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Inleiding 
De aanbeveling CM/Rec(2022)17 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa aan de 

lidstaten over de bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en vrouwen en meisjes 

die asiel zoeken (Aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022 

op de 132de Zitting van het Comité van Ministers) bevat 108 bepalingen. Voor de Vrouwenraad zijn 

deze bepalingen de aanleiding om er het beleid in België en Vlaanderen aan af te toetsen. De 108 

bepalingen bouwen verder op eerdere internationale regelgeving.  

Deze nota bevat een overzicht van de belangrijkste internationale, nationale en regionale 

(Vlaanderen) regelgeving. Vervolgens overlopen we de bepalingen per hoofdstuk uit de 

aanbeveling van het Comité van Ministers: horizontale problemen, bescherming en ondersteuning, 

aankomst, verblijf en integratie, terugkeer/verwijdering. Op basis van regelgeving, 

beleidsdocumenten en onze eigen actieonderzoeken en vaststellingen1 en ook die vanuit 

samenwerkingsverbanden met andere middenveldorganisaties, geven we waar mogelijk 

commentaar en formuleren we aanbevelingen. 

In 2023 vullen we deze nota verder aan. 

Beknopt overzicht regelgeving 

Verenigde Naties 
Internationaal Verdrag inzake de vluchtelingenstatus ondertekend te Genève op 28 juli 1951, dat in 

werking trad op 22 april 1954 (Verdrag van Genève). 

En richtsnoeren voor internationale bescherming: vervolging op grond van geslacht op grond van 

artikel 1A, lid 2, van het Verdrag van 1951 en/of het Protocol van 1967 betreffende de status van 

vluchtelingen, UNHCR/GIP/02/01 Rev.1, 8 juli 2008, (§36, punt x) 

CEDAW General recommendation No.38 (2020) on trafficking in women and girls in the context of 

global migration 

CEDAW General recommendation No. 35 (2017) on gender-based violence against women, 

updating general recommendation No. 19 (1992) 

CEDAW Revision of Joint General comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on 

harmful practices and General recommendation No. 31 of the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women 2019/2014 

 
1 2010: De opvang van vrouwen in collectieve asielcentra (rapport Vrouwenraad); 2012: Toolkit Vrouwen 

ontmoeten vrouwen: resultaat van Vrouwenraadgroepswerkingen in asielcentra Fedasil en Rode Kruis; 

2016: Toolkit Hoe een buddywerking starten met vrouwelijke asielzoekers. 

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://www.cgvs.be/sites/default/files/content/download/files/verdrag_van_geneve.pdf
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no38-2020-trafficking-women
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no38-2020-trafficking-women
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35-2017-gender-based
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-35-2017-gender-based
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/revision-joint-general-comment-no-18-committee
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/revision-joint-general-comment-no-18-committee
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/revision-joint-general-comment-no-18-committee
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/RAPPORT%20Vrouwen%20en%20collectieve%20opvang%20bij%20asiel%20en%20migratie.pdf
https://vrouwenraad.be/wp-content/uploads/2022/04/toolkit-buddywerking.pdf
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UN Women, Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. 2013 

Commission on the Status of Women Agreed Conclusions2 

CEDAW General recommendation No. 26 on women migrant workers (2008) 

CEDAW General recommendation No. 14: Female circumcision (1990) 

International Labour Organization 
C189 - Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) 

C190 - Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) 

Raad van Europa 
Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel (2005) 

Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld 

tegen vrouwen en huiselijk geweld 2011 

De meest relevante artikels in dit Verdrag (het zogenaamde Verdrag van Istanbul): 

Hoofdstuk vii - migratie en asiel  

Artikel 59 – Verblijfstitel 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat slachtoffers 

van wie de verblijfstitel afhangt van die van hun echtgenoot of van een volgens het nationale recht als 

zodanig erkende partner bij beëindiging van het huwelijk of de relatie, wanneer zich zeer moeilijke 

omstandigheden voordoen, op verzoek een eigen verblijfsvergunning krijgen ongeacht de duur van het 

huwelijk of de relatie. De voorwaarden voor de toekenning en duur van de zelfstandige verblijfsvergunning 

worden vastgesteld in het nationale recht.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat slachtoffers 

kunnen bewerkstelligen dat de uitzettingsprocedure wordt opgeschort in het geval van een verblijfstitel die 

afhankelijk is van die van hun echtgenoot of van hun volgens het nationale recht als zodanig erkende partner 

zodat ze een eigen verblijfsvergunning kunnen aanvragen.  

3 De partijen verlenen een verlengbare verblijfsvergunning aan slachtoffers, in een of in beide van de 

volgende situaties: a de bevoegde autoriteit is van oordeel dat hun verblijf vanwege hun persoonlijke situatie 

noodzakelijk is; b de bevoegde autoriteit is van oordeel dat hun verblijf noodzakelijk is met het oog op hun 

samenwerking met de bevoegde autoriteiten bij het onderzoek of de strafrechtelijke procedure.  

 
2 The Commission on the Status of Women (CSW) is the principal global intergovernmental body exclusively 
dedicated to the promotion of gender equality and the empowerment of women. A functional commission of 
the Economic and Social Council (ECOSOC), it was established by ECOSOC resolution 11(II) of 21 June 
1946. 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/57/CSW57-AgreedConclusions-A4-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/57/CSW57-AgreedConclusions-A4-en.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_2009_WP-1_R_7138_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3729_E.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:2551460:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3999810:NO
https://rm.coe.int/1680648993
https://rm.coe.int/1680462530#:~:text=1%20Dit%20Verdrag%20is%20van,alle%20slachtoffers%20van%20huiselijk%20geweld.
https://undocs.org/en/E/RES/11(II)
https://undocs.org/en/E/RES/11(II)
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4 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat slachtoffers 

van gedwongen huwelijken die voor dat huwelijk naar een ander land zijn overgebracht en als gevolg 

daarvan hun verblijfstitel hebben verloren in het land waar zij hun vaste woon- of verblijfplaats hebben, deze 

kunnen herkrijgen. 

Artikel 60 - Gendergerelateerde asielverzoeken 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat 

gendergerelateerd geweld tegen vrouwen kan worden erkend als een vorm van vervolging in de zin van 

artikel 1, A, tweede lid, van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en als een vorm 

van ernstig gevaar die aanleiding geeft voor aanvullende/extra bescherming.  

2 De partijen waarborgen dat elk van de gronden uit dat Verdrag op gendersensitieve wijze wordt uitgelegd 

en dat, indien wordt vastgesteld dat er op basis van een of meer van deze gronden reden is voor vrees voor 

vervolging, de aanvragers de vluchtelingenstatus wordt toegekend in overeenstemming met de van 

toepassing zijnde instrumenten.  

3 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om gendersensitieve 

opvangprocedures en ondersteuningsdiensten voor asielzoekers op te zetten alsmede genderrichtlijnen en 

gendersensitieve asielprocedures, met inbegrip van de vaststelling van de vluchtelingenstatus en verzoeken 

om internationale bescherming. 

Artikel 61 - Non-refoulement 

1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat het 

beginsel van non-refoulement wordt geëerbiedigd in overeenstemming met bestaande verplichtingen uit 

hoofde van het internationale recht.  

2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat slachtoffers 

van geweld tegen vrouwen die bescherming nodig hebben ongeacht hun verblijfstitel of woonplaats onder 

geen enkele omstandigheid worden teruggezonden naar een land waar hun leven gevaar zou lopen of waar 

zij onderworpen zouden kunnen worden aan marteling of een onmenselijke of vernederende behandeling of 

bestraffing. 

Andere artikels in dit Verdrag over dataverzameling, preventie, opsporing, vervolging, 

strafrechtelijke procedures,… moeten in samenhang gelezen worden met de bepalingen over 

migratie en asiel.  

Ministeriële aanbeveling over de rechten van migranten- en 

vluchtelingenvrouwen 2022 

Op 20 mei 2022 aanvaardde het ministerieel Comité van de Raad van Europa een aanbeveling om 

de rechten van vrouwelijke migranten, vluchtelingen en asielzoekers beter te laten aansluiten op 

hun noden.3  

De aanbeveling bouwt verder op relevante internationale verdragen en ministeriële aanbevelingen 

van de Raad van Europa, zoals: 

 
3 CM/Rec(2022)17, Recommendation of the Committee of Ministers to member States on protecting the rights of 

migrant, refugee and asylum-seeking women and girls, adopted on 20 May 2022. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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• het Verdrag voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden (1950); 

• het Europees Sociaal Handvest (1961); 

• het Antifolterverdrag (1987);  

• het Verdrag over de strijd tegen mensenhandel (2005); 

• het Verdrag over het voorkomen en bestrijden van geweld op vrouwen en van familiaal geweld 

(2011);  

• aanbeveling Rec(2002)5 over de bescherming van vrouwen tegen geweld; 

• aanbeveling CM(Rec)(2010)10 over de rol van vrouwen en mannen in conflictpreventie, 

conflictoplossing en vredesopbouw;  

• aanbeveling CM/Rec(2012)12 over gevangenen van buitenlandse origine;  

• aanbeveling CM/Rec(2019)1het voorkomen en bestrijden van seksisme;  

• aanbeveling CM/Rec(2019)4 over steun voor adolescenten op de vlucht;  

• aanbeveling CM/Rec(2019)11over doeltreffend voogdijschap voor niet-begeleide minderjarigen 

in de context van migratie.  

De aanbeveling geeft ook mee uitvoering aan het relevante internationaal recht zoals het VN-

vluchtelingenverdrag (Conventie van Genève), ILO-verdrag 189 over huispersoneel, het VN-

Kinderrechtenverdrag en het VN-Vrouwenrechtenverdrag en sluit aan bij het Actieplan van de 

Raad van Europa voor de bescherming van kwetsbare personen in de context van migratie en 

asiel in Europa (2021-2025),...  

De aanbeveling bevat 108 bepalingen over o.m.: de adequaatheid van de opvang in onthaal- en 

transitcentra, genderbewuste asielprocedures, toegang tot informatie, tot toereikende diensten 

voor gezondheid, m.i.v. mentale en seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, toegang tot 

het recht, tot sociale diensten en tot vorming, onderwijs, opleidingen, wonen en werken. Lidstaten 

moeten verzekeren dat vrouwen en meisjes niet gediscrimineerd worden. Ze moeten seksisme en 

stereotyperingen bestrijden, rekening houden met specifieke behoeften van vrouwen en meisjes in 

samenhang met intersectionele factoren die hen soms specifiek of bijkomend kwetsbaar maken en 

ze moeten samenwerken met organisaties van migranten- en vluchtelingenvrouwen.  

Van belang zijn ook de uitgangspunten van de aanbeveling: 

- Vrouwen en meisjes worden blootgesteld aan een continuüm van geweld dat specifiek 

voor hen is omdat ze vrouw zijn, of dat hen onevenredig treft, en dat dergelijk geweld in die 

zin gendergerelateerd is; met ernstige bezorgdheid erkennend dat migranten-, 

vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes in het bijzonder kunnen worden 

blootgesteld aan geweld, mensenhandel, uitbuiting en misbruik in hun land van herkomst, 

tijdens hun reis (en transit-) en/of bestemmingslanden; en constaterend dat dit een ernstige 

schending van hun mensenrechten kan vormen, vooral omdat ze te maken hebben met 

moeilijkheden en structurele belemmeringen bij het overwinnen van dergelijk geweld, 

mensenhandel, uitbuiting en misbruik in hun diverse vormen; 

- Migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes kunnen in hun land van 

herkomst, tijdens hun reis en/of in hun land van bestemming te maken krijgen met 

meervoudige en intersectorale vormen van discriminatie en vervolging, en wijzend op 

de noodzaak van een inclusieve en intersectionele benadering die rekening houdt met 

https://www.coe.int/en/web/conventions/-/conseil-de-l-europe-convention-de-sauvegarde-des-droits-de-l-homme-et-des-libertes-fondamentales-ste-n-005-traductions
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/charter-texts
https://www.coe.int/en/web/conventions/-/council-of-europe-european-convention-for-the-prevention-of-torture-and-inhuman-or-degrading-treatment-or-punishment-ets-no-126-translations
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/about-the-convention
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/historical-background
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(2002)5
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2010)10
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2012)12
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2019)1
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2019)1
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2019)4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2019)4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2019)11
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2019)11
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001002/1956-08-01#Verdrag_2
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001002/1956-08-01#Verdrag_2
https://www.vlaanderen.be/publicaties/iao-verdrag-nr-189-inzake-waardig-werk-voor-het-huispersoneel-advies-sariv
https://www.defenceforchildren.nl/kinderrechten/tekst-vn-kinderrechtenverdrag/
https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/nederlandse-tekst-vn-vrouwenverdrag/
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a25afd
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a25afd
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a25afd
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de verschillende situaties en persoonlijke kenmerken van migranten-, vluchtelingen- en 

asielzoekende vrouwen en meisjes; 

- Bewust zijn van de talrijke en elkaar kruisende obstakels waarmee migranten-, 

vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes worden geconfronteerd op het gebied 

van empowerment en hun toegang tot en uitoefening van rechten. 

- De migratie-ervaring voor vrouwen en mannen is verschillend, en erkennende dat 

hoewel de bestaande internationale mensenrechtennormen van toepassing zijn op alle 

personen die onder de jurisdictie van staten vallen, moeten er extra inspanningen worden 

geleverd om de hiaten in preventie en bescherming te beoordelen die voortvloeien uit 

onvoldoende uitvoering, informatie over en monitoring van bestaande wetten en beleid met 

betrekking tot migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes. 

- Erkenning van het feit dat migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en 

meisjes een positieve bijdrage kunnen leveren aan Europese samenlevingen en 

gemeenschappen. 

Europese Unie 
De Europese richtlijnen moeten omgezet worden in de nationale wetgevingen van de EU-lidstaten. 

Onderstaande EU-richtlijnen hebben betrekking op vormen van (gendergerelateerd) geweld:  

- RICHTLIJN 2003/9/EG VAN DE RAAD van 27 januari 2003 tot vaststelling van 

minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten 

- RICHTLIJN 2004/80/EG VAN DE RAAD van 29 april 2004 betreffende de 

schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven 

- RICHTLIJN 2004/113/EG VAN DE RAAD van 13 december 2004 houdende toepassing 

van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het 

aanbod van goederen en diensten; o.a. intimidatie en seksuele intimidatie, komen ook op 

gebieden buiten de arbeidsmarkt voor 

- RICHTLIJN 2006/54/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juli 

2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling 

van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking); o.a. over intimidatie en 

seksuele intimidatie 

- RICHTLIJN 2008/115/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 

december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven:  

een onderdaan van een derde land die asiel aanvraagt in een lidstaat wordt niet 

beschouwd als illegaal verblijvend op het grondgebied van die lidstaat zolang er geen 

negatieve beslissing over zijn aanvraag of een beslissing die een einde maakt aan zijn 

verblijfsrecht als asielzoeker is genomen en definitief is geworden. Dit geldt eveneens 

wanneer de onderdaan van een derde land een andere status kan genieten zoals de status 

van slachtoffer van mensenhandel. Er kan bovendien rekening gehouden worden met de 

behoeften van kwetsbare groepen (zowel de begeleide als de niet-begeleide minderjarigen, 

personen met een handicap, bejaarden, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met 

minderjarige kinderen en personen die gefolterd of verkracht zijn of andere ernstige vormen 

van psychisch, fysiek of seksueel geweld hebben ondergaan) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex:32003L0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0080&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0113&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN
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- RICHTLIJN 2010/41/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 juli 

2010 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig 

werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad: 

Intimidatie en seksuele intimidatie moeten worden beschouwd als discriminatie en zijn 

daarom verboden. 

- RICHTLIJN 2011/99/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 

december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel: justitiële samenwerking in 

strafzaken in de Unie berust op het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke 

uitspraken en beslissingen; van toepassing op de bescherming van alle slachtoffers, 

inclusief die van sekse-gerelateerd geweld 

- RICHTLIJN 2011/36/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 

2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 

slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad: 

erkenning dat mensenhandel een genderspecifiek fenomeen is en dat vrouwen en mannen 

vaak om verschillende redenen aan mensenhandel ten prooi vallen. Daarom moeten 

bijstands- en ondersteuningsmaatregelen waar nodig ook genderspecifiek zijn. 

- RICHTLIJN 2011/95/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 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 vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire 

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking Richtlijn 

2004/83/EG): voorwaarden voor het verkrijgen van de vluchtelingenstatus; o.a. daden van 

vervolging: zoals daden van lichamelijk of geestelijk geweld, inclusief seksueel geweld, 

daden van genderspecifieke of kindspecifieke aard,… (de zogenaamde Kwalificatierichtlijn) 

- RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 

oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de 

bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 

2001/220/JBZ: …Geweld dat zich richt tegen een persoon wegens het geslacht, de 

genderidentiteit of de genderexpressie van die persoon of waaronder personen van een 

bepaald geslacht in onevenredige mate te lijden hebben, wordt aangemerkt als 

gendergerelateerd geweld… Deze richtlijn handelt onder meer over diverse informatie aan 

slachtoffers, schriftelijke bevestiging bij aangifte politie, contactgegevens i.f.v. 

communicatie over de zaak, slachtofferondersteuning,… 

- VERORDENING (EU) Nr. 606/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in 

burgerlijke zaken: van toepassing op beschermingsmaatregelen die gelast worden om een 

persoon te beschermen als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat diens leven, 

fysieke of psychische integriteit, persoonlijke vrijheid, veiligheid of seksuele integriteit wordt 

bedreigd, bijvoorbeeld maatregelen ter voorkoming van enige vorm van gendergerelateerd 

geweld of geweld binnen persoonlijke relaties, zoals lichamelijk geweld, pesterijen, 

seksuele agressie, belaging, intimidatie of andere vormen van indirecte dwang. Deze 

verordening is van toepassing op alle slachtoffers, ongeacht of zij slachtoffers zijn van 

gendergerelateerd geweld. Deze verordening moet gezien worden als een aanvulling op 

Richtlijn 2012/29/EU (strafzaken). 

- RICHTLIJN 2013/32/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 juni 

2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0041&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0099&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0606&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=en
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internationale bescherming (herschikking): implies that medico-legal documents are 

collected from clients with their consent that might indicate past persecution or serious 

harm - e.g. FGM, sexual violence (e.g. Art.10(3d), Art. 15(3a)). 

- RICHTLIJN 2013/33/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 juni 

2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale 

bescherming (herschikking): laying down standards for the reception of applicants for 

international protection i.e. the Reception Conditions Directive, which entitles female 

asylum seeking women GBV survivors to specific social and legal support services as well 

as reception conditions and also requires states to prevent GBV to occur in refugee 

accommodations (Art. 18; 21) (de zogenaamde opvangrichtlijn). 

- Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD ter 

bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld COM/2022/105 final 

EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel 2021-2025 

Europees Hof van de Rechten van de Mens 
Meer info bij de Federale Overheidsdienst Justitie EHRM. 

In de HUDOC-databank kun je alle arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

doorzoeken in de zaken waarin de Belgische Staat de beklaagde partij was. 

België 

Wetgeving 

Verlenen van asiel en humanitaire regularisatie 

IBZ/Vreemdelingezaken: info over de Vreemdelingewet4 (1980) 

Vreemdelingen in België kunnen in bepaalde omstandigheden een aanvraag indienen voor een 

machtiging tot verblijf om humanitaire redenen, om medische redenen of als duurzame oplossing 

voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Deze drie “nationale beschermingsstatussen”  

bestaan naast de internationale beschermingsstatussen op basis van de Vluchtelingenconventie 

en het Europees recht. 

Sinds 2007 kent België een aparte verblijfsstatus voor vreemdelingen die lijden aan ernstige 

ziektes. Vereist is een ziekte die een reëel risico inhoudt voor hun leven of fysieke integriteit of op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling mogelijk 

en toegankelijk is in het land van herkomst of verblijf: artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. 

Op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet kunnen vreemdelingen in België een 

machtiging tot verblijf aanvragen in geval van “buitengewone omstandigheden” die aantonen dat 

 
4 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52022PC0105
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52022PC0105
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&from=EN
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/internationaal/internationale_instellingen/europees_hof_voor_de_rechten_van_de_mens
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22respondent%22:[%22BEL%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22]}
https://dofi.ibz.be/nl/themes/propos/wetgeving
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de aanvraag niet vanuit het land van herkomst kon worden ingediend, en gegronde redenen om 

een aanvraag in te dienen. Aangezien er geen formele toekenningscriteria bestaan, oordeelt de 

bevoegde minister of staatssecretaris of de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) discretionair om 

deze machtiging al dan niet toe te kennen. 

In België kan een machtiging tot verblijf ten slotte ook worden toegekend aan een niet-begeleide 

minderjarige vreemdeling als “duurzame oplossing”, indien dit wordt verkozen boven enerzijds 

gezinshereniging in het land waar de ouders verblijven, en anderzijds terugkeer naar het land van 

herkomst of legaal verblijf.5 De DVZ bepaalt deze duurzame oplossing op basis van een 

individueel onderzoek en een gehoor met de minderjarige, rekening houdend met Europese en 

internationale mensenrechtenverdragen. In 2011 werd deze procedure verankerd in de wet. 

Bron: European Migration Network, Humanitaire en medische regularisatie en de duurzame oplossing voor 

niet-begeleide minderjarigen in Europees perspectief. Vergelijkend overzicht van nationale 

beschermingsstatussen in België en de EU, 2020 

Opvang van asielzoekers 

Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van andere categorieën van 

vreemdelingen vormt de referentie inzake de opvang, in België, van verzoekers om internationale 

bescherming en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. 

Gezinshereniging 

Gezinshereniging wordt geregeld door de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (bekend als de 

"Vreemdelingenwet"). 

Genitale verminking bij vrouwen 

Wet van 5 mei 2014 tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de 

strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen 

Gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen 

- De wet van 25 april 2007 tot invoeging van een artikel 391sexies in het Strafwetboek en tot 

wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de 

strafbaarstelling en het uitbreiden van de middelen tot nietigverklaring van het gedwongen 

huwelijk. 

