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Context en doel van de aanbevelingen 

A/ Voorbepalingen B/ Methodologie

C/ Doelstelling  
van de aanbevelingen 

Vrouwelijke genitale verminking van vrouwen 
(hierna VGV) wordt beschouwd als een onmense-
lijke en vernederende behandeling en als een ver-
volging in de zin van het Verdrag van Genève1 die 
het verlenen van de vluchtelingenstatus bepaalt. 

Recente ontwikkelingen inzake asiel en men-
senrechten in de Europese Unie of de Raad van  
Europa tonen de bereidheid van deze instellingen 
om vrouwen en meisjes beter te beschermen tegen 
VGV en andere schadelijke traditionele praktijken 
(STP), zoals gedwongen en voortijdige huwelijken. 
Binnen de Europese Unie werd de Kwalificatiericht-
lijn2 recent gereviseerd om deze kwetsbare groepen 
beter te beschermen. Binnen de Raad van Europa is 
het Verdrag ter preventie en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld, het “Verdrag van 
Istanbul” 3 tot stand gekomen dat een beter inzicht 
geeft over gendergebonden geweld, zowel bij het 
onderzoek van een asielaanvraag als in de ruimere 
context van huishoudelijk geweld. Dit verdrag is nog 
niet van kracht. 

Ondanks deze belangrijke evoluties blijven er 
meerdere uitdagingen bestaan om een werkelijke  
bescherming tegen deze vormen van geweld te 
garanderen. Zelfs al wordt VGV als vervolging  
beschouwd door het Verdrag van Genève, die-
nen er tijdens de asielprocedure bewijzen te wor-
den aangebracht van dit geweld, terwijl dit vaak  
betrekking heeft op de privésfeer van de persoon en 
dus relatief taboe blijft. De vaststelling van de feiten 
staat centraal in de aanvraag voor bescherming.  
Technische vragen nemen soms de bovenhand bij 
internationale bescherming. Daarbij wordt ook wel 
de individuele en de gendergebonden ervaring van 
de persoon over het hoofd gezien.

De vzw INTACT organiseerde op 22 november 
2011 een Colloquium in samenwerking met het 
UNHCR om te bepalen hoe ver men staat in-
zake internationale bescherming ten gevolge van 
schadelijke traditionele praktijken. Deskundigen 
spraken tijdens hun interventies over de opvang 
van kwetsbare asielzoekers, over de rechtspraak 
van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens en de interpretatie van de schadelijke  
traditionele praktijken, de ontwikkelingen in 
het Verdrag van Istanbul, de oprichting van een  
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
en ook de recente ontwikkelingen op internationaal 
vlak over gender gerelateerd geweld werden 
uitvoerig besproken. Vervolgens werd ook het  
Belgische asielbeleid uitgediept. 

Daarnaast werd een studie uitgevoerd op vraag 
van de vzw INTACT om de interpretatie van de 
problematiek van VGV en gedwongen huwelij-
ken door asielinstanties te verdiepen. Ook werd 
er een bijkomende studie uitgevoerd, over de  
gegeven middelen bij asielaanvraag om kwetsbare 
groepen op te sporen, en meerbepaald vrouwen 
die VGV ondergingen of jonge meisjes die het 
risico lopen besneden te worden makkelijker 
te identificeren4. Deze vroegtijdige opsporing, 
voorgeschreven door de Richtlijn betreffende de 
opvang van asielzoekers5, is essentieel om te ge-
nieten van de vereiste medische opvolging, steun 
en ondersteuning voor woonst, evenals het inroe-
pen van gendergebonden geweld in het kader van 
de asielaanvraag. 

Geïnspireerd door de verschillende interven-
ties tijdens het Colloquium en de verdere  
onderzoeken, richtte INTACT een werkgroep 
op van experten om zich te beraden over 
de opgesporen moeilijkheden binnen de  
asielprocedure betreffende de interpretatie 
van VGV en gedwongen huwelijken. Er wer-
den vier bijeenkomsten gehouden tussen  
januari en april 2012 om zich te buigen over de  
aanbevelingen inzake opvang en asiel. 

Deze werkgroep bestond uit advocaten 
(Brecht De Schutter, Céline Verbrouck,  
Caroline Lejeune, Catherine Nepper, Maia 
Grinberg), het UNHCR (Aintzane de 
Aguirre), BCHV (An Maes), Vluchtelingenwerk  
Vlaanderen (Jennifer Adae) en INTACT  
(Charlotte Chevalier et Christine Flamand). 
Naar aanleiding van deze werkvergaderingen 
werden specifieke aanbevelingen over de 

opvang van asielzoekers en de interpretatie 
van het begrip vluchteling ontwikkeld in relatie 
tot VGV en gedwongen huwelijken. Nieuwe 
asielaanvragen, de toepassing van het Verdrag 
van Dublin en het begrip «veilige landen» was 
niet aan de orde in dit kader.

De aanbevelingen zijn bedoeld voor  
de Belgische asielinstanties, zowel het  
Commissariaat generaal voor de vluchtelingen 
en de staatlozen (CGVS) als de Raad voor  
Vreemdelingenbetwistingen (RVV), de Staats-
secretaris voor Migratie en Asiel, de Minister 
bevoegd voor gelijke kansen, het Instituut voor 
de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), 
maar ook het Europees Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken en de instellingen van de 
Europese Unie.

Geïnspireerd door de Europese wetgeving 
inzake asiel, de Europese rechtspraak en 
het Verdrag van de Raad van Europa6, zijn 
deze aanbevelingen een hulpmiddel om de  
dialoog aan te gaan met de verschillende ins-
tanties die betrokken zijn bij de opvang en  
het bepalen van de vluchtelingenstatus.
Deze richtlijnen hebben tot doel om de 
opvang van asielzoekers te verbeteren wanneer 
zij VGV inroepen als vervolging en om het in 
aanmerking nemen van een vraag naar inter-
nationale bescherming op basis van (angst 
voor) VGV te bevorderen.

1. Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, Genève, 28 juli 
1951 (Wet van 26 juni 1953 - B.S., 4 oktober 1953),

2. Richtlijn 2011/95/CE van de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor 
de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die 
internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelin-
gen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, 
en voor de inhoud van de verleende bescherming,(herschikking), JO L 337/9 
van 20.12.11: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:
337:0009:0026:NL:PDF

3.  Verdrag van de Raad van Europa ter preventie en bestrijding van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld, Istanbul, 11.V.2011, http://www.conventions.coe.int/
Treaty/EN/treaties/html/210.htm. Dit verdrag is nog niet van kracht.

4. Door advocaat Catherine Nepper.

5. Richtlijn 2003/9/UE van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van mini-
mumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, JO L 31/18  van 
6.2.2003; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031
:0018:0025:NL:PDF .

6. Verdrag van de Raad van Europa over preventie en bestrijding van geweld 
tegen vrouwen en huiselijk geweld, op.cit.
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Internationale context VGV 

Volgens de definitie van de Wereldgezondheids-
organisatie (WGO) omvat VGV «alle ingrepen 
aan de uitwendige genitaliën van vrouwen, waarbij 
die geheel of gedeeltelijk worden verwijderd of gewi-
jzigd omwille van culturele of andere niet-medische 
redenen7.» 

De betrokken gemeenschappen steunen op  
verschillende elementen om vrouwenbesnijdenis en 
infibulatie te verantwoorden. Samengevat kun-
nen we de redenen als volgt opsommen: seksua-
liteit van vrouwen controleren, culturele tradities
onderhouden, net als de sociale cohesie,  
hygiëne, esthetiek, vruchtbaarheid bevorderen en 
religieuze voorschriften. De sociale druk is niet 
te miskennen. Een onbesneden meisje of vrouw 
wordt door haar gemeenschap als onrein be-
schouwd. Ze wordt gemarginaliseerd, mag niet 
trouwen en zelfs geen eten koken voor haar  
familie. Vrouwen die hun dochters verminken, 
worden meestal met de beste bedoelingen  
ondersteund. Door de traditie te respecteren, willen 
ze hun dochter beschermen tegen schaamte,  
sociale uitsluiting en isolement. 

Het is moeilijk om de leeftijd waarop VGV wordt 
uitgevoerd te veralgemen. Deze verschilt immers 
naargelang de plaats, afkomst en de context. 
Meestal gebeurt het op zeer jonge kinderen, maar 
het kan ook later bij een speciale gebeurtenis 
plaatsvinden, zoals een huwelijk.
Wat de beweegredenen voor deze praktijk ook 
zijn, het is duidelijk dat het een vorm van geweld is 
tegen vrouwen en meisjes door ongelijke gender-
verhoudingen. Dit op gender gebaseerd geweld 
brengt de lichamelijke en psychische integriteit 
van de persoon aardig in gedrang en valt dan ook 
onder de schending van de mensen-, vrouwen-, en 
kinderrechten8. Het Europees Hof voor de Rech-

ten van de Mens bevestigt dat gendergeweld, 
zoals VGV9, huishoudelijk geweld10, de weigering 
zich aan te passen aan de sociale normen van de 
gemeenschap, eergeweld en opgelegde sterilisatie11 
deel uitmaken van onwaardig en onmenselijk 
gedrag in de zin van artikel 3 van het Europees  
Verdrag voor de Rechten  van de mens12.

VGV vormen ook een schending van andere 
fundamentele rechten, zoals het recht op non-
discriminatie, op gezondheid en ook vrijheid 
(de meisjes ondergaan dit meestal zonder hun 
instemmen)13. De Speciale VN-rapporteur inzake 
foltering14 assimileert VGV aan foltering en een 
wrede en onmenselijke handeling. Het bestaan 
van deze internationale verdragen omvat onder 
andere de verplichting voor de lidstaten om in-
ternationale bescherming te bieden volgens het 
Verdrag van Genève. Schendingen tegen mensen-, 
vrouwen- en kinderrechten kunnen beschouwd 
worden als vervolging in de zin van dit verdrag 
(zie onder).

Hoewel het Verdrag van Genève niet voorziet in 
specifieke bepalingen voor kinderen en vrouwen, 
zorgt de open definitie van vluchteling in combi-
natie met specifieke richtlijnen van het UNHCR15 
ervoor dat de rechtspraak over asiel evolueerde 
en vervolging op basis van leeftijd of geslacht zoals 
VGV binnen het toepassingsgebied van het Verdrag 
van Genève valt. Reeds in 2002 werd door het 
UNHCR gesteld dat VGV in het kader valt van 
aanvragen die te maken hebben met gender16. 
Het document belicht ook de noodzaak om  
rekening te houden met het onvermogen van een 
bepaalde staat om effectief te stoppen met deze 
praktijk, voornamelijk uitgeoefend door privé-
personen (de gemeenschap, het gezin). 
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De oriëntatienota van het UNHCR over asiel-
aanvragen die specifiek gaan over VGV17, stelt dat 
het een vorm van geweld is met serieuze scha-
delijke gevolgen op mentaal en lichamelijk vlak en 
bestempelt VGV als een  voortdurende en permanente 
vervolging.
De Kwalificatierichtlijn18 geeft een gedetailleerd 
beeld van de criteria voor de erkenning van 
de vluchtelingenstatus omdat het expliciet de  
redenen van vervolging vermeldt. Dit kan op basis 
van geslacht (vrouw) of leeftijd. Omdat het gaat 
over vrouwen en meisjes die worden blootgesteld 
aan deze vorm van vervolging die vaak geen  
effectieve bescherming zullen krijgen in hun land 
van herkomst, of over mannen en vrouwen die 
opkomen tegen deze praktijk, kan de vluchtelin-
genstatus worden verleend op basis van het be-
horen tot een bepaalde sociale groep, of andere 
criteria, zoals politieke overtuiging of religie19. 
Om een juiste evaluatie te maken van de  
noodzaak aan bescherming, is het bijzonder  
belangrijk om tijdens de behandeling van het asiel-
verzoek het voorkomen van VGV in het land van 

herkomst na te gaan, net als de werkelijke discriminatie 
tegenover vrouwen, het al dan niet bestaan van 
een specifieke wetgeving die VGV strafbaar maakt 
en of het land deze straffen ook daadwerkelijk  
uitvoert20. 
VGV vindt meestal plaats in een discriminerende 
context tegenover vrouwen. Vrouwen en meisjes 
worden regelmatig blootgesteld aan verschillende 
vormen van geweld, waaronder VGV, maar ook 
gedwongen huwelijken, seksueel geweld dat  
hieruit volgt en fysiek en moreel geweld bij gebrek 
aan onderwerping. In dit verband maken ze deel 
uit van een kwetsbare groep zoals beschreven in 
de Opvangrichtlijn (zie onder)21.

7. Fact sheet N°241 “Female ge-
nital mutilation”. Februari 2010. 
http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs241/en/index.html

8 Internationaal Verdrag inzake de 
rechten van het Kind, Algemene ver-
gadering van de VN, New York, 20 no-
vember 1989, (artikels 3 ; 19 ; 24 ; 34 ; 37 
en 39) ; http://www.kinderrechten.nl/
images/13/194.pdf 

9. EHRM, Izevbekhai c. Ireland (n° 
43408/08) of Omeredo v. Austria 
(n° 8969/10).

10. EHRM, Opuz v. Turkey, No. 
33401/02, (juni 2009). Meer infor-
matie, Frances Nicholson, senior 
legal advisor UNHCR, http://www.
intact-association.org/nl/Pages/de-
tussenkomsten.htm

11. EHRM, arrest V.C. C. Slovakia (n° 
18968/07) van 8 november 2011.

12. Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fun-
damentele Vrijheden, Rome, 4.11.50, 
art. 3.

13. Verdrag inzake de Uitbanning van alle 
Vormen van Discriminatie van Vrouwen, 
New York, 18 december 1979; http://
www.runic-europe.org/nederlands/hu-
manrights/vrouwen-protocol.htm
14. Rapport van Speciale Rapporteur 
over foltering en ander onwaardig 
gedrag. Manfred Nowak, A/HCR/7/3, 
15 janvier 2008, p.5 (Comité CT) 
http://www.unhcr.org/cgibin/texis/
vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=47c2c56a2. 
Net als foltering wordt ook VGV in 
overweging genomen. In juni 2011, 
verklaart de Nieuwe Speciale Rap-
porteur, Juan E. Mendez,: http://www.
stop-stoning.org/node/1853:
«The purpose of my presentation is 
twofold: to reiterate that FGM in its 
form and cruelty amounts to torture 
and cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment as set forth 
in article 1 and 16 of the CAT; and 
to emphasise States’ obligations to 
exercise vane diligence to prevent, 
investigate and, in accordance with na-
tional legislation, punish acts of violence 
against women, whether perpetrated 
by the State or by private persons, 
and to provide redress, reparation and 
rehabilitation to victims of torture and 
ill-treatment.»

