hebben eveneens een invloed op de 
mogelijkheid om bescherming van de nationale 
overheid te vragen en te verkrijgen153.

De asielinstanties houden op variabele wijze re-
kening met dit profiel. De CCE houdt regelmatig 
rekening met het profiel van de verzoekster even-

als de familiale context om een uitgedrukte vrees 
in zijn context te plaatsen en de geloofwaardigheid 
ervan te beoordelen. Zo wordt er bij een vrees 
voor een gedwongen huwelijk met het profiel van 
de vrouw en het traditionele milieu waar ze uit 
voortkomt, rekening gehouden om de bescher-
ming te verlenen154. De CCE benadrukt dat het 
CGVS geval per geval het geheel aan elementen 
van elke bij haar ingediende aanvraag zou moeten 
analyseren om de geloofwaardigheid van het relaas 
te beoordelen. De context waarin een jonge vrouw is 
opgegroeid, is een element waar men rekening mee 
moet houden dat in bepaalde gevallen kan bijdragen 
tot het bevestigen van overblijvende twijfels over de 
geloofwaardigheid van een relaas dat overigens als 
gebrekkig wordt beschouwd. Het is echter niet vol-
doende om enkel hierdoor te besluiten dat het relaas 
niet geloofwaardig is155. Omgekeerd bestaat dit risico 
ook voor vrouwen die (...) een hoog opleidingsniveau 
genieten maar een gebrek hebben aan informatie 
over hun rechten, of verankerd zijn in traditionele 
of familiale culturele tradities die willen dat men dit 
soort problemen binnen de familie regelt (sic) (vrije 
vertaling)156. Zelfs een goed opgeleide vrouw kan 
dus in een ongelijke maatschappij niet genoeg ge-
wapend zijn om zich tegen traditionele praktijken 
te verzetten.

Het profiel van de vrouw wordt doorgaans door 
de Nederlandstalige kamers van de Raad in be-
schouwing genomen om te oordelen dat er geen 
vrees voor vervolging of een gebrek aan geloof-
waardigheid is: het feit dat een vrouw erin geslaagd 
is om naar Europa te komen, werd beschouwd als 
een bewijs van onafhankelijkheid en autonomie 
dat niet strookt met het profiel van een kwets-
bare, weinig opgevoede vrouw die onderworpen 
zou zijn aan de schadelijke traditionele praktijk van 
het gedwongen huwelijk157. In andere arresten op-
pert de RVV dat het niet geloofwaardig zou zijn 
dat een hoogopgeleide vrouw die blijk geeft van 
initiatief en een zekere onafhankelijkheid zich niet 
tegen de wil van haar schoonfamilie om de meisjes 
te besnijden, kan verzetten158. 

• Profiel en informatie over het land van herkomst
Specifieke verslagen zoals de Subject Related 
Briefings (SRB) over huwelijken in Guinee (hierbo-
ven vermeld) bevatten informatie over bepaalde 
profielen van personen die het risico op een 
gedwongen huwelijk lopen. Hoewel het zeker 
gunstig is dat het CGVS deze genderinformatie 
ter beschikking stelt, heeft de CCE het CGVS 
soms verweten teveel de nadruk te leggen op de 
inhoud van de SRB’s zonder de uitgedrukte vrees 
te individualiseren. De vaststelling van het CGVS 
dat de situatie van de verzoekster op meerdere 
punten niet met de informatie daarover zou over-
eenkomen, zou een te theoretische en te weinig 
genuanceerde analyse van de aanvraag vormen159. 
Ze heeft soms de inhoud van de SRB’s opzij ge-
schoven in de mening dat de overeenkomst, of het 
gebrek eraan, van een persoonlijk en gezinsprofiel 
met de informatie ingediend door de verdedigende 
partij volgens dewelke het gedwongen huwelijk met 
name een “marginaal verschijnsel is” op zich niet 
met zich meebrengt, of niet belet, dat gedwongen 
huwelijken bestaan.