Bij die wet werd in het Burgerlijk Wetboek een nieuw artikel 146ter ingevoegd, ingevolge waarvan 

het huwelijk dat “wordt aangegaan zonder vrije toestemming van beide echtgenoten en [waarbij] de 

toestemming van minstens een van de echtgenoten werd gegeven onder geweld of bedreiging”, niet 

mag worden voltrokken dan wel moet worden ontbonden. Er wordt ook in een strafrechtelijke sanctie 

voorzien. Zo wordt de persoon die iemand door geweld of bedreiging dwingt een huwelijk aan te 

gaan, gestraft met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar of met geldboete van 100 tot 500 

euro; elke poging daartoe is overigens eveneens strafbaar. Het gedwongen huwelijk wordt 

bovendien ook strafbaar gesteld door artikel 79bis, § 1, derde lid, en § 2, van de wet van 15 

 
5 Art. 61/14 Vreemdelingenwet. 

https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/Benchmark%20National%20protection%20statuses%20NL.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/Benchmark%20National%20protection%20statuses%20NL.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/Benchmark%20National%20protection%20statuses%20NL.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007011252&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/05/05/2014009317/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2007/04/25/2007009501/staatsblad
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december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen wanneer het kenmerken heeft van een schijnhuwelijk. Ingevolge die 

bepaling geldt een zelfde straf voor elke persoon die van geweld of bedreiging gebruik maakt om 

een andere persoon ertoe te dwingen een schijnhuwelijk te sluiten, louter met de bedoeling zichzelf 

of de partner aan een verblijfsvergunning te helpen. 

- De wet van 2 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 

1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het 

Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog 

op de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoningen. 

Seksuele uitbuiting – mensenhandel 

De wet van 29 april 2013 tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog 

op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel: verbreding met o.a. 

uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting. 

 

 

Myria is een onafhankelijke openbare instelling en analyseert migratie, verdedigt de rechten van 

vreemdelingen en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel. Op de website van Myria krijg je 

een overzicht van: 

- De grondrechten: toegang tot het grondgebied; internationale bescherming; recht op een 

gezinsleven; economische migratie en studenten; terugkeer, detentie en verwijdering; 

nationaliteit; humanitaire en medische regularisatie; sociale en economische rechten 

- Mensenhandel en mensensmokkel wetgeving;  

Myria heeft een pakket van aanbevelingen over diverse deelthema’s. 

Voor wetgeving over gendergerelateerde vormen van geweld verwijzen we naar het 

Vrouwenraaddocument Regelgeving en beleidsdocumenten gendergerelateerd geweld.  

Actieplannen regeringen 2020-2025 

- Nationaal Actieplan Gendergerelateerd geweld (2021-2025): PIJLER VI: Ervoor zorgen dat 

in het asiel- en migratiebeleid rekening wordt gehouden met gendergerelateerd geweld. 

- Vlaams Actieplan Seksueel geweld (2020-2024): algemeen 

- Stop Violence Brussels. Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, 16 juli 

2020: Actie 25: Sensibiliseren rond de problematiek van geweld tegen vrouwen en meisjes 

in een migratiecontext: gedwongen huwelijken, genitale verminkingen bij vrouwen, 

eerwraak  

- Federaal actieplan ter bestrijding van gendergereateerd en intrafamiliaal geweld naar 

aanleiding van de 2de golf COVID-19, 23 november 2020: algemeen 

- Plan Intrafrancophone de lutte contre les violences faites aux femmes 2020-2024:  

o Mesure 3 : Financer une recherche sur les mutilations génitales féminines (MGF) 

de manière à adapter les stratégies de sensibilisation aux communautés peu 

accessibles 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/06/02/2013009405/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/04/29/2013009352/staatsblad
https://www.myria.be/nl/mensenhandel-smokkel/wetgeving
https://www.myria.be/nl/aanbevelingen
https://vrouwenraad.be/regelgeving-geweld/
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/geweld/nap
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1613238
https://equal.brussels/wp-content/uploads/2020/06/Brussels_Plan_Geweld_DEF.pdf
https://sarahschlitz.be/plan-daction-federal-de-lutte-contre-les-violences-de-genre-et-intrafamiliales-a-la-suite-de-la-2eme-vague-covid-19/
https://sarahschlitz.be/plan-daction-federal-de-lutte-contre-les-violences-de-genre-et-intrafamiliales-a-la-suite-de-la-2eme-vague-covid-19/
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=430538e2788b896ef50c384a5fc28c30fc8d2aa8&file=fileadmin/sites/sdec_III/upload/sdec_III_super_editor/sdec_III_editor/documents/Violence/Plan_intra_francophone_violences_faites_aux_femmes_FINAL.pdf
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o Mesure 41 : Financer le secteur associatif formant les médiatrices/médiateurs 

communautaires et interprètes aux MGF 

o Mesure 46 : Pérenniser la subvention accordée ponctuellement à la ligne 

téléphonique du Réseau Mariage et Migration 0800/90 901 

o Mesure 52 : Renforcer la prévention et la lutte contre les mutilations génitales 

féminines (MGF) en développant davantage les synergies entre les services ONE 

et acteurs concernés 

o Mesure 53 : Soutien au réseau des stratégies concertées de lutte contre les MGF 

o Mesure 59 : Renforcement de l’accueil et de la prise en charge des victimes de 

mariages forcés et de violences liées à l’honneur 

Nationaal Actieplan Strijd tegen mensenhandel 2021-2025 

Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025: o.a. 2.3.12 Mensenhandel/seksuele uitbuiting (p. 80). 

Nationaal Actieplan Gendergerelateerd geweld (2021-2025)  

Het Nationaal Actieplan in de strijd tegen gendergerelateerd geweld 2021-2025 (p. 117-123) bevat 

een hoofdstuk/Pijler VI: Ervoor zorgen dat in het asiel- en migratiebeleid rekening wordt gehouden 

met gendergerelateerd geweld: “De Belgische autoriteiten zorgen ervoor dat in het asiel- en 

migratiebeleid rekening wordt gehouden met de genderdimensie op drie verschillende gebieden: 

beoordeling en beslissingen met betrekking tot asielaanvraag die afhankelijk zijn van het CGVS, 

de asielprocedure als zodanig, die onder het CGVS en DVZ valt, en tot slot de opvang en 

huisvesting van asielzoekers die afhankelijk zijn van het federale agentschap FEDASIL. Hoewel 

gendergerelateerd geweld reeds een aandachtspunt is van de asiel- en migratiesector, zijn er nog 

steeds verbeteringen nodig. Zoals vereist door artikel 59 van het Verdrag van Istanbul, zal in het 

asiel- en migratiebeleid, inclusief de opvang, rekening worden gehouden met de specifieke situatie 

van vrouwelijke slachtoffers van geweld. Het garanderen van gendergevoelige richtlijnen, 

procedures en ondersteunende diensten in asielprocedures wordt regelmatig als een noodzaak in 

herinnering gebracht. Meer bepaald is het een terugkerende aanbeveling van internationale 

organisaties om rekening te houden met de specifieke situatie van vrouwelijke slachtoffers van 

gendergerelateerd geweld die zich in moeilijke situaties bevinden. De adequate opvang van 

asielzoekers en vluchtelingen op grond van hun geslacht en het aantal beschikbare plaatsen in 

opvangcentra behoren tot de aandachtspunten die ook door internationale organisaties en 

Belgische verenigingen op het terrein worden geformuleerd. Gezien de kwetsbare situatie van 

vrouwen in de collectieve opvang van asielzoekers is het noodzakelijk om bijzondere aandacht te 

besteden aan hun veiligheid, begeleiding en het waarborgen van hun rechten. Hier zijn nog 

verbeteringen mogelijk, zowel op het vlak van veiligheid als op het vlak van preventie van 

gendergerelateerd geweld. Vooral mensen op de vlucht die het slachtoffer zijn van partnergeweld 

vormen een bijzonder kwetsbare groep. Wanneer personen een verblijfsvergunning op basis van 

gezinshereniging hebben, is hun status afhankelijk van hun partner. Dit kan leiden tot relaties van 

dominantie, chantage en soms huiselijk geweld. Verschillende bepalingen van de wet van 15 

december 1980 laten deze mensen toe om onder voorwaarden hun verblijfsrecht te behouden. 

Maar in de praktijk stellen we vast dat verschillende problemen de activering van deze 

mechanismen en een effectieve bescherming van slachtoffers in de weg staan. Vaak weten 

slachtoffers niet dat ze rechten hebben.” 

Onder deze inleiding staan 4 specifieke doelstelligen met maatregelen 161 tot 180: 

http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/NAP_MH_2021-2025_NDL.pdf
https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/geintegreerde-politie/het-nationaal-veiligheidsplan
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/20211125-nap-2021-2025-clean-nl.pdf
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Specifieke doelstelling: Verbetering van de verblijfsstatus van slachtoffers van gendergerelateerd 

geweld die in het kader van gezinshereniging verblijven: 

- Maatregel 161. De mogelijkheid onderzoeken, binnen het kader voorzien door het federale 

Regeerakkoord, om de vreemdelingenwet te wijzigen om de status van slachtoffers van intra-

familiaal geweld met een verblijfsrecht op basis van gezinshereniging te verbeteren. 

- Maatregel 162. De procedure en praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verduidelijken 

voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld met verblijf op basis van gezinshereniging door middel 

van een publieke omzendbrief. 

- Maatregel 163. Standaardisering van de verschillende regelingen op grond waarvan slachtoffer zijn 

van familiaal geweld hun verblijfsvergunning kunnen behouden in het kader van gezinshereniging. 

- Maatregel 164. Verbeteren van de communicatie tussen de politie en het Bureau Gezinshereniging 

van DVZ met betrekking tot slachtoffers van intrafamiliaal geweld door middel van het optimaliseren 

van het gebruik van de bestaande signaleringsfiche. 

Specifieke doelstelling: Gendergevoelige richtlijnen, procedures en ondersteuningsdiensten 

invoeren in asielprocedures 

- Maatregel 165. Voortzetting van het specialisatieprogramma voor het team van protection officers 

dat belast is met de behandeling van genderzaken. 

- Maategel 166. De controle van de kwaliteit van de behandeling van de dossiers op basis van 

gendergerelateerde gronden actief blijven bewaken. 

- Maatregel 167. Aandacht blijven houden voor de genderdimensie bij de opstelling van de lijst van 

"veilige landen” van herkomst. 

Specifieke doelstelling: Opvang en tegemoetkoming aan de specifieke behoeften van migranten 

die te maken hebben met gendergerelateerd geweld 

- Maatregel 168. De veiligheid van vrouwen en LGBTQI+-personen in en rond de opvangcentra van 

Fedasil te allen tijde waarborgen, ook in tijden van crisis. Hier wordt ook rekening mee gehouden bij 

het inrichten en de indeling van het opvangcentrum. 

- Maatregel 169. Gendergerelateerd geweld structureel opnemen in het opleidingsplan van personeel 

van de opvangcentra van Fedasil. 

- Maatregel 170. Nagaan hoe de opvang en verzorging van kinderen (voornamelijk bij moeders ligt) in 

opvangcentra kan worden verbeterd om de positie van vrouwen slachtoffers van gendergerelateerd 

geweld die internationale bescherming zoeken te versterken. 

- Maatregel 171. Bij projectoproepen van Fedasil aandacht besteden aan de genderdimensie. 

- Maatregel 172. In de statistieken over incidenten in de opvangcentra van Fedasil opsplitsing 

mogelijk maken voor gendergerelateerd geweld. 

- Maatregel 173. Een gender coördinator aanduiden binnen de DVZ en Fedasil. 

- Maatregel 174. Een uitwisseling organiseren tussen de opvangcentra van Fedasil om goede 

praktijken te delen met betrekking tot gendergerelateerd geweld. 

- Maatregel 175. Het CGVS zet verder in op projecten van vorming van tolken, vorming over 

gendergerelateerde aspecten inbegrepen 

Specifieke doelstelling: Rekening te houden met personen zonder wettig verblijf die slachtoffer zijn 

van gendergerelateerd geweld 

- Maatregel 176. Communicatie tussen de politie en DVZ verbeteren opdat, wanneer de politie voldoet 

aan haar wettelijke verplichting om DVZ op de hoogte te brengen dat een persoon zonder wettig 

verblijf is aangetroffen, de politie steeds duidelijk vermeldt dat het gaat om een slachtoffer van 
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(seksueel) geweld dat aangifte doet. Dit om te verzekeren dat DVZ hiermee rekening kan houden bij 

het opvolgen van de melding en hier het gepaste gevolg aan kan geven. 

- Maatregel 177. In het kader van de adviezen gegeven aan slachtoffers, de praktijk van de DVZ beter 

kenbaar maken dat indien een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) wordt uitgevaardigd ten 

aanzien van een persoon zonder verblijfstitel die klacht neerlegt wegens partnergeweld, er in de 

regel geen vasthouding zal volgen. 

- Maatregel 178. De opvang van slachtoffers zonder papieren in de ZSG vergemakkelijken: ervoor 

zorgen dat het personeel van het ZSG geen identiteitskaart nodig heeft voor toegang tot zorg en 

begeleiding. Op grote schaal communiceren over deze toegankelijkheid, met name via 

partnerschappen met de actoren op het terrein die in contact staan met mensen zonder papieren. 

- Maatregel 179. Een effectieve bescherming garanderen aan meisjes die in hun land van oorsprong 

het risico lopen op genitale verminking, alsook hun recht op respect voor hun familieleven met hun 

ouders daadwerkelijk waarborgen, en daarbij terdege rekening houden met het hoger belang van 

het kind. 

- Maatregel 180. Bij het opstellen van het Migratiewetboek nagaan hoe rekening kan worden 

gehouden met het Verdrag van Istanbul. 

Omzendbrieven 

Zie Openbaar Ministerie Omzendbrieven van het College van procureurs-generaal  

- Omzendbrief COL 3/2006 van het College van Procureurs-generaal “inzake de definitie van 

het intrafamiliaal geweld en de extrafamiliale kindermishandeling, de identificatie en 

registratie van de dossiers door de politiediensten en de parketten” (01/03/2006) 

- Gemeenschappelijke omzendbrief COL 4/2006 van de Minister van Justitie en het College 

van Procureurs-generaal “betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld 

(01/03/2006; herzien op 12/10/2015) 

- COL 10/2009 over schijnhuwelijken 

- COL 4/2011 circular of the Ministers of Justice, the Interior and the College of Prosecutors 

General on the investigation and prosecution of human trafficking Action Plan on GBV 

2015-2018 was updated in 2019 does not refer to the Directive, but refers to the EU Action 

Plan against smuggling in humans (EMPACT-Operational Plan Facilitated Illegal 

Immigration) 

- COL 16/2012 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van justitie en van het 

College van procureurs generaal bij de hoven van beroep betreffende het 

slachtofferonthaal op parketten en rechtbanken: voorkomen van secundaire victimisering 

als gevolg van juridische interventie  

- COL 18/2012 Herziene versie 05.03.2020 – Gemeenschappelijke omzendbrief van de 

Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse zaken, de communautaire ministers 

bevoegd voor de justitiehuisen en het college van procureurs-generaal betreffende het 

tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld 

- COL 4/2017 Ministeriële omzendbrief betreffende de seksuele agressie set 

- COL 6/2017 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en van het 

College van procureurs-generaal betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake 

eergerelateerd, vrouwelijke genitale verminkingen, gedwongen huwelijken en wettelijke 

samenwoningen 

- COL 4/2018 van het College van procureurs-generaal betreffende het casusoverleg en het 

beroepsgeheim 

https://www.om-mp.be/nl/meer-weten/omzendbrieven
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_3_2006.pdf
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_4_2006.pdf
https://docplayer.nl/44585806-Omzendbrief-nr-col-10-2009-van-1-oktober-2009-van-het-college-van-procureurs-generaal-bij-de-hoven-van-beroep-betreffende-de-schijnhuwelijken.html
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- COL 4/2020 Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van  Justitie, de minister 

van Veiligheid en Binnenlandse zaken en het College van procureurs-generaal inzake het 

opsporen van potentiële verbanden tussen feiten met seksueel en/of gewelddadig motief 

- COL 15/2020 Tool voor de risico-evaluatie - Omzendbrief betreffende de veralgemening 

van het gebruik door de politiediensten en de parketten van een tool voor de 

eerstelijnsrisico-evaluatie inzake partnergeweld 

- COL 20/2020 Veralgemening van het herbezoek door de politiediensten in situaties van 

partnergeweld tijdens de coronacrisis 

- COL 3/2021 Gemeenschappelijke omzendbrief over de audiovisuele opname van het 

verhoor van minderjarige en  kwetsbare meerderjarige slachtoffers of getuigen van 

misdrijven 

- COL 5/2022 Wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met 

betrekking tot het seksueel strafrecht, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 

2022, met inwerkingtreding op 1 juni 2022. 

Arresten Grondwettelijk Hof 

Gezinshereniging 

Arrest nr 121/2013 + Omzendbrief gezinshereniging na Arrest 121 2013 

Arrest nr. 123/2013 

Databank Rechtspraak 

Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering: Databank Rechtspraak Vreemdelingenrecht: 

Arbeidshof, Arbeidsrechtbank, Arbitragehof, Arrondissementsrechtbank, Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Correctionele rechtbank, Europees Comité voor Sociale 

rechten, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, EVA-Hof, Grondwettelijk Hof, Hof van 

Beroep, Hof van Cassatie, Jeugdrechtbank, kamer van Inbeschuldigingstelling, Raad van Stata, 

raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Raadkamer, Rechtbank van Eerste Aanleg, Vaste 

Beroepscommissie voor Vluchtelingen,… 

Vlaanderen 

Decreet 

Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, 29 januari 2016 

Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 

Het Agentschap Integratie en Inburgering pakt de uitdagingen aan die het gevolg zijn van migratie. 

Mensen, ongeacht herkomst of achtergrond, krijgen gelijke kansen en iedereen zet zijn of haar 

talenten in. De dienstverlening vanuit het Agentschap vertrekt van hun noden en vragen: 

https://www.om-mp.be/sites/default/files/u147/col20_2020_revisite_fr-nl.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2013/2013-121n.pdf
https://www.const-court.be/public/n/2013/2013-123n.pdf
https://www.agii.be/vreemdelingenrecht/rechtspraak
https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1023121.html
https://www.integratie-inburgering.be/nl
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- doelgericht inzetten van competenties en expertise; 

- versterken van de communicatie tussen mensen; 

- informeren objectief en op maat; 

- vormingen en begeleiding gericht op de praktijk. 

Het Agentschap helpt organisaties, voorzieningen en besturen om het vreemdelingenrecht en 

internationaal familierecht correct toe te passen. 

Actuele informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht staat op 

www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap: 

- Verblijfsrecht, uitwijzing & reizen: gezinshereniging; humanitaire regularisatie (9bis); 

asiel/internationale bescherming; unieburger; medische regularisatie (9ter); kortverblijf; 

student; langdurig ingezetene; arbeidsmigrant; gevestigde vreemdeling; niet-begeleide 

minderjarigen; slachtoffer mensenhandel en mensensmokkel; humanitair visum; detentie; 

uitwijzing; terugkeer; terugkeer na afwezigheid; toegang tot het grondgebied; reizen; 

beroepsprocedure; hoorrecht en motivering; 

- Familiaal internationaal privaatrecht; FIP; legalisatie; huwelijk; echtscheiding; 

huwelijksvermogen; erfopvolging; relatie van samenleven; afstamming; naam; 

interlandelijke adoptie; onderhoudsverplichtingen; ouderlijke verantwoordelijkheid; 

internationale kindontvoering; 

- Verblijfsdocumenten; 

- Sociaal en medisch: ziekteverzekering, werkloosheid, gezinsbijslag; wie betaalt medische 

kosten; OCMW steun; materiële opvang; bankdiensten; medisch attest; medische situaties 

(bv. zwangerschap en bevalling, genitale vrouwenverminking, HIV en aids, tuberculose, 

kanker, diabetes, psychische problemen,…); 

- Nationaliteit: wie kan Belg worden? Procedures om Belg te worden; verlies en herkrijging 

nationaliteit; staatloze,…; 

- Werk: recht om te werken; gecombineerde vergunning (< 90 dagen); arbeidskaart en 

arbeidsvergunning (>90 dagen); beroepskaart voor zelfstandigen; vrijwilligerswerk; zwart 

werk en illegale tewerkstelling; leurhandel; Dimona, Mimosa en DmfA; 

- Inburgering: inburgering in Vlaanderen; in Brussel; een aantal verblijfsstatuten zijn 

afhankelijk van integratie-inspanningen6; rol van inburgering bij verkrijgen Belgische 

nationaliteit; 

- Juridisch Advies: Juridische Helpdesk Agentschap Integratie en Inburgering; Juridisch 

Advies in Vlaanderen en Brussel (overzicht van gespecialiseerde diensten in 

verblijfsprocedures en rechten van vreemdelingen per stad of provincie); pro-deo advocaat 

en gerechtskosten/kosteloze gerechtsbijstand. 

 
6 Personen die internationale bescherming vragen; erkende vluchtelingen, inclusief familieleden uit artikel 
10, §1, 4° tot 6° Verblijfswet (Vw); subsidiair beschermden, inclusief familieleden uit artikel 10, §1, 4° tot 6° 
Vw; erkende staatlozen, inclusief familieleden uit artikel 10, §1, 4° tot 6° Vw.; begunstigden van de 
associatieovereenkomst EEG-Turkije; ouders van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling die erkend is 
als vluchteling of subsidiair beschermde; langdurig ingezetenen die hun status verloren en de herverkrijging 
vragen; Unieburgers, inclusief familieleden die een aanvraag op grond van artikel 40, 40bis of 40ter doen; 
Belgen die gebruik maakten van hun recht op vrij verkeer, inclusief familieleden; buitenlandse studenten; 
slachtoffers van mensenhandel; langdurig ingezetenen in EU die tweede verblijf in België vragen. 
 

http://www.vreemdelingenrecht.be/
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsdocumenten
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/sociaal-medisch
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/sociaal-medisch/medische-situaties/zwangerschap-en-bevalling
https://www.agii.be/taxonomy/term/7593
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/nationaliteit
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/werk
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/inburgering
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/inburgering/inburgering-in-vlaanderen
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/juridisch-advies
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/juridisch-advies/pro-deo-advocaat-en-gerechtskosten
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/juridisch-advies/pro-deo-advocaat-en-gerechtskosten
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- Mensen zonder wettig verblijf: Wat betekent zonder wettig verblijf? rechten; detentie, 

terugkeer en uitwijzing; onwettig verblijf is strafbaar; toekomstoriëntering. 