15. UN High Commissioner for Re-
fugees, Guidelines on International 
Protection No. 1: Gender-Related 
Persecution Within the Context of 
Article 1A(2) of the 1951 Conven-
tion and/or its 1967 Protocol Rela-
ting to the Status of Refugees, 7 May 
2002, HCR/GIP/02/01, §37available 
at: http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3d36f1c64.html

16. UN High Commissioner for Re-
fugees, Guidelines on International 
Protection No. 2: «Membership of 
a Particular Social Group» Within 
the Context of Article 1A(2) of the 
1951 Convention and/or its 1967 
Protocol Relating to the Status of Re-
fugees, 7 May 2002, HCR/GIP/02/02, 
available at: http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3d36f23f4.html

17. UNHCR, Guidance note on 
refugee claims relating to female ge-
nital mutilation,  Geneva, may 2009. 
http://www.unhcr.org/refwor ld/
pdfid/4d70cff82.pdf.

18. Richtlijn 2011/95/CE van de Raad 
van 13 december 2011, op.cit.

19. Art. 10 van de Richtlijn 2011/95/
EU, op.cit. «Er wordt terdege rekening 
gehouden met genderaspecten, waa-
ronder genderidentiteit, wanneer moet 
worden vastgesteld of iemand tot een 
bepaalde sociale groep behoort». 
Als voorbeelden van sociale groep : 
gezin, seksuele oriëntatie, vrouwen.

20. Oriëntatienota asielaanvraag en 
VGV, op.cit.

21. EHRM, arrest MSS v. België en 
Griekenland, 21 januari 2011, N° 
30696/09: «The Court attaches consi-
derable importance to the applicant’s 
status as an asylum seeker and, as 
such, a member of a particularly under-
privileged and vulnerable population 
group in need of special protection 
(see, mutatis mutandis, Oršuš and 
Others v. Croatia [GC], n°. 15766/03, 
§ 147, ECHR 2010-...). It notes the 
existence of a broad consensus at 
the international and European level 
concerning this need for special pro-
tection, as evidenced by the Geneva 
Convention, the remit and the activities 
of the UNHCR and the standards set 
out in the European Union Reception 
Directive».
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Het Verdrag van Istanbul is het eerste Europees 
verdrag dat zich expliciet op seksueel geweld richt, 
dit benoemt en erkent dat er een link is met het 
Verdrag van Genève. 

Het werd ondertekend door 18 lidstaten van de 
Raad van Europa (waarvan 11 ook lid zijn van de 
Europese Unie), maar om in werking te treden, 
wordt een ratificatie door 10 staten vereist waarvan 
8 lid moeten zijn van de Raad van Europa.

Dit Verdrag werd nog niet ondertekend in België. 

Naast de bevestiging dat seksueel geweld wordt 
beschouwd als vervolging en ernstige schade, eist 
het Verdrag een gendergevoelige (gender-sensitive) 
interpretatie van de gronden van vervolging, de  
verplichting om passende gendergevoelige opvang- 
procedures te voorzien, een ondersteunende 
dienst op te richten voor asielzoekers en het principe 
van non-refoulement voor slachtoffers van gender-
gebonden geweld te herbevestigen. 

Ze spoort de deelstaten aan, in artikel 60, om:
• alle noodzakelijke wettelijke maatregelen of andere 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
gendergebonden geweld tegen vrouwen erkend 
zal worden als een vorm van vervolging volgens 
artikel 1, A (2), van het Verdrag van 1951 over het 
Vluchtelingenstatuut én als een vorm van ernstige 
schade die aanleiding geeft tot aanvullende/subsi-
diaire bescherming.
• ervoor te zorgen dat een gendergevoelige  
interpretatie wordt gegeven aan alle criteria van 
het Verdrag. 
• ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke wette-
lijke maatregelen of andere maatregelen worden 
genomen om gendergevoelige opvangprocedures 
te ontwikkelen en dienstverlening voor asiel- 

zoekers te ondersteunen, net als richtlijnen met 
betrekking tot gender en gendergevoelige asiel-
procedures te voorzien, in het bijzonder met  
bepaling van het vluchtelingenstatuut en toepassen 
van internationale bescherming.
Verder voorziet ze ook dat de Staat de plicht heeft 
om deze praktijk te voorkomen en dat alle nodige 
maatregelen getroffen dienen te worden om ertegen 
op te treden.

Daar België een pionier is in de verdediging van de 
fundamentele rechten, is het belangrijk dat zij het 
Verdrag van Istanbul ook ondertekent en ratificeert, 
vrucht van een lang proces en een belangrijk 
consensus binnen de Raad van Europa.

Het voorstel tot herschikking van de Richtlijn be-
treffende de asielprocedure23 (hierna Procedure -
richtlijn) voorziet enkele procedurele waarbor-
gen ten voordele van kwetsbare asielzoekers. 
Deze omvatten onder meer bepalingen rond 
medische verslagen, de vrijstelling voor bepaalde 

Aanbevelingen op internationaal niveau 

A/ Ratificeren en ondertekenen van het Verdrag van Istanbul22
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B/ Versnellen herschikken 
Procedurerichtli jn 

Aanbeveling n° 1 
aan Vice-Eerste Minister en Minister van Buiten-
landse Zaken en aan Vice-Eerste Minister en  
Minister van Gelijke Kansen;

• Het Verdrag van Istanbul binnen zo kort moge-
lijke tijdspanne ondertekenen en ratificeren om zo 
de wil van België te herbevestigen in de strijd tegen 
gendergeweld.

categorieën aanvragers van versnelde procedures 
of grensprocedures, en een aantal procedures om de  
elementen van het verzoek vast te stellen bij gevallen 
van vervolging op grond van geslacht en/of leeftijd24. 
In omschrijving 21 van het voorstel staat immers dat: 
«Nationale maatregelen betreffende de herkenning 
en documentatie van symptomen en tekenen van 
foltering of andere ernstige vormen van fysiek of 
psychisch geweld, inclusief seksueel geweld, in onder 
deze richtlijn vallende procedures moeten onder 
meer gebaseerd zijn op het Handboek betreffende 
het effectief onderzoeken en documenteren van 
 foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing (Protocol van Istanbul25)» 
Dit protocol somt de voorwaarden en normen op 
voor een correcte evaluatie van medische attesten.

Ook werd er voorzien om enkele procedurele 
garanties in te voeren voor kwetsbare asielzoekers, 
zoals minderjarigen, niet-begeleide minderjarigen, 
zwangere vrouwen, mensen die gemarteld werden, 
verkrachting of andere ernstige vormen van geweld 
hebben ondergaan , zoals gendergebonden geweld 
en schadelijke traditionele praktijken, 
zodat een kader gecreëerd 
kan worden waarbij deze 
groep effectief toegang kan 
krijgen tot de procedures en 
dat ze de nodige elementen 
kunnen voorleggen bij hun 
vraag naar internationale  
bescherming.

Het voorstel voorziet ook de 
mogelijkheid om deskundigen 
in te roepen voor specifieke 
zaken zoals medische en cultu-
rele problemen, of vragen die 
te maken hebben met kinde-
ren of gelijkheid man-vrouw26. 

Een rechter of een dossierbehandelaar heeft immers 
niet steeds de nodige expertise om een medisch  
attest te kunnen evalueren, en dit voorkomt ook 
een subjectieve beoordeling door een niet-expert. 

Bovendien voorziet de herschikking van de richt-
lijn dat asielinstanties worden getraind op de ver-
schillende aspecten van de procedure, met inbegrip 
van interculturele communicatie, herkenning van 
symptomen die duiden op kwetsbaarheid, het 
principe van voordeel van de twijfel, enz. Deze 
aspecten zijn zeer belangrijk om de harmonisatie 
van de behandeling bij genderproblematiek te  
garanderen in het kader van asielprocedures en 
om procedurele waarborgen voor kwetsbare 
groepen te voorzien.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchte-
lingen (CGVS) heeft een specifieke dienst die 
verantwoordelijk is voor kwesties bettreffende 
gendergeweld, de gendercel, bestaande uit een 
coördinator en referentiepersonen in elk geo- 
grafische sectie. De oprichting van deze cel 
wordt unaniem geprezen als een «best practice» 

22. Verdrag van de Raad van Europa over pre-
ventie en strijd tegen geweld tegen vrouwen en 
huishoudelijk geweld, op.cit.

23. Europese Commissie, Voorstel voor een 
herschikking van Richtlijn 2005/85/EG be-
treffende minimumnormen voor procedures 
toekenning of intrekking vluchtelingenstatus , 
(COM(2009)554DEF), Brussel, 21.10.2009.

24. Rapport van EP over de richtlijn van EP en 
de Raad betreffende minimumnormen voor 
procedures toekenning of intrekking vluchtelin-
genstatus (COM(2009)0554 – C7-0248/2009 
– 2009/0165(COD)), 24 maart 2011.

25. Manual on the Effective Investigation and Do-
cumentation of Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment («Istanbul 
Protocol»), Office of the United Nations High 
Commissioner for human rights, Geneva, 2004, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4638aca62.
html

26. Art. 9, 2 d) herschikking richtlijn, op.cit.
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in de Europese context. Onlangs werd er een  
brochure door het CGVS uitgegeven voor meisjes 
en vrouwen die asiel aanvragen, waarin de kwestie 
van VGV expliciet wordt toegelicht (zie onder).

Momenteel staat de asielprocedure in België onder 
druk door het grote aantal aanvragen. Een snel 
onderzoek van de asielaanvragen wordt door de 
verantwoordelijken van de asielinstanties gevraagd 
aan hun personeel, wat ertoe kan leiden dat de 
procedurele waarborgen, in het bijzonder voor 
kwetsbare mensen niet in acht worden genomen27.
Bovendien, wanneer de asielprocedure snel  
verloopt, bestaat het risico dat de begeleiders van 
de juridisch hulpverlening geen   kwaliteitsvolle ju-

ridische ondersteuning kunnen bieden en bewijs-
materiaal verzamelen of nog om de lichamelijke 
of mentale verzwakte toestand te staven. Dit 
kan afbreuk doen aan het goede verloop van 
de asielprocedure en tot gevolg hebben dat de  
gerechtskosten hoog oplopen28. Daarom is het 
noodzakelijk dat de besprekingen op Europees 
niveau over de herschikking van de richtlijn snel 
worden afgerond.

Aanbeveling n° 2
aan de Belgische Staat in de 
context van de onderhande-
lingen over het herschikking  
van de Procedurerichtlijn bin-
nen de Europese Raad;

• Toevoegen van de referen-
tie naar gendergeweld en 
schadelijke traditionele prak-
tijken in de overweging 20 
van het voorstel, zoals werd 
voorgesteld door het Eu-
ropees parlement in het kader 
van de procedurele garanties 

die moeten gewaarborgd 
worden aan kwetsbare asiel-
zoekers29; 
• Het aandringen bij andere 
lidstaten om specifieke pro-
cedures in te voeren die reke-
ning houden met de specifieke 
behoeften van de slachtoffers 
van bv. VGV, naar aanleiding 
van de ervaring van België 
(een gendercel);
• Erover waken dat de specifieke 
referentie naar het Protocol van 
Istanbul wordt ingelast in de 

overweging 21 van het voors-
tel tot herschikking;
• Erover waken dat de mogelijk-
heid om beroep te doen op 
deskundigen vermeld wordt 
in de tekst van de richtlijn, en 
dit voor medische en culturele 
vragen of vragen in verband 
met kinderen of  man-vrouw 
gerelateerd.

De herziening van de Richtlijn betreffende de 
opvang van asielzoekers (hierna Opvangrichtlijn) 
benadrukt zeer duidelijk de noodzaak om een 
mechanisme te ontwikkelen die de kwetsbaarheid 
van asielzoekers kan ontdekken zodat er op een 
adequate manier omgegaan kan worden met de 
specifieke noden30. Het bepaalt inderdaad dat Staten 
maatregelen nemen om deze noden te identificeren 
en overeenkomstig de opvangvoorzieningen die-
nen aan te passen. Binnen de Europes Commissie 
is ook gebleken dat de onbekwaamheid om op de 
juiste manier rekening te houden met de specifieke 
noden, één van de voornaamste bezorgdheden is 
op het gebied van opvang van asielzoekers. 

Bovendien is het belangrijk dat de kwetsbare groep 
beter wordt gedefinieerd en dat een verwijzing naar 
de slachtoffers van VGV en schadelijke traditionele 
praktijken opgenomen wordt in de tekst van de 
richtlijn, zij het in een overweging.

Daarnaast bevat de herschikking ook wijzigingen 
met betrekking tot de detentie van asielzoekers: 
De Europese Commissie stelde vast dat België de 
Richtlijn opvang niet toepaste voor asielzoekers in 
gesloten centra. Toch is er binnen de Richtlijn geen 
uitzondering voorzien. Verder heeft de Commissie 
ook verweten aan België dat er geen maatregelen 
werden getroffen om de kwetsbare personen 
te identificeren. De Commissie vraagt zich der- 
halve af hoe de rechten die door de Richtlijn ge- 
garandeerd worden, effectief gewaarborgd worden

 als  mensen met speciale behoeften niet kunnen 
worden geïdentificeerd. Naar aanleiding van deze 
bevindingen is de Commissie van oordeel dat er 
zich ernstige problemen kunnen voordoen in de 
lidstaten die het toelaten om deze asielzoekers met 
specifieke noden in een gesloten instelling te plaatsten.

Daarenboven wordt er in de wijziging bepaald 
dat de beslissing tot detentie enkel onder  
bepaalde voorwaarden kan geschieden en enkel als ze 
voldoet aan de beginselen van noodzakelijkheid en 
proportionaliteit. Dit op basis van een individueel 
onderzoek De opvangvoorzieningen in die ge- 
sloten centra moeten bovendien menswaardig zijn.

C/ Versnellen herschikken
 Opvangrichtli jn  

Aanbeveling n° 3
aan de Belgische Staat, in het kader van de 
onderhandelingen over de herziening van de 
Richtlijn opvang in de Europese Raad:

• Het voorstel van het Europees Parlement on-
dersteunen om binnen artikel 21 bij kwetsbare 
personen expliciet te verwijzen naar slachtoffers 
van VGV of schadelijke traditionele praktijken 
teneine een goed identificatiesysteem uit te 
werken voor deze kwetsbare groepen; 
• Alternatieven zoekt voor de opsluiting van 
kwetsbare asielzoekers.

30. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers 
in de lidstaten (Herschikking) {SEC(2008) 2944} {SEC(2008) 2945}/ 
COM/2008/0815 final - COD 2008/0244, http://eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0815:EN:HTML

27. In Groot-Brittannië  hebben « fast track procedures »  negatieve gevolgen, zie het verslag  
van Human Rights Watch en Asylumaid « Fast-Tracked Unfairness: Detention and Denial of 
Women Asylum Seekers in the UK », 23 februari 2010,
http://www.hrw.org/news/2010/02/23/uk-fast-track-asylum-system-fails-women.