De CCE heeft soms de beslissing van het CGVS 
vernietigd en aan het CGVS gevraagd om bijko-
mende informatie te verzamelen waarmee men 
op individueel vlak de geloofwaardigheid van het 
relaas van de verzoekster kan beoordelen. Het 
CGVS is er immers niet toe gerechtigd om haar 
beslissing in hoofdzaak op het gebrek aan overeen-
komst tussen de gezinssituatie van de verzoekster 
en de SRB’s te baseren160.

Als het profiel van de persoon niet overeenkomt 
met het profiel dat in de SRB’s wordt beschreven, 
is dat bijgevolg niet voldoende om die persoon als 
niet geloofwaardig te beschouwen161. 
 

151. UNHCR, Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems: 
Full Report, May 2013, http://www.refworld.org/docid/519b1fb54.html

152. Uiteenzetting van Fadela Novak op het Colloquium van 14 novem-
ber 2013, Voorstelling van de studie van het UNHCR: “Beyond Proof 
- Credibility Assessment in EU Asylum Systems”. Nood aan een multidis-
ciplinaire benadering, zie http://www.intact-association.org/images/stories/
documents/colloques/credo%20fadela%20powerpoint.pdf

153. CCE, arrest nr. 122 668 van 17.04.2014.

154. CCE, arrest nr. 90 297 van 25.10.2013; CCE, arrest nr. 104 218 van 
31.05.2013; CCE, arrest nr. 122668 van 17.04.2014; CCE, arrest nr. 90542 
van 25.10.2012: de Guineese samenleving is een samenleving met ver-
schillende maatschappelijke klassen waarin een alleenstaande vrouw met 
een bescheiden opleidingsniveau het risico loopt op een zeer zorgelijke 
toestand en geen afdoende bescherming van haar nationale overheid kan 
verwachten. 

155. CCE, arrest nr. 96 947 van 13.02.2013; CCE, arrest nr. 97 177 van 
14.02.2013; CCE, arrest nr. 92 770 van 30.11.2012

156. CCE, arrest nr. 90542 van 25.10.2012.

157. RVV, arrest nr. 103 670 van 28.05.2013.

158. RVV, arrest nr. 103 199 van 22.05.2013 ; RVV, arrest nr.111 918 van 
14.10.2013, RVV, arrest nr. 114 429 van 26.11.2013 ; CCE, arrest nr. 107 
119 van 23.07.2013.

159. CCE, arrest nr. 99 154 van 19.03.2013.

160. CCE, arrest nr. 96 759 van 08.02.2013.
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Het voordeel van de twijfel
Een aanvraag is geloofwaardig als de asielzoeker 
een samenhangend en aannemelijk relaas geeft 
dat geen algemeen bekende feiten tegenspreekt 
en dus geloofd kan worden162. Zo aanvaardt het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
een bepaalde graad van incoherentie in de ver-
klaringen en documenten die door de verzoeker 
worden ingediend zolang deze onzekerheden de 
algemene geloofwaardigheid van het relaas niet in 
het gedrang brengen163. 

Het is interessant om de principes van het 
UNHCR over het voordeel van de twijfel te 
vermelden, waarin gesteld wordt dat; : “Rekening 
houdende met het feit dat, bij de aanvragen tot toe-
kenning van het vluchtelingenstatuut, de asielzoeker 
niet geacht wordt alle aangehaalde feiten in zulke 
mate te bewijzen (en daar dikwijls ook niet toe in 
staat is) dat de beslissingnemende instantie volledig 
overtuigd is van de echtheid van de beweerde feiten. 
De dossierbehandelaar mag twijfels hebben over de 
feiten die door de asielzoeker worden aangehaald. 
Zolang de dossierbehandelaar meent dat het relaas 
van de asielzoeker in het algemeen samenhangend 
en aannemelijk is en de informatie over het land van 
herkomst (COI) niet tegenspreekt, zouden eventuele 
twijfels geen schadelijke uitwerking mogen hebben op 
het verzoek van de asielzoeker164.” (vrije vertaling) 