Er is ook het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht. 

Toetsing beleid aan de Ministeriële 

aanbeveling Raad van Europa over de 

bescherming van rechten van migranten- 

en vluchtelingenvrouwen 2022 
We overlopen de hoofdstukken van de ministeriële aanbeveling met desbetreffende 

bepalingen/maatregelen. 

I. Toepassingsgebied 
 

Bepalingen 1-3 van de aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes:  

1.  Deze aanbeveling is bedoeld voor migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes. 

2. Deze aanbeveling erkent het ontbreken van een internationaal overeengekomen definitie van de term 

“migrant”. 

3. Voor de toepassing van deze aanbeveling omvat de term "vluchteling" degenen die zijn erkend als 

vluchteling krachtens het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen, zoals 

gewijzigd bij het Protocol van 1967 (hierna "het Verdrag van 1951") of degenen die momenteel genieten van 

een alternatieve vorm van internationale of Europese humanitaire, subsidiaire of tijdelijke bescherming. De 

term "asielzoekende vrouwen en meisjes" omvat degenen die om dergelijke bescherming hebben verzocht. 

Noot Vrouwenraad/uitleg subsidiaire bescherming: 

Niet alle mensen op de vlucht/mensen die om asiel verzoeken komen in aanmerking voor de status van 

erkende vluchteling onder het Vluchtelingenverdrag, waardoor ze geen bescherming genieten. Enkel op 

basis van één van de vijf vervolgingsgronden uit het verdrag kan een persoon recht hebben op de 

beschermde status en mits de andere voorwaarden voldaan zijn.  

Richtlijn Europees Parlement en Raad 2011/95/EU: verstaat onder een ‘persoon die voor de subsidiaire 

beschermingsstatus in aanmerking komt: “Een onderdaan van een derde land of een staatloze die niet voor 

de vluchtelingenstatus in aanmerking komt, doch ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan 

om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het 

land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade als 

omschreven in artikel 15, en op wie artikel 17, leden 1 en 2, niet van toepassing is, en die zich niet onder de 

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen.”  

https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/mensen-zonder-wettig-verblijf
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/publicaties/tijdschrift-vreemdelingenrecht
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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Deze ‘ernstige schade’ bestaat uit de doodstraf of executie, foltering of een andere onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn herkomstland of een ernstige en 

individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het 

kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. 

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

hanteert volgende definities:7 

Migrant: iemand die, tijdelijk of permanent, naar een andere streek (in eigen land) of een ander land 

verhuist. Dat kan zowel vrijwillig als uit pure noodzaak zijn. 

Internationale migrant: iemand die, tijdelijk of permanent, vrijwillig of uit pure noodzaak, naar een ander 

land verhuist. 

Vluchteling: iemand die vlucht voor oorlog, geweld, conflict of vervolging en een internationale grens 

oversteekt om veiligheid te zoeken in een ander land. Een vluchteling volgens deze definitie geniet 

bescherming zoals bepaald door de Conventie van Genève. 

Asielzoeker: iemand die in een ander land asiel aanvraagt, met andere woorden internationale bescherming 

en verblijfsrecht vraagt omdat hij in eigen land vervolgd wordt. 

Interne ontheemde: iemand die zijn gebruikelijke woonplaats door omstandigheden gedwongen achter zich 

laat maar nog in eigen land verblijft. Ze vallen nog steeds onder de bescherming van hun eigen overheid. 

II Horizontale problemen 
Bepaling 4 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de bescherming 

van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes (aangenomen door het 

Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

4.  De lidstaten dienen bij de uitvoering van alle maatregelen die in dit aanhangsel worden voorgesteld, 

rekening te houden met de horizontale kwesties die hieronder worden genoemd. 

Non-discriminatie, intersectionele kwesties en eliminatie van 

stereotypen 

Bepalingen 5-8 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

5. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes 

op geen enkele grond worden gediscrimineerd. 

6. De lidstaten dienen bij alle maatregelen waarnaar in deze bijlage wordt verwezen, een intersectionele 

benadering toe te passen, met name rekening houdend met de verschillende situaties en individuele 

kenmerken van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes. 

 
7 België maakt van migratie een positief verhaal; geraadpleegd in september 2022 
 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://diplomatie.belgium.be/nl/beleid/beleidsthemas/uitgelicht/belgie-maakt-van-migratie-een-positief-verhaal
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7. De lidstaten worden aangemoedigd maatregelen te nemen om migrantenvrouwen en -meisjes zonder 

papieren beter toegang te geven tot hun grondrechten, en voor degenen onder hen die het slachtoffer zijn 

van geweld tegen vrouwen of mensenhandel, aangifte te doen van de misdrijven zonder bang te hoeven zijn 

verwijdering. 

8. Binnen zowel migranten- als gastlanden en gemeenschappen moeten de lidstaten: 

8.1 bijzondere aandacht besteden aan maatregelen die gericht zijn op het uitbannen van alle vormen van 

stereotypen die een negatief effect hebben op de rechten van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende 

vrouwen en meisjes; 

8.2 bewustmakings- en educatieve maatregelen implementeren met betrekking tot gendergelijkheid en 

mensenrechten om de dialoog te bevorderen; 

5. Verbod discriminatie 

In het Federaal regeerakkoord 2020 en de Beleidsnota Asiel en migratie 2020-2021 is er aandacht 

voor kwetsbare personen: Beleidsnota (p. 5): …”De materiële mensenrechten en fundamentele 

vrijheden van vluchtelingen en migranten, ongeacht hun migratiestatus, dienen gerespecteerd en 

beschermd te worden in alle fasen van de migratiecyclus. Daarbij zullen de specifieke behoeften 

van vrouwen, mannen, meisjes en jongens in rekening worden genomen. Tegelijk wordt de 

waardigheid en keuzevrijheid van het individu benadrukt. Bijzondere aandacht zal gaan naar 

kwetsbare groepen, met name kinderen en LGBTQIA+ personen.”… 

Er is sprake van politieke wil in het federaal regeerakkoord, in de beleidsnota Asiel en migratie 

2020-2021 en in het NAP Gendergerelateerd geweld op het vlak van toepassing van het principe 

van non-discriminatie maar in de praktijk zijn er problemen, bijvoorbeeld met Afghaanse vrouwen; 

met de ondervragingstechnieken door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen bij asielaanvragen/verzoeken tot internationale bescherming op het vlak van 

gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes (zie verder bij het hoofdstuk Asiel) en bij het 

toekennen van verblijfsvergunningen (zie verder bij hoofdstuk Verblijfsvergunningen).8 

6. Maatregelen intersectioneel 

In de ministeriële aanbeveling luidt de omschrijving van een intersectionele benadering: “rekening 

houdend met de verschillende situaties en individuele kenmerken van migranten-, 

vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes.” 

Op basis van deze definiëring zal verder in deze nota blijken dat er nog hiaten zijn in het Belgische 

beleid en de uitvoering ervan. 

7.  Toegang tot grondrechten - Migrantenvrouwen en -meisjes zonder papieren 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Strategienota 

migratie als hefboom voor duurzame ontwikkeling: 

 
8 Vrouwenraadwebinar: Progress Lawyers Network & Fem and L.A.W., Vrouw en migrante: een vergeten 
intersectionaliteit, 9 juni 2022.                                                                                                                                                                                                             

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
file:///C:/Users/hmo/Downloads/strategienota-migratie-nl-digitaal.pdf
file:///C:/Users/hmo/Downloads/strategienota-migratie-nl-digitaal.pdf
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- p. 21: Door alle doelstellingen heen moet worden vertrokken vanuit genderspecifieke 

noden, met voldoende aandacht voor de specifieke uitdagingen waarmee vrouwen en 

meisjes die migreren, worden geconfronteerd. 

- p. 11: Specifieke doelstelling 3: De bescherming en naleving van de mensenrechten (met 

inbegrip van de toegang tot basisdiensten en gemeenschappelijke goederen) bevorderen, 

net zoals het welzijn en de veerkracht van migranten (met inbegrip van intern ontheemden 

en staatloze personen), vluchtelingen en de gastgemeenschappen in de interventielanden 

van de Belgische ontwikkelingssamenwerking: 

o 3.1. De fundamentele basisrechten van migranten en vluchtelingen worden 

beschermd en ondersteund, en dit ongeacht de status van migranten en 

vluchtelingen en in alle fasen van hun migratietraject, met een bijzondere focus op 

vrouwen, kinderen, niet-begeleide minderjarigen en andere kwetsbare personen. 

o p. 13: … Migranten, en in het bijzonder vrouwen en kinderen (inclusief niet-

begeleide minderjarigen), lopen echter een verhoogd risico op schending van hun 

mensenrechten (ontzegging van vrijheid en/of van hun goederen en hulpmiddelen, 

blootstelling aan verschillende vormen van uitbuiting, aantasting van de fysieke en 

morele integriteit, discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat, mensenhandel 

enz.). De naleving en de bescherming van de mensenrechten van migranten is 

nochtans onontbeerlijk om hen toe te laten positief bij te dragen aan de ontwikkeling 

van de landen van herkomst, doorreis en bestemming… 

Nationaal Actieplan Gendergerelateerd geweld: 

- Maatregel 178. De opvang van slachtoffers zonder papieren in de ZSG9 vergemakkelijken: ervoor 

zorgen dat het personeel van het ZSG geen identiteitskaart nodig heeft voor toegang tot zorg en 

begeleiding. Op grote schaal communiceren over deze toegankelijkheid, met name via 

partnerschappen met de actoren op het terrein die in contact staan met mensen zonder papieren. 

Zie ook in deze nota: Hoofdstuk Verblijfsvergunning/Vrouwen zonder papieren: het feit dat 

basisrechten vaak niet (optimaal) worden nageleefd. 

De Kamer Doc 2521/001 Hoorzittingen De situatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 

(22 februari 2022) 

Aanbevelingen Vrouwenraad (zie ook verder bij Hoofdstuk Verblijfsvergunning): 

- Het mogelijk maken voor vrouwen zonder papieren die op het grondgebied verblijven of in 

ons land leven om een verblijfsvergunning te vragen om humanitaire redenen – daarin 

expliciet gendergebonden geweld opnemen als uitzonderlijke omstandigheid.  

- De basisrechten van mensen zonder papieren moeten onverwijld worden toegepast. 

- De opname van criteria in verband met kwetsbaarheid in het kader van waardige 

regularisatie moeten gekoppeld worden aan de onmogelijkheid om terug te keren. 

Mensenhandel 

 
9 Zorgcentra na seksueel geweld 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2521/55K2521001.pdf
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In België zijn er drie onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel die door de overheid 

erkend zijn (Payoke, Pag-Asa, Sürya). Slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen, mannen en 

kinderen die worden gerekruteerd met als doel hen uit te buiten in de prostitutie, op economisch 

vlak, gedwongen criminaliteit, bedelarij of orgaanhandel. De programma’s die ze aanbieden, die 

gemiddeld twee tot drie jaar duren, zijn bedoeld om het slachtoffer te ondersteunen vanaf de 

eerste reactie tot het einde van de gerechtelijke procedure. Deze centra zorgen voor een veilig 

onderkomen en een ondersteuningssysteem van maatschappelijk werkers en hulpverleners die 

zowel mannelijke als vrouwelijke slachtoffers helpen om te herstellen en om terug volledige 

autonomie te bereiken. Een speciale hulplijn biedt 24 uur per dag gratis en vertrouwelijk advies 

voor slachtoffers en omstanders. Voor elk slachtoffer wordt een individueel stappenplan ontwikkeld 

dat hen toegang geeft tot hun rechten en hen in staat stelt om opnieuw een toekomst op te 

bouwen. De centra helpen hun cliënten na te denken over de mogelijkheden van voorgezet 

onderwijs, een beroepsopleiding of arbeidsbemiddeling. De slachtoffers krijgen naast 

psychologische begeleiding ook juridische en administratieve bijstand tijdens hun genezings- en 

verwerkingsproces. Het Vlaamse centrum Payoke biedt een gebruiksvriendelijke brochure aan in 

22 talen om het begrip van vermoedelijke slachtoffers voor hun situatie en hun 

zelfrapportagecapaciteit te vergroten en de diensten die hen ter beschikking staan te illustreren. 

Payoke is in 2019 aangeduid als het referentiecentrum voor alle slachtoffers van tienerpooiers in 

Vlaanderen.10 

8.1. Uitbannen van alle vormen van stereotypen 

Het onderzoek Queer asylum seekers in Belgium: Navigating reception centers (2021)11 stelt dat, 

hoewel België wordt beschouwd als een van de meest LGBTQ-vriendelijke landen in Europa, het 

asielsysteem op basis van problematische veronderstellingen werkt.  

Queer asielzoekers moeten om hun asielverzoek te staven uit de kast te komen. In opvangcentra 

in België moeten ze voortdurend balanceren tussen hyperzichtbaarheid op het individuele niveau - 

als 'queer' - en hun onzichtbaarheid op het meer structurele niveau - binnen het asielsysteem zelf. 

Problematische veronderstellingen zijn ook nog ingebed in bepaalde regelgevingen, in de 

asielprocedure bij het horen van de verzoekers, bij de opvang van asielzoekers in onthaalcentra, 

bij de niet-toekenning van verblijfsvergunningen; zie verder bij hoofdstuk IV Aankomst - Asiel 

(asielaanvragen op basis van seksuele geaardheid). 

8.2. Bewustmakings- en educatieve maatregelen met betrekking tot gendergelijkheid en 

mensenrechten 

Zie bij hoofdstuk IV Aankomst - Informatie bij aankomst: Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen/Brochure Vrouwen, meisjes en Asiel in België (2011, herzien in 

2020). 

 
10 Bron: website Payoke 
11 Ropianyk, A. & D’Agostino, S., (2021) “Queer asylum seekers in Belgium: Navigating reception 
centers”, DiGeSt - Journal of Diversity and Gender Studies 8(2), p.57-70. 
doi: https://doi.org/10.21825/digest.v8i2.17325 

https://www.digest.ugent.be/article/id/66166/
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_gender_genre_-_vrouwen_meisjes_en_asiel_in_belgie_-_nl.pdf
https://www.payoke.be/nl/
https://doi.org/10.21825/digest.v8i2.17325
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Meisjes 

Bepalingen 9-13 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

9. De lidstaten moeten een op kinderrechten gebaseerde benadering van migranten-, vluchtelingen- en 

asielzoekende meisjes hanteren, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en de specifieke 

kwetsbare situaties en behoeften van meisjes. 

10. Maatregelen ter bescherming van kinderen moeten worden uitgevoerd zonder discriminatie op basis van 

migratiestatus. 

11. De lidstaten moeten genderoverwegingen integreren in beleid, begeleiding en capaciteitsopbouw met 

betrekking tot niet-begeleide en gescheiden kinderen, in overeenstemming met de reikwijdte en het mandaat 

van elke nationale autoriteit om: 

11.1. identificatieprocedures versterken, met inbegrip van leeftijdsbeoordeling indien nodig, in 

overeenstemming met internationale normen; 

11.2. zorgen voor volledige eerbiediging van het belang van het kind door rekening te houden met de 

specifieke situatie van elk meisje, of ze nu zichtbaar alleenstaand is, met een ander gezin reist of getrouwd 

is; 

11.3. ervoor zorgen dat de opvangsystemen aangepast zijn aan het geslacht en de leeftijd van niet-

begeleide en gescheiden meisjes en passende en veilige regelingen voor alternatieve zorg omvatten. 

12. Niet-begeleide en gescheiden kinderen dienen onmiddellijk een onafhankelijke en adequaat opgeleide 

voogd te krijgen. 

13.  De lidstaten dienen zich in te spannen om te zorgen voor blijvende toegang tot essentiële diensten 

voor migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende meisjes om hun overgang naar volwassenheid na de 

leeftijd van 18 jaar te ondersteunen. 

9. Rekening houden met kinderrechten + leeftijd en specifieke kwetsbare situaties en 

behoeften van meisjes. 

Het NAP Gendergerelateerd geweld 2021-2025 (p. 10) erkent het feit dat bepaalde meisjes die in 

België wonen het risico lopen slachtoffer te worden van vrouwelijke genitale verminking, hetzij 

in Europa, hetzij tijdens een verblijf in het land van herkomst waar dergelijke verminking 

plaatsvindt. Van belang is hier Maatregel 179: Een effectieve bescherming garanderen aan 

meisjes die in hun land van oorsprong het risico lopen op genitale verminking, alsook hun recht op 

respect voor hun familieleven met hun ouders daadwerkelijk waarborgen, en daarbij terdege 

rekening houden met het hoger belang van het kind. 

Meisjes die met genitale verminking worden bedreigd en die hun land zijn ontvlucht, worden in 

België als vluchteling erkend. Zij zijn beschermd tegen gedwongen terugkeer naar huis, maar dit 

geldt niet noodzakelijk voor hun ouders. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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Moeders/ouders van intacte meisjes12 werden eerder in België erkend als vluchteling maar nu niet 

meer: dit wordt niet meer gezien als een politieke overtuiging, als een feministische uitdrukking 

tegen de patriarchale inbreuk op het lichaam van meisjes. Het komt er dan op neer dat:  

- ofwel de moeder/ouder met de dochter terug naar het land van herkomst moet vertrekken 

maar dan schendt de ouder het Vluchtelingenverdrag; 

- ofwel de moeder/ouder alleen moet terugkeren en haar dochter achterlaten; 

- ofwel de moeder/ouder hier blijft ‘zonder papieren’. 

Zie ook verder bij hoofdstuk IV Aankomst - Asiel. 

 

De Vrouwenraad onderschrijft de Aanbeveling van de Federale ombudsman aan de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers 4 februari 2022: Specifieke wettelijke status voor ouders van 

kinderen die erkend zijn als vluchteling. 

 

België werd al meermaals veroordeeld (o.a. door het Kinderrechtencomité van de Verenigde 

Naties13) wegens het opsluiten van kinderen in gezinseenheden van gesloten centra. De huidige 

regering heeft aangegeven geen kinderen meer op te sluiten in gesloten centra tijdens hun 

ambtstermijn.14 De Beleidsnota Asiel en migratie 2020 (p. 34 e.v.) stelt dat minderjarigen niet 

kunnen vastgehouden worden in gesloten centra.  

Diezelfde regering heeft echter de procedure bij de Raad van State voortgezet om het wettelijk 

kader van de kinderdetentie te kunnen blijven handhaven.  

Sinds het einde van de door de Raad van State bevolen schorsing in oktober 2021, staat de 

Belgische regelgeving opnieuw de opsluiting van kinderen in gesloten centra toe. 

 

We verwijzen ook naar het wetsvoorstel DOC 55 1669/001 tot wijziging van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, teneinde de opsluiting van gezinnen met minderjarige kinderen te 

verbieden (25 november 2020): over de situatie van de gezinnen met minderjarige kinderen wier 

verblijfsrecht in België niet of niet langer in orde is en die van het grondgebied moeten worden 

verwijderd. Hoewel de wet de opsluiting van dergelijke gezinnen met minderjarige kinderen in 

principe alleen toestaat in uitzonderlijke omstandigheden, dat wil zeggen slechts indien meerdere 

alternatieve maatregelen geen oplossing hebben kunnen bieden, stelt de indienster vast dat dit in 

de praktijk anders verloopt. Doordat de overheid duidelijk steeds minder voor die alternatieve 

oplossingen kiest, worden gezinnen met minderjarige kinderen al te vaak opgesloten. Om die 

situatie tegen te gaan, wordt voorgesteld om de opsluiting van gezinnen met minderjarige kinderen 

totaal te verbieden en aldus alleen de alternatieven voor die opsluiting toe te staan. 

 
12 (Nog) geen slachtoffers van vrouwelijk genitale verminking. 
13 Het Comité concludeerde dat de detentie van deze kinderen een schending van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind inhoudt en herinnert eraan dat "de detentie van een kind op grond van de 
migratiestatus van zijn of haar ouders een schending van de rechten van het kind vormt en in strijd is met 
het beginsel van het belang van het kind, rekening houdend met de schade die gepaard gaat met een 
vrijheidsberoving en de nadelige gevolgen die de detentie kan hebben voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van kinderen en voor hun ontwikkeling, en dat de mogelijkheid om kinderen in administratieve 
detentie te houden als allerlaatste middel niet van toepassing mag zijn in migratieprocedures. 
14 Ook het Federaal regeerakkoord 2020, p. 95: Nieuwe plaatsen in gesloten centra zullen prioritair ingevuld 
worden door personen die misdrijven plegen, een gevaar vormen voor de openbare orde, of overlast 
veroorzaken. Minderjarigen kunnen niet vastgehouden worden in gesloten centra. De regering zal 
tegelijkertijd alternatieve maatregelen nemen om te vermijden dat dit misbruikt wordt om de terugkeer 
onmogelijk te maken. 

https://news.belgium.be/nl/migratie-de-federale-ombudsman-vraagt-een-specifieke-wettelijke-status-voor-ouders-van-kinderen-die
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1669/55K1669001.pdf
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10. Beschermingsmaatregelen zonder discriminatie op basis van migratiestatus 

Het federaal regeerakkoord 2020, p. 92: De regering schenkt bijzondere aandacht aan kwetsbare 

groepen, met name kinderen en LGBTQIA+-personen.  

Beleidsnota Asiel en Migratie 2020: 

- p. 18: “Het CGVS zal ook in de volgende jaren in volle onafhankelijkheid correcte beslissingen 

nemen met betrekking tot de verzoeken om internationale bescherming. Er zal in deze procedure 

bijzondere aandacht geschonken worden aan bijzonder kwetsbare groepen, waaronder kinderen 

en slachtoffers van gendergerelateerd geweld, ook wanneer het gaat om personen afkomstig uit 

een veilig land van herkomst.” 