28. Een studie die hierover werd uitgevoerd in Groot-Brittannië; “On cost of appeal procedures 
in the UK” : http://www.asylumaid.org.uk/data/files/publications/153/WAN_Dec_Jan.pdf

29. Verslag van het Europees Parlement over 
het voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende minimum-
normen voor de procedures in de lidstaten voor 
de verlening of intrekking van internationale bes-
cherming (herschikking), (COM(2009)0554 – C7-
0248/2009 – 2009/0165(COD)), 24 maart 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-
0085+0+DOC+XML+V0//NL 
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Aanbeveling n° 4
aan het Europees Ondersteuningsbureau voor 
asielzaken 

• Een positieve rol spelen bij het verzamelen van 
onpartijdige en actuele informatie, nauwkeurig en 
«genderobjectief» over van het land van herkomst 
zodat het recht op een onpartijdig onderzoek voor 
asielzoekers gegarandeerd kan worden.
• Onderzoek plannen naar aspecten van op gender- 
gebonden geweld, met betrekking tot schade-
lijke traditionele praktijken, om niet alleen de 
juridische aspecten, maar ook sociologische en 
antropologische aspecten van gendergeweld in 
kaart te brengen;
• Ontwikkeling van een specifieke opleiding over 
gendergeweld.

D/ Aanbevelingen voor het 
Europees Ondersteuningsbureau 
voor asielzaken 

Het Europees Ondersteuningsbureau voor asiel-
zaken31 is gericht op de praktische ondersteuning 
en expertise voor de lidstaten ter uitvoering van 
de richtlijnen en het bepalen van best practices. 
Twee activiteiten in dit kader zijn belangrijk om te 
benadrukken:

Informatie over land van herkomst
Eén van de taken van het Europees Ondersteu-
ningsbureau voor asielzaken is informatie te verza-
melen over het land van herkomst (COI). Het kan 
een positieve rol spelen bij het bijeenbrengen van 
onpartijdige, nauwkeurige, actuele maar ook «gen-
dergevoelige» informatie, rekening houdend met 
de objectieve context in het land van herkomst. 
Daarom is het belangrijk dat het Europees On-
dersteuningsbureau voor asielzaken de «genderin-
formatie» zeer nauw opvolgt.

Het recht op onpartijdig onderzoek lijkt van essen-
tieel belang om ervoor te zorgen dat het recht op 
internationale bescherming worden gegarandeerd. 
Het Europees Ondersteuningsbureau voor asiel-
zaken zou als onafhankelijke instantie de lidstaten 
kunnen helpen bij het onderzoek naar internatio-
nale bescherming, wat nu ontbreekt bij de lidsta-
ten. Men zou onderzoeken kunnen aanvragen en 
zich focussen op bepaalde thema’s, zoals gender- 
geweld in specifieke gebieden, prevalentie van VGV, 
praktijk van herbesnijdenis. Met dit onderzoek zou 
men ook een analyse kunnen maken over het 
voorkomen van VGV en gedwongen huwelijken en 

ook een beter zicht krijgen op de context: bestaat 
er een wet, de plaats van vrouwen tegenover de 
wet of gelijkheid man-vrouw.

Het zou de kwaliteit van beslissingen kunnen 
versterken. De nieuwe versie van de Kwalificatie-
richtlijn bespreekt de rol van het Europees Asiel 
Ondersteuningsbureau in het kader van de nieuwe 
bepaling voor het binnenlands vluchtalternatief32. 
Het bepaalt dat de lidstaten verplicht zijn zich te 
informeren en moeten zorgen voor accurate en 
actuele informatie over de persoonlijke situatie van 
de aanvrager, maar ook over de algemene situatie 
van het land. Aspecten met betrekking tot gen-
dergeweld moeten noodzakelijkerwijs in rekening 
worden gebracht bij de beoordeling van de doel-
treffende bescherming tegen deze praktijken in het 
land van herkomst, zoals de plaats van vrouwen in 
verschillende samenlevingen, de cultuur in land van 
herkomst, maar ook preventieprogramma’s die 
door de staat georganiseerd worden, net als de wil 
van de staat om de praktijk uit te roeien.

In een publicatie van Amnesty International, ILGA-
Europe en de European Women’s Lobby in het 
kader van END FGM, staan er aanbevelingen voor 
het Europees Ondersteuningsbureau voor asiel-
zaken in het onderzoek naar genderinformatie.33

31. Verordening N° 439/2010 van Europees Parlement en Raad van 19.5.2010 over oprichting 
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, OJL  L 132, 29.5.2010, p. 11–28, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:132:0011:0028:EN:PDF

32. Art. 8.2. Kwalificatierichtlijn over zoeken naar actuele en juiste informatie.

33. En-gendering the European asylum support office, Amnesty International’s END FGM Euro-
pean Campaign, the European Women’s Lobby and ILGA-Europe recommend the integration of a 
gender perspective into the work of the European Asylum Support Office, May 2011.

De rol van het Europees  
Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
bi j opleidingen 

De opleidingsmodules EAC (European Asylum 
Curriculum) zijn ontwikkeld om de kwaliteit 
van de opleiding te verzekeren in het kader van 
internationale bescherming bij de verschillende 
lidstaten. Verwacht wordt dat het Europees 
Ondersteuningsbureau voor asielzaken de op-
leiding op zich neemt om de harmonisatie van 
de criteria te bevorderen bij het bepalen van 
de vluchtelingenstatus in de Europese Unie.
Verder is het essentieel om binnen het Eu-
ropees Ondersteuningsbureau voor asiel-
zaken een specifieke opleidingsmodule over 
genderkwesties te ontwikkelen. Inderdaad, 
vandaag de dag zijn er modules over inter-
viewtechnieken, evaluatie van bewijs, maar is er 
geen specifieke opleiding over gender.

Deze module kan de UNHCR-richtlijnen  
integreren net als nuttige rechtspraak (best 
practices) van de lidstaten en internationale 
rechtsgebieden.

De opleidingsmodule kan ook zorgen voor 
meer harmonie bij de toch wel zeer uiteen-
lopende werkelijke aanpak van de lidstaten 
voor de erkenning van de vluchtelingenstatus 
op basis van gendergeweld. Ook zouden alle 
specifieke kenmerken van dit type verzoe-
ken gebundeld kunnen worden en kunnen ze zo 
speciale aandacht genieten. Binnen deze module 
kunnen psychische problemen worden aan-
gepakt, zoals vereist in het project van de  
hervorming van de Procedurerichtlijn met 
de mogelijkheid om beroep te doen op  
experten.
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Aanbevelingen op nationaal niveau  

A/ Opvang: vroegti jdige opsporing van kwetsbare personen 

4

A.1 Vroegti jdige identificatie van kwetsbare mensen bi j opvang

De Opvangrichtlijn34 bepaalt dat de opvang van 
personen met bijzondere behoeften aangepast 
moet zijn om in deze behoeften te voorzien.  
Indien dit niet mogelijk is, kan het zijn dat een 
trauma of symptomen niet opgemerkt worden, en 
dat er bijgevolg geen toegang is tot de gezond-
heidszorg en er geen aangepaste opvang voorzien 
wordt. Ook wordt gesteld dat er rekening moet 
worden gehouden met de specifieke situatie van de 
kwetsbare personen, zoals niet-begeleide minder- 
jarigen, personen die het slachtoffer zijn van  
foltering, verkrachting of ander ernstig psychisch,  
fysiek of seksueel geweld35. Om deze personen te 
identificeren, voegt de Richtlijn eraan toe, dat de 
bijzondere noden erkend moeten worden na een 
individuele beoordeling van de situatie.

Dit mechanisme bestaat nog niet in België. Naast 
de impact van dit mechanisme op een aangepaste 
behandeling, kan het ook invloed hebben op de 
kwaliteit van de besluitvorming bij de asielaanvraag. 
Bij de kwestie van VGV is het duidelijk dat slach-
toffers als kwetsbaar worden beschouwd, omdat 
zij in het verleden onder lichamelijk en seksueel 
misbruik hebben geleden. Minderjarigen waar-
voor een vrees bestaat op besnijdenis worden 
ook als kwetsbaar beschouwd. Naast het principe 
van kwetsbaarheid als onderdeel van de asiel- 
procedure, kan vroegtijdige opsporing van der- 
gelijke praktijken leiden tot preventie en een passende 
dialoog met de familie. Bij het ontbreken van een 

identificatiesysteem, komt het regelmatig voor dat 
de kwestie van VGV niet of niet voldoende aan het 
licht komt36.

Het UNHCR merkt op dat zonder dit systeem van 
vroege opsporing, er geen rekening wordt gehouden 
met de specifieke noden. 
In de aanbevelingen37 over dit onderwerp staat: 
« Member States should ensure that they have me-
chanisms in place to identify and assist, at the earliest 
possible stage of the asylum procedure, applicants 
who are vulnerable or have special needs. With regard 
to the personal interview, this is essential to ensure 
that any necessary referrals and assessments are 
carried out promptly in order to determine whether 
applicants are physically and mentally fit for the per-
sonal interview and to inform any decision regarding 
the scheduling of the personal interview ».

36. Tegenstrijdig aan resolutie 1765 (2010) van de Raad van Europa over asielaanvraag 
en snelle identificatie http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/ATListingDetails_E.
asp?ATID=11253 (punt 9.1).

37. UNHCR, Improving Asylum Procedure - Comparative Analysis and Recommen-
dations for Law and Practice: Key Gender Related Findings and Recommendations, 
march 2010, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be01ed82.html

38. Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde 
andere categorieën van vreemdelingen, B.S, 7 mei 2007, http://www.ejustice.just.fgov.
be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007011252

39. Vrouwen, meisjes en asiel in België. Informatie voor vrouwen en meisjes die asiel 
aanvragen, CGVS, juni 2011.

A.2 Welke maatregelen voorzien specifiek voor slachtof fers  
van VGV of bi j vrees voor VGV?
In België bestaat er geen mechanisme om specifieke 
behoeften te bepalen bij het begin van de asielpro-
cedure, niet in de open noch in de gesloten centra.

Open centra
De wetgeving38 voorziet nochtans specifieke steun 
voor asielzoekers die het mogelijk moet maken 
voor een maatschappelijke werker om de spe-
cifieke behoeften van de begunstigde te identifi-
ceren en ook te controleren of opvang wel aan- 
gepast is aan deze behoeften. De wet voorziet ook 
een evaluatieprocedure voor de maatschappelijke 
werker om aandacht te besteden aan tekens van 
moeilijk opspoorbare kwetsbaarheid, zoals het  
geval kan zijn bij mensen die hebben geleden aan 
folteringen of aan andere ernstige vormen van 
psychisch, fysiek of seksueel geweld. 
De wet heeft ook gesteld dat deze steun bij asiel 
kan worden beperkt indien de beschikbare huis-
vestingscapaciteit is uitgeput. Door de opvangcrisis, 
is de specifieke begeleiding en beoordeling van de 
specifieke behoeften moeilijk uit te voeren.

De opvangcrisis duurt voort en daarbij komt dan 
ook het onvermogen om de specifieke behoeften 
te identificeren. FEDASIL probeert om een   plaats 
te voorzien met focus op personen met duide-
lijke kwetsbaarheid : vrouwen met kinderen, zwangere 
vrouwen, alleenstaande vrouwen, gezinnen, se-
nioren en personen met medische behoeften. 
Hoewel er enkele centra bestaan die gespeciali-
seerd zijn in de zorg voor kwetsbare mensen, zoals 
in het centrum CARDA te Yvoir, het centrum van 
Louvranges voor vrouwen en kinderen of het cen-
trum van Rixensart voor minderjarige moeders, is 
er een duidelijk gebrek aan de mate waarmee men 
rekening houdt met de behoeften van kwetsbare 
personen en het bieden van ondersteuning op 

maat. Zelfs al voorziet de wet om speciale behoeften 
te identificeren, is dit in de praktijk niet geïmple-
menteerd.

Hoe kunnen we ontdekken dat we te maken hebben 
met een (potentieel) slachtoffer van VGV in het kader 
van de asielprocedure?

Informatie voor asielzoekers

Noch in de vragenlijst van de Dienst Vreemde- 
lingenzaken (DVZ) die de asielaanvraag registreert, 
noch in de vragenlijst van het CGVS komt een 
specifieke vraag naar VGV aan bod. Er werd ech-
ter wel een speciale brochure uitgegeven door 
het CGVS voor meisjes en vrouwen die asiel 
aanvragen, waarin deze kwestie expliciet wordt 
vernoemd, met de mogelijkheid om een aanvraag 
in te dienen die losstaat van haar echtgenoot39. 
Deze brochure wordt door de DVZ uitgedeeld 
aan vrouwen boven de 16 jaar. Maar het aantal 
beschikbare exemplaren is beperkt. Dit document 
blijft redelijk vertrouwelijk en is niet beschikbaar 
op de website van het CGVS. Het is belangrijk 
om ervoor te zorgen dat de brochure werkelijk  
ontvangen en begrepen wordt door de asiel- 
zoekers. Wij zijn van mening dat deze brochure ook 
moet worden verdeeld door de centra van FEDASIL 
en partnerorganisaties om ervoor te zorgen dat de 
kwestie van VGV zo snel mogelijk aangehaald en 
behandeld kan worden tijdens de asielprocedure. 

Opvang en medische en sociale ondersteuning voor 
asielzoekers
In de eerste plaats is de dienst «Dispatching» van 
FEDASIL bevoegd om de noden van kwetsbare  
personen te identificeren. Zij voorzien opvang 
en materiële hulp. Deze dispatching heeft geen  
vragenlijst om kwetsbare mensen specifiek te kun-
nen identificeren. 

34. Richtlijn 2003/9/EG, op.cit.

35. Richtlijn 2003/9/EG, op.cit., art. 17.

14 15



Aanbeveling n° 5
voor de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 
Maatschappelijk Integratie en Armoedebestrijding, 
FEDASIL en de Dienst Vreemdelingenzaken : 

• Zorgen voor een systeem van vroegtijdige 
opsporing van kwetsbare mensen binnen de 
opvangwetgeving, om geschikte opvang te waar-
borgen voor asielzoekers, een beter onderzoek 
te voeren naar kwetsbaarheid bij asielaanvraag en 
tot slot preventiewerk rond VGV te verrichten ; 
• De Opvangrichtlijn uitvoeren voor gesloten 
centra en een systeem uitwerken om kwetsbare 
mensen te identificeren. Zodra er sprake is van 
een kwetsbaar persoon, zorgen voor een onmid-
dellijk alternatief voor opsluiting dat hun speci-
fieke behoeften ondersteunt;
• Duidelijke richtlijnen ontwikkelen bij dispat-
ching en asielcentra om kwetsbare groepen op 
te sporen en op juiste manier op te volgen, zelfs 
bij asielcrisis ; 
• Zorgen voor voldoende voorzieningen voor 
de behandeling van kwetsbare asielzoekers ;
• De aandacht van diverse betrokken partijen 
vestigen op het belang van samenwerking tussen 
medische en sociale diensten en de advocaten 
van asielzoekers. Het nut erkennen van het op-
zetten van een voorbereidend werk alvorens het 
interview op het CGVS zal plaatshebben ;
• Het verbeteren van sociale en psychologische 
hulp voor vrouwen die VGV ondergingen, en 
meisjes die dit risico lopen. Contactgegevens van 
organisaties doorgeven aan asielzoekers om hen 
te helpen bij de problematiek rond VGV maar 

ook om te zorgen voor meer preventie in Bel-
gië. Vergoeding van verplaatsingen naar bepaalde 
verenigingen of ondersteunende psychologen 
(opgenomen bij «ondersteuningsmaatregelen»);
• Het verbeteren van het sensibiliseren en de 
opleiding van het personeel bij FEDASIL en hun 
partnerorganisaties ; 
 • Verbeteren van het sensibiliseren 
van het medisch personeel over VGV in alle 
opvangcentra (open en gesloten). Bij medische 
opvolging een aangepast formulier voorzien over 
gezondheid, zoals geweld ondergaan in land van 
herkomst en eveneens de vraag naar VGV (naar-
gelang de context);
 • Permanente opleidingen verzekeren 
van maatschappelijk werkers en medisch perso-
neel over VGV ; 
 • Systematisch informatie verstrekken 
in de centra via brochures of affiches, met inbegrip van 
de brochure van het CGVS (asiel voor vrouwen 
en meisjes), de affiches van INTACT of GAMS-
België;
 • Verspreiden van informatie over 
VGV via andere kanalen zoals dvd, affiches van 
INTACT, documentatie van GAMS-België zodat 
er meer openheid komt over het onderwerp (zie 
ook de DVD uit Nederland van het GGD voor 
opvangcentra) ; 
• Aangepaste financiering om de opvang van 
asielzoekers te verbeteren.