Het principe van het voordeel van de twijfel wordt 
voortaan in artikel 48/6 van de wet van 15 de-
cember 1980 beschreven. Dit principe vindt men 
niet terug in de onderzochte arresten van de RVV, 
maar in die van de CCE wordt er soms naar ver-
wezen165. In een ander recent arrest van de CCE 
over een beroep tegen een intrekkingsbeslissing, 
benadrukt de CCE haar voorafgaande rechtspraak 
volgens dewelke “het geloofwaardigheidsonderzoek 
waartoe men doorgaans overgaat, vormt in de regel 
een noodzakelijke fase om op deze vraag te ant-

woorden, maar men moet vermijden dat deze fase 
de kwestie op zich verbergt. In de gevallen waarin er 
twijfel bestaat over de echtheid van sommige feiten 
of de oprechtheid van de asielzoeker, neemt het uiten 
van deze twijfel niet weg dat men zich in fine de 
vraag moet stellen over het bestaan van een vrees 
om vervolgd te worden die, ondanks deze twijfel, vol-
doende kan zijn vastgesteld door de elementen van 
het dossier die voor zeker worden gehouden” (vrije 
vertaling). In dit geval meent de Raad dat de twijfel 
in het voordeel van de verzoekster moet zijn166.

In het al vermelde principearrest wordt dit princi-
pe in herinnering gebracht, evenals de verplichting 
om de asielzoeker te confronteren met eventuele 
tegenstrijdigheden om hem de kans te geven op-
helderingen aan te brengen betreffende de exacte 
reikwijdte van zijn verklaringen167.

Aanbeveling n° 12
aan het CGVS en de RVV
• Voor CEDOCA 
  o Beschikken over gediversifieerde bronnen en een me-
thodologie in overeenkomst met de internationale normen. 
Rekening houden met de wetenschappelijke verslagen van 
erkende internationale instituten, in het bijzonder over de 
prevalentie van VGV.
  o Over genderinformatie beschikken, waarbij rekening 
wordt gehouden met de rollen van elk gender en de ver-
ankering van praktijken of sociale normen in het land van 
herkomst.
  o Over kindspecifieke informatie beschikken wanneer de 
vervolging kindspecifiek is.
• Voor het CVGS en de RVV
  o Het redelijkheids- en voorzichtigheidsprincipe bij het 
beoordelen van de geloofwaardigheid toepassen en daarbij 
rekening houden met de specifieke eigenschappen van gen-
dergebonden geweld, het individuele profiel (inbegrepen het 
opleidingsniveau) en de kwetsbaarheid van deze personen, 
evenals hun ervaringen.
o Rekening houden met alternatieve informatie of de redenen 
motiveren waarom er geen rekening mee wordt gehouden.
  o Bij de geloofwaardigheidsbeoordeling: de informatie over 
het land van herkomst en het profiel van de persoon (niet 
volgens op voorhand gedefinieerde modellen maar geïndivi-
dualiseerd) op holistische wijze benaderen.
  o Regelmatiger het principe van het voordeel van de twijfel 
toepassen en de asielzoeker confronteren met de tegenstrij-
digheden om elk misverstand over het bereik van zijn verkla-
ringen uit de weg te ruimen. De rechtspraak van het EHRM 
en de richtsnoeren van het UNHCR over het voordeel van 
de twijfel toepassen.
  o Nadenken over het statuut van CEDOCA als verstrekker 
van COI en in voorkomend geval een structuur creëren die 
niet onder het CVGS valt om de onpartijdigheid en neutra- 
liteit van de informatie over het land van herkomst te waar-
borgen.

162. UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 
op.cit, p. 3: « 11. […] “De geloofwaardigheid is vastgesteld wanneer de 
verzoeker een relaas uiteenzet dat samenhangend en aannemelijk is, geen 
algemeen bekende feiten tegenspreekt en dus in zijn geheel geloofd kan 
worden” (vrije vertaling).