Veranderen van de ene immigratiestatus naar de andere, terwijl men in België blijft is mogelijk 

tussen de meeste bestaande immigratiecategorieën in België. De enige beperking geldt voor 

bepaalde derdelanders met een hangende verblijfsaanvraag die hen toelaat in België te verblijven 

terwijl hun aanvraag wordt onderzocht (zoals asielzoekers) of voor personen die irregulier op het 

grondgebied verblijven.15 

11.1 Identificatieprocedures versterken 

Beleidsnota Asiel en Migratie 2020: 

- p. 22-23. De niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vormen een groep die bijzonder 

kwetsbaar is. De signalements- en identificatieprocedure moet verder versterkt worden en de 

begeleiding door de Dienst Voogdij verbeterd worden. Zo zal ook de aanwezigheid van de Dienst 

Voogdij in het aanmeldcentrum bekeken worden. Binnen de taskforce “niet-begeleide 

minderjarigen” worden duidelijke afspraken gemaakt opdat de opvolging van NBMV zo sluitend 

mogelijk is en deze kinderen en jongeren niet spoorloos in het niets verdwijnen. Wat betreft de 

verdwijningen van NBMV uit de observatie en oriëntatiecentra van Fedasil is alvast een duidelijk 

protocol en een goede rapportering nodig als basis voor een verder beleid. Op basis van 

betrouwbare cijfers en input van experten terzake zal vervolgens onderzocht worden of een ander 

soort, laagdrempelige opvang of begeleiding noodzakelijk en mogelijk is voor jongeren in transit. 

Hiervoor zal samengewerkt worden met de bijzondere jeugdzorg en gespecialiseerde instellingen. 

11.2 Volledige eerbiediging belang kind en rekening houden met specifieke situatie 

meisjes 

Moeders/ouders van intacte meisjes, met risico op vrouwelijke genitale verminking (VGV) werden 

eerder in België erkend als vluchteling maar nu niet meer: ofwel moet de moeder(ouder) met haar 

dochter terug naar het land van herkomst vertrekken maar dan schendt de moeder het 

Vluchtelingenverdrag; ofwel moet de moeder/ouder alleen terugkeren en de dochter achterlaten; 

 
15 Bron: European Migration Network, Verandering van migratiestatus en van reden van verblijf in België en 
in de EU (EMN), 2016 
 

https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
https://emnbelgium.be/nl/publication/verandering-van-migratiestatus-en-van-reden-van-verblijf-belgie-en-de-eu-emn
https://emnbelgium.be/nl/publication/verandering-van-migratiestatus-en-van-reden-van-verblijf-belgie-en-de-eu-emn
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ofwel blijft de moeder/ouder hier ‘zonder papieren’. Dit is geen eerbiediging van het belang van het 

kind (een indirecte schending van de rechten van het kind). 

Aanbeveling Vrouwenraad: 

Moeders/ouders van intacte meisjes met risico op VGV moeten wettelijke verblijfsrechten krijgen. 

11.3 Aangepaste opvangsystemen aan leeftijd van niet-begeleide meisjes 

Het opvangtraject van niet-begeleide minderjarigen verloopt in drie fasen: 16 

- In een eerste fase worden de jongeren opgevangen in een Observatie- en 

Oriëntatiecentrum (OOC): de Voogdijdienst gaat na of de jongere wel degelijk niet-begeleid 

en minderjarig is. Er wordt een eerste medische, psychologische en sociale profielschets 

van de minderjarige gemaakt (observatie) om eventuele kwetsbare punten bij de jongere te 

detecteren en hem te oriënteren naar een opvangstructuur die het meest aangepast is aan 

zijn noden. 

- Na twee tot vier weken wordt de jongere doorverwezen naar een collectieve 

opvangstructuur. De jongeren verblijven er in een afzonderlijke leefgroep, met een eigen 

team van begeleiders en opvoeders. Ze worden begeleid in hun schoolloopbaan en op een 

progressieve manier voorbereid op meer autonomie. Jongeren onder 15 jaar of diegenen 

met een duidelijke kwetsbaarheid worden opgevangen in voorzieningen die door de 

gemeenschappen zijn opgericht in samenwerking (in cofinanciering) met Fedasil. 

- Jongeren wiens verzoek tot internationale bescherming werd aanvaard kunnen 

doorstromen naar de derde opvangfase mits ze ouder zijn dan 16 en voldoende zelfstandig 

zijn. In een lokaal opvanginitiatief (LOI) van een OCMW genieten ze meer vrijheid en 

autonomie en krijgen ze de nodige begeleiding als voorbereiding op een zelfstandig leven. 

Men vertrekt vanuit de jongere zelf en vanuit zijn specifieke noden. In de opvangcentra van 

Bovigny en Arendonk bestaat er een specifiek project voor niet-begeleide minderjarigen die 

geen verblijfsperspectief hebben in België: My Future. Om hen voor te bereiden op het 

einde van hun verblijf, wordt een traject op maat aangeboden, aangepast aan de 

individuele situatie. Deelname aan het project is op vrijwillige basis. Tijdens hun verblijf in 

My Future wordt er met de jongeren intensief gewerkt rond: toekomstkeuzes; informeren 

(illegaliteit, vrijwillige terugkeer, doormigratie,…); coachen en ondersteunen in het maken 

van bewuste keuzes (empowerment); weerbaarheidstraining; beroep- en praktijkgerichte 

opleidingen.  

Tot de leeftijd van 18 mag een niet-begeleide minderjarige vreemdeling niet uitgewezen worden, 

ongeacht het feit of hij wel of niet een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend. Als 

hij voor zijn achttiende erkend wordt als vluchteling of een ander verblijfsstatuut krijgt, dan heeft hij 

recht op financiële steun van een OCMW. Als de jongere 18 wordt en er is nog geen beslissing 

over zijn verzoek, gaat hij naar een opvangstructuur voor volwassenen. Als de jongere 18 wordt en 

geen verblijfsvergunning meer bezit, moet hij het opvangnetwerk verlaten. 

 
16 Bron: Fedasil, Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; geraadpleegd in september 2022. 
 

https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen/niet-begeleide-minderjarige-vreemdelingen-nbmv
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Sommige niet-begeleide jongeren hebben speciale begeleiding nodig, omwille van hun specifieke 

situatie of kwetsbaarheden. Er werden drie specifieke begeleidingstrajecten opgestart: 

- Begeleiding van minderjarige alleenstaande moeders (in Rixensart): in het 

opvangcentrum van Rixensart is een vleugel speciaal ingericht voor de opvang van niet-

begeleide minderjarige moeders. Deze meisjes verblijven er in een meer familiale 

omgeving, ze krijgen speciale begeleiding bij de zorg voor hun kind, en het centrum heeft 

een crèche. 

- Opvang van niet-begeleide jongeren die geen verzoek om internationale bescherming 

doen (in Sugny): niet alle niet-begeleide minderjarigen dienen een verzoek tot 

internationale bescherming in. Fedasil is wettelijk verplicht om alle minderjarigen op te 

vangen in de opvangstructuur. Voor jongeren die geen verzoek indienen werd een speciale 

begeleiding voorzien in het opvangcentrum van Sugny. Na een eerste opvang in Sugny, 

wordt voor deze jongeren aansluiting gezocht bij andere jongeren in een centrum. 

- Gedragsproblematieken (Time-out) 

Zie ook maatregel 9: België werd al meermaals veroordeeld (o.a. door het Kinderrechtencomité 

van de Verenigde Naties17) wegens het opsluiten van kinderen in gezinseenheden van gesloten 

centra. 

We verwijzen voor meer info naar het Platform Kinderen op de vlucht. Een kind sluit je niet op. 

Punt, UNICEF België. 

12. Toewijzing onafhankelijke en adequaat opgeleide voogd niet-begeleide en gescheiden 

kinderen 

Zie hoger bij 11.1.:… de Dienst Voogdij moet verbeterd worden… (Beleidsnota Asiel en Migratie 

2020). 

13. Diensten die overgang naar volwassenheid ondersteunen 

Zie maatregel 11.3 

Informatie, empowerment, bewustmaking en bevordering van 

mensenrechten 

Bepalingen 14-16 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

 
17 Het Comité concludeerde dat de detentie van deze kinderen een schending van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind inhoudt en herinnert eraan dat "de detentie van een kind op grond van de 
migratiestatus van zijn of haar ouders een schending van de rechten van het kind vormt en in strijd is met 
het beginsel van het belang van het kind, rekening houdend met de schade die gepaard gaat met een 
vrijheidsberoving en de nadelige gevolgen die de detentie kan hebben voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van kinderen en voor hun ontwikkeling, en dat de mogelijkheid om kinderen in administratieve 
detentie te houden als allerlaatste middel niet van toepassing mag zijn in migratieprocedures. 

https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen/time-out
http://www.eenkindsluitjenietop.be/
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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14. Om migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes mondiger te maken en hen in staat 

te stellen toegang te krijgen tot hun rechten, moeten zij relevante en toegankelijke informatie en advies 

krijgen op een manier en in een taal die zij kunnen begrijpen en die ten minste betrekking hebben op: 

14.1  hun fundamentele mensenrechten zoals uiteengezet in het Verdrag tot bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden en andere relevante instrumenten, ook wanneer vrouwen en 

meisjes zich in detentie- en opvangfaciliteiten bevinden; 

14.2  alle meldings- en klachtenmechanismen, in geval van geweld of andere schendingen van rechten door 

overheidsinstanties of particuliere contractanten die namens de staat optreden, met inbegrip van rechten op 

civiele rechtsmiddelen, schadevergoeding en rechtsbijstand; 

14.3  alle in het gastland beschikbare beschermings- en ondersteuningsdiensten tegen alle vormen van 

geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel; 

14.4  alle beschikbare en toegankelijke openbare diensten in het gastland, met name gezondheidszorg, 

waaronder geestelijke gezondheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, [1] leeftijdsgebonden 

en uitgebreide seksuele voorlichting, psychosociale ondersteuning, onderwijs, opleiding in talen en digitale 

technologie, beroepsopleiding, inburgeringsprogramma's, huisvesting en werkgelegenheid. 

15.  De lidstaten worden aangemoedigd om middelen en instrumenten te verstrekken voor de empowerment 

en ondersteuning van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes, op basis van hun 

behoeften en persoonlijke kenmerken. 

16.  De lidstaten worden aangemoedigd om de toegang van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende 

vrouwen en meisjes tot digitale diensten en verbindingen, met inbegrip van internet, te vergemakkelijken, 

met name als diensten en informatie uitsluitend of grotendeels in digitale vorm beschikbaar zijn. 

 

14.  Toegankelijke informatie in een taal die migranten, vluchtelingen en asielzoekende 

vrouwen en meisjes begrijpen 

 

De drie door de overheid erkende onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Payoke, 

Pag-Asa, Sürya) bieden informatie en begeleiding aan slachtoffers van mensenhandel. Het 

Vlaamse centrum Payoke biedt een gebruiksvriendelijke brochure aan in 22 talen. 

 

GAMS Belgique-België (gesubsidieerde vzw) over vrouwelijke genitale verminking:   

- biedt verschillende diensten aan: onthaal, doorverwijzing (medisch-psychosociaal en 

juridisch), en psycho-sociale begeleiding. Dit gebeurt steeds in functie van de situatie, 

noden en vraag van de betrokken personen. GAMS België ontvangt personen die 

geconfronteerd worden met VGV, gedwongen huwelijk en andere vormen van 

gendergerelateerd geweld; 

- het juridische aanbod van GAMS bestaat uit: eerstelijnssteun aan de betrokken gezinnen 

via de psychosociale dienst van GAMS; multidisciplinaire ondersteuning met het 

psychosociale team van GAMS. En verder: een mogelijkheid om de juridische kwesties met 

de deelnemers aan de opleidingen uit te diepen; tweedelijnsondersteuning van advocaten 

en diensten die gespecialiseerd zijn in de rechten van vreemdelingen, wanneer deze 

geconfronteerd worden met complexe juridische situaties. 

- De brochures en handleidingen van GAMS zijn in het Nederlands en Frans beschikbaar. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407#_ftn1
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Zie ook de brochures van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen  

Het aantal talen varieert naargelang de brochure. 

 

Fedasil heeft een uitgebreid aanbod van pedagogisch materiaal over vluchtelingen, asiel en 

migratie. Dit wordt gebruikt voor bezoekers in de opvangcentra, maar staat ook ter beschikking 

voor kinderen, jongeren en hun leerkrachten. Deze publicaties zijn beschikbaar in het Nederlands, 

Frans, Engels. 

 

14.1 Bevordering fundamentele mensenrechten en vrijheden ook ingeval van detentie en 

opvang 

 

Zie ook II Horizontale problemen - Meisjes: 

België werd al meermaals veroordeeld (o.a. door het Kinderrechtencomité van de Verenigde 

Naties18) wegens het opsluiten van kinderen in gezinseenheden van gesloten centra19.  

De huidige regering heeft aangegeven geen kinderen meer op te sluiten in gesloten centra tijdens 

hun ambtstermijn.20 De Beleidsnota Asiel en migratie 2020 (p. 34 e.v.) stelt dat minderjarigen 

kunnen niet vastgehouden worden in gesloten centra. De regering zal tegelijkertijd alternatieve 

maatregelen nemen om te vermijden dat dit misbruikt wordt om de terugkeer onmogelijk te maken. 

Diezelfde regering heeft echter de procedure bij de Raad van State voortgezet om het wettelijk 

kader van de kinderdetentie te kunnen blijven handhaven.  

Sinds het einde van de door de Raad van State bevolen schorsing in oktober 2021, staat de 

Belgische regelgeving opnieuw de opsluiting van kinderen in gesloten centra toe. 

 

14.2 Meldings- en klachtenmechanismen in geval van geweld 

 

Fedasil/Klachten en beroepen:  

Elke bewoner van een opvangstructuur kan een klacht indienen over de leefomstandigheden in de 

opvangstructuur (zoals de veiligheid, het respect voor het privéleven, de infrastructuur enz.) of de 

toepassing van het huishoudelijk reglement.  De klacht wordt behandeld in de opvangstructuur zelf 

en binnen de 7 kalenderdagen moet een schriftelijk antwoord gegeven worden. Indien de klager 

niet tevreden is over het antwoord of indien er geen antwoord is gekomen, kan de bewoner zich 

per brief of per e-mail in het Nederlands, het Frans, het Duits of het Engels richten tot de 

regiodirecteur noord/zuid die, door een volmacht, bevoegd is om een antwoord te geven op de 

klacht binnen de 30 kalenderdagen.  

 
18 Het Comité concludeerde dat de detentie van deze kinderen een schending van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind inhoudt en herinnert eraan dat "de detentie van een kind op grond van de 
migratiestatus van zijn of haar ouders een schending van de rechten van het kind vormt en in strijd is met 
het beginsel van het belang van het kind, rekening houdend met de schade die gepaard gaat met een 
vrijheidsberoving en de nadelige gevolgen die de detentie kan hebben voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van kinderen en voor hun ontwikkeling, en dat de mogelijkheid om kinderen in administratieve 
detentie te houden als allerlaatste middel niet van toepassing mag zijn in migratieprocedures. 
19 Zoals in Repatriëringscentrum127bis te Steenokkerzeel. 
20 Ook het Federaal regeerakkoord 2020, p. 95: Nieuwe plaatsen in gesloten centra zullen prioritair ingevuld 
worden door personen die misdrijven plegen, een gevaar vormen voor de openbare orde, of overlast 
veroorzaken. Minderjarigen kunnen niet vastgehouden worden in gesloten centra. De regering zal 
tegelijkertijd alternatieve maatregelen nemen om te vermijden dat dit misbruikt wordt om de terugkeer 
onmogelijk te maken. 

https://www.cgvs.be/nl/publicaties
https://www.fedasil.be/nl/pedagogie
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
https://www.fedasil.be/nl/klachten-en-beroepen
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Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen/klacht indienen (zie homepagina): wanneer je 

slachtoffer bent van een discriminatie op basis van geslacht. 

 

Vlaamse Ombudsdienst/Genderkamer: Gelijke behandeling op grond van gender, geslacht, 

genderidentiteit of genderexpressie. De Genderkamer maakt er werk van. Ook iedereen met een 

vraag of klacht over grensoverschrijdend gedrag kan bij de Genderkamer terecht. Bij complexe 

situaties die ruimer gaan dan de bevoegdheid van de Genderkamer wordt er samengewerkt met 

andere diensten of wordt men doorverwezen. 

 

14.3 Beschikbare beschermings- en ondersteuningsdiensten tegen alle vormen van 

geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel 

 

o.a. Het nationaal actieplan en de regionale actieplannen tegen gendergerelateerd geweld; 

wetgeving; de drie door de overheid erkende onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel 

(Payoke, Pag-Asa, Sürya), GAMS vzw (vrouwelijke genitale verminking), … 

 

Zie ook bij 14.2. 

 

14.4 Diensten m.b.t. gezondheidszorg, waaronder geestelijke gezondheid, seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten, leeftijdsgebonden en uitgebreide seksuele 

voorlichting, psychosociale ondersteuning, onderwijs, opleiding in talen en digitale 

technologie, beroepsopleiding, inburgeringsprogramma's, huisvesting en werkgelegenheid 

 

Diensten (algemeen) zijn beschikbaar. Er is wel sprake van wachtlijsten, voornamelijk voor 

geestelijke gezondheidzorg en kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting + sociale huisvesting. 

 

In Franstalig België zijn er de Centres des Planning Familial. 

 

FEDASIL geeft echter zelf in een recente studie aan dat sommige van deze diensten moeilijk 

toegankelijk zijn. De gezondheidsdiensten die in de centra worden aangeboden, zijn overbevolkt 

en externe diensten hebben lange wachtlijsten en zijn niet gemakkelijk bereikbaar voor mensen 

die in plattelandsgebieden wonen.21 

 

Wat betreft vrijwillige zwangerschapsafbreking zijn er problemen: Vrouwen zonder wettig 

verblijf die een vrijwillige zwangersafbreking (VZA) wensen kunnen deze theoretisch verkrijgen 

binnen de procedure van Dringende Medische Hulp (DMH). Maar in de praktijk botsen deze 

vrouwen op zeer veel obstakels waardoor hun recht op een veilige abortus in het gedrang komt. 

Om vrouwen effectieve toegang te verlenen tot VZA moet de DMH-procedure vereenvoudigd en 

geharmoniseerd worden met, onder meer : 

- een onmiddelijke tijdelijke tenlastename (‘tijdelijke kaart’) 

- een versneld sociaal onderzoek 

- De vrije keuze van de zorgverstrekker garanderen 

 
21 Fedasil, Studie over de noden van kwetsbare personen, 2018. 
 

https://igvm-iefh.belgium.be/nl
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/gender-en-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.fedasil.be/nl/nieuws/opvang-asielzoekers/studie-over-de-noden-van-kwetsbare-personen
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- Informatie, opleiding en sensibilisering van de eerstelijnswerk.st.ers over de toegang tot DMH en 

VZA 

- De periode waarbinnen een abortus mogelijk is, moet opgetrokken worden van 12 weken naar 18 

weken zwangerschap  

- De verplichte reflectietijd van 6 dagen moet worden afgeschaft.22 

 

15. Middelen voor empowerment en ondersteuning van migranten-, vluchtelingen- en 

asielzoekende vrouwen en meisjes 

 

GAMS Belgique-België (gesubsidieerde vzw):  Traject voor asielzoeksters die vrouwelijke genitale 

verminking (VGV) ondergingen of hier een risico op lopen: De Europese richtlijnen (art. 21 

herschikking van de opvangrichtlijn; art. 4.3 herschikking van de procedurerichtlijn), het Verdrag 

van Istanbul en de Belgische wetgeving inzake de opvang van asielzoekers/-sters verplichten 

lidstaten ertoe specifieke acties op te zetten om kwetsbare groepen te beschermen. 

Dit traject VGV heeft als doel een gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen voor de identificatie 

en begeleiding van asielzoeksters (vrouwen en meisjes) die VGV ondergingen of het risico lopen 

de praktijk te ondergaan. Het traject werd opgezet in het kader van het project FGM Global 

Approach, gefinancierd door het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en 

uitgewerkt door GAMS België vzw (medische en socio-culturele aspecten) en INTACT vzw 

(juridische aspecten) op basis van input van de teams actief op het terrein. Hiertoe werd een 

nationale werkgroep samengesteld, die gestuurd wordt door een begeleidingscomité van Fedasil. 

 

De drie door de overheid erkende onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Payoke, 

Pag-Asa, Sürya) bieden informatie en begeleiding aan slachtoffers van mensenhandel. 

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen: basisinfo asielprocedure, starbabbels, infolijn, netwerk organisaties 

vluchtelingen, vormingen voor buddywerkingen,… 

 

16. Toegang tot digitale diensten en verbindingen vergemakkelijken voor migranten-, 

vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes 

 

FOD Economie: Women in digital. National and intersectoral strategy 2021-2026 

Dit plan bevat vijf strategische doelstellingen: 

- Ervoor zorgen dat meer vrouwen afstuderen in de digitale sector 

- Bevordering van de integratie van alle vrouwen in de digitale arbeidswereld en/of in de 

digitale sector 

- Bevorderen van het behoud van vrouwen in de digitale sector 

- Nieuwe imago’s creëren 

- De genderkloof wegwerken bij specifieke doelgroepen; o.a. 5.2 Het promoten van culturele 

diversiteit in de technologische en deze sector bij vrouwen van buitenlandse herkomst 

promoten 

 
22 Dit is een gemeenschappelijk standpunt op initiatief van Dokters van de Wereld, o.a. door de 
Vrouwenraad ondertekend, 28 september 2022. 

https://gams.be/nl/traject-vgv/
https://gams.be/nl/traject-vgv/
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Online/woman-in-digital-national-and-intersectoral-strategy-2021-2026-nl.pdf
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Toegang tot justitie 

Bepalingen 17-21 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

17. Migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes moeten toegang hebben tot nationale 

en internationale civiele, administratieve en strafrechtelijke rechtsmiddelen, om hun rechten effectief uit te 

oefenen en/of actie te ondernemen in geval van schending van die rechten in overeenstemming met de 

relevante nationale en internationale normen en instrumenten. 