40. Art. 36 wet over Opvang, op.cit.

41. In het kader van het  gedeeld beroeps-
geheim tussen hulpverleners.

42. FEDASIL, Voorbereidende dienst opvang, 
Studie over besneden vrouwen of zij die het 
risico lopen, maart 2009.

43. De EG stelde vast dat België de 
Richtlijn opvang niet omzette. 
Zie boven III.B.

44. DEVAS, http://www.jrseurope.org/
publications/JRS-Europe_Becoming%20
Vulnerable%20In%20Detent ion_
June%202010_PUBLIC_28Jun10.pdf

De dienst volgt interne instructies waarbij reke-
ning wordt gehouden met de kwetsbaarheid van 
mensen40, hun gezondheid en de gezinssamenstel-
ling. Deze instructies bepalen dat de opsporing 
van specifieke noden voor de aanwijzing van een 
opvangplaats moeilijk kan zijn, maar dat men ook 
rekening moet houden met het voorzorgsbeginsel 
en psychosociale behoeften van kwetsbare personen. 
De aanwijzing zal daarom enkel gebaseerd zijn op 
zichtbare problemen of problemen die door de 
DVZ gevonden worden bij het registreren van de 
asielaanvraag. Soms wordt er een informele com-
municatie opgezet tussen de twee administraties. 
Zo kan de dienst «Dispatching» van FEDASIL wor-
den geïnformeerd door de Dienst Vreemdelingen-
zaken over de kwetsbaarheid van een asielzoeker. 
Meestal gebeurt de opsporing van speciale noden 
niet aan het begin van de procedure omdat het 
tijdrovend is, er veel luistervaardigheid en geduld 
voor nodig zijn.

Er is geen enkele voorziening om expliciet de 
vraag rond VGV aan de asielzoeker te stellen. De 
medische of sociale ondersteuning, door de wet 
bepaald, is nochtans de juiste plaats om VGV aan 
te halen. Sociale ondersteuning verruimt de mo-
gelijkheid om VGV of andere vormen van seksueel 
geweld te bespreken zodat er ook snel op zoek 
kan worden gegaan naar bewijsmateriaal, en dit 
liefst zo vroeg mogelijk in de procedure (medisch 
attest, enz...). Wat de medische hulp betreft,  is dit 
waarschijnlijk de uitgelezen kans om het probleem 
van seksueel geweld te bespreken. Dit probleem 
zou kunnen worden opgenomen in een specifieke 
vragenlijst over gezondheid en worden door-
gegeven aan de sociale diensten voor verdere 
opvolging41. Er bestaan momenteel vormen van 
samenwerking   tussen maatschappelijk werkers en 
medische diensten, advocaten, maar...dit zou nog 
moeten worden versterkt en gestimuleerd omdat 

de sociale diensten vaak terughoudend zijn in 
hun ondersteuning. In een context waar de asiel- 
instanties   onder druk staan, omdat ze de aanvragen 
snel moet verwerken, is deze initiële steun zeer 
belangrijk zijn.

Een studie van de dienst van FEDASIL over 
het uitdenken, voorbereiden en uitvoeren van 
het opvangbeleid42 voor besneden vrouwen 
of vrouwen die dit risico lopen brengt aan het 
licht dat vrouwelijke asielzoekers niet voldoende  
sociale en psychologische ondersteuning kregen 
tijdens hun procedure. Uit de studie bleek de 
noodzaak te bestaan aan adequate controle voor 
deze aanvragers en dat er meer werk nodig was 
rond sensibiliseren/preventie van de ouders van 
de meisjes om VGV te voorkomen.

Gesloten centra
Het is duidelijk dat de Opvangrichtlijn geldt voor 
zowel open als gesloten centra. Inderdaad, in 
de overweging 10 vindt men : « De opvang van 
asielzoekers in bewaring moet zijn toegesneden op 
de behoeften van asielzoekers in die situatie.» 
Net als voor opvang in open centra, is er geen 
mechanisme voor het opsporen van een spe-
cifieke kwetsbaarheid in de gesloten centra43. 
Erger nog, de detentie zelf genereert een extra 
kwetsbaarheid. Het gesloten centrum is geen  
geschikte plaats voor een kwetsbaar persoon en 
er dient onmiddellijk een alternatief te worden  
gevonden voor deze opsluiting wanneer 

kwetsbaarheid wordt waargenomen. 
Als er een alternatief wordt gevonden voor de 
opsluiting, moet er speciale aandacht en verdere  
informatie aan de asielzoeker worden gegeven44. 

16 17



B/Geharmoniseerde interpretatie van het begrip
vluchteling in België 

De nieuwe Kwalificatierichtlijn45 is het gevolg 
van een herziening van de Richtlijn 2004/85/EU. 
Zoals de Raad aankondigt, zullen deze wijzigingen 
zorgen voor meer duidelijkheid bij wettelijke bepa-
lingen voor nood aan bescherming en zorgen dat 
dit coherent blijft met de jurisprudentie van het  
Europees Hof voor de Rechten van de Mens en 
het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

Drie elementen zijn belangrijk bij de omzetting 
naar nationaal recht: 

Een gemeenschappeli jke definitie van 
de notie « sociale groep »
In overweging 30 van de Richtlijn wordt gemeld 
dat er een nieuwe definitie moet komen rond 
vervolging bij «behoren tot een bepaalde sociale 
groep» : «Bij het omschrijven van een bepaalde 
sociale groep moet, voor zover deze verband houden 
met de gegronde vrees voor vervolging van de  
verzoeker, terdege rekening worden gehouden met 
genderaspecten, met inbegrip van genderidentiteit en 
seksuele gerichtheid, die kunnen samenhangen met 
bepaalde juridische tradities en gewoonten, en die 
bijvoorbeeld kunnen leiden tot genitale verminking, 
gedwongen sterilisatie of gedwongen abortus.» 
De notie « sociale groep » wordt verduidelijkt 
in artikel 10 van de Richtlijn en meldt « Er wordt 
terdege rekening gehouden met genderaspecten, 
waaronder genderidentiteit, wanneer moet worden 
vastgesteld of iemand tot een bepaalde sociale groep 
behoort of wanneer een kenmerk van een dergelijke 
groep wordt geïdentificeerd». De Richtlijn integreert 
via overweging 30 duidelijk de vraagstukken rond 
VGV en andere schadelijke traditionele praktijken 
die te maken hebben met genderproblematiek.

Speciale aandacht voor kwetsbare 
personen 
Artikel 20 van de Richtlijn herhaalt dat de lidstaten 
rekening houden met de specifieke situatie van 
kwetsbare personen en somt deze op. 
De categorie voor personen met psychische 
stoornissen werd toegevoegd ten opzichte van de 
vorige versie. Maar, slachtoffers van VGV of schade-
lijke traditionele praktijken komen er niet in voor.

De wet van 15 december 198046 die de kwetsbare 
personen definieert vermeldt wel slachtoffers van 
fysiek of seksueel geweld. Toch zou het nuttig zijn 
voor de asielinstanties dat slachtoffers van VGV 
expliciet vermeld worden in de wetgeving ook al 
is het ontegensprekelijk duidelijk dat zij slachtoffer 
zijn van fysiek of seksueel geweld. Zoals eerst werd 
voorgesteld door het Europees Parlement, kan de 
verwijzing naar VGV opgenomen worden in de  
nationale wetgeving zodat er op het ganse 
grondgebied van België eenzelfde interpretatie 
bestaat over VGV, ongeacht de instantie die het 
toepast.

Dit zou zorgen dat de problematiek beter in aan-
merking word genomen. 

Diepgaand onderzoek bi j het binnen-
lands vluchtalternatief
De integratie van de bepaling over het binnen-
lands vluchtalternatief in de Kwalificatierichtlijn is 
een gevolg van de rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens47 en de richtlijnen 
van het UNHCR48. De nieuwe bepaling stelt dat 
een grondig onderzoek moet worden uitge-
voerd wanneer een intern vluchtalternatief wordt  
ingeroepen door de asielinstantie. 

B.1. De omzetting van de Kwalificatierichtli jn in nationaal recht
Het is aan de asielinstantie om te bewijzen dat de 
aanvrager in het vastgestelde gebied niet moet 
vrezen voor vervolging, dat er daadwerkelijke be-
scherming is die niet van tijdelijke aard is, en dat hij 
veilig en legaal kan reizen in dit deel van het land 
en toe-stemming verkrijgt om dit te doen. Hoewel 
deze principes reeds vroeger in de UNHCR-richt-
lijnen werden opgenomen, is deze formalisering 
van het Europees recht van belang voor diegenen 
die zich beroepen op gendergebonden geweld.

De omzetting van de richtlijn is gepland voor  
december 2013. Daarom is het belangrijk dat de 
doelstelling van de richtlijn al zichtbaar wordt in de 
huidige aanpak van de asielinstanties.

Aanbeveling n° 6
aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 
Maatschappelijk Integratie en Armoedebestrijding en 
aan de asielinstanties in het kader van de omzetting 
van de Kwalificatierichtlijn :

• In artikel 48/3 §4 d) van 15 december 1980, de 
aanvulling brengen betreffende de genderidentiteit in 
verband met de sociale groep ;
• Vermelden bij artikel 1, 12° van de wet van 15 de-
cember 1980 ‘slachtoffers van VGV en schadelijke tra-
ditionele praktijken’ in het kader van de omzetting van 
de toekomstige Kwalificatierichtlijn in nationaal recht ;
• De huidige aanpak van asielinstanties aanpassen 
inzake binnenlands vluchtalternatief zoals bepaald in 
de Kwalificatierichtlijn in afwachting van de omzetting 
naar nationaal recht.

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

46. De wet van 15 december 1980 over 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de  
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
B.S. 31 december 1980, art. 1, 12°.

47. EHRM, 11 januari 2007 (n°1948/04), Salah 
Sheekh v. Nederland.

48. UN High Commissioner for Refugees, 
Guidelines on International Protection No. 4: 
«Internal Flight or Relocation Alternative» Wi-
thin the Context of Article 1A(2) of the 1951 
Convention and/or 1967 Protocol Relating to 
the Status of Refugees, 23 July 2003, HCR/
GIP/03/04, available at: http://www.unhcr.org/
refworld/docid/3f2791a44.html  

18 19



Een groot aantal vrouwen roept VGV in als een be-
langrijk element in het kader van  de asielaanvraag. 
Ondanks de internationale ontwikkelingen die 
hierboven werden samengevat over asiel en VGV 
en de aanzienlijke inspanningen van de Belgische 
asielinstanties, bestaan er nog enkele tekorten   in 
dit verband.

Uit een studie van de jurisprudentie betreffende 
de gendergebonden schadelijke traditionele prak-
tijken, gerealiseerd door de advocaten aan de Balie 
van Brussel, Maia Grimberg en Caroline Lejeune, 
op vraag van INTACT, blijkt dat de toepassing van 
het Verdrag van Genève op bepaalde problemen 
stuit bij, zowel bij interpretatie als bij procedurele 
kwesties49. De algemene bevindingen in het kader 
van de interpretatie van het Verdrag van Genève zijn:

1. In principe kan gendergeweld gelinkt zijn aan 
alle gronden voorzien in het Verdrag van Genève 
om de vluchtelingenstatus toe te kennen (ras, 
godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een be-
paalde sociale groep of politieke overtuiging). De 
resolutie 1765 (2010) van de Raad van Europa 
roept de lidstaten op om te waken over het feit 
dat gendergeweld in rekening wordt gebracht bij 
de vijf motieven ter vervolging en dit bij iedere 
asielprocedure. Het behoren tot een sociale groep 
wordt regelmatig ingeroepen als aanknopingspunt 
bij het Verdrag van Genève. Het criterium van po-
litieke overtuiging wordt ook ingeroepen bij een  

ouder die zich verzet tegen VGV voor zijn dochter50. 

Bovendien is het niet ongewoon dat mensen een 
vluchtelingenstatus aanvragen als gevolg van eigen 
overtuiging, zonder de aanwezigheid van hun kind 
in België, wanneer ze bijvoorbeeld pleiten tegen 
deze praktijk. Veel beslissingen lijken echter be-
perkt te worden tot de vaststelling dat het kind 
in het buitenland is en dat internationale bescher-
ming voor de ouder het kind niet zal beschermen, 
zonder rekening te houden met de persoonlijke 
angst van de ouder bij zijn verzet tegen VGV51.
In dit geval is er weliswaar een gegronde vrees 
in hoofd van de ouders, ook al is het kind niet 
aanwezig. In deze gevallen moet de link met de 
politieke overtuiging of godsdienst worden onder-
zocht. De angst die ze voor hun kinderen koes-
teren dient beschouwd te worden als een bijko-
mende vrees.

2. Na het uitdiepen van de arresten van de 
Nederlandse kamers van de RVV, bleek dat deze 
zich niet uitspreken over de criteria van het  
Verdrag van Genève voor vrouwen die beroep 
doen op geweld in verband met VGV of gedwon-
gen huwelijken. Het lijkt erop dat de vrees voor 
toekomstige vervolging bij terugkeer niet in reke-
ning worden gebracht (principebeginselen van het  
Verdrag), omdat er twijfel bestaat over de identiteit 
of geloofwaardigheid van de aanvrager. 