163. EHRM, RC/ Zweden van 9.03.2010 (application 41827/07), 
op.cit:para. 52: “Het Hof oordeelt dat het relaas van de verzoeker samen-
hangend was doorheen de procedure, ondanks sommige onzekerheden, 
zoals zijn uitleg over hoe hij uit de gevangenis is ontsnapt. Zulke ondui-
delijkheden ondermijnen de algemene geloofwaardigheid van zijn verhaal 
niet” (vrije vertaling) Zie eveneens EHRM, Zaak N.c.Suède (application 
nr. 23505/09), 20.07.2010.

164. Commentaar van het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties 
voor Vluchtelingen in verband met: - wetsvoorstel ter wijziging van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 
12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde 
andere categorieën van vreemdelingen, op.cit. 

165. CCE, arrest nr. 90 452 van 25.10.2012; de Raad oordeelt dat de 
onnauwkeurigheden die aan de verzoekende partij worden verweten, 
niet relevant zijn en op geen enkele wijze de geloofwaardigheid van het 
relaas aantasten. Het voordeel van de twijfel moet de verzoekende par-
tij bevoordelen, in de mate waarin men beschouwt dat het gedwongen 
huwelijk van de vragende partij en het geweld vanwege haar man vastge-
steld is ten opzichte van haar uitvoerige verklaringen en elementen uit het 
dossier; zie eveneens CCE, arrest nr. 101 086 van 18.04.2013.

166. CCE, arrest nr. 121 899 van 31.03.2014.

167. CCE, arrest nr. 122 668 van 17.04.2014.
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C. Beoordeling van de noodzaak aan  
	 				bescherming

Informatie en objectiviteit van het risico
De informatie is belangrijk om de objectiviteit van 
het risico en de mogelijkheid te beoordelen om 
in het land van herkomst over een doeltreffende 
bescherming te beschikken evenals de mogelijk-
heid op een binnenlands vluchtalternatief. De 
kwalificatierichtlijn bepaalt dat doeltreffende be- 
scherming eveneens het binnenlands vluchtal-
ternatief omvat. Een recent arrest van de CCE 
vermeldt dat, in het kader van de vaststelling van 
de feiten en om de nood op bescherming te 
beoordelen, “het aan de partijen is om een geheel 
aan uitvoerige en relevante informatie te leveren, met 
name over familiale, geografische, etnische, socio- 
logische, juridische of individuele aspecten waarmee 
men het persoonlijke risico dat de aanvrager in het 
betrokken land loopt, kan vaststellen, waarbij men 
bovendien rekening houdt met de bescherming 
die hij zou kunnen genieten vanwege zijn overheid 
168”(vrije vertaling).

Artikel 48/5 §2 bepaalt dat de bescherming van 
de Staat of van partijen of organisaties kan komen, 
inbegrepen internationale organisaties die deze 
Staat of een groot deel van het grondgebied 
ervan controleren169. 

De CCE heeft ook terecht vermeld dat de lokale 
ngo’s die in Guinee voor de erkenning van de 
rechten van de vrouw strijden, in de zin van de 
wet geen beschermingsactoren zijn170. De CCE 
heeft ook verduidelijkt dat de familie aan de kant 
van de moeder niet als een beschermingsactor 
kan worden beschouwd171. Het CGVS had zich 
immers gebaseerd op de SRB “huwelijk” om te kij-
ken of de vrouw bij haar familie van moederskant 
bescherming zou kunnen vinden als ze problemen 

heeft met de familie van vaderskant. De CCE 
heeft geoordeeld dat de oom aan moederskant 
niet beschouwd kon worden als een bescher-
mingsactor in de zin van de wet en heeft besloten 
dat het motief van de bestreden handeling foutief 
was 172.