18. Toegang tot juridisch advies en kosteloze rechtsbijstand moet worden verleend, onder de voorwaarden 

van het interne recht, om migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes te ondersteunen 

die het slachtoffer zijn van enigerlei vorm van geweld tegen vrouwen en mensenhandel mensen, door middel 

van strafrechtelijke, administratieve en civielrechtelijke procedures, al naar gelang het geval, met inbegrip 

van het instellen van vorderingen tot schadevergoeding en rechtsmiddelen tegen de daders. 

19. Tolken, met inbegrip van gebarentaaltolken, juridische professionals en interculturele bemiddelaars, alle 

professionals en bij voorkeur vrouwen, moeten beschikbaar zijn om migranten-, vluchtelingen- en 

asielzoekersvrouwen en -meisjes bij te staan bij het indienen van eerste klachten, gedurende de gehele 

rechtsgang en bij het verzoeken om herstelbetalingen, evenals in het kader van de asielprocedures, onder 

de voorwaarden voorzien door het interne recht. 

20. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat migranten-, vluchtelingen- en asielzoekersvrouwen en -meisjes 

tijdens civiele, administratieve of strafrechtelijke procedures onder dezelfde voorwaarden als onderdanen als 

eisers, beklaagden of getuigen worden ondersteund. 

21. Bij het bepalen van hun individuele situatie en behoeften, in civiele, administratieve en strafrechtelijke 

procedures, moet een intersectionele en gendergevoelige benadering van migranten-, vluchtelingen- en 

asielzoekende vrouwen en meisjes worden gevolgd, met name wanneer beslissingen van invloed zijn op 

hun juridische status. 

17. Toegang tot nationale en internationale civiele, administratieve en strafrechtelijke 

rechtsmiddelen 

Administratieve rechtsmiddelen: De verzoeker die een beslissing tot niet-ontvankelijkheid ontvangt 

van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, kan een beroep in volle 

rechtsmacht indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

18. Toegang tot juridisch advies en kosteloze rechtsbijstand 

Mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden is er een recht op een pro-deo advocaat en/of 

kosteloze gerechtsbijstand (vermindering van procedurekosten: bijvoorbeeld een vrijstelling van 

rolrechten voor bepaalde procedures). 

19. Beschikbaarheid van tolken, met inbegrip van gebarentaaltolken, juridische 

professionals en interculturele bemiddelaars, alle professionals en bij voorkeur vrouwen, 

bij indienen van klachten, indienen herstelbetalingen en bij asielprocedures 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://www.rvv-cce.be/nl
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/juridisch-advies/pro-deo-advocaat-en-gerechtskosten/pro-deo-advocaat
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/juridisch-advies/pro-deo-advocaat-en-gerechtskosten/kosteloze-rechtsbijstand
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Het CGVS doet beroep op een 200-tal vertalers-tolken die samen ongeveer 100 verschillende 

talen of dialecten spreken.23  

Bij Fedasil kunnen asielzoekers de hulp van een tolk vragen.24  

In Vlaanderen worden sociale tolken ingezet; o.a. bij onthaal, integratie en inburgering; bij opvang 

van asielzoekers.25 

Aanbeveling Vrouwenraad: 

Advocaten, maatschappelijk werkers, tolken, … alle professionals die werken met vrouwen in 

asielprocedure moeten kunnen beschikken over een checklist/toolbox waarin volgende items aan 

bod komen (met informatie, ook voor hun cliënteel): beroepsgeheim/vertrouwelijkheid; de vrouw 

alleen kunnen spreken (zonder partner en/of kinderen); nagaan van trauma’s en/of intrafamiliaal 

geweld en geweld onderweg; het belang van de vertrouwensband; doorverwijzen naar 

gespecialiseerde instanties; medische ondersteuning; vrouwelijk genitale verminking; gedwongen 

huwelijken; mentale gezondheid (hoe werken trauma’s: wat zeggen experten daarover,…); 

LGBTQI+; slachtoffers van seksueel geweld; slachtoffers van mensenhandel; sociale en juridische 

begeleiding.  

20. Dezelfde ondersteuning als onderdanen bij administratieve of strafrechtelijke 

procedures 

Zie hoger bij 17 en 18. 

Mensen zonder wettig verblijf hebben een zeer beperkte toegang tot rechten en diensten in België. 

Veel rechten worden alleen maar toegekend aan mensen die een geldig verblijfsdocument 

hebben. 

Nochtans, de Grondwet en bepaalde internationale verdragen garanderen ook rechten aan 

mensen zonder wettig verblijf, zoals bv. het recht op gezondheidszorg, onderwijs voor 

minderjarigen, het recht om te huwen, enz.26   

• Huisvesting 

• Gezondheidszorg 

• Huwelijk en gezin 

• Tewerkstelling 

• Vrijwilligerswerk 

• Onderwijs 

• Jeugdhulp 

• Basisbankdienst 

• Sociaal-juridische rechtshulp 

 
23 Zie: CGVS/Vertaler-tolk; geraadpleegd in september 2022. 
24 Zie: Fedasil/Hulp van een tolk ; geraadpleegd in september 2022 
 
25 Zie Agentschap Integratie en Inburgering/Werken als sociaal tolk ; geraadpleegd in september 2022 
 
26 Bron: Agentschap Integratie en Inburgering/Rechten van mensen zonder wettig verblijf; geraadpleegd in 
september 2022 

https://www.agii.be/huisvesting
https://www.agii.be/gezondheidszorg
https://www.agii.be/huwelijk-en-gezin
https://www.agii.be/tewerkstelling
https://www.agii.be/vrijwilligerswerk-0
https://www.agii.be/onderwijs
https://www.agii.be/jeugdhulp
https://www.agii.be/basisbankdienst-1
https://www.agii.be/sociaal-juridische-rechtshulp
https://www.cgvs.be/nl/jobs/vertaler-tolk
https://www.fedasilinfo.be/nl/hulp-van-een-tolk
https://www.integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/opleiding-sociaal-tolk/werken-als-sociaal-tolk
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/mensen-zonder-wettig-verblijf/rechten-van-mensen-zonder-wettig-verblijf#:~:text=Zonder%20wettig%20verblijf%20zijn%2C%20betekent,recht%20om%20te%20huwen%2C%20enz.
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21. Intersectionele en gendergevoelige benadering bij bepalen individuele situatie en 

behoeften, in civiele, administratieve en strafrechtelijke procedures 

? 

Kunstmatige intelligentie, geautomatiseerde besluitvorming en 

gegevensbescherming 

Bepalingen 22-25 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

22. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat een mensenrechteneffectbeoordeling, met het oog op 

gendergelijkheid, wordt uitgevoerd vóór de invoering van kunstmatige intelligentie en geautomatiseerde 

besluitvormingssystemen op het gebied van migratie. 

23. Elk ontwerp, ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie en geautomatiseerde 

besluitvormingssystemen door de publieke of private sector of door dienstverleners en contractanten moet 

niet-discriminerend zijn, in overeenstemming met de privacybeginselen, transparant zijn en duidelijke 

bestuursmechanismen hebben, in de context van: 

23.1 besluitvorming over grens- en immigratiecontrole, met inbegrip van beslissingen met betrekking tot 

binnenkomst of terugkeer; 

23.2 migratiebeheer, inclusief het gebruik van biometrische informatie; 

23.3  politie en veiligheid van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes; 

23.4  het verlenen van diensten aan migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes. 

24. Relevante maatschappelijke organisaties van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende 

vrouwen moeten worden betrokken bij discussies over de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 

technologieën die op hen van invloed zijn. 

25. Met betrekking tot gegevensbescherming, en rekening houdend met de bijzondere 

kwetsbaarheidssituaties van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes, moeten de 

relevante autoriteiten: 

25.1 de vertrouwelijkheid, veiligheid en in het algemeen de bescherming van persoonsgegevens waarborgen 

in overeenstemming met het interne recht en toepasselijke internationale verplichtingen; 

25.2 dergelijke gegevens niet doorgeven aan het land van herkomst zonder geldige rechtsgrond en zonder 

aan de betrokkene uit te leggen, in een taal die hij begrijpt, welke gegevens worden doorgegeven, met welk 

doel en onder welke voorwaarden, inclusief het verstrekken van de mogelijkheid om hun rechten uit te 

oefenen, met name het recht op toegang, bezwaar, rechtsmiddelen of het vragen om bijstand van een 

toezichthoudende autoriteit als er geen wettelijke uitzondering van toepassing is. 

De beleidsnota Asiel en migratie 2020-2021 (p. 13 e.v.) voorziet de uitbouw van een beleid van 

modern en professioneel databeheer op basis waarvan er scherpe prognoses gemaakt worden 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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over de stand van de asiel-, opvang- en migratieketen. Zo kunnen steeds snel gepaste 

maatregelen genomen worden. De verschillende bevoegde instanties worden hierbij betrokken. De 

Dienst Vreemdelingenzaken zal ondersteund worden bij de digitalisering van een aantal processen 

(ontwikkeling van elektronisch platform voor de aanvragen voor een gecombineerde vergunning 

inzake arbeidsmigratie; inventarisatie van de knelpunten van de gegevensuitwisseling met de 

gemeenten; onderzoek hoe het digitaal dossierbeheer moet worden vernieuwd en welke 

processen geautomatiseerd kunnen worden,…). Wat betreft het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen wordt gewerkt aan de realisatie van een reëel elektronisch dossier 

waarbij de behandeling van een verzoek om internationale bescherming volledig wordt 

gedigitaliseerd. 

Samenwerking met het maatschappelijk middenveld 

Bepalingen 26-27 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

26. De lidstaten dienen samen te werken met en steun te verlenen aan migranten- en 

vluchtelingenvrouwenorganisaties, vrouwenrechtenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties 

die de universele mensenrechten van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekersvrouwen en -meisjes 

verdedigen en hen verdedigen en versterken. 

27. Vrouwenorganisaties van migranten en vluchtelingen, waaronder in voorkomend geval ook 

vrouwenorganisaties van Roma en Reizigers, moeten worden geraadpleegd bij het uitstippelen van migratie-

, asiel- en integratiebeleid. 

26. Samenwerking overheden met + steun aan betrokken organisaties 

Diverse vrouwenrechtenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties ontvangen 

subsidies van de federale en/of regionale overheden. Ze moeten resultaatsverbintenissen 

nakomen. 

27. Raadpleging vrouwenorganisaties van migranten en vluchtelingen 

Het NAP Gendergerelateerd geweld 2021-2025 voorziet op een aantal vlakken samenwerking 

met het middenveld: 

- Pijler II Een geïntegreerd beleid voeren waarbij alle sectoren en het maatschappelijk 

middenveld worden betrokken om samen op te treden tegen gendergerelateerd geweld, en 

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzamelen om de kennis over gendergerelateerd 

geweld te verbeteren. 

- In 2022 is een Nationaal Platform middenveld opgericht.27  

 
27 Hiermee wordt specifiek tegemoetgekomen aan de aanbevelingen van het eindrapport van GREVIO, aen 
aan de aanbevelingen van het Comité van de Partijen om een doeltreffender coördinatiemechanisme in te 
stellen voor de monitoring van het NAP, in overeenstemming met het Verdrag van Istanbul. 
Het Nationaal Platform heeft tot doel het maatschappelijk middenveld meer te betrekken bij de uitvoering, 
monitoring en evaluatie van het beleid inzake gendergerelateerd geweld. Dit orgaan/platform is mee 
 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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Dit gegeven is ook relevant voor Pijler VI van het NAP: Ervoor zorgen dat in het asiel- en 

migratiebeleid rekening wordt gehouden met gendergerelateerd geweld. 

In het Nationaal Platform middenveld zijn onder meer volgende organisaties vertegenwoordigd: 

GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Génitales féminine), La Voix des Femmes. 

Gegevensverzameling, onderzoek en monitoring 

Bepalingen 28-30 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

28. De lidstaten moeten de verzameling van ten minste naar leeftijd en geslacht uitgesplitste gegevens over 

migratie-, vluchtelingen- en asielkwesties ondersteunen, met name over slachtoffers van geweld tegen 

vrouwen, met inbegrip van mensenhandel, en ervoor zorgen dat de toepasselijke 

gegevensbeschermingsvereisten worden nageleefd . 

29. Onderzoek , monitoring en evaluatie van migratie-, integratie- en asielbeleid vanuit het oogpunt van 

gendergelijkheid, met name met betrekking tot het voorkomen van schendingen van de grondrechten van 

vrouwen en meisjes, moeten op alle niveaus worden ondersteund en over voldoende middelen worden 

beschikt. 

30. De verzamelde gegevens en de resultaten van dergelijk onderzoek en dergelijke evaluatie moeten 

worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en aanpassing van het overheidsbeleid op deze gebieden op 

alle niveaus 

De Beleidsnota Asiel en migratie 2020-2021 kondigt aan (p. 11): Met het oog op evidence-based 

beleid:…het publiek maken van actuele cijfers en beslissingen moet het beleid duidelijker maken 

en indianenverhalen de wereld uithelpen. Het asiel- en migratiebeleid wekt bij veel mensen 

emoties los, met als gevolg veel “fake news” dat via allerlei kanalen verspreid wordt. De remedie 

daartegen is een overheid die open kaart speelt en zo snelle factchecks eenvoudiger maakt. Er 

wordt een toegankelijke website opgericht waarop de belangrijkste cijfergegevens, beslissingen, 

wetswijzigingen en algemene en duidende info inzake asiel- en migratie zullen verschijnen. Veel 

van dit cijfermateriaal is vandaag al beschikbaar en eenvoudig te raadplegen. Toch zijn er nog 

blinde vlekken. Meer transparantie en actuele informatie zal deze onduidelijkheid wegnemen. 

IBZ28 Vreemdelingenzaken publiceert volgende statistieken: 

Nationale statistieken 

➢ Jaarlijkse statistieken 2012-2021 

 
verantwoordelijk voor de onafhankelijke monitoring van het NAP 2021-2025, voor het uitbrengen van een 
officieel advies over de uitvoering van het NAP bij de tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie, en voor het 
uitbrengen van advies aan de IDG of het toekomstige Multidisciplinair Expertisecentrum op hun verzoek of 
op eigen initiatief in het kader van de uitvoering van het NAP.  
 
28 = Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
https://dofi.ibz.be/nl/themes/figures/international-protection/nationale-statistieken
https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2022-03/Verzoeken%20om%20internationale%20bescherming%20-%20Jaarlijkse%20statistieken%202012-2021.pdf
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- Verzoekers om internationale bescherming: geen data naar geslacht opgesplitst, behalve 

bij de indicator: Verzoekers om internationale bescherming die verklaren niet-begeleide 

minderjarige vreemdeling (NBMV) te zijn op het moment van het indienen van het verzoek 

➢ Ook maandelijks statistieken 

Europese statistieken (Eurostat) 

➢ Internationale bescherming 

Asielzoekers naar type aanvrager, staatsburgerschap, leeftijd en geslacht - jaarlijkse 

geaggregeerde gegevens: data per EU27-lidstaat; ingediende aanvragen, aanvragen in 

behandeling, afstand (ingetrokken asielaanvragen per nationaliteit, leeftijd en geslacht jaarlijks en 

maandelijks. De statistieken over de beslissingen in eerste aanleg, de definitieve beslissingen, de 

intrekking van een status of de hervestigde personen) zijn beschikbaar op de site van Eurostat, op 

het volgende adres: https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-

migration/data/database 

➢ Dublin-statistieken: over de toepassing van de verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin). 

- Aanvragen tot overname of terugname; binnenkomende verzoeken per verzoekend land 

(type verzoek en wettelijke bepaling) en buitengaande verzoeken per aangezocht land 

(type verzoek en wettelijke bepaling).  

- Aanvragen tot overname of terugname in behandeling 

- Beslissingen m.b.t. binnenkomende en buitengaande Dublin-verzoeken en unilaterale 

beslissingen per partnerland en type beslissing 

- Met variabele geslacht 

Myria29 

Verzamelt cijfers over toegang tot het grondgebied; internationale bescherming (gegevens 

geslacht) en staatloosheid; recht op een gezinsleven; economische migratie; studiemigratie; 

irregulier verblijf en regularisatie (humanitair verblijf); terugkeer, detentie en verwijdering; 

procedures en beroep; verschil in behandeling; nationaliteit (gegevens geslacht); economische 

uitbuiting; gedwongen misdrijf; mensenhandel en mensensmokkel (jaarlijks een onafhankelijk en 

openbaar jaarverslag waarin het de evolutie en de resultaten van de strijd tegen mensenhandel en 

mensensmokkel evalueert; wordt overgemaakt aan de regering en aan het parlement); seksuele 

uitbuiting; uitbuiting van de bedelarij. 

Geslacht wordt niet consequent als variabele toegepast, laat staan dat er kruisingen mogelijk zijn 

met andere variabelen. 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

Cijfers: 

 
29 Myria is het Federaal Migratiecentrum. Sinds 15 maart 2014 vervult het als autonome openbare instelling 
in alle onafhankelijkheid drie complementaire wettelijke opdrachten: waken over de grondrechten van 
vreemdelingen; informeren over de aard en de omvang van de migratiestromen; de strijd tegen 
mensenhandel en mensensmokkel stimuleren. 

https://dofi.ibz.be/nl/themes/figures/international-protection/europese-statistieken
https://dofi.ibz.be/nl/themes/figures/international-protection/european-statistics/internationale-bescherming
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
https://dofi.ibz.be/nl/themes/chiffres/protection-internationale/statistiques-europeennes/dublin-statistieken
http://www.myria.be/nl/publicaties/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6Im5sXC9wdWJsaWNhdGllcyIsImNhdGVnb3J5Omdyb3VuZHMiOiIyMzEiLCJyZXF1aXJlX2FsbCI6ImNhdGVnb3J5In0
http://www.myria.be/nl/publicaties/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6Im5sXC9wdWJsaWNhdGllcyIsImNhdGVnb3J5Omdyb3VuZHMiOiIyMzEiLCJyZXF1aXJlX2FsbCI6ImNhdGVnb3J5In0
https://www.cgvs.be/nl/cijfers
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Maandelijks statistieken verzoekers om internationale bescherming: o.a. tussenbeslissingen, 

eindbeslissingen, aantal personen van wie het statuut werd ingetrokken of opgeheven, per land 

(Afghanistan, Palestina, Syrië, Eritrea, Oekraïne, Turkije, Georgië, Moldavië, Guinee, Irak, andere 

landen),… 

Geen m/v gegevens gepubliceerd op de website. 

Fedasil 

Cijfers: 

Aantal opvangplaatsen; bezettingsgraad; opgevangen personen; gezinssamenstelling bewoners in 

% (families, alleenstaande mannen, alleenstaande vrouwen, niet-begeleide minderjarigen); 

vrijwillige terugkeerders; hervestiging van vluchtelingen. 

Geen m/v gegevens gepubliceerd op de website; noch over andere variabelen. 

Politionele criminaliteitsstatistieken 

Deze bevatten data over aangiftes bij de politie over: 

- Gedwongen huwelijken  

- Mensenhandel (niet uitgesplitst naar type – waaronder seksueel geweld) 

- Vrouwelijke genitale verminking 

- Familiaal geweld, verkrachting, aanranding van de eerbaarheid, uitbuiting van iemands 

ontucht  

Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen 

Schatting van de prevalentie van in België wonende vrouwen en meisjes die vrouwelijke genitale 

verminking ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden, 2022. 

UN-MENAMAIS onderzoek Seksueel geweld in België 2021 

Het onderzoek30 herbevestigt ook eerder onderzoek dat verzoekers om internationale 

bescherming, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf niet enkel kwetsbaar zijn voor 

seksueel geweld voor en tijdens hun vlucht, maar dit ook na aankomst in Europa en België blijven. 

Bij deze groep toonde de studie aan dat 84% ooit seksueel geweld had meegemaakt. Voor 61% 

van de slachtoffers gebeurde dit seksueel geweld in de 12 maanden die voorafgingen aan hun 

deelname aan de studie: de meeste slachtoffers verbleven op dat moment al in België. 

Wij pleiten voor gecentraliseerde data over: gemelde incidenten van gendergerelateerd geweld 

tegen vrouwen en meisjes die pas aangekomen zijn en internationale bescherming vragen; 

 
30 Keygnaert I, De Schrijver L, Cismaru Inescu A, Schapansky E, Nobels A, Hahaut B, Stappers C, De Bauw 
Z, Lemonne A, Renard B, Weewauters M, Nisen L, Vander Beken T & Vandeviver C (2021) Understanding 
the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of sexual violence in Belgium. Belspo brain: 
https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FinalReports/UN-MENAMAIS_FinalRep_v2.pdf  
 

https://www.fedasil.be/nl/statistics
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/20220624_fgm_prevalencestudy_short_nl.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/20220624_fgm_prevalencestudy_short_nl.pdf
https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/FinalReports/UN-MENAMAIS_FinalRep_v2.pdf
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vormen van gendergerelateerd geweld door personeel en door vluchtelingen in opvangfaciliteiten, 

mensenhandel/seksueel geweld, bij huispersoneel.  

Voor meer info en data zie ook: Migration Data Portal; Global data Hub on human trafficking van 

de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de VN 

III. Bescherming en ondersteuning 
Bepalingen 31-42 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

31. De lidstaten dienen migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes te beschermen 

tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel. 

32. Er moeten maatregelen worden genomen om migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en 

meisjes te beschermen tegen haatzaaiende uitlatingen en seksisme. 

33. De lidstaten dienen specifieke maatregelen te ontwikkelen ter bestrijding van seksuele uitbuiting van 

migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes, met inbegrip van de vraag naar dergelijke 

uitbuiting; dit omvat beschermende, punitieve, preventieve en educatieve maatregelen. De lidstaten moeten 

ook maatregelen nemen om het toezicht en de bewustwording te vergroten, zodat slachtoffers kunnen 

worden geïdentificeerd en passende ondersteuning en herstel mogelijk zijn. 

34. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat cultuur, gebruiken, religie, traditie of zogenaamde "eer" niet 

worden beschouwd als rechtvaardiging voor uitbuiting van of geweld tegen vrouwen en meisjes. 