In slechts één arrest van de kamers werd de 
nood aan internationale bescherming erkend, 
maar zonder verband met het Verdrag van Geneve 
(subsidiaire bescherming)52. Deze bevinding is 
merkwaardig als men weet dat VGV wordt be-
schouwd als een vervolging in de zin van het Ver-
drag van Genève en er wel vele arresten zijn bij 
de Franstalige kamers van de RVV die regelmatig 
bescherming op deze basis toekennen. In 2010 
heeft het UNHCR aanbevelingen opgesteld over 
de asielaanvraag bij genderproblematiek en zijn 
bezorgdheid geuit over het bestaan van beoorde-
lingscriteria   in sommige lidstaten, die leiden tot een 
zeer formele evaluatie waarbij internationale bes-
cherming niet wordt toegekend (deze procedurele 
kwesties worden later besproken)53. 

3. Ook al wordt VGV erkend als een vorm van 
vervolging, toch wordt de aanvraag wel eens 
afgewezen vanwege het ontbreken van actuele 
vrees. Er wordt beschouwd dat deze vorm van 
vervolging niet opnieuw kan gebeuren tenzij er 
een trauma wordt overgehouden omwille van 
de praktijk54. Deze rechtspraak kende een posi-
tieve evolutie de laatste maanden door het toe-
passen van de richtlijnen van het UNHCR over 
«constant» geweld (de gevolgen op lange termijn 
voor de mentale of fysieke gezondheid van het 
meisje) en de blijvende bedreiging (mogelijkheid tot 
herbesnijdenis) om VGV te definiëren55. Deze arresten 
leggen de nadruk op de vrees voor VGV en andere 
vormen van geweld tegenover vrouwen in functie 
van de discriminerende context in het land van 
herkomst en hun specifiek profiel56. Deze positieve 
rechtspraak blijkt echter niet altijd  te worden toe-
gepast na lezing van sommige recente arresten57. 

Aanbeveling n° 7
aan de asielinstanties

• Harmoniseren van de rechtspraak tussen de 
Nederlandstalige en Franstalige kamers van de RVV 
om alle mogelijke vormen van discriminatie uit te 
sluiten tussen asielzoekers die gelijkaardige gronden 
aanvoeren. Net als het UNHCR, is INTACT bezorgd 
over het gebrek aan eenheid van rechtspraak bij de 
RVV, op het gebied van gendergeweld. Het tekort van 
garanties tijdens de beroepsprocedure resulteert in 
het feit dat een aantal uitgeprocedeerde asielzoekers 
beroep doen op de Europese rechterlijke instanties ;

• De vrees voor vervolging onderzoeken van men-
sen die VGV ondergingen of zich verzetten tegen de 
praktijk volgens de vijf gronden bepaald door het 
Verdrag van Genève.

49. 143 arresten van de RVV werden onderzocht, genomen tussen 2008 en 
31 mei 2011 waarin schadelijke traditionele praktijken werden aangehaald, 
waaronder vooral  VGV en gedwongen huwelijken. De arresten zijn genomen 
door franstalige en nederlanstalige kamers van de RVV. Betrokken nationa-
liteiten zijn: Guinee (34), Kameroen (31), Ivoorkust (7), Soedan (2), Ethiopië 
(5), Somalië (9), Djibouti (2), Mauritanië (13), Siërra Leone (14), Niger (7), 
Senegal (9) en Nigeria (11). Omdat de positieve beslissingen van het CGVS 
niet gemotiveerd zijn, werden enkel de negatieve beslissingen van het CGVS 
in rekening gebracht.  De arresten van de RVV zijn een belangrijke bron van 
juridische redenering daar ze grondig gemotiveerd zijn. Arresten genomen na  
31 mei 2011 maken geen deel uit van het onderzoek maar werden ter kennis 
gebracht van INTACT. 

50. RVV, arrest n°29 110 van 25 juni 2009; «en s’opposant à cette coutume plurisécu-
laire et presque irrésistible, le requérant se met ainsi au ban de la société ».

51. RVV, arrest n°40.570 van 22 maart 2010.

52. RVV, arrest n° 6973 van 6 februari 2008.

53. UN High Commissioner for Refugees, Improving Asylum Procedures - Compa-
rative Analysis and Recommendations for Law and Practice : Key Gender Related 
Findings and Recommendations, maart 2010. 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4be01ed82.html.

54. RVV, n° 28 376 van 8 juni  2009; n° 21 341 van 12 januari 2009;  n° 
25 095 van 26 maart 2009; n° 27 858 van 27 mei 2009; n° 49 723 van 19 
oktober 2010; n° 39 126 van 22 februari 2010 ; n° 47 843 van 6 septem-
ber 2010: «dès lors que cette forme de persécution ne peut être reproduite, 
il convient de se poser la question de savoir si, en raison des circonstances de 
la cause, cette persécution passée constitue un indice sérieux de la crainte 
fondée de la requérante d’être soumise à de nouvelles formes de persécution 
(…) en cas de retour dans son pays ». En de RVV besluit dat « en l’espèce, le 
Conseil n’aperçoit, ni dans les pièces du dossier administratif et du dossier de la 
procédure, ni dans les déclarations de la requérante, un élément susceptible de 
faire craindre que celle-ci puisse subir une nouvelle mutilation génitale en cas 
de retour dans son pays ».

55.. Guidance note on refugee claims relating to female gentital mutilation, 
op.cit. 

56.. RVV, n°71.365 van 1 december 2011, RVV, n°75730 van 24 februari 
2012. RVV, n° 74 074 van 27 januari 2012.

57. RVV, n°79 212 van 13 april 2012.

B.2 Interpretatie van het Verdrag van Genève
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B.3 Procedurele  
aspekten

1. Vaststelling van de feiten

• Moeili jkheid rond  
bewi jsvoering

In het kader van vaststelling van de 
feiten, hoewel de bewijslast in begin-
sel rust bij de aanvrager, wordt het 
onderzoek gezamenlijk uitgevoerd 
door de aanvrager en de onder- 
zoeker om te zien of alle relevante 
feiten aan het licht kwamen. In sommige 
gevallen is het zelfs aan de dossier-
behandelaar om alle middelen te 
benutten om de nodige bewijzen te 
vinden bij het ondersteunen van de 
asielprocedure58.

De asielaanvrager dient zoveel mo-
gelijk zijn verklaringen proberen te 
staven met materiële elementen. 
Hierbij moet niet bewezen worden 
dat de vervolging hoogst waar- 
schijnlijk plaats zal vinden maar dat 
deze toch wel een redelijke moge-
lijkheid is (reasonnable likelihood)59. 
Belangrijk te onderstrepen is dat 
geen bewijzen nodig zijn ter staving 
van verklaringen indien deze coherent 
en plausibel zijn en niet tegenstrijdig 
aan een de gekende situatie in het 
land van herkomst60.

De wet voorziet het omkeren van 
de bewijslast voor personen die 
eerder vervolgd werden61 en daar-
door als kwetsbaar kunnen worden 

beschouwd62. Dit schept het vermoeden van een 
gegronde vrees voor vervolging ten gunste van 
de asielzoeker. Het is dan aan de asielinstantie om 
aan te tonen dat een vroegere vervolging onvol-
doende reden is om een mogelijke vervolging in 
de toekomst te bewijzen. Vervolging in het verleden 
wordt regelmatig ingeroepen door vrouwelijke 
slachtoffers van VGV (zie onder, medische attesten).

Nuttige bewijzen hebben meestal betrekking op 
de identiteit van de asielzoekers, hun achtergrond 
en hun verhaal. Er is vaak een moeilijkheid om 
goed bewijs te leveren voor diegenen die scha-
delijke traditionele praktijken aanhalen bij asiel- 
aanvraag door hun privékarakter63, maar het is 
ook moeilijk voor asielzoekers in het algemeen 
om identiteitsdocumenten neer te leggen (afgenomen 
door passeurs etc). Een aanvrager die zich be-
roept op gender gebaseerd geweld en daarbij ook  
bewijsmateriaal kan aanbrengen, zal eerder een 
uitzondering zijn. Toch hebben deze vrouwen vaak 
wel privédocumenten zoals foto’s, geschreven  
getuigenissen of brieven van familieleden64.

Bepaalde documenten kunnen de vrees ook staven: 
een geboorteakte met zeer duidelijk leef- 
tijdsverschil tussen de ouders, een onwettig kind, 
bewijs van militant optreden tegen VGV. Al deze 
documenten dienen onderzocht te worden,  
rekening houdend met de situatie in het land 
van herkomst want het maakt deel uit van de  

samenwerkingsplicht van de asielzoeker. Zo wordt 
er samen met de asielzoeker meegewerkt om de 
feiten vast te leggen en kunnen de documenten 
dienen als een begin van bewijs om zijn verklaringen 
te staven.

Bij de meeste onderzochte beslissingen, zijn de 
asielinstanties van mening dat het bewijsmateriaal 
enkel een geloofwaardig relaas kan ondersteunen 
maar dat het een misgetrokken geloofwaardigheid 
niet kan rechttrekken65. De RVV is van mening dat 
de documenten alleen een «ondersteunende» 
waarde hebben. Er is een nuance in de rechtspraak 
bij het indienen van medische/psychologische  
attesten.

58. UN High Commissioner for Refugees, Hand-
book and Guidelines on Procedures and Criteria 
for Determining Refugee Status under the 1951 
Convention and the 1967 Protocol Relating to the 
Status of Refugees, December 2011, HCR/1P/4/ENG/
REV. 3, available at : http://www.unhcr.org/refworld/
docid/4f33c8d92.html

59. Note on the burden and standard of proof in 
refugee claims, UNHCR, 16 december 1998, par. 11; 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3338.pdf

60. UN High Commissioner for Refugees, Handbook 
and Guidelines on Procedures and Criteria for Deter-
mining Refugee Status under the 1951 Convention 
and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refu-
gees, op.cit., par. 196 tot 199.

61. Art. 57/7bis wet van 15 december 1980, op.cit. 
«De Commissaris-generaal beschouwt het feit dat een 
asielzoeker reeds werd vervolgd, reeds ernstige schade 
heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met 
dergelijke vervolging of met dergelijke schade, als een 
duidelijke aanwijzing dat de vrees voor vervolging ge-
grond 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 en 
dat ze niet op zich een gegronde vrees voor vervolging 
uitmaken.»

62. Art. 1,12 ° wet loi van 15 december 1980, op.cit.

63. Moeilijkheid de toekomstige vrees aan te tonen 
voor VGV of gedwongen huwelijk.

64. RvV arrest n°48.797 van 29 september 2010 
(Sierra Leone),  RvV arrest n° 20.650 van 17 december 
2008 (Sierra Leone), RvV arrest n°41.534 van 13 april 
2010 (Somalië).

65. RVV n°52591 van 8 december 2010.

22 23



• De specifieke situatie van medische of 
psychologische attesten
Een veelgebruikte methode om seksueel geweld 
aan te tonen (gedwongen huwelijk of VGV) is het 
medisch/psychologisch attest.

Deze attesten hebben een belangrijke functie bij 
het bepalen van de mate waarop ze kunnen:

1. Bewijzen dat de persoon in het verleden slach-
toffer was van geweld en zo de ingeroepen vrees 
staven; 

2. VGV in het verleden staven. Volgens het UNHCR 
vormt VGV een permanente en voortdurende 
vorm van geweld66;

3. Steunen op het feit dat een slachtoffer van 
seksueel geweld deel uitmaakt van een kwetsbare 
groep en dat er rekening moet worden gehouden 
met deze kwetsbaarheid bij het onderzoek van de 
aanvraag;

4. Ze kunnen duiden op fysiek lijden, trauma wat 
een verklaring zou kunnen zijn voor de incoherentie 
bij verklaringen van de aanvrager; 

5. Ondersteunend, als kan worden aangetoond 
dat het meisje intact is, en de ouders vrezen voor 
besnijdenis in de toekomst.

Het verhoren van een asielzoeker waarvan de 
kwetsbaarheid met medisch of psychologisch 
attest werd aangetoond, moet in aangepaste 
context gebeuren en onder controle van een  
psychologische cel (met interview door een speciaal 
opgeleid persoon). Het is trouwens belangrijk om 
na te gaan onder welke omstandigheden VGV 
werd uitgevoerd, niet enkel voor de geloofwaar-

digheid maar ook om het permanent karakter van 
de vervolging te kunnen evalueren. Asielinstanties 
hebben momenteel weinig oren naar de manier 
waarop een vrouw dit beleefde, de gevolgen op 
lange termijn en de invloed op haar dagdagelijks 
leven67. 

Wanneer er medisch bewijs is dat een vrouw 
het slachtoffer was van VGV of seksueel geweld 
in het verleden, passen de Franstalige kamers van 
de RVV de redenering van artikel 57/7bis van 
de wet van 1980 toe68. Maar het gebeurt zelden 
dat een arrest van de Nederlandstalige kamers  
verwijst naar deze vervolging of de redenering 
van omkeerbaarheid van bewijslast toepassen op 
basis van artikel 57/7bis69. Het in rekening brengen 
van vroegere vervolging werd slechts één keer  
toegepast langs Nederlandstalige kant bij de 
RVV en dat in het kader van een arrest van de  
Algemene Vergadering (zie onder)70.

De medische certificaten waarbij andere fysieke 
of psychologische letsels dan VGV worden aan- 
getoond worden vaak genegeerd. De RVV vindt 
dat de omstandigheden waarin deze zijn uitge-
voerd, hun oorsprong en dus de link met de  
gebeurtenissen er niet altijd door aangetoond 
zijn71. Soms worden ze niet in aanmerking 
genomen met de melding «ongeloofwaardigheid 
van verhaal», «kan de vrees voor vervolging bij terug-
keer niet staven»72 en «kunnen niet aantonen hoe 
de letsels zijn aangebracht»73. In andere gevallen 
kunnen deze psychologische en medische attes-
ten een positief effect hebben op de algehele 
beoordeling van de geloofwaardigheid van de 
asielzoeker74. 

Wanneer een medische getuigschrift het verhaal 
van vervolging van de verzoeker wordt neergelegd, 
is het aan de asielinstanties, die de plicht hebben 
om deel te nemen aan de vaststelling van de feiten, 
om eventuele twijfel weg te nemen over de oor-
zaak van de waargenomen letsels vooraleer het  
attest aan de kant te schuiven. Dit schrijft de juris-
prudentie van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens voor75. Het Hof bepaalt in het arrest 
RC/Zweden dat wanneer de asielinstanties een 
aanwijzing hebben dat de letsels voortkomen uit 
onmenselijk gedrag of foltering, dat ze alle twijfel 
moeten laten varen en deskundigen moeten inroepen.

Het is dus belangrijk dat als er medische of psycho-
logische attesten worden ingediend, dat er beroep 
kan worden gedaan op deskundigen, zoals bij de 
medische dienst van het CGVS76. Een rechter of 
dossierbehandelaar heeft niets steeds de nodige 
kennis van zaken om deze attesten te beoordelen, 
en dit is ook belangrijk om de subjectiviteit van een 
evaluatie door een niet-expert te voorkomen. Het 
gewijzigde voorstel van de Procedurerichtlijn gaat 
in dezelfde richting omdat ze voorziet dat men  
beroep moet doen op experts en het gebruik van 
het Verdrag van Istanbul aanbeveelt om medische 
attesten te evalueren77. Het is van groot belang dat 
de asielinstanties verwijzen naar dit Protocol bij 
het motiveren van hun beslissing of bij twijfels in  
verband met de oorzaak van de letsels. 