Aan de Nederlandstalige kant worden de ver-
zoeksters soms echter verweten dat ze geen hulp 
gevraagd hebben aan verenigingen die voor de 
rechten van de vrouw strijden, aangezien er uit de 
SRB “huwelijk” blijkt dat deze bestaan en dat ze 
niet alleen in Conakry maar ook in het binnenland 
actief zijn173. In een vernietigingsarrest van de RVV 
heeft de rechter echter geoordeeld dat de politie 
en de rechtbanken in Guinee niet kunnen worden 
beschouwd als een doeltreffend juridisch systeem 
voor de opsporing, gerechterlijke vervolging en 
bestraffing in de zin van artikel 48/5, par. 2, 2 van 
de vreemdelingenwet dat bescherming nader 
bepaalt174.

Profiel van de asielzoeker
Ook het profiel van de asielzoeker moet in acht 
worden genomen om de toegang tot bescherming 
in het land van herkomst te kunnen beoordelen. 
Dit profiel houdt rekening met de positie van de 
vrouw in de maatschappij en t.a.v. de wet. Een vaste 
rechtspraak van de CCE benadrukt inzake Guinee: 
“de Guineese samenleving is een samenleving met 
verschillende maatschappelijke klassen waarin een 
alleenstaande vrouw met een bescheiden opleidings-
niveau het risico loopt op een zeer zorgelijke toestand 
en geen afdoende bescherming van haar nationale 
overheid mag verwachten”175. Hetzelfde arrest bena-
drukt echter dat dit risico ook geldt voor een hoger 
opgeleide vrouw, in de mate waarin “ze een gebrek 
hebben aan informatie over hun rechten, of verankerd 
zijn in traditionele of familiale culturele tradities die 
willen dat men dit soort problemen binnen de familie 
regelt.” (vrije vertaling).

168. CCE, arrest nr. 122 668 van 17.04.2014 (3 rechters)..

169. Deze bepaling werd lichtjes gewijzigd op 01.09.2013 en voorziet 
voortaan dat de bescherming door deze instanties wordt toegekend, 
“voor zover ze bereid en in staat zijn een bescherming te leveren in over-
eenkomst met paragraaf 2”. Bovendien moet de bescherming werkelijk 
en niet tijdelijk zijn.

170. CCE, arrest nr. 98 969 van 15.03.2013.

171.CCE, arrest nr. 92 459 van 20.11.2012.

172. CCE, arrest nr. 92 459 van 20.11.2012.

173. RVV, arrest nr. 94 542 van 19.02.2013, arrest nr. 97 424 van 
19.02.2013.

174. RVV, arrest nr. 117 008 van 16.01.2014

Aanbeveling n° 13
aan het CGVS en de RVV:
•De beoordeling van de nood op bescher-
ming op holistische wijze benaderen, zowel 
bij de beoordeling van de nood op bescher-
ming waarbij met het profiel van de asiel-
zoeker rekening wordt gehouden als bij de 
objectieve vrees. De objectieve situatie is een 
element dat niet afzonderlijk mag worden 
beschouwd om tot de nood aan internatio-
nale bescherming te besluiten.
• Deze benadering moet geharmoniseerd 
worden in het licht van de eenheid van recht-
spraak die door de wetgever wordt gewenst.
• De rechtspraak over de objectieve vrees 
toepassen.

175. Zie bijvoorbeeld CCE, arrest nr. 90542 van 25.10.2012
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6	Intrekking	van	het	 
						vluchtelingenstatuut

Bij het verlenen van juridisch advies werd de 
vzw INTACT geconfronteerd met oproepingen 
inzake statuutintrekkingen. Bij de erkenning van 
het vluchtelingenstatuut komt het gezin van de er-
kende vluchteling in het kader van gezinshereniging 
soms op het Belgische grondgebied toe. De komst 
van een gezinslid, dikwijls de echtgenoot, zorgt 
voor de activering van deze procedure, vooral in 
in dossiers waarin gendergebonden geweld word 
vermeld.