35. De lidstaten moeten zorgen voor effectieve toegang voor migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende 

vrouwen en meisjes, met of zonder kinderen, tot opvangcentra voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen, 

met inbegrip van mensenhandel, ongeacht hun wettelijke status. 

36. Er moeten algemene en gespecialiseerde ondersteunende diensten worden verleend aan slachtoffers 

van geweld tegen vrouwen en slachtoffers van mensenhandel, met inbegrip van degenen die worden 

opgevangen in transit-, opvang- en huisvestingsfaciliteiten. Dit omvat ten minste kortdurende en langdurige 

psychologische ondersteuning en gezondheidszorg, waaronder geestelijke gezondheidszorg, traumazorg, 

seksuele en reproductieve gezondheidszorg, onmiddellijke medische ondersteuning en het verzamelen van 

forensisch medisch bewijs in gevallen van verkrachting en aanranding, evenals als begeleiding en advies. 

37. De lidstaten moeten migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes toegang verlenen 

tot beschikbare compensatieregelingen, maatregelen of andere programma's die gericht zijn op de 

integratie of re-integratie van slachtoffers van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel, in 

overeenstemming met het interne recht. 

38. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes 

geen sancties opgelegd krijgen, met inbegrip van het verlies van de legale migratie- of 

vluchtelingenstatus, als gevolg van hun uitbuiting als slachtoffer van mensenhandel. 

39. Er moet een multi-agency, slachtoffergerichte aanpak worden aangenomen die secundaire victimisatie 

voorkomt en gericht is op de empowerment van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en 

meisjes, met inbegrip van migranten- en vluchtelingenvrouwenorganisaties, wat betreft aangelegenheden 

die verband houden met hun bescherming en ondersteuning. 

https://www.migrationdataportal.org/
https://www.ctdatacollaborative.org/
https://www.iom.int/
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407


Vrouwenraadnota en aanbevelingen Bescherming rechten van migranten-, vluchtelingen- en vrouwen en 

meisjes die asiel zoeken - Gendergerelateerd geweld tegengaan - 2022 

 
40 

40 

40. Opleiding en bewustmaking in zaken die verband houden met geweld tegen vrouwen, mensenhandel, 

gendergelijkheid en interculturele kwesties moeten voldoende worden gefinancierd en aan alle relevante 

autoriteiten en personeel worden verstrekt om hen in staat te stellen: 

40.1  snel slachtoffers identificeren, waar mogelijk in samenwerking met relevante hulporganisaties, 

risicobeoordelingen uitvoeren, slachtoffers informeren over hun rechten, doorverwijzen naar relevante 

autoriteiten en bescherming, behandeling en zorg bieden aan migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende 

vrouwen en meisjes die slachtoffers van alle vormen van geweld, met inbegrip van mensenhandel; 

40.2  zich bewust zijn van de moeilijkheden die migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en 

meisjes kunnen ondervinden bij het bekendmaken van geweld tegen vrouwen en mensenhandel, vanwege 

hun onzekere juridische status, het niet beschikbaar zijn van hoogwaardige tolkdiensten, een gebrek aan 

kennis van hun rechten en van de relevantie van hun ervaringen met geweld in verband met migratie-

/asielbeslissingen, sociaal stigma, armoede en gebrek aan steun voor hen. 

41. In alle relevante staats- en particuliere instellingen moeten gemakkelijk toegankelijke mechanismen 

aanwezig zijn om incidenten van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel, te kunnen melden 

aan het personeel en door het personeel. De lidstaten moeten zorgen voor toegang tot leeftijds- en 

gendergevoelige telefonische hulplijnen, procedures voor doorverwijzing naar andere geschikte instanties en 

medische en psychologische behandeling om het melden te vergemakkelijken. 

42. Er moet een individuele risicobeoordeling en risicobeheer van geweld tegen migranten-, vluchtelingen- 

en asielzoekende vrouwen en meisjes worden uitgevoerd, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden 

met hun mogelijk verhoogde kwetsbaarheid, met name vanwege hun onzekere juridische status. 

31. Bescherming tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van 

mensenhandel 

Wetgeving seksueel strafrecht (FOD Justitie); wetgeving mensenhandel (website Myria); Nationaal 

actieplan en regionale actieplannen tegen gendergerelateerd geweld (zie hoger, p. 9 e.v.); drie 

door overheid erkende centra onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Payoke, Pag-

Asa, Sürya), GAMS vzw (vrouwelijke genitale verminking),… 

32. Maatregelen tegen haatzaaiende uitlatingen en seksisme 

Wetgeving België:  

- zie IGVM/seksismewet;  wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare 

ruimte: vormen van seksuele straatintimidatie en seksuele intimidatie op openbare plaatsen 

zijn strafbaar. 

- Zie UNIA/Wanneer zijn beledigingen en haatboodschappen strafbaar? 

33. Specifieke maatregelen tegen seksuele uitbuiting: bescherming, bestraffing, preventie 

en educatie 

Zie ook 31; wetgeving seksueel strafrecht met in begrip van mensenhandel; drie door overheid 

erkende centra onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Payoke, Pag-Asa, Sürya: 

psychologische begeleiding, juridische en administratieve bijstand, individuele stappenplannen 

voor toekomst, zoals begeleiding naar werk); 7 Zorgcentra na seksueel geweld. 

https://justitie.belgium.be/nl/themas/veiligheid_en_criminaliteit/seksuele_misdrijven#:~:text=Om%20seksuele%20misdrijven%20beter%20aan,uitbating%20van%20sekswerk%20werd%20gedecriminaliseerd.
https://www.myria.be/nl/mensenhandel-smokkel/wetgeving
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/discriminatie/seksisme/seksismewet
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/samenleving/haatboodschappen/wanneer-strafbaar
https://www.seksueelgeweld.be/zorgcentra-na-seksueel-geweld-wat-voor-wie-waar
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34. Cultuur, gebruiken, religie, traditie of zogenaamde "eer" niet beschouwd als 

rechtvaardiging voor uitbuiting of geweld tegen vrouwen en meisjes 

Zie hoger bij Wetgeving België: o.a. vrouwelijke genitale verminking; gedwongen huwelijken en 

wettelijk samenwonen. 

Uit het NAP Gendergerelateerd geweld 2021-2025:  

p. 11: Eergerelateerd geweld wordt in België beschouwd als een flagrante schending van de 

mensenrechten en de fundamentele vrijheden, als geweld dat hoofdzakelijk wordt gepleegd ten overstaan 

van vrouwen en dat is gebaseerd op tradities waarin een patriarchale familiestructuur overheerst. 

Eergerelateerd geweld kan echter ook mannen treffen. 

p. 17: Zoals bepaald in het Verdrag van Istanbul, is het essentieel om de mentaliteit te veranderen door 

"veranderingen in de sociaal-culturele gedragspatronen van vrouwen en mannen te bevorderen met het oog 

op het uitroeien van vooroordelen, gebruiken, tradities en alle andere praktijken. Gebaseerd op het idee van 

de minderwaardigheid van vrouwen of op een stereotiepe rol van vrouwen en mannen”. 

Brochure van het IGVM en Zijn in beweging tegen geweld, Eergerelateerd geweld. Hoe ga je 

hiermee om als professional? (2013) 

Brochure IGVM, Risicotaxatieinstrument eergerelateerd geweld (2016) 

In november 2021 stelde BPB (Brussels Plaatselijke Besturen) een bewustmakings- en 

informatiebrochure voor, gericht op potentiële slachtoffers (d.w.z. jonge meisjes), met de titel "Mijn 

huwelijk, mijn keuze!”. De brochure is opgesteld in samenwerking met verenigingen die in contact 

staan met slachtoffers en de bedoeling is dat gemeentediensten en aanverwante organisaties 

(jeugdhuizen, gezondheidscentra, gemeentescholen, enz.) de brochure bezorgen aan potentiële 

slachtoffers. Aangezien de slachtoffers zich doorgaans in een moeilijke situatie bevinden (sterk 

gecontroleerd, weinig zelfstandig, in een mogelijke tweestrijd tussen trouw aan hun familie en de wens 

te vluchten), blijft voorzichtigheid geboden en is de brochure zo opgesteld dat ze discreet kan worden 

verspreid, zodat de omgeving niet gealarmeerd wordt en de jonge meisjes dus niet in gevaar worden 

gebracht. 

De brochure is sinds september 2022 beschikbaar in 16 andere talen, die zijn geselecteerd op basis 

van de realiteit waarmee professionals op het terrein te maken krijgen. Het gaat om het Albanees, 

Engels, Arabisch, Berbers, Spaans, Hindi, Urdu, Pashto, Perzisch, Romani, Roemeens, Russisch, 

Servisch, Somalisch, Tsjechisch en Turks. 

 

35.  Effectieve toegang tot opvangcentra voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen, met 

inbegrip van mensenhandel, ongeacht hun wettelijke status 

Slachtoffers van mensenhandel kunnen terecht bij één van de drie door de overheid erkende 

onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel: Payoke, Pag-Asa, Sürya. 

Wat betreft vluchthuizen en opvangcentra voor slachtoffers van familiaal geweld (Vlaanderen) is er 

recht op opvang (schriftelijke vraag Vlaams Parlement: Vluchthuizen en opvangcentra voor 

slachtoffers van intrafamiliaal geweld, nr. 268; 30 januari 2020): het probleem is dat er geen 

subsidies zijn voor de plaatsen die vrouwen zonder papieren innemen. Dus, het zijn subsidiaire 

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/20211125-nap-2021-2025-clean-nl.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/67%20-%20Eergerelateerd%20geweld_NL.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/67%20-%20Eergerelateerd%20geweld_NL.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/risicotaxatie_instrument_eergerelateerd_geweld
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1533858
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1533858
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plaatsen wanneer de vluchthuizen ertoe bereid zijn; het is een kwestie van keuze van de 

vluchthuizen. 

Vluchthuizen en vrouwenopvangcentra moeten voldoende middelen hebben om vrouwen/meisjes 

zonder papieren op te vangen. 

36. Algemene en gespecialiseerde ondersteunende diensten aan slachtoffers van geweld 

tegen vrouwen en slachtoffers van mensenhandel, met inbegrip van degenen die worden 

opgevangen in transit-, opvang- en huisvestingsfaciliteiten 

Slachtoffers van mensenhandel kunnen terecht bij één van de drie door de overheid erkende 

onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel: Payoke, Pag-Asa, Sürya. Ze worden daar ook 

begeleid. 

In Vlaanderen kunnen slachtoffers van familiaal geweld in principe terecht in vluchthuizen en 

opvangcentra voor slachtoffers van familiaal geweld (zie hierboven punt 35).  

Slachtoffers van seksueel geweld kunnen zich aanmelden bij de Zorgcentra na seksueel geweld. 

2% van de slachtoffers die zich tussen 2017 en 2021 aanmelden in de Zorgcentra Brussel, Gent 

en Luik was zonder wettig verblijf.31 

37. Toegang tot beschikbare compensatieregelingen, maatregelen of andere programma's 

gericht op de integratie of re-integratie van slachtoffers van geweld tegen vrouwen, met 

inbegrip van mensenhandel, in overeenstemming met het interne recht  

Compensatieregelingen: zie Rechtspraak over mensenhandel en mensensmokkel op de website 

van Myria (Federaal Migratiecentrum). 

Voor mensenhandel verwijzen we naar de drie door de overheid erkende onthaalcentra voor 

slachtoffers van mensenhandel Payoke, Pag-Asa, Sürya (zie voor meer uitleg ook hoger bij Non-

discriminatie, intersectionele kwesties en eliminatie van stereotypen/maatregel 7). 

Zie ook bij 35. 

38. Geen sancties opgelegd krijgen, met inbegrip van het verlies van de legale migratie- of 

vluchtelingenstatus, als gevolg van hun uitbuiting als slachtoffer van mensenhandel  

Alle slachtoffers van mensenhandel worden door de Richtlijn van het Parlement en de Raad nr. 

2011/36/EU, 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de 

bescherming van slachtoffers daarvan, beschermd, ongeacht men EU-onderdaan is of niet. De 

lidstaten nemen alle nodige maatregelen om het slachtoffer van bijstand en ondersteuning te 

voorzien. Het verlenen van bijstand en ondersteuning mag niet afhankelijk zijn van de bereidheid 

van het slachtoffer om mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek, de vervolging of het 

proces. De richtlijn garandeert ook een aantal rechten voor het slachtoffer tijdens het 

strafonderzoek en de strafprocedure. Er is ook de EU-strategie voor de bestrijding van 

mensenhandel 2021-2025 en de VN-verdragen (zie hoger bij Beknopt overzicht regelgeving). 

 
31 Zorgcentra na Seksueel Geweld in België: Evolutief jaarrapport 2021, p. 19. 

https://www.myria.be/nl/mensenhandel-smokkel/rechtspraak
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&from=EN
https://biblio.ugent.be/publication/8755724/file/8755727.pdf
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Volgens de Belgische mensenhandelwet is exploitatie op zich voldoende om als mensenhandel te 

worden beschouwd; de perceptie of toestemming van het slachtoffer speelt geen rol. Het is dus 

niet van belang of de uitgebuite persoon zichzelf als slachtoffer ziet en de uitbuiting al dan niet 

tegen zijn wil gebeurt. 

De slachtoffers moeten in België wel drie voorwaarden vervullen om te genieten van het 

beschermingssysteem: (1) de contacten met de vermoedelijke daders verbreken, (2) zich verplicht 

laten begeleiden door een gespecialiseerd en erkend onthaalcentrum voor slachtoffers van 

mensenhandel, en (3) samenwerken met de gerechtelijke overheden via het afleggen van 

verklaringen of het indienen van een klacht tegen de daders. Indien het slachtoffer zich aan deze 

voorwaarden houdt, kan er eerst een tijdelijke en later eventueel een definitieve verblijfsvergunning 

worden toegekend:32 

Wat betreft deze derde voorwaarde lijkt de Belgische regeling problematisch omdat het onderzoek 

afhankelijk is van het al dan niet afleggen van een verklaring of klacht door het slachtoffer. 

39. Multi-agency, slachtoffergerichte aanpak die secundaire victimisatie voorkomt 

en gericht op empowerment – aangelegenheden inzake bescherming en ondersteuning 

Drie door overheid erkende centra onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Payoke, 

Pag-Asa, Sürya), GAMS vzw (vrouwelijke genitale verminking), Vluchtelingenwerk Vlaanderen,… 

40. Opleiding en bewustmaking inzake geweld tegen vrouwen, mensenhandel, 

gendergelijkheid en interculturele kwesties voor alle relevante autoriteiten en personeel 

(opdat professionals in staat zijn: zie 40.1; 40.2; 40.3) 

Beleidsnota Asiel en migratie 2020, p. 21-22: De voorbije jaren werden er opleidingen gegeven 

over mensenhandel aan personen in het veld (voogden, eerstelijnsactoren, …). Deze opleidingen 

zijn essentieel voor de bewustmaking over de problematiek. Ook voor medewerkers van de open 

en gesloten centra zal in samenwerking met gespecialiseerde instanties een opleiding ontwikkeld 

worden om indicatoren van mensenhandel en economische uitbuiting te kunnen herkennen. 

Het Nationaal actieplan tegen gendergerelateerd geweld bevat een specifieke doelstelling: 

‘opleiding voor professionele sectoren’, met sleutelmaatregelen 48 tot 56.  

Het Vlaams actieplan seksueel geweld: SD3. We versterken de kwaliteiten van professionals en 

betrokken sectoren in de strijd tegen seksueel geweld; OD 3.1. We zetten in op 

deskundigheidsbevordering van professionals en betrokken sectoren door het voorzien van 

opleiding, vorming en richtlijnen. OD 3.2. We geven professionals tools om seksueel geweld te 

herkennen en correct te reageren met respect voor hun beroepsgeheim. 

Er zijn gesubsidieerde organisaties/vzw’s die opleidingen geven aan intermediairen, bijvoorbeeld: 

GAMS/Vorming: voor professionals van verschillende sectoren (gezondheidszorg, asiel, sociale 

sector, justitie, jeugd, …) over vrouwelijke genitale verminking; Vluchtelingenwerk Vlaanderen,… 

 
32 Bron: Rilke Mahieu et al., De genderdimensie in het Belgische en Europese asiel- en migratiebeleid, 
IGVM, 2010, p. 118. 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/20211125-nap-2021-2025-clean-nl.pdf
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1613238
https://gams.be/nl/vorming/
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/Gender%2C%20asiel-%20en%20migratiebeleid.pdf
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In Vlaanderen heeft Sensoa een algemeen aanbod voor professionals m.b.t. grensoverschrijdend 

gedrag: Opleiding Seksueel grensoverschrijdend gedrag: preventie en beleid + de website 

grenswijs.be : niet specifiek gericht op migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en 

meisjes.  

Het Agentschap Integratie & Inburgering van de Vlaamse overheid biedt allerhande ondersteuning 

voor organisaties en lokale besturen: advies en begeleiding; vormingen; juridische dienstverlening, 

sociaal tolken en vertalen, Nederlands leren,… Bewustmaking inzake geweld tegen vrouwen en 

mensenhandel is geen aparte tool/vorming. 

40.1. Snel slachtoffers geweld en mensenhandel identificeren, risicobeoordelingen 

uitvoeren, slachtoffers informeren over hun rechten, doorverwijzen, zorg 

? 

40.2  Zich bewust zijn van de moeilijkheden die migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende 

vrouwen en meisjes kunnen ondervinden bij het bekendmaken van geweld tegen vrouwen 

en mensenhandel, vanwege hun onzekere juridische status, het niet beschikbaar zijn van 

hoogwaardige tolkdiensten, een gebrek aan kennis van hun rechten en van de relevantie 

van hun ervaringen met geweld in verband met migratie-/asielbeslissingen, sociaal stigma, 

armoede en gebrek aan steun voor hen 

Wat betreft 40.1 en 40.2 zijn er problemen: zie verder bij hoofdstukken asiel, verblijfsvergunningen. 

41. Gemakkelijk toegankelijke mechanismen in alle relevante staats- en particuliere 

instellingen om incidenten van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel, te 

kunnen melden aan het personeel en door het personeel; toegang tot leeftijds- en 

gendergevoelige telefonische hulplijnen, procedures voor doorverwijzing naar andere 

geschikte instanties en medische en psychologische behandeling om het melden te 

vergemakkelijken 

Slachtoffers van mensenhandel kunnen terecht in de drie onthaalcentra voor slachtoffers van 

mensenhandel die door de overheid erkend zijn (Payoke, Pag-Asa, Sürya).  

In België en de Gemeenschappen zijn er telefonische hulplijnen voor slachtoffers (ook 

minderjarige) van gendergerelateerd geweld; bv. Vlaanderen: 

• 1712 een hulplijn (bel, mail, chat) voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik 

en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de Centra voor Algemeen 

Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je 

informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Deze hulplijn is niet 

permanent toegankelijk.  

• Bij acuut geweld of nood aan dringende politiehulp kun je bellen naar het noodnummer 

101 (dit nummer bel je niet om aangifte te doen).  

• Bij Tele-Onthaal kan je 24/7 terecht. Het is een algemene hulplijn die constant 

bereikbaar op het nummer 106 (24/7) of chat via www.tele-onthaal.be.  

• Bij zelfmoordgedachten kun je bellen naar 1813.  

https://www.sensoa.be/vorming/opleiding-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-preventie-en-beleid
https://www.grenswijs.be/
https://www.integratie-inburgering.be/nl/integratie
https://www.integratie-inburgering.be/nl/integratie
https://1712.be/nl
http://www.tele-onthaal.be/
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• Child Focus tel. 116 000, mail: 116000@childfocus.org: over online veiligheid van 

kinderen en jongeren, seksuele uitbuiting van minderjarigen (misbruikbeelden; in de 

prostitutie; in het toerisme of op reis)  

• Awel is er speciaal voor kinderen en jongeren (anoniem bellen, mailen of chatten)  

• nupraatikerover is een chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of 

slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld.   

 

Er zijn ook meldpunten in Vlaanderen , bv: 

• Vlaamse Ombudsdienst/Genderkamer: iedereen met een vraag of klacht over 

grensoverschrijdend gedrag kan bij de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst 

terecht.  

• M.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag in een aantal Vlaamse instellingen (bv. 

ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheid, onderwijs, lokaal,…)                    

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft een infolijn die zich richt tot vrijwilligers, opvanggezinnen en 

burgers met vragen (in het Nederlands, Engels en Frans) over mensen op de vlucht. Voor 

juridische vragen rond de asielprocedure en opvang van asielzoekers is er de juridische helpdesk 

die Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met het Agentschap Integratie en Inburgering 

openhoudt. 

42. Individuele risicobeoordeling en risicobeheer van geweld tegen migranten-, 

vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes, rekening houdend met mogelijk 

verhoogde kwetsbaarheid 

Het Nationaal Actieplan gendergerelateerd geweld (2021-2025): Maatregel 179: Een effectieve 

bescherming garanderen aan meisjes die in hun land van oorsprong het risico lopen op genitale 

verminking, alsook hun recht op respect voor hun familieleven met hun ouders daadwerkelijk 

waarborgen, en daarbij terdege rekening houden met het hoger belang van het kind. 

EU-richtlijnen33 verplichten de lidstaten detectie- en identificatiemechanismen in te stellen voor 

personen die internationale bescherming aanvragen met specifieke behoeften, zoals slachtoffers 

van gendergerelateerd geweld. België heeft de richtlijnen omgezet in de Vreemdelingenwet en de 

Opvangwet. 

In hoofdstuk 1 geeft de Vreemdelingenwet (wet van 15 december 1980 over de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) een reeks definities, 

waaronder die van een kwetsbare persoon, nl.: "(…) begeleide minderjarigen, niet-begeleide 

minderjarigen, gehandicapte personen, bejaarde personen, zwangere vrouwen, alleenstaande 

ouders vergezeld van minderjarige kinderen en personen die slachtoffer waren van foltering, 

verkrachting of een andere ernstige vorm van psychologische, fysieke of seksuele geweldpleging." 