71. RVV n°79 212 van 
13 april 2012, RVV, n°22927 van 12 februari 2009, RVV  
n° 52531, 7 december 2010.

72. RVV, n° 51015 van 10 november 2010.

73. RVV, n° 5269 van 8 december 2010.

74. RVV n°58.934 van 30 maart 2011, RVV n° 6973 
van 6 februari 2008.

75. EHRM, RC c. Zweden van 9 maart 2010 (41827/07), 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4b98e11f2.pdf (EN),: 
«strong indication to the authorities that the applicant’s scars 
and injuries may have been caused by ill-treatment or torture. 
State has a vanty to ascertain all relevant facts, particularly in  
circumstances where there is a strong indication that an 
applicant’s injuries may have been caused by torture.»

76. GVS, Mensen met psychologisch trauma
http://www.cgra.be/fr/Groupes_vulnerables/Personnes_
souffrant_de_troubles_psychologiques/

77. « Verdrag van Istanbul », Handboek over foltering en 
ander onwaardig geweld, UNHCR, 2004, HR/P/PT/8/Rev.1.: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4638aca62.html

66. UNHCR, Guidance note on refugee claims 
relating to FGM, op.cit.

67. Vb. RVV n°52 927 van 13 december 2010, 
besnijdenis bij volwassene.

68. RVV n° 53139 van 15 december 2010, RVV 
n° 62922 van 9 juni 2011, RVV n° 27 762 van 
27 mei 2009.

69. RVV, n°42488 van 27 april 2010.

70. RVV, n° 45 395 van 24 juni 2010.
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Aanbeveling  n° 8
aan de asielinstanties 

• In acht nemen dat bewijsmateriaal niet nodig is wanneer de 
verklaringen coherent, nauwkeurig en plausibel zijn en niet contra-
dictorisch tegenover de gekende feiten ;
• Bepalen dat het voorleggen van bewijzen, van welke type ook, 
deel uitmaakt van de plicht tot samenwerking in hoofd van de 
asielzoeker en dat de bewijzen enkel kunnen worden uitgeslo-
ten na zorgvuldig onderzoek. Rekening houden met alternatieve 
bewijsmiddelen zoals voorgesteld door het UNHCR78 ;
• Omgekeerde bewijsvoering toepassen indien vervolging in het 
verleden vastgesteld werd volgens artikel 57/7bis van de wet van 
15 december 1980. Dit principe dient in alle kamers van de RVV 
te worden toegepast. De persoon als kwetsbaar beschouwen in 
het kader van de asielaanvraag ; 
• Bij het tegenspreken van de psychologische of medische attesten in 
het dossier van de aanvrager moet er beroep gedaan worden 
op onafhankelijke deskundigen, of de dienst psychologische  
ondersteuning van het CGVS. Enkel in deze omstandigheden 
wordt de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens gerespecteerd. Daarnaast is een versterking van 
de dienst psychosociale ondersteuning nodig om de specifieke  
deskundigheid te waarborgen bij de beoordeling van deze situaties. 
Na het versterken van deze dienst kan een referentiepersoon 
speciaal opgeleid worden voor de aspecten van gendergeweld ; 
• Bij de motivatie van de beslissing of arresten van de instanties,  
jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens integreren in het kader van de beoordeling van medische/
psychologische bewijzen zodat de twijfels over de oorzaak van de 
letsels kunnen verdwijnen ; 
• Verwijzen naar het Protocol van Istanbul bij het motiveren van 
beslissingen of uitspraken die geen rekening houden met de  
medische/psychologische attesten zodat het onderzoek van de 
attesten zoveel mogelijk geobjectiveerd wordt. 

78. UN High Commissioner for Refugees, Guidelines on 
International Protection No. 1: Gender-Related Persecu-
tion Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 
Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Sta-
tus of Refugees, 7 May 2002, HCR/GIP/02/01, §37available 
at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html

2. Evaluatie van geloofwaardigheid en 
voordeel van de twi jfel 

• Geloofwaardigheidonderzoek
Bij het geloofwaardigheidonderzoek van de 
aanvrager, laat de onderzoeker zich leiden door 
artikel 57/7ter van de wet van 15 december 
1980, waar de voorwaarden voor beoorde-
ling van geloofwaardigheid bij internationale  
bescherming beschreven worden.79 
Die beoordeling moet rekening houden met 
de persoonlijke omstandigheden van de aanvra-
ger (zijn eventueel traumatisch verleden, erva-
ringen, persoonlijkheid en andere belangrijke 
persoonlijke aspecten die hem zouden kunnen 
blootstellen aan vervolging) maar ook met 
de prevalentie in het land van herkomst (zie 
onder). In het kader van dit onderzoek moet 
de onderzoeker rekening houden met de 
specifieke omstandigheden van de asielzoeker 
en meerbepaald, met het feit dat hij deel  
uitmaakt van een kwetsbare groep80.
Bij gendergeweld is de onderzoeker vaak 
volledig afhankelijk van de mondelinge 
verklaringen van de aanvragers om de  
noodzaak van bescherming te beoordelen. 

De RVV herinnert in zijn arresten dat wanneer 
geen enkel schriftelijk bewijs ingediend is, er een 
grote samenhang en consistentie van de verklaringen 
nodig is om voldoende overtuigend te zijn81. 
Indien er geen identiteitsbewijzen of trajectbe-
paling zijn voorgelegd door de aanvrager, beoor-
delen de Nederlandstalige kamers van de RVV 
regelmatig dat dit een negatieve invloed heeft op 
de geloofwaardigheid van de asielzoeker en een 
gebrek aan samenwerking inhoudt82. 

Bovendien worden de feitelijke verklaringen  
betreffende gendergeweld vaak bestempeld als 
niet geloofwaardig, wanneer ze pas in een later 
stadium van de procedure worden ingeroepen. 
Een latere gewaarwording van het feit dat VGV 
een pertinent element is om aan te voeren in het 
kader van een asielaanvraag moet in aanmerking 
kunnen genomen worden als deel uitmakend van 
de grond van de zaak. Hetzelfde argument geldt als 
tijdens de procedure een nieuw element opdaagt 
(bijvoorbeeld geboorte van een meisje)83. 
Aangezien deze elementen zich in de loop van de 
procedure voordoen, moet men er rekening mee 
houden, daar de RVV een bevoegdheid van volle 
rechtsmacht heeft om uitspraken te doen.

Blijkt dat subjectiviteit soms een rol speelt bij 
de evaluatie van geloofwaardigheid. Bij bepaalde 
arresten worden sommige onnauwkeurigheden 
over het hoofd gezien omwille van een speci-
fieke context (gedwongen huwelijk, jonge vrouw 
die nooit het ouderlijk huis verliet, korte duur 
huwelijk…) terwijl andere arresten met dezelfde  
elementen bepalen dat het relaas niet geloofwaardig 
is. 

79. Art. 57/7ter van de wet van 15 december 1980, op.cit.

80. KB van 11 juli 2003, en KB 19.08.2010, art. 4, §1.

81. RVV n° 48126 van 15 september 2010, RVV n°56656 van 
24 februari 2011.

82. RVV, n°48797 van 29 september 2010, RVV n°52 700 
van 8 december 2010, RVV, n°52701 van 8 december 2010.

83. RVV, arrest n° 68 059 van 6 oktober 2011. De geboorte 
van een meisje met risico op VGV gedurende de procedure 
werd niet beschouwd als een nieuw element. 
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• Voordeel van de twi jfel
Een aanvraag is geloofwaardig wanneer er een 
coherent en plausibel verhaal wordt voorgeteld, 
waarbij geen noemenswaardige tegenstrijdighe-
den worden vastgesteld84. Het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens aanvaart een bepaalde 
graad van incoherentie in de verklaringen en  
documenten die worden ingediend zolang deze de 
algemene geloofwaardigheid niet in het gedrang 
brengen85. 

Zelfs al is de onderzoeker niet helemaal overtuigd 
van de waarheid van alle feitelijke gegevens, dient 
het voordeel van de twijfel te worden verleend, 
vanwege de objectiviteit van de situatie in het land 
van herkomst en gezien de ernst van de mogelijke 
vervolging. Dit is de rechtspraak van de RVV be-
treffende de voordeel van de twijfel, en regelmatig 
aangehaald door de Franstalige kamers van de 
RVV86.

• Objectief risico
In het kader van VGV, het hoge voorkomen van 
de praktijk en bijgevolg, een verhoogd risico bij  
terugkeer dient «in balans» genomen te wor-
den met twijfels over de geloofwaardigheid 
teneinde de fundamentele rechten te waarborgen. 
Indien er een belangrijk objectieve vrees bestaat 
kan de afwezigheid van bewijsmateriaal of twijfel 
over de identiteit niet leiden tot een weigering van  
bescherming87.

Een beslissing van het Mensenrechtencomité van 
de Verenigde Naties88 gaat ook in die richting, 
omdat het Comité van oordeel is dat de Canadese 
autoriteiten rekening moeten houden met het  
objectief risico op VGV op basis van de prevalentie 
van VGV in Guinee eerder dan zich te baseren 
op de geloofwaardigheid of het gebrek eraan. Het 
besluit dat er in dit geval een schending is van het 
verbod op folteringen en wrede, onmenselijke of 
vernederende behandeling of bestraffing van het 
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten89.

De Nederlandstalige kamers van de RVV bepalen 
dan weer de noodzaak van identiteit, traject en 
verklaringen om recht te hebben op bescherming. 
Er zijn grote verschillen in rechtspraak tussen de 
verschillende kamers van de RVV betreffende het 
beoordelen van de geloofwaardigheid. Daaruit 
volgt dat er een objectief verschil van behandeling 
is tussen de asielzoekers naar gelang de taalrol van 
de RVV.

>Twijfel over nationaliteit vs. diepgaand onderzoek 
van de aanvraag:

Teneinde deze rechtspraak trachten te harmonise-
ren, heeft de RVV een arrest uitgesproken tijdens 
de Algemene Vergadering (tien rechters) in juni 
2010, over het geval van een Somalische vrouw die 

84. UNHCR, Note on Burden 
and Standard of Proof in Refu-
gee Claims, op.cit, p. 3: « 11. […] 
«Credibility is established where the 
applicant has presented a claim 
which is coherent and plausible, 
not contradicting generally known 
facts, and therefore is, on balance, 
capable of being believed.»

85 CEDH, RC c. Zweden van 9 
maart 2010 (41827/07), op.cit:  
para. 52: «The Court finds that the 
applicant’s basic story was consis-
tent throughout the proceedings 
and that notwithstanding some 
uncertain aspects, such as his ac-
count as to how he escaped from 
prison, such uncertainties do not 
undermine the overall credibility of 

his story.». 

86. RVV, n°4923 van 14 decem-
ber 2007, RVV, n° 58934 van 30 
maart 2011, RVV n°25092 van 26 
maart 2009.

87. RVV (3 juges), arrest n°61 832 
van 19 mei 2011.

88. Kaba v. Canada, CCPR/
C/98/D/1465/2006, UN Human 
Rights Committee (UNHRC), 21 
mei 2010 : http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4c189a362.html.

89. Art. 7 van het IVBPR.

90. RVV, AV, arrest n°45 395 van 24 juni 2010.

91. RVV, AV, arrest n°45 396, arrest n°45 397 van 24 juni 2010, RVV, arrest 
n°61832 van 19 mei 2011 (kamer met drie rechters).

92. RVV arrest n°81 530 van 22 mei 2012: De RVV oordeelt dat vrouw uit 
Somalië. met twee minderjarige dochters geen vrees heeft voor vervolging 
omdat haar verklaringen niet geloofwaardig zijn.

93. RVV (3 rechters), arrest n°61 832 van 19 mei 2011.

94. RVV, arrest n°65 984 van 1 september 2011.

95. Als voorbeeld RVV, arrest n° 48 797 van 29 september 2010.

het gevaar op risico voor besnijdenis bij haar dochter
inriep90. Haar Somalische nationaliteit werd in vraag 
gesteld en daarom werd de vrees op VGV voor 
haar dochter niet verder onderzocht bij de tweede 
aanvraag. Dit arrest wijst op de mogelijkheid van  
« protection gap » aan wanneer het onderzoek 
stopt bij twijfel over origine en dat het gebrek 
aan geloofwaardigheid de dossierbehandelaar 
er niet van vrijstelt om «in fine» het bestaan van 
een vrees voor vervolging. Verder voegt het 
toe dat de RVV niet bekwaam is om over de  
nationaliteit van de asielzoeker te beslissen maar 
dat, in afwezigheid van feitelijke gegevens om de  
nationaliteit vast te leggen en van duidelijke refe-
renties in Belgische wetgeving, er dient rekening 
gehouden te worden met het land van feitelijke 
verblijfplaats91. 
De aanvrager zal nauwkeurige elementen moeten 
geven om zijn verblijfsregio waaruit hij vluchtte 
te bepalen. Omdat er niet voldoende elementen  
waren om deze verblijfplaats te identificeren had 
de RVV de beslissing van het CGVS tenietgedaan 
en een bijkomend onderzoek aangevraagd om de 
nationaliteit van de asielzoekster te bepalen.

Ondanks dit arrest in Algemene Vergadering blij-
ven verschillende beslissingen van het CGVS en 
RVV, (de Nederlandstalige kamers) de nationaliteit 
van de aanvragers in twijfel trekken (meerbepaald 
van Somalische herkomst) zonder de regio of het 
land te bepalen teneinde de objectieve vrees te 
onder-zoeken92. In dit verband heeft de voorzitter 
van de RVV ook aangegeven dat het arrest van de 
RVV in Algemene Vergadering geen waarde van  
«precedent» had voor rechters en dat iedere  

rechter onafhankelijk en vrij was om zich hierdoor 
te laten inspireren. Volgens de Franstalige kamers 
mag de twijfel over identiteit of land van herkomst 
de dossierbehandelaars niet beletten om de nood 
aan internationale bescherming te onderzoeken93.

Een beroep dat werd aangetekend bij de Raad 
van Stage tegen het arrest van de Nederlands- 
talige kamers van de RVV, die de aanvraag verwierp 
door gebrek aan geloofwaardigheid van haar iden-
titeit (Somalisch), werd toelaatbaar verklaard door 
de Raad van State, waarschijnlijk omdat het geen  
rekening gehouden had met de belangrijkste bepa-
lingen van het arrest van de AV van RVV94. Deze 
ontwikkeling is zorgwekkend, want Somalië kent 
een hoge prevalentie van vrouwenbesnijdenis  
alsook een zeer precaire veiligheidssituatie en een   
zorgvuldig onderzoek over het risico bij terugkeer 
is noodzakelijk.