Meerdere malen werden er oproepingen gestuurd 
naar erkende vluchteling in het kader van de pro-
cedure tot intrekking van het statuut. Daarin wordt 
vermeld dat de omstandigheden die het CGVS 
ertoe hebben geleid om het vluchtelingenstatuut 
te erkennen, niet meer aanwezig zijn. Dit hoewel  
het eigenlijk een bijkomende informatievraag 
betreft die aan elk initiatief tot statuutintrekking 
voorafgaat. Deze procedure wordt door meer-
dere personen als zeer beangstigend beschouwd. 
De oproepingsbrief zou dus voorzichtig en met 
nadruk op de wettelijke basis van deze procedure 
moeten worden opgesteld. Om het dossier goed 
te kunnen verdedigen, is het nodig dat de ele-
menten in kwestie reeds in de oproeping worden 
meegedeeld.

Bovendien is de intrekking van het statuut op basis 
van artikel 57/6, 7de van de wet een procedure die 
met veel voorzorg moet worden ingeleid en de 
wet moet hier strikt worden geïnterpreteerd om 
te vermijden dat dergelijke bepalingen een bron 
van juridische onzekerheid worde176. De komst van 
een gezinslid op zich kan het statuut van deze per-
soon niet in vraag trekken, a fortiriori indien het ge-
zinslid niet als vervolger werd vermeld. Voor men 

een dergelijke procedure in beschouwing neemt, 
zou men om over duidelijke elementen moeten 
beschikken die op een fraude door de vluchteling 
wijzen. 

Een recent arrest177 vermeldt in dit verband dat de 
intrekking van het statuut enkel gerechtvaardigd 
kan worden als aangetoond wordt dat de fraude 
betrekking heeft op een van de elementen van 
de vrees. De Raad besluit dat het niet afdoende 
aangetoond is dat de hoedanigheid van vluchteling 
erkend werd op basis van feiten die ze verdraaid 
zou hebben voorgesteld of die ze geveinsd zou 
hebben, of op basis van valse verklaringen of valse 
of vervalste documenten die doorslaggevend zou-
den zijn geweest bij de toekenning van vermelde 
hoedanigheid. 

176. S. BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique, Bruy-
lant, 2008, p. 327.

177. CCE, arrest nr. 121899 van 31.03.2014.

Aanbeveling n° 14
aan het CGVS : 

• De oproepingsbrief voor de intrekkingspro-
cedure van het vluchtelingenstatuut wijzigen 
en er een wettelijke verwijzing aan toevoegen 
met de vermelding van de betwiste elemen-
ten of met aanwijzingen om toegang tot deze 
elementen te bekomen.
• Deze procedure voorzichtig starten om de 
rechtszekerheid van het vluchtelingenstatuut 
te waarborgen. Erover waken dat er sterke 
elementen zijn die op een fraude wijzen. Een 
onnauwkeurige verklaring is niet voldoende 
om het vluchtelingenstatuut in vraag te stellen.

Vzw INTACT is een juridisch expertisecentrum met betrekking 

tot vrouwelijke genitale verminking en andere schadelijke traditi-

onele praktijken die eraan verbonden zijn (gedwongen huwelijk, 

kindhuwelijk) die zowel een internationaal als een nationaal luik 

bevat. Het internationaal luik heeft te maken met de begeleiding 

van asielzoekers die (een vrees voor) VGV aanhalen. Het nationaal 

luik spitst zich toe op de bescherming van meisjes tegen VGV in 

België. INTACT ontwikkelt expertise vanuit veldwerk om aanbeve-

lingen te formuleren over de aanpak in beide luiken. Voor verdere 

informatie, bezoek onze website: www.intact-association.org

Het team van INTACT wenst iedereen die betrokken was bij de 

werkgroep en bij het opstellen van deze aanbevelingen, hartelijk 

te bedanken.

Christine Flamand

Projectverantwoordelijke

Vzw INTACT

 

Dit project bestaat 
dankzij de steun 

van het Europees 
Vluchtelingenfonds 

en het IGVM
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