 
33 Richtlijn 2013/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de 
gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming. 
Richtlijn 2011/95/EG van het Europees Parlement en 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 vluchtelingen of voor personen die in aanmerking 
komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming.  
 

https://childfocus.be/nl-be/
mailto:116000@childfocus.org
https://awel.be/
https://www.nupraatikerover.be/
https://www.nupraatikerover.be/mishandeling/
https://www.nupraatikerover.be/verwaarlozing/
https://www.nupraatikerover.be/seksueel-geweld/
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst/gender-en-grensoverschrijdend-gedrag/grensoverschrijdend-gedrag
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/juridisch-advies/juridische-helpdesk-agentschap-integratie-en-inburgering
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0032&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0095&qid=1410873159234&from=NL
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De Vreemdelingenwet voorziet geen expliciete bepaling die de asielinstanties verplicht de 

kwetsbaarheid in rekening te nemen bij het onderzoek van de asielaanvraag. Dit begrip wordt wel 

vermeld voor minderjarige vreemdelingen. De Vreemdelingenwet verplicht de asielinstanties wel 

rekening te houden met het (kwetsbare) profiel van de persoon die internationale bescherming 

aanvraagt, bij het onderzoek van de aanvraag zelf. 

De Opvangwet van 12 januari 2007 gaat een stap verder en legt specifieke verplichtingen op aan 

Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) en aan zijn opvangpartners 

betreffende de identificatie van kwetsbare personen en hun specifieke noden.  

- Artikel 11: bij de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving, waakt het 

Agentschap erover dat de plaats aangepast is aan de begunstigde van de opvang en dat 

het Agentschap in dit kader speciale aandacht besteedt aan de situatie van de in artikel 36 

bedoelde kwetsbare personen. 

- Artikel 22: voorziet een onderzoek van de specifieke noden wat betreft de opvang en een 

onderzoek van de speciale procedurele noden zoals bedoeld door artikel 48/9 van de 

Vreemdelingenwet. 

Noodtoestand en crisisbeheersing 

Bepaling 43 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de bescherming 

van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes (aangenomen door het 

Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

43. In situaties van volksgezondheids-, humanitaire en klimaatveranderingsgerelateerde crises moeten de 

lidstaten rekening houden met het verhoogde risico van gendergerelateerd geweld, met inbegrip van 

mensenhandel, armoede en dakloosheid voor migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en 

meisjes, en moeten daarom: 

43.1  rekening houden met de situatie en behoeften van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende 

vrouwen en meisjes bij crisisbeheersings- en herstelmaatregelen, met inbegrip van de bescherming van 

rechten, met name het recht op gezondheid, onderdak, voedselzekerheid, water, economische 

empowerment en toegang tot justitie en aan gespecialiseerde ondersteunende diensten voor vrouwelijke 

slachtoffers van geweld, door ze te kwalificeren als essentiële diensten en hun voortdurende 

beschikbaarheid te garanderen; 

43.2  ervoor te zorgen dat de maatregelen die worden genomen tijdens een crisis en de daaruit 

voortvloeiende noodtoestand in overeenstemming zijn met internationale verplichtingen met betrekking tot 

de mensenrechten van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes; 

43.3  ervoor zorgen dat relevante maatschappelijke organisaties van migranten, vluchtelingen en 

asielzoekers in dergelijke situaties worden geraadpleegd. 

? 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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IV Aankomst 

Informatie voor aankomst 

Bepalingen 44-45 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

44. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat immigratieprocedures rekening houden met de specifieke 

situaties, kenmerken, behoeften en kwetsbaarheden van vrouwen en meisjes, en leeftijds- en 

gendergevoelig zijn. 

45. De lidstaten moeten toegankelijke informatie verstrekken over de voorwaarden voor legale toegang tot 

en verblijf op hun grondgebied. 

44. Immigratieprocedures houden rekening met situaties en kwetsbaarheden vrouwen en 

meisjes 

Hiervoor verwijzen we naar het Nationaal Actieplan in de strijd tegen gendergerelateerd geweld 

2021-2025 , Pijler VI: Ervoor zorgen dat in het asiel- en migratiebeleid rekening wordt gehouden 

met gendergerelateerd geweld; met specifieke doelstellingen (p. 117-123): verbetering van de 

verblijfsstatus van slachtoffers van gendergerelateerd geweld die in het kader van 

gezinshereniging verblijven; gendergevoelige richtlijnen, procedures en ondersteuningsdiensten 

invoeren in de asielprocedures; opvang van en tegemoetkoming aan de specifieke behoeften van 

migranten die te maken hebben met gendergerelateerd geweld; rekening te houden met personen 

zonder wettig verblijf die het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld.  

Beleidsnota Asiel en migratie 2020:  

Krachtlijn 4: Bescherming bieden aan zij die dat nodig hebben; o.a. punt 3.a. Strijd tegen 

mensenhandel; 3.c. niet-begeleide minderjarigen. 

p. 18: Het CGVS zal ook in de volgende jaren in volle onafhankelijkheid correcte beslissingen 

nemen met betrekking tot de verzoeken om internationale bescherming. Er zal in deze procedure 

bijzondere aandacht geschonken worden aan bijzonder kwetsbare groepen, waaronder kinderen 

en slachtoffers van gendergerelateerd geweld, ook wanneer het gaat om personen afkomstig uit 

een veilig land van herkomst. 

Meer info: GAMS, 2 Transversale fiche. Maatregelen tot internationale en nationale bescherming 

betreffende gendergerelateerd geweld, 2019 

45. Toegankelijke informatie voorwaarden legale toegang en verblijf 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: 

Brochure Vrouwen, meisjes en Asiel in België (2011, herzien in 2020): beschikbaar in Nederlands, 

frans, Engels; info over: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/20211125-nap-2021-2025-clean-nl.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/20211125-nap-2021-2025-clean-nl.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
https://gbv-asylum-hub.be/wp-content/uploads/2020/09/Gams-Fiche-2T-NL-final.pdf
https://gbv-asylum-hub.be/wp-content/uploads/2020/09/Gams-Fiche-2T-NL-final.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_gender_genre_-_vrouwen_meisjes_en_asiel_in_belgie_-_nl.pdf
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- Gelijkheid tussen mannen en vrouwen in België. 

- De asielprocedure (Wat houdt de asielprocedure in? Vluchtelingestatus, Subsidiaire 

bescherming, Dienst Vreemdelingenzaken, het CGVZ en het gehoor op het CGVZ; Raad 

voor Vreemdelingebetwistingen, Juridische bijstand). 

- Misschien heeft dit betrekking op u…: gezondheid (ook geestelijke gezondheid), 

vrouwelijke genitale verminking, intrafamiliaal geweld, mensenhandel. 

- Als je jonger bent dan 18 – niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 

- Na de asielprocedure (negatieve beslissing, subsidiaire bescherming, erkenning als 

vluchtelinge). 

- Lijst nuttige contacten: asielprocedure, opvang en huisvesting, bureaus voor juridische 

bijstand, gezondheid, mentale gezondheid, andere problemen van vrouwen, 

mensenhandel, varia 

In haar verslag over België wees GREVIO34 er echter op dat deze voorlichtingsbrochure niet 

beschikbaar was in de wachtkamers van het aankomstcentrum van Fedasil, bekend als het Klein 

Kasteeltje. Bovendien waren de eerste versies beschikbaar in 11 talen en de meest recente 

versies slechts in het Frans, Nederlands en Engels. 

De asielprocedure op het CGVS (juni 2019): beschikbaar in Nederlands, Frans, Engels 

Gids voor de niet-begeleide minderjarige die asiel aanvraagt in België  (januari 2019): beschikbaar 

in het Nederlands, Frans, Engels, Pashtu, Dari, Peul, Arabisch, Somali, Albanees en Tigrinya 

Gids voor begeleide kinderen in de asielprocedure in België (mei 2019): beschikbaar in het 

Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Pashtu, Dari, Albanees en Russisch. 

Het recht gehoord te worden. Voor ouders of voogd vergezeld door minderjarige kinderen (mei 

2019): beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Albanees, Pashto, Russisch. 

U bent als vluchteling erkend in België. Uw rechten en plichten (april 2022): beschikbaar in het 

Nederlands, Frans en Engels. 

U geniet subsidiaire bescherming in België (juni 2021): beschikbaar in het Nederlands, Frans, 

Engels. 

Gedragscode tolken (oktober 2019): beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels 

Handvest van het persoonlijk onderhoud (augustus 2019): beschikbaar in het Nederlands, Frans, 

Engels 

Agentschap Integratie & Inburgering van de Vlaamse overheid: 

Inburgeringstraject: bestaat uit maatschappelijke oriëntatie; Nederlands leren; Traject naar werk; 

participatietraject (vrijwilligerswerk, stage of deelname aan een buddyproject) 

 
34 GREVIO, Baseline Evaluation Report Belgium, 2020. 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/de_asielprocedure_op_het_cgvs.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_nbmv_mena_-_gids_voor_niet-begeleide_minderjarige_-_nl_2.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_minors_-_gids-voor-minderjarigen_-_nl.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_minors_-_ouders-vergezeld-door-minderjarigen-kinderen_-_nl.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_erkend_reconnu_-_u_bent_als_vluchteling_erkend_in_belgie_-_nl_4.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/brochure_subsidiaire-bescherming_nl.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/2011-02-11_brochure_deontologie-vertaalwerk_nl_1.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/brochure_gehoorhandvest_nl.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/nl/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/inburgeringstraject-en-cursus-maatschappelijke-ori%C3%ABntatie
https://rm.coe.int/grevio-report-on-belgium/16809f9a2c
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Doorreis- en opvangfaciliteiten 

Bepalingen 46-53 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

46. Bevoegde autoriteiten moeten ervoor zorgen dat regelingen voor doorreis, opvang, huisvesting en 

screening leeftijds- en gendergevoelig zijn. Het screeningproces moet met name de identificatie van 

slachtoffers van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel, in een zo vroeg mogelijk stadium 

vergemakkelijken en ervoor zorgen dat verzoeken om bescherming van vrouwen snel en efficiënt worden 

verwerkt. Dit moet op een veilige, vertrouwelijke en slachtoffergerichte manier gebeuren. Er moeten 

ondersteunende diensten worden verleend aan slachtoffers van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van 

mensenhandel, zoals uiteengezet in paragraaf 36 van dit aanhangsel. 

47. Opvang- en huisvestingsfaciliteiten moeten zich bevinden in gebieden waar vrouwen en meisjes veilig 

zijn en toegang hebben tot relevante diensten en informatie met betrekking tot gezondheid, met inbegrip van 

seksuele en reproductieve gezondheid, sociale en juridische bijstand, onderwijs en essentiële 

winkelfaciliteiten. 

48. Er moet rekening worden gehouden met de specifieke behoeften en veiligheidsproblemen van 

slachtoffers van alle vormen van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel, en met alle 

andere relevante speciale behoeften in verband met bijvoorbeeld zwangerschap, handicap of specifieke 

gezondheidsbehoeften, het bepalen van residentiële plaatsingen en toegang tot diensten. Slachtoffers van 

geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel, moeten worden ondergebracht in gespecialiseerde 

voorzieningen. 

49. De aanwezigheid van personeel, bij voorkeur vrouwen, dat is opgeleid in mensenrechten, 

gendergelijkheid en geweld tegen vrouwen, waaronder, in voorkomend geval, advocaten, maatschappelijk 

werkers, interculturele bemiddelaars, tolken, politieagenten en bewakers, moet in deze faciliteiten worden 

gegarandeerd. 

50. Vrouwen en meisjes in transit- en opvangfaciliteiten moeten adequate en veilige woonruimtes worden 

aangeboden. Voor alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen (tot 18 jaar) moeten aparte, veilige slaap- 

en sanitaire ruimtes en andere veilige ruimtes worden voorzien . Andere elementen die moeten worden 

verstrekt, zijn onder meer toegang tot natuurlijk en kunstlicht, voldoende ventilatie en verwarming, een 

schoon bed en beddengoed, gemakkelijke toegang tot schone, goed verlichte douche- en toiletfaciliteiten en 

de beschikbaarheid van een basis sanitair pakket / gratis hygiëneproducten gratis en regelmatig. Essentiële 

kindervoeding en kleding moeten indien nodig worden verstrekt. 

51. Vrouwen en meisjes in transit- en opvangvoorzieningen moeten toegang hebben tot een klachten-

/meldsysteem met betrekking tot geweld of andere schendingen van rechten, waarbij klachten worden 

onderzocht en waar relevant doorverwezen naar de politie, inclusief, waar nodig, toegang tot 

rechtsbijstand. Ook de doorverwijzing van vrouwen en meisjes naar niet-gouvernementele organisaties, met 

name verenigingen voor slachtofferhulp, moet worden vergemakkelijkt. 

52. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat doorgangs-, opvang- en verblijfsfaciliteiten en -

diensten regelmatig onafhankelijk worden gecontroleerd, ook wanneer dergelijke diensten worden verleend 

door particuliere contractanten, om ervoor te zorgen dat de in dit aanhangsel uiteengezette 

beschermingsnormen worden nageleefd. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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53. Wanneer migranten-, vluchtelingen- of asielzoekende vrouwen en meisjes van hun vrijheid worden 

beroofd in transit-, opvang- of opvangcentra, moeten de lidstaten er ook voor zorgen dat de bepalingen in de 

paragrafen van deze bijlage met betrekking tot detentie worden nageleefd. 

46. Gendergevoelige regelingen voor doorreis, opvang, huisvesting en screening (zo vroeg 

mogelijk identificatie van slachtoffers van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van 

mensenhandel) en snelle verwerking van verzoeken om bescherming 

Uit de Beleidsnota Asiel en migratie 2020:  

p. 18. De Vreemdelingenwet vermeldt ordetermijnen binnen dewelke het CGVS en de RVV 

beslissingen moeten nemen. Het blijft belangrijk dat beiden ernaar streven deze termijnen te 

respecteren, zodat verzoekers binnen de 6 maanden een antwoord krijgen over hun aanvraag. 

47. Opvang- en huisvestingsfaciliteiten in gebieden waar vrouwen en meisjes veilig zijn en 

toegang hebben tot relevante diensten en informatie met betrekking tot gezondheid, met 

inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid, sociale en juridische bijstand, 

onderwijs en essentiële winkelfaciliteiten 

Uit de Beleidsnota Asiel en migratie 2020: 

Krachtlijn 5. Kwaliteitsvolle opvang in een flexibel opvangmodel: 

p. 23. Een stabiel, maar flexibel opvangnetwerk, met voldoende bufferplaatsen en een goed 

evenwicht tussen collectieve en individuele opvangplaatsen komt hieraan tegemoet. 

p. 25. Opvang moet een plek zijn waar mensen, door snelle procedures, kort verblijven, maar wel 

de ruimte en omkadering krijgen om zich voor te bereiden op het leven erna. Voor een grote groep 

zal dit in collectieve opvangstructuren zijn, voor meer kwetsbare profielen, gezinnen met kinderen 

en personen met een hoge kans op erkenning in meer kleinschalige of individuele 

opvangstructuren. Steeds met aandacht voor de levensomstandigheden en de specifieke noden 

van de verzoeker. Er zal ingezet worden op het opsporen van bijzondere opvangnoden, specifiek 

van LGBTQIA+- bewoners. Hiervoor zal er samen met de interne diensten van Fedasil bekeken 

worden hoe de opvangstructuren meer aangepast kunnen worden en zal het personeel opgeleid 

worden over dit thema. 

Nationaal Actieplan Gendergereateerd geweld  (2021-2025): Specifieke doelstelling Opvang van 

en tegemoetkoming aan de specifieke behoeften van migranten die te maken hebben met 

gendergerelateerd geweld:  

- Maatregel 168. De veiligheid van vrouwen en LGBTQI+-personen in en rond de opvangcentra van 

Fedasil te allen tijde waarborgen, ook in tijden van crisis. Hier wordt ook rekening mee gehouden bij 

het inrichten en de indeling van het opvangcentrum. 

- Maatregel 169. Gendergerelateerd geweld structureel opnemen in het opleidingsplan van personeel 

van de opvangcentra van Fedasil. 

- Maatregel 170. Nagaan hoe de opvang en verzorging van kinderen (voornamelijk bij moeders ligt) in 

opvangcentra kan worden verbeterd om de positie van vrouwen slachtoffers van gendergerelateerd 

geweld die internationale bescherming zoeken te versterken. 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
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- Maatregel 174. Een uitwisseling organiseren tussen de opvangcentra van Fedasil om goede 

praktijken te delen met betrekking tot gendergerelateerd geweld. 

We verwijzen hier naar de aanbevelingen van de Vrouwenraad: Vrouwen en collectieve opvang bij 

asiel en migratie. Naar een gendergevoelig opvangbeleid. Eindrapport Juni 2010, p. 95 e.v. 

48. Rekening houden met specifieke behoeften en veiligheidsproblemen van slachtoffers 

van alle vormen van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel; met alle 

andere relevante speciale behoeften i.v.m. zwangerschap, handicap of specifieke 

gezondheidsbehoeften, + kunnen onderbrengen in gespecialiseerde voorzieningen 

In België zijn er drie onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel die door de overheid 

erkend zijn (Payoke, Pag-Asa, Sürya). 

GAMS Belgique-België (gesubsidieerde vzw) over vrouwelijke genitale verminking: biedt 

verschillende diensten aan: onthaal, doorverwijzing (medisch-psychosociaal en juridisch), en 

psycho-sociale begeleiding. 

Recht op opvang in een vluchthuis (schriftelijke vraag Vlaams Parlement: Vluchthuizen en 

opvangcentra voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld, nr. 268; 30 januari 2020): het probleem is 

dat er geen subsidies zijn voor de plaatsen die ze innemen. Dus, het zijn subsidiaire plaatsen 

wanneer de vluchthuizen ertoe bereid zijn; het is een kwestie van keuze van de vluchthuizen. 

49. Aanwezigheid van personeel garanderen, bij voorkeur vrouwen, dat is opgeleid in 

mensenrechten, gendergelijkheid en geweld tegen vrouwen, waaronder, in voorkomend 

geval, advocaten, maatschappelijk werkers, interculturele bemiddelaars, tolken, 

politieagenten en bewakers 

Beleidsnota Asiel en migratie 2020: 

p. 21-22. De voorbije jaren werden er opleidingen gegeven over mensenhandel aan personen in 

het veld (voogden, eerstelijnsactoren, …). Deze opleidingen zijn essentieel voor de bewustmaking 

over de problematiek. Ook voor medewerkers van de open en gesloten centra zal in 

samenwerking met gespecialiseerde instanties een opleiding ontwikkeld worden om indicatoren 

van mensenhandel en economische uitbuiting te kunnen herkennen. 

50. Voor vrouwen en meisjes in transit- en opvangfaciliteiten: adequate en veilige 

woonruimtes; voor alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen (tot 18 jaar) aparte, 

veilige slaap- en sanitaire ruimtes en andere veilige ruimtes voorzien; … douche- en 

toiletfaciliteiten, basis sanitair pakket / gratis hygiëneproducten; essentiële kindervoeding 

en indien nodig  

Voor meer achtergrondinformatie over gendergerelateerd geweld in de context van 

asielopvangcentra verwijzen we naar de Vrouwenraaddocumenten: 

- Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie Naar een gendergevoelig opvangbeleid 

(2010) 

- Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie. Tips & tricks voor een 

gendergevoelige aanpak (2010) 

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/RAPPORT%20Vrouwen%20en%20collectieve%20opvang%20bij%20asiel%20en%20migratie.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/RAPPORT%20Vrouwen%20en%20collectieve%20opvang%20bij%20asiel%20en%20migratie.pdf
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1533858
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1533858
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
Vrouwen%20en%20collectieve%20opvang%20bij%20asiel%20en%20migratie
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/VORMINGSBROCHURE%20Vrouwen%20en%20collectieve%20opvang%20bij%20asiel%20en%20migratie.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/VORMINGSBROCHURE%20Vrouwen%20en%20collectieve%20opvang%20bij%20asiel%20en%20migratie.pdf
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- Vrouwen ontmoeten vrouwen. Toolkit voor empowerend werken met asielzoeksters in 

collectieve opvang (2014) 

Het Nationaal Actieplan in de strijd tegen gendergerelateerd geweld 2021-2025 (p. 117-123) bevat 

relevante maatregelen in hoofdstuk/Pijler VI: Ervoor zorgen dat in het asiel- en migratiebeleid 

rekening wordt gehouden met gendergerelateerd geweld: 

Specifieke doelstelling: Opvang en tegemoetkoming aan de specifieke behoeften van migranten 

die te maken hebben met gendergerelateerd geweld: 

- Maatregel 168. De veiligheid van vrouwen en LGBTQI+-personen in en rond de opvangcentra van 

Fedasil te allen tijde waarborgen, ook in tijden van crisis. Hier wordt ook rekening mee gehouden bij 

het inrichten en de indeling van het opvangcentrum. 

- Maatregel 169. Gendergerelateerd geweld structureel opnemen in het opleidingsplan van personeel 

van de opvangcentra van Fedasil. 

- Maatregel 170. Nagaan hoe de opvang en verzorging van kinderen (voornamelijk bij moeders ligt) in 

opvangcentra kan worden verbeterd om de positie van vrouwen slachtoffers van gendergerelateerd 

geweld die internationale bescherming zoeken te versterken. 

- Maatregel 172. In de statistieken over incidenten in de opvangcentra van Fedasil opsplitsing 

mogelijk maken voor gendergerelateerd geweld. 

- Maatregel 173. Een gender coördinator aanduiden binnen de DVZ en Fedasil. 

- Maatregel 174. Een uitwisseling organiseren tussen de opvangcentra van Fedasil om goede 

praktijken te delen met betrekking tot gendergerelateerd geweld. 

La Voix des Femmes:35  

- De wet van 12 januari 2007 inzake de opvang van asielzoekers bepaalt dat rekening moet 

worden gehouden met de kwetsbaarheid van asielzoekers in een vroeg stadium van de 

asielprocedure voor de toewijzing van een huisvestingsplaats aangepast aan de individuele 

behoeften en rekening houdend met de kwetsbaarheden. Deze kwetsbaarheden omvatten 

bijvoorbeeld foltering, fysiek, psychologisch en seksueel geweld. Het verslag van GREVIO 

benadrukt dat het personeel van het Klein Kasteeltje geen specifieke opleiding krijgt over 

seksueel en gendergerelateerd geweld, waardoor hun vermogen om geweld tegen 

vrouwen op te sporen beperkt is. 