>Gebrek aan geloofwaardigheid vs. verhoogd 
objectief risico 

Zoals we eerder al meldden, bepalen de Franstalige 
kamers van de RVV dat de geloofwaardigheid van 
het verhaal geen invloed heeft op het onderzoek 
naar het objectief risico op vervolging in het land 
van herkomst.

Aan Nederlandstalige kant stopt het onderzoek 
naar bescherming bij het dikwijls zeer getailleerd  
geloofwaardigheidsonderzoek. Maar er wordt weinig 
rekening gehouden met het hoog objectief risico. 
Bij de arresten van de Nederlandstalige kamers van 
de RVV wordt bijna geen rekening gehouden met 
de prevalentie van de praktijk, ook al gaat het over 
onderdanen van landen waar de prevalentie hoger 
is dan 85%, zoals Sierra Leone, Soedan, Somalië 
of Ethiopië95. Bij een aanvraag van een Soedanese 
vrouw die vreesde voor besnijdenis van haar doch-
ter werd haar gevraagd om deze vrees nauwer te
individualiseren96.
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Terwijl de Europese Unie geharmoniseerde 
normen en procedures ontwikkelt is het 
dringend dat ditzelfde ook zou gebeuren 
op Belgisch niveau en dat er eenheid van 
rechtspraak zou zijn, teneinde een ver- 
schillende behandeling tussen asielzoekers 
die afkomstig zijn van landen met een hoge 
prevalentie te vermijden. Het UNHCR 
benadrukte deze moeilijkheid in de aan-
bevelingen van 2011 naar aanleiding van 
de 60ste verjaardag van het Verdrag van  
Genève. Daar de Nederlandstalige kamers 
belast zijn met het beoordelen van asiel-
aanvragen van verzoekers uit Somalië, Sierra 
Leone of Soedan, waar de prevalentie van 
VGV hoger is dan 90%, kan dit mogeljks  
leiden tot discriminatie tussen asielzoekers.

We willen toch even aanhalen dat voordat 
een land overgaat tot werkelijke uitzetting, 
vooral wanneer gendergeweld ter sprake 
komt, er best rekening wordt gehouden met 
de gevolgen van deze maatregelen volgens 
artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. Het is een belangrijk 
gevolg van het arrest van het EHRM in het 
geval MSS. V. België en Griekenland.

• De niet-begeleide minderjarigen 
(NBM)
Wat niet-begeleide minderjarige meisjes 
betreft, geven de richtlijnen van het UN-
HCR97 aan dat ze soms moeilijkheden zullen 
ondervinden om hun vrees voor vervolging 
te uiten, in het bijzonder tegen deze vorm 
van mishandeling. Een zeer jong meisje is 
soms helemaal niet bewust van de gevolgen 
die VGV kunnen veroorzaken. In sommige  
gevallen zullen de tienermeisjes er zelfs naar 

uitkijken, want het is de gelegenheid om de 
aandacht naar zich toe te trekken en om  
geschenken te krijgen. 

Desondanks kan hun vrees als gegrond be-
schouwd worden, daar de VGV duidelijk een 
vorm van vervolging is. In die omstandigheden 
dient de dossierbehandelaar een objectieve 
analyse te realiseren van het risico dat het 
kind zou ondergaan bij terugkeer, zelfs indien 
het kind dergelijke vrees niet aanhaalt (in 
functie van de prevalentie van VGV in land 
van herkomst, bestaan van een wet die VGV 
bestrijdt en toepassing ervan, etc).

Indien het kind zijn vrees kan uiten, dan 
nog moet de NBM in staat zijn om de 
asielinstanties te vertrouwen en om een  
geloofwaardig relaas te kunnen verwoor-
den. Sommige beslissingen van het CGVS 
leggen de nadruk op het gebrek aan  
geloofwaardigheid van de NBM en doen 
deze vereiste primeren op de vrees voor 
vervolging van de minderjarige. Een arrest 
van de RVV heeft onlangs herinnerd dat 
er rekening dient gehouden te worden 
met de jonge leeftijd van de minderjarige 
op het moment van de feiten98. De nota 
van het UNHCR haalt de moeilijkheid aan 
van het verhoor en benadrukt de nood 
aan een zorgzame, open en betrouwbare 
sfeer binnen de procedure en de nodige  
vertrouwensband die moet aangelegd wor-
den met de dossierbehandelaar. Dit is de 
reden waarom het CGVS interne richtlijnen 
heeft ontworpen betreffende het verhoor 
met de NBM en waarom beroep wordt 
gedaan op specifiek opgeleide personen in 
het kader van het bepalen van het statuut.

aan de asielinstanties ; 

• Redelijkheid en voorzichtigheid hanteren bij het evaleuren 
van de geloofwaardigheid en daarbij rekening houden met het 
gendergebonden geweld en de bijzondere kwetsbaarheid 
van deze personen ; 
• Rekening houden met wat het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens en de richtlijnen van het UNHCR bij-
brengen over het voordeel van de twijfel ; 
• Indien de asielzoeker afkomstig is uit een gebied waar een 
hoge prevalentie is van VGV, dient dit het vermoeden te 
wekken dat er een objectieve vrees is voor vervolging. Het 
is aan de asielinstantie om te bewijzen dat de persoon geen 
vrees moet koesteren. Zelfs indien er een twijfel is over de 
identiteit en de nationaliteit van de persoon, dient de vrees 
onderzocht te worden ten opzichte van de objectieve situa-
tie in het land van herkomst ; 
• Een beter evenwicht verzekeren tussen geloofwaardigheid 
en objectieve vrees bij terugkeer, hierbij rekening houdend 
met de internationale rechtspraak en van de richtlijnen van 
het UNHCR. Refereren naar deze rechtspraak in de motive-
ring van de beslissing of van het arrest ; 
• Zoals voorgesteld door het UNHCR in hun aanbeve-
lingen aan België ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan 
van het Verdrag van Genève in 201199, de kwaliteit van de 
beslissingen verbeteren en voorzien in een toezicht van de 
kwaliteit van de beslissingen zodat gewaakt wordt over een 
harmonische interpretatie van de definitie vluchteling door 
de asielinstanties wanneer asielzoekers gendergebonden 
geweld inroepen en zodat discriminatie wordt vermeden 
tussen asielzoekers die gelijkaardige problemen aanhalen. Dit 
toezicht zou verzekerd kunnen worden door het UNHCR 
of het IGVM, die volgens het nationaal actieplan (NAP 2010-
2014) een rol moet spelen om discriminatie te vermijden ; 
• Gezien de specifieke situatie van de NBM is het aanbevo-
len om het voordeel van de twijfel breed toe te passen bij de 
evaluatie van gegronde vrees van de minderjarige.

Aanbeveling n° 9

96. RVV n°49 616 van 15 oktober 2010.

97. Guidance note on refugee claims relating to female genital mutilation, op.cit.

98. RVV, arrest n°72592 van 23 december 2011, 4.4.

99. HCR Proposition en 
matière protection des ré-
fugiés, des bénéficiaires de 
la protection subsidiaire et 
des apatrides en Belgique, 
octobre 2011, http://www.
unhcr.be/commonFiles/Pho-
toGalleries/UN-day_2011/
HCR_Propositions_en_ma-
tiere_de_protec-
tion_internationale_FINAL.
pdf,recommandation 2.
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3. Evaluatie van de noodzaak  
aan internationale bescherming 

• Het profiel van de persoon
Het procedurereglement van het CGVS schrijft 
een individueel, objectief en onpartijdig onder-
zoek voor van de asielaanvraag, met inachtne-
ming van alle relevante feiten met betrekking tot 
het land van herkomst, inclusief de wijze waarop 
wetten worden gehandhaafd en de persoonlijke 
situatie van de aanvrager, zijn geslacht en leef-
tijd100. Dit duidt ook het belang om aandacht 
te hebben voor het profiel van de persoon, 
zijn kwetsbaarheid101 en zijn ervaringen uit het 
verleden102. Een globale benadering («holis-
tic approach») is dus nodig in het kader van dit  
onderzoek.

Net zoals in het kader van het verzamelen van 
alle feiten en het onderzoek naar geloofwaar-
digheid, is het bij de beoordeling over de nood 
aan bescherming ook belangrijk om rekening te 
houden met het profiel van de vrouw. Na onder-
zoek van rechtspraak van de RVV blijkt dat het 
lage onderwijs en sociaal profiel van vrouwen 
in het algemeen in het voordeel speelde bij de  
erkenning van het vluchtelingenstatuut103 (ar-
rest van de Franstalige kamers), en het hoger 

geschoolde profiel van vrouwen een negatieve 
invloed had op het toekennen van het statuut  
(arrest van de Nederlandstalige kamers) 104.

Bij gendergeweld en meer specifiek bij VGV heeft 
het opleidingsniveau of de sociaal economische 
situatie van de persoon weinig invloed op de 
mogelijkheid tot verzet tegen deze praktijk be-
paald. Vermits het verankert ligt in gewoontes en 
tradities, kan iedere vrouw een gegronde vrees 
koesteren om aan VGV te worden onderworpen, 
of dat haar kinderen hier het slachtoffer van zou-
den worden vanuit de gemeenschap. Dit voo-
ral in de landen waar er een hoge prevalentie 
wordt vastgesteld. Een hoog profiel leidt niet ipso 
facto tot de afwezigheid van angst hiervoor. Een  
verandering van de gezinssamenstelling kan weer 
nieuwe angsten inroepen. Dat was het geval bij 
een vrouw uit Sierra Leone waarbij de vrees 
voor besnijdenis pas ontstond na het overlijden 
van haar vader. Haar hoge opleidingsgraad werd 
echter tegen haar gebruikt bij de beoordeling 
van haar nood naar bescherming. Dit duidt op 
te weinig kennis over de situatie in Sierra Leone, 
waar de prevalentie zeer hoog is en waar de strijd 
tegen VGV nog niet gevoerd wordt105. Dezelfde 
redenering geldt voor vrouwen in Soedan. Ook 
al hebben ze een hogere opleiding genoten, vaak 
kunnen ze zich niet beschermen ten opzichte van 
hun man (herbesnijdenis) of tegen hun schoon-
familie. Hierbij ging het over de vrees voor hun 
vijfjarig dochtertje106. Bij een vrouw uit Djibouti 
werd het profiel van de moeder ingeroepen  
terwijl zij onbekwaam was haar dochter tegen haar 
vader te beschermen (VGV en uithuwelijking)107.  

100. KB van 11 juli 2003, op.cit., art. 27.

101. KB van 11 juli 2003, op.cit, art. 4.

102. De Resolutie 1765 (2010) van de Raad van Europa; http://assembly.coe.int//
main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta10/FRES1765.
htm

103. RVV n°62 922 van 9 juni 2011, RVV n°57 757 van 11 maart 2011, RVV 
n°55 542 van 3 februari 2011.

104. RVV 45 267 van 23 juni 2010, RVV n° 44 351 van 31 mei 2010, RVV, n°40 
895 van 26 maart 2010, RVV n°20650 van 17 december 2008, RVV n°49 616 
van 15 oktober 2010. 105. RVV,  arrest n° 48 797 van 29 september 2010.

106. RVV, n°53 945 van 28 december 2010.

107. RVV, n° 8138 van 28 februari 2012.

Bij al deze voorbeelden werd internationale  
bescherming geweigerd terwijl er sprake was van  
objectieve vrees voor ernstige schendingen van 
mensenrechten, met name in hoofd van hun dochters. 
Beoordelen dat omwille van het profiel van de 
vrouw, de vrouw zich kan weren tegen de praktijk of 
haar dochter kan beschermen is niet ernstig wan-
neer de prevalentie van de praktijk 90% of meer 
van de vrouwen betreft in het land van herkomst. 

• Ter beschikking stellen van «genderin-
formatie» over het land van herkomst 
De dossierbehandelaar of de rechter moet de 
feiten evalueren (en dus de nood aan bescher-
ming) rekening houdend met de objectieve  
situatie in het land van herkomst. In deze context 
wordt de bewijslast verdeeld tussen de instantie 
en de aanvrager. Enkel het CGVS beschikt over 
een onderzoeksbevoegdheid in deze context. 

Ter herinnering, VGV en andere schadelijke tra-
ditionele praktijken gebeuren meestal in een dis-
criminerende context tegenover vrouwen. Het is 
essentieel dat de asielinstanties de situatie van het 
land kennen om een asielverzoek te beoordelen. 
De UNHCR-richtlijnen over gendergebonden108 
vervolging benadrukken de noodzaak om rekening 
te houden, zowel met praktijken die de vrouwen-
rechten schenden als met de positie van de vrouw 
en haar rechten tegenover de wet, de samenleving 
en de beschikbare bescherming in het land.

Deze evaluatie moet berusten op diepgaand en 
nauwkeurig werk maar ook gendergericht naar 
de objectieve realiteit van het land van herkomst. 
Voor VGV is het belangrijk om informatie te bezit-
ten van verschillende bronnen over de prevalentie 
van de praktijk, de herbesnijdenis, de ethnieën die 
ze uitvoeren, de mogelijkheid om klacht in te die-

nen maar ook psychologische en antropologische 
verslagen (over gelijkheid vrouw-man) om het 
risico op vervolging beter te kunnen inschatten. 
Ook moet men nagaan of er preventieprogram-
ma’s bestaan op nationaal niveau. Belangrijke bron-
nen hierbij zijn de inter-Afrikaanse comités, ver-
tegenwoordigd in 28 Afrikaanse landen, die voor 
actuele informatie kunnen zorgen over schadelijke 
traditionele praktijken109, zoals de prevalentie van 
VGV en de werkelijke mogelijkheid om bescher-
ming te vinden in het land. Belangijk te onderstre-
pen is dat VGV ook voorkomt in landen buiten 
Afrika, zoals Turkije, Jemen en Irak.

De kwaliteit van de instructie op het CGVS via 
CEDOCA110 is cruciaal voor het verder verloop 
van de procedure, aangezien de RVV zelf geen 
onderzoeksbevoegdheid heeft. Blijkt dat de dienst 
CEDOCA algemeen te weinig of slecht wordt 
benut. Hoewel de gedetailleerde informatie be-
staat, toch blijkt dat de dossierbehandelaars niet 
altijd beroep doen op deze middelen. Soms worden 
de documenten maar gedeeltelijk of selectief  
gebruikt111. Sommige beslissingen citeren delen die 
uit hun context gehaald werden voor het staven 
van een negatieve evaluatie terwijl hun gehele 
benadering wel iets genuanceerder was.

108. Beginselen over internationale bescherming n°. 1: Gendervervolging  
in de zin van art. 1A (2) van het Verdrag  van 1951, op.cit., par. 36.

109. www.iac-ciaf.net.