- De verzadiging van de opvangcapaciteiten van het FEDASIL-netwerk (bezettingsgraad van 

99% in 2020 voor het hele opvangnetwerk) betekent dat de mogelijkheid om aangepaste 

huisvesting aan te bieden zo goed als nihil is. 

- Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden voor aanvragers om toegang te krijgen tot zorg- en 

ondersteuningsdiensten die worden aangeboden door opvangcentra van FEDASIL, op 

medisch, psychologisch en sociaal vlak. Sinds 2015 is er een reeks minimumnormen die 

rekening houden met de genderdimensie en die worden toegepast in de opvangcentra. Zij 

hebben o.a. betrekking op materiële, sociale, juridische, medische en psychologische 

bijstand en veiligheid. FEDASIL geeft echter zelf in een studie36 aan dat sommige van deze 

diensten moeilijk toegankelijk zijn. De gezondheidsdiensten die in de centra worden 

 
35 La Voix des Femmes,  La Convention d'Istanbul et les violences fondées sur le genre à l’égard des 
femmes migrantes, 2020 
36 Fedasil, Studie over de noden van kwetsbare personen, 2018. 

https://vrouwenraad.be/wp-content/uploads/2022/04/toolkit_empoweren_asielzoeksters.pdf
https://vrouwenraad.be/wp-content/uploads/2022/04/toolkit_empoweren_asielzoeksters.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/20211125-nap-2021-2025-clean-nl.pdf
https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
https://www.fedasil.be/nl/nieuws/opvang-asielzoekers/studie-over-de-noden-van-kwetsbare-personen
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aangeboden, zijn overbevraagd en bij externe diensten zijn er lange wachtlijsten en zijn ze 

niet gemakkelijk toegankelijk voor mensen die in landelijke gebieden wonen. 

51. Vrouwen en meisjes in transit- en opvangvoorzieningen: toegang tot een klachten-

/meldsysteem met betrekking tot geweld of andere schendingen van rechten, waarbij 

klachten worden onderzocht en waar relevant doorverwezen naar de politie, inclusief, waar 

nodig, toegang tot rechtsbijstand + doorverwijzing naar NGO’s (niet-gouvernementele 

organisaties/verenigingen voor slachtofferhulp) 

Zie maatregel 14.2. 

52. Doorgangs-, opvang- en verblijfsfaciliteiten en -diensten regelmatig onafhankelijk 

controleren   

? 

53. Lidstaten leven bepalingen inzake detentie na wanneer migranten-, vluchtelingen- of 

asielzoekende vrouwen en meisjes van hun vrijheid worden beroofd in transit-, opvang- of 

opvangcentra 

Minderjarigen kunnen niet vastgehouden worden in gesloten centra.  

De regering heeft echter de procedure bij de Raad van State voortgezet om het wettelijk kader van 

de kinderdetentie te kunnen blijven handhaven.  

Sinds het einde van de door de Raad van State bevolen schorsing in oktober 2021, staat de 

Belgische regelgeving opnieuw de opsluiting van kinderen in gesloten centra toe. 

 

Beleidsnota Asiel en Migratie 2020: 

p. 35. Alternatieven voor detentie: Er wordt ten volle uitvoering gegeven aan de verplichting onder 

de Europese regelgeving om minder dwingende maatregelen voor detentie effectief uit te werken 

en toe te passen. Hiervoor wordt de haalbaarheid van de verschillende mogelijke alternatieven 

voor detentie onderzocht, voortbouwend op reeds bestaande studies. Het gaat hier onder meer 

over de terugkeerhuizen, regelmatige administratieve en/of politionele controles, huisarrest, borg 

en elektronisch toezicht. Er zal gezocht worden naar de ontwikkeling en toepassing haalbare 

alternatieven voor detentie die een effectieve terugkeer tot resultaat hebben, zonder dat er een 

georganiseerd gedoogbeleid wordt gecreëerd. Deze alternatieven zullen op een systematische 

manier geëvalueerd worden om ze indien nodig bij te sturen. De mogelijke alternatieven voor 

detentie zullen bovendien systematisch onderzocht worden bij het nemen van individuele 

beslissingen. Het potentieel van de intensieve coaching van vreemdelingen zonder wettig verblijf 

wordt hierin erkend. De nodige regelgeving wordt ontwikkeld om de concrete toepassing van 

alternatieven voor detentie te verzekeren. 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
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Asiel 

Bepalingen 54-62 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

54. De lidstaten moeten leeftijds- en gendergevoelige asielnormen, -praktijken en -procedures aannemen en 

toepassen. 

55. Vrouwen en meisjes moeten recht hebben op toegang tot asiel- en beschermingsinformatie en -

procedures op aangewezen locaties aan de grenzen en op het grondgebied van de lidstaten. 

56. De mogelijkheid voor vrouwen en meisjes om onafhankelijk van hun echtgenoot, partner, zoals erkend 

door het interne recht of ouders een asielaanvraag in te dienen, moet worden gewaarborgd, en zij moeten 

op dit recht worden gewezen. 

57. De lidstaten moeten zorgen voor een gendergevoelige interpretatie van het Verdrag van 1951, met name 

met betrekking tot de asielgronden en met betrekking tot de erkenning van gendergerelateerd geweld, met 

inbegrip van de handel in vrouwen en meisjes, als een mogelijke vorm van vervolging binnen de betekenis 

van artikel 1A, tweede lid, van het Verdrag van 1951. 

58. De lidstaten dienen zich in te spannen om in alle stadia van de asielprocedure alomvattende 

gendergevoelige richtsnoeren te ontwikkelen, met inbegrip van opvang- en ondersteuningsdiensten, 

screening, bepaling van "veilige" landen met het oog op versnelde of opschortende procedures, detentie, 

bepaling van de status, arbitrage en terugzendingen, en om al het relevante personeel op te leiden met 

betrekking tot dergelijke richtlijnen. 

59. Vrouwelijke asielfunctionarissen en tolken moeten beschikbaar zijn voor vrouwelijke asielzoekers, die 

moeten worden geïnformeerd wanneer deze mogelijkheid bestaat. 

60. Afzonderlijke interviews voor vrouwen en mannen uit hetzelfde gezin, bij afwezigheid van kinderen, 

moeten op verzoek mogelijk worden gemaakt. Vrouwen moeten over deze mogelijkheid worden 

geïnformeerd en vertrouwelijkheid moet worden gegarandeerd. Hetzelfde principe moet worden toegepast 

op minderjarige getrouwde meisjes. 

61. Bij de behandeling en vaststelling van asielaanvragen dient rekening te worden gehouden met: 

61.1  de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager en een individuele risicobeoordeling ; 

61.2  relevante informatie over het land van herkomst, onder meer met betrekking tot gendergelijkheid en 

vrouwenrechten. Dit kan betrekking hebben op toegang tot de rechter, het wettelijk kader en de uitvoering 

ervan, beschikbare sociale, economische en andere steun en elke vorm van meervoudige en elkaar 

kruisende discriminatie en/of patriarchale houdingen waarmee vrouwen en meisjes te maken kunnen krijgen. 

62.  Als de beslissing over de vluchtelingenstatus van een vrouw of meisje negatief is, moeten de lidstaten 

ervoor zorgen dat zij daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om aanvullende of subsidiaire bescherming te 

vragen. 

De eerste stap bij een asielaanvraag/verzoek tot internationale bescherming in België is de 

registratie bij IBZ Vreemdelingenzaken (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) op het 

Klein Kasteeltje in Brussel. De aanvragers krijgen een scan van hun longen, moeten hun 

vingerafdrukken laten nemen. Daarna krijgen ze opvang en begeleiding via Fedasil (Federaal 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers). Voor een eerste asielaanvraag is er in principe 

opvang maar dat verloopt in bepaalde periodes moeilijk omwille van een overbelasting van de 

opvangstructuur; niet genoeg plaatsen. Vrouwen en kinderen krijgen in die situaties in de praktijk 

voorrang bij de opname in het Klein Kasteeltje37.  

Het is de bedoeling dat de mensen dan een advocaat krijgen toegewezen die hen gaat 

voorbereiden op het persoonlijk onderhoud bij het CGVS (Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen). Tijdens een persoonlijk interview kunnen asielzoekers de reden 

van hun vlucht toelichten. Het CGVS onderzoekt hun verhalen ook aan de hand van 

landeninformatie. Als ze als vluchteling erkend worden, krijgen ze eerst een verblijf van vijf jaar in 

België. Na vijf jaar krijgen ze een onbeperkt verblijfsrecht. Als ze subsidiaire bescherming krijgen, 

krijgen ze ook eerst een tijdelijke verblijfsvergunning. Na vijf jaar mogen ze ook definitief blijven. 

Het CGVS is een onafhankelijke instantie, die zelfstandig een beslissing gaat nemen: positief of 

negatief. Tegen een negatieve beslissing is er beroep mogelijk bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Deze Raad bekijkt het dossier helemaal opnieuw. De RvV kan 

beslissen om toch de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming te geven, of kan de zaak 

terugsturen naar het CGVS en om een nieuwe beslissing vragen. De Raad kan ook de negatieve 

beslissing van het CGVS bevestigen. Asielzoekers kunnen dan nog een cassatieberoep indienen 

bij de Raad van State. 

In een aantal situaties kan of moet het CGVS versneld (binnen de 15 dagen) een beslissing 

nemen over het verzoek om internationale bescherming. In andere gevallen zal het CGVS de zaak 

niet volledig onderzoeken, maar zal het op basis van een kort onderzoek de asielaanvraag niet-

ontvankelijk kunnen verklaren. In zo’n gevallen zijn de beroepstermijnen tegen de beslissingen van 

het CGVS ook erg kort.  

Het risico bestaat dat versnelde procedures de rechten van asielzoekers in het gedrang kunnen 

brengen omwille van de snelheid en complexiteit van deze procedures, waardoor een degelijke 

voorbereiding door een aantal verzoekers niet mogelijk is. 38 

Volgens de website van het CGVS/gender: 

‘Gender’ verwijst naar een vervolging als gevolg van de sekse waartoe de persoon behoort. 

Hoofdzakelijk vrouwen halen aan het slachtoffer te zijn van gendergerelateerde vervolging. Een 

aantal voorbeelden: gedwongen huwelijk, eerwraak, huiselijk geweld, verkrachting, gedwongen 

prostitutie ,… 

 
37 Beleidsnota Asiel en Migratie 2020-2021, p. 17: Sinds 2018 fungeert het Klein Kasteeltje als een 
aanmeldcentrum waar de verzoeken om internationale bescherming geregistreerd worden en een eerste 
opvang geboden wordt. Deze “one-stop shop” verlaagt de drempel tot de asielprocedure, is gericht op een 
kwaliteitsvolle identificatie van bijzondere noden en kwetsbaarheden, en laat een betere oriëntatie naar een 
aangepaste opvangplaats en dus efficiëntere benutting van het opvangnetwerk toe. De structuur en ligging 
van het Klein Kasteeltje is echter niet optimaal en het aanmeldcentrum zal in de toekomst verhuizen naar 
een meer aangepaste plaats. Dit zal o.a. een oplossing bieden voor de lange wachtrijen die nu vaak 
opduiken aan het Klein Kasteeltje 
 
38 Bronnen: websites CGVS, Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

https://www.cgvs.be/nl/gender
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Een persoon die gendergebonden vervolging riskeert in zijn land behoort tot een bepaalde sociale 

groep zoals omschreven in de Vreemdelingenwet en de Kwalificatierichtlijn. Het bestaan of de 

aard van een vervolging is ook afhankelijk van de manier waarop de maatschappij de sociale 

groep waar de asielzoeker deel van uitmaakt, wel of niet accepteert. De Vreemdelingenwet 

bepaalt dat iemand tot een sociale groep kan behoren als hij een bepaalde seksuele geaardheid 

heeft. In de asielprocedure houdt het CGVS rekening met bepaalde genderaspecten. Een persoon 

kan in zijn land van herkomst vervolgd worden aan hand van daden (genitale verminking, 

gedwongen huwelijk) of op basis van de genderidentiteit of de seksuele geaardheid. Een 

asielzoeker die vervolging vreest om gendergerelateerde redenen, kan het moeilijk hebben om zijn 

verhaal te doen. De bestaande sociale normen of de aard van de ondergane vervolging kan 

schaamte veroorzaken. Het kan de toelichting over de vervolgingsfeiten belemmeren. Daarom kan 

de asielzoeker vragen om gehoord te worden door een protection officer en een tolk van een 

bepaald geslacht. De asielzoeker moet dan wel aangeven om welke reden hij dit vraagt. Het 

CGVS voldoet in de mate van het mogelijke aan deze vraag. Daarnaast is ook een team van 

protection officers voorzien die gespecialiseerd zijn in het horen van personen die het slachtoffer 

zijn van gendergebonden vervolging. Deze protection officers volgens specifieke opleidingen 

waaronder "interviewing vulnerable persons", een opleidingsmodule in organisatie van EASO. Ook 

de tolken hebben een specifieke opleiding over genderaspecten gevolgd. Tenslotte is er ook een 

brochure met informatie beschikbaar die deze asielzoekers inlicht over hun rechten, plichte en 

nuttige aspecten in de asielprocedure. 

Asielaanvragen gebaseerd op de seksuele geaardheid: 

Steeds meer asielzoekers vrezen vervolging omwille van hun seksuele geaardheid (homoseksueel 

of biseksueel). De asielprocedure voorziet specfieke maatregelen voor deze bijzondere en 

kwetsbare profielen. De gendercoördinator volgt hun dossiers op en maakt de opmaak van 

maatregelen en specifieke beleidsrichtlijnen mogelijk. 

De Vreemdelingenwet geeft een verduidelijking wie deel kan uitmaken van een sociale groep. Het 

hebben van een bepaalde seksuele geaardheid, zoals homoseksualiteit kan leiden tot het behoren 

tot een bepaalde sociale groep, afhankelijk van de omstandigheden in het land van herkomst. De 

seksuele geaardheid is in veel landen een taboe, waardoor het voor asielzoekers die omwille van 

hun seksuele geaardheid vervolgd zijn, moeilijk is om hier tijdens hun gehoor uitgebreid op in te 

gaan. Homoseksuele of biseksuele asielzoekers vormen dan ook een kwetsbare groep, waar in 

het bijzonder rekening mee wordt gehouden. Dit betekent niet dat de asielzoeker om die reden 

automatisch de vluchtelingenstatus krijgt toegekend. 

De protection gaat in de eerste plaats de geloofwaardigheid van de seksuele geaardheid van de 

asielzoeker na, alsook de aangehaalde vrees. Bij de beoordeling van de asielaanvraag van een 

asielzoeker die vervolging inroept omwille van zijn seksuele geaardheid, maakt het CGVS gebruik 

van landeninformatie en specifieke beleidsrichtlijnen. Behalve de algemene omkadering blijft het 

van belang de asielaanvraag op individuele wijze te behandelen. Enkel het feit dat een persoon 

een bepaalde seksuele geaardheid heeft volstaat niet om als vluchteling te worden erkend. De 

asielzoeker moet een persoonlijke vrees aantonen. 

54. Leeftijds- en gendergevoelige asielnormen, -praktijken en -procedures aannemen en 

toepassen 



Vrouwenraadnota en aanbevelingen Bescherming rechten van migranten-, vluchtelingen- en vrouwen en 

meisjes die asiel zoeken - Gendergerelateerd geweld tegengaan - 2022 

 
57 

57 

België heeft sinds het begin van de jaren 2000 een reeks maatregelen genomen om de 

genderdimensie te integreren in zijn asielbeleid op drie niveaus: de beoordeling van 

asielaanvragen, de asielprocedure en de opvang van vrouwelijke asielzoekers (zie hierboven). 

Zowel vrouwen als mannen kunnen een asielaanvraag op grond van gendergebonden elementen 

(LGBT, verkrachting, genitale mutilatie,...) indienen. Personen die het slachtoffer zijn van 

gendergebonden vervolging behoren tot een kwetsbare groep waarvoor het CGVS specifieke 

richtlijnen voorziet.  

Voor minderjarigen zijn er specifieke maatregelen/procedures:  

- Ze kunnen niet vastgehouden worden in gesloten centra. De regering heeft echter de 

procedure bij de Raad van State voortgezet om het wettelijk kader van de kinderdetentie te 

kunnen blijven handhaven. Sinds het einde van de door de Raad van State bevolen 

schorsing in oktober 2021, staat de Belgische regelgeving opnieuw de opsluiting van 

kinderen in gesloten centra toe. 

- Ze worden begeleid door de Dienst Voogdij. Binnen de taskforce “niet-begeleide 

minderjarigen” worden duidelijke afspraken gemaakt opdat de opvolging van NBMV zo 

sluitend mogelijk is en deze kinderen en jongeren niet spoorloos in het niets verdwijnen. 

55. Recht op toegang tot asiel- en beschermingsinformatie en -procedures op aangewezen 

locaties aan de grenzen en op het grondgebied van de lidstaten 

Zie maatregel 14. 

56. Mogelijkheid waarborgen om onafhankelijk van hun echtgenoot/ouders een 

asielaanvraag in te dienen en hen op dit recht wijzen 

Het wettelijk kader staat de asielinstanties toe om de vluchtelingenstatus aan vrouwen en meisjes 

te verlenen en aan hen die zich beroepen op een angst voor vervolging, zoals gedwongen 

huwelijken, gedwongen sterilisatie, familiaal geweld, eergerelateerd geweld, verkrachting, 

vrouwelijke genitale verminking, seksuele en/of economische uitbuiting, seksuele geaardheid, enz. 

Dit wordt bepaald door de wet van 15 december 1980 (Artikel 48/3 62, f), de zogenaamde 

Vreemdelingenwet; er moet rekening worden gehouden met genderaspecten bij de beoordeling 

van de gronden van vervolging die kunnen leiden tot de toekenning van de vluchtelingenstatus. 

Bovendien heeft de wet van 8 mei 2013 tot omzetting van de Europese Richtlijn 2011/95/EU een 

praktijk bekrachtigd die reeds bestond in de Belgische jurisprudentie, ontwikkeld door het CGVS 

en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen door te erkennen dat vrouwen die vrezen voor 

vervolging in het kader van traditionele sociale praktijken, zoals vrouwelijke genitale verminking of 

gedwongen huwelijken, een sociale groep vormen met een gegronde vrees voor vervolging en 

daarom internationale bescherming nodig hebben. 

De wet van 21 november 2017 tot omzetting van de Europese richtlijn 2013/33/EU legt de nadruk 

op dit aspect door als voorbeeld van kwetsbare personen te stellen: zij die zijn verkracht of 

onderworpen aan ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld of van 

vrouwelijke genitale verminking.  
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Er gelden in België ook een aantal beginselen om de vertrouwelijkheid te garanderen: 

De persoon die de hoorzitting van het CGVS leidt en de tolk zijn beiden onderworpen aan een 

geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zelfs als de tolk uit dezelfde gemeenschap komt als de 

verzoeker, deze niet bang moet zijn om het hele verhaal te doen. De asielzoeker heeft het recht te 

zeggen dat ze de tolk niet begrijpt en dat ze wil veranderen.  

Tijdens de hoorzitting mogen feiten die naar voor komen m.b.t. de veiligheid van de verzoeker 

(zoals familiaal geweld) niet vermeld in een document dat kan worden gelezen door een familielid. 

De verzoeker heeft het recht om een kopie (verslag) te vragen van het verhoor en kan het 

aanvullen/laten aanpassen. 

La Voix des Femmes39 stelde vast dat het CGVS, gezien de toename van asielaanvragen op 

grond van gendergerelateerd geweld, de neiging heeft om steeds strengere criteria toe te passen 

wat betreft het bewijs van geweld. Het federale agentschap is ook zeer veeleisend bij het 

beoordelen van de geloofwaardigheid van claims, wat het nog moeilijker maakt om internationale 

bescherming te krijgen op grond van geweld tegen vrouwen.40 

Ook tijdens het webinar ‘Vrouwen en migratierecht’, georganiseerd door de Vrouwenraad en 

Progress Lawyers Netwerk op 9 juni 2022, kwam dit op basis van cases/arresten CGVS duidelijk 

op de voorgrond. 

57. Gendergevoelige interpretatie van het Verdrag van 1951, met betrekking tot de 

asielgronden en tot de erkenning van gendergerelateerd geweld, met inbegrip van de 

handel in vrouwen en meisjes 

Zie hoger boven maatregel 54. 

Wat de asielprocedures betreft, is België is een van de weinige Europese landen die systematisch 

de genderrichtsnoeren van het UNHCR41 verspreidt bij het personeel van het CGVS, dat ook een 

"gender"-eenheid heeft opgericht voor de beoordeling van gendergerelateerde asielaanvragen. Ze 

zijn ook gevormd m.b.t. gendergerelateerd geweld. Interne richtlijnen bevatten instructies over hoe 

een interview af te nemen en de over de beoordeling van de geloofwaardigheid van asielzoekers 

die slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld. 

Het CGVS verspreidt ook een informatiebrochure speciaal voor vrouwelijke asielzoekers om hen te 

informeren over hun rechten, zoals het recht om een vrouwelijke tolk te vragen en het recht op een 

individueel onderhoud wanneer ze samen met hun echtgenoot komen.42 

 
39 La Convention d'Istanbul et les violences fondées sur le genre à l’égard des femmes migrantes, 2020 
 
40 La Convention d'Istanbul et les violences fondées sur le genre à l’égard des femmes migrantes, 2020 
 
41 UNHCR, RICHTLIJNEN INZAKE INTERNATIONALE BESCHERMING NR. 1: Gender-gerelateerde 
vervolging binnen de context van artikel 1A, lid 2, van het Verdrag van 1951 en/of het Protocol van 1967 
betreffende de status van vluchtelingen (2002). 
 
42 Brochure CGVS, Vrouwen, meisjes en asiel in België, herzien in 2020. 
 

https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=602a61344
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=602a61344
https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/asiel_asile_-_gender_genre_-_vrouwen_meisjes_en_asiel_in_belgie_-_nl.pdf


Vrouwenraadnota en