110. KB van 11.7.2003, op.cit.

111. Is de vrees gegrond: het gebruik en de toepassing 
van landeninformatie in de asielaanvraag, BCHV, Juni 2011:
http://www.cbar-bchv.be/LinkClick.aspx?fileticket=DVcmbWaiyes%3d&tabi
d=222&mid=836&language=nl-NL
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De informatie heeft ook betrekking op de effec-
tieve bescherming in het land van herkomst en 
op het  binnenlands vluchtalternatief;
 Asielinstanties moeten minutieus on-
derzoek doen naar de effectieve bescherming. 
Ze dienen na te gaan of er redelijke maatregelen 
bestaan tegen ernstige inbreuken op vrouwen-
rechten en of er toegang is tot gerechtelijke be-
scherming. Zelfs in de landen waar VGV bestraft 
wordt, is het niet zeker dat de vrouw beschermd 
zal worden door de autoriteiten. De wet wordt 
soms niet toegepast, of is enkel van toepassing op 
bepaalde regio’s en onder bepaalde voorwaarden. 
In dit geval is de bewijslast gedeeld door de asiel-
instantie en de aanvrager112. 

 Bij verschillende beslissingen gaat het 
CGVS niet over tot een minutieus onderzoek113, 
wat leidt tot contradictorische beslissingen  
betreffende de bescherming van de nationale 
autoriteiten binnen eenzelfde land. Soms wordt 
dezelfde informatie gebruikt om te besluiten dat 
er een nationale bescherming is, of om te besluiten 
dat die er niet is.114. 

 De rechtspraak van de RVV varieert 
naargelang de kamers bij asielaanvragen : de 
Franstalige kamers annuleren vaker beslissingen 
van het CGVS met de vraag om bijkomend  
onderzoek uit te voeren terwijl de Nederlands-
talige kamers deze mogelijkheid amper benutten. 
Zoals reeds vermeld, steunen de Nederlandstalige 
kamers hun arresten vaker op de twijfel over de 
identiteit en geloofwaardigheid van het verhaal, 
zonder de noodzaak in te zien van bijkomend 
onderzoek.

Zoals reeds eerder vermeld wordt de prevalen-
tie van VGV langs Franstalige kan wel in rekening 
gebracht terwijl dat aan Nederlandstalige kant 
minder gebeurt115.

Bij het beoordelen of een binnenlandse vlucht- 
alternatief voorhanden is, moeten de asielinstan-
ties nagaan of dit een werkelijke en redelijke optie 
is naargelang de feiten en de persoonlijke situatie 
van de betrokkene. Dit werd herbevestigd door 
artikel 8.2 van de Kwalificatierichtlijn.

112. Zie RvV arrest n° 15.701 van 9 september 2008 (Kameroen) ; RvV arrest 
n° 14.013 van 11 juli 2008 (Kameroen); RvV, arrest n° 23.380 van 20 februari 
2009 (Kameroen) ; RvV arrest n° 59.448 van 8 april 2011 (Nigeria) ; RvV arrest 
n° 53.064 van 14 december 2010 (Nigeria); RvV arrest n°17.319 van 17 oktober 
2008 (Nigéria).

113. RVV arrest n°61.832 van 19 mei 2011 (Djibouti).

114. Vluchtelingenstatuut wordt erkend  aan een persoon in november 2010, bij 
afwezigheid van nationale bescherming  tegen gedwongen huwelijk in Senegal 
(RVV arrest n° 50.889 van 8 november 2010);  arrest n°55.768 van 9 februari 
2011 (Senegal), roept dezelfde problematiek in maar  weigering van het statuut 
wegens bestaande nationale bescherming.

115. De «guidance note» verduidelijkt dat «As with other forms of gender-based 
persecution, FGM is typically perpetrated by private actors. The lack of effective State 
protection in one part of the country is an indication that the State will not be able or 
willing to protect the girl or woman in any other part of the country. »

116. RVV arrest n°55.771 van 9 februari 2011 (Guinee), RvV arrest n°48797 van 
29 september 2010 (Sierra Leone).

117. RvV arrest n° 17.441 van 21 oktober 2008 (Kameroen), 
RvV arrest n° 57.731 van 11 maart 2011 (Nigeria), RvV arrest n° 47.786 
van 3 september 2010 (Nigeria), RVV n°77662 van 20 maart 2012 (Nigeria).

118. CGVS, Jaarverslag 2010, http://www.cgvs.be/nl/binaries/2010_Jaarvers-
lag_CGVS_NL_tcm127-130187.pdf

Wanneer de aanvrager vreest voor VGV, voorziet 
de richtlijn van het UNHCR over VGV dat het bin-
nenlands vluchtalternatief niet dient onderzocht te 
worden als VGV veel voorkomend is116. 

Als VGV niet algemeen en veel voorkomend is, 
stelt de vraag van het binnenlands vluchtalternatief 
zich echt. De asielinstanties moeten dan nauwkeu-
rig onderzoeken of de vrouw werkelijk kan reke-
nen op bescherming binnen de bepaalde zone en  
nagaan en of de vervolgers haar niet kunnen  
raken binnen deze zone. Er zou geen sprake zijn 
van een mogelijke vluchtelternatief indien er weer  
gevreesd zou moeten worden voor nieuwe  
vormen van vervolging of ernstige schade. Er moet 
rekening worden gehouden met de bescherming 
van de staat in de transfertregio en de veiligheid 
van het traject, net als de sociale en culturele 
context van het land. Samengevat dient ieder 
voorstel voor interne herlocatie pertinent en veilig 
te zijn. 

De RVV gaat niet steeds over tot minutieus onder-
zoek van het binnenlands vluchtalternatief: soms 
wordt het ingeroepen voor asielzoekers uit landen 
met hoge prevalentie117. Uit onderzochte arresten 
blijkt dat de redenering van de RVV de aanvrager 
opdringt aan te tonen dat ze nergens anders  
terecht kan118, en dit in tegenstelling met de reeds 
aangehaalde principes. 

Indien het onderzoek niet volledig is, is het belangrijk 
dat de RVV het dossier zou terugsturen naar het 
CGVS voor bijkomend onderzoek. Het zwak aan-
tal teruggestuurde dossiers naar het CGVS voor 
verder onderzoek en het gebrek aan een daad-
werkelijke onderzoeksbevoegdheid voor de RVV 
om informatie in te winnen, kan de kwaliteit van de 
eindbeslissing in het gedrang brengen. 
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4. Opleiding van de asielinstanties en 
supervisie door het Instituut voor de  
Geli jkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM)
Het CGVS beschikt over een gendercel, die bestaat 
uit een coördinatrice en een referentiepersoon 
in elke geografische sectie119. Deze coördinatie 
hanteert richtlijnen over de manier om gender- 
gebonden asielaanvragen te onderzoeken, maar 
deze blijven intern. Het opstarten van deze cel werd 
in het Europese landschap unaniem beschouwd 
als een mooi voorbeeld van best practices. Het 
is belangrijk dat deze dienst een constante leiding  
blijft geven over dit thema en dat er een opvolging 
van de beslissingen gebeurt zodat een homogene 
interpretatie van de definitie van de vluchteling 
in België wordt verzekerd op het tijdstip van de 
Europese harmonisatie. 

• Opleiding van het CGVS

Het jaarverslag van het CGVS geeft aan dat de 
nieuwe dossierbehandelaars, naast een algemene 
opleiding met betrekking tot gender, ook twee 
specifieke opleidingen krijgen: één over VGV en 
één over seksuele geaardheid en genderidenti-
teit. Gedurende deze opleidingen worden meer-
dere thema’s aangehaald : «de culturele aspecten, 
medische en sociale aspecten waarmee men rekening 
moet houden tijdens het verhoor en bij de behandeling 
van de asielaanvraag, gebaseerd op VGV»120.

Het verhoor is dikwijls het beslissende moment 
van de asielprocedure: de richtlijnen betreffende 
de internationale bescherming inzake genderge-
bonden vervolging van 7 mei 2002 bevelen daa-
rom een zorgzame omgeving aan, open en geruststel-
lend. Er zijn belangrijke inspanningen geleverd door 
het CGVS om aan deze normen te voldoen. Dit 
kader is nodig daar de slachtoffers van VGV moeite 
hebben om hun ervaringen nauwkeurig te uiten,  

omwille van het taboe of van schaamte rond 
deze kwestie, of van de onwetendheid over de 
administratieve procedure of nog omwille van 
het feit dat ze niet gewoon zijn om het woord 
op te nemen in hun gemeenschap. Ze zijn niet altijd  
degelijk voorbereid om een asielprocedure te 
doorstaan en de nood aan bijstand is niet steeds 
tegemoetgekomen in het opvangcentrum of het 
LOI. 

Specifieke opleidingsmodules van het European 
Asylum Curriculum (EAC) worden evenals  
gegeven aan de dossierbehandelaars, onder  
andere betreffende de interviewtechnieken met  
minderjarigen en kwetsbare groepen en de evaluatie 
van geloofwaardigheid («evidence assessment»). 

Het is belangrijk dat deze inspanningen constant 
blijven en dat deze gepaard gaan met een  
permanente opleiding van de dossierbehandelaars 
evenals duidelijke richtlijnen. Deze opleiding wordt 
voorzien in het Nationaal actieplan ter bestrijding 
van partnergeweld en andere vormen van intra- 
familiaal geweld (NAP 2010-2014)121. Het zou 
nuttig zijn dat de permanente opleiding de mo-
gelijkheid zou voorzien om de vraag rond VGV 
te doen rijzen, indien dit niet spontaan werd aan- 
gehaald, in het bijzonder indien een meisje aanwezig 
is binnen de familie van asielzoekers. Iedere dossier- 
behandelaar heeft de verantwoordelijkheid om 
de bescherming van een minderjarige aan te halen 
voor dewelke een risico op besnijdenis zou be- 
staan. 
Elke geografische sectie dient over de nodige  
informatie te beschikken betreffende de prevalentie 
van VGV en om de vraag uit eigen initiatief op te 
nemen met de ouders, en ze daarna naar organisaties 
te sturen die deze kunnen sensibiliseren. 

Aanbeveling n° 10
aan de asielinstanties

• Binnen het CEDOCA gendergericht informatie voorzien die rekening houdt met de 
rollen van ieder geslacht binnen de gemeenschap en met de sociale gebruiken die gender-
gebonden zijn en verankerd in de cultuur van het land van herkomst .;
• Een globale benadering hanteren in het kader van de beoordeling van de nood aan bes-
cherming: Het hoog sociaal-educatief profiel van de asielzoeker mag niet, ipso facto, tot het 
vervallen van de vrees leiden. De praktijk zit verankerd in de gewoontes en tradities. Iedere 
vrouw, afgezien van haar profiel, kan een gegronde vrees vertonen om aan VGV te worden 
onderworpen, of dat haar kinderen slachtoffer zouden worden door de gemeenschap, voo-
ral in de landen met een hoog voorkomen ; 
• Een minutieus onderzoek voeren van het binnenlands vluchtalternatief, aan de hand van 
transparante informatie. De bewijslast behoort in dit kader tot de asielinstantie ;
• Aan de RVV wordt aanbevolen om het dossier voor bijkomend onderzoek naar het 
CGVS te versturen wanneer er geen minutieus onderzoek gevoerd werd. Deze maatregel 
zal voor meer kwaliteit zorgen bij beoordeling van asielaanvraag maar ook leiden tot meer 
eenheid van rechtspraak.

119. CGVS, Jaarverslag 2010, http://www.cgvs.be/nl/binaries/2010_Jaarvers-
lag_CGVS_NL_tcm127-130187.pdf

120. Ibidem.

121. Nationaan actieplan ter bestrijding van partnergeweld en andere 
vormen van intrafamiliaal geweld, 2010-2014, http://igvm-iefh.belgium.be/nl/
binaries/101123-PAN%20NL_tcm336-113077.pdf
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Het zou eveneens nuttig zijn dat de permanente 
vormingen voorzien in een opvolging van de  
nationale en internationale rechtspraak betreffende 
gendergebonden vormen van geweld en kwetsbare 
groepen 
 • Opleiding van rechters en 
attachés van de RVV

De algemene en permanente opleiding van rechters 
en attachés, hoewel niet vereist door het IGVM, 
is ook zeer belangrijk te onderlijnen, teneinde te 
voorzien in éénheid van rechtspraak betreffende de  
interpretatie van de genderaspecten in asielaanvragen. 
Het is immers van belang dat de instanties op de 
hoogte blijven van de talrijke juridische ontwik-
kelingen met betrekking tot de internationale be-
scherming, zowel de Europese richtlijnen, alsook 
de richtlijnen van het UNCHR of de internationale 
rechtspraak. 

 • Opleiding van de ambtenaren 
van DVZ

De algemene vorming van de ambtenaren van DVZ 
die de registratie van de asielzoekers verzekeren is 
eveneens onontbeerlijk, vooral wat gendergebonden 
geweld en interculturele communicatie betreft. Het 
zijn namelijk deze ambtenaren die het eerste contact 
zullen leggen met de asielzoekers. 

Aanbeveling n° 11
aan de asielinstanties en het IGVM :

• De toepassing van een gender gevoelige 
asielprocedure verzekeren in de verschillende 
aspecten (interview, informatie betref-
fende het land van herkomst, evaluatie van  
geloofwaardigheid, evaluatie van medische of 
psychologische attesten en nood aan bescherming) 
Hierbij rekening houden met de aanbevelingen 
in het kader van de studie GENSEN van CEAR, 
HHC, «Asylum aid», FTDA en CIR 122;
• Permanente opleidingen organiseren in het 
kader van het NAP 2010-2014 betreffende 
deze aspecten ; luik III haalt de «bijkomende 
specifieke vorming voor beambten van het CGVS 
betrokken bij de behandeling van dossiers inzake 
een vermoeden van VGV» aan. Hierbij voorzien 
dat een risico op verminking voor een meisje 
spontaan kan opgeworpen worden door de 
dossierbehandelaar, in het bijzonder bij hoge 
prevalentie van VGV in het land/gebied/volk 
van de asielzoeker;
• Opvolging door de gendercel van de beslis-
singen en hun motivering binnen het CGVS. 
Toezien op de verwijzing in de beslissingen 
van het CGVS naar nationale en internationale 
rechtspraak;
• Permanente opleidingen verzekeren aan de 
rechters en attachés van de RVV over gender-
aspecten in de asielaanvraag;
• Opleidingen voorzien voor de ambtenaren 
van DVZ die bevoegd zijn voor de registratie 
van asielaanvragen.

122. Gender-related asylum claims in Europe :  
a comparative analysis of law, policies and
 practice focusing on women in nine EU 
Member States, May 2012.

Vzw INTACT is een juridisch steunpunt betreffende vrouwelijke 

genitale verminking en andere schadelijke traditionele praktijken 

die eraan verbonden zijn (gedwongen huwelijk, kindhuwelijk) die 

zowel een internationaal als een nationaal luik bevat. Het inter-

nationaal 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 teneinde aanbevelingen te 

formuleren aan de overheid over aanpak in beide luiken.

Voor verdere informatie, bezoek onze website; 

www.intact-association.org

De ploeg van INTACT wenst iedereen die betrokken was bij de 

werkgroep en bij het opstellen van deze aanbevelingen, hartelijk 

te bedanken.

Dit projekt bestaat dankzij de steun van 
het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) en het IGVM.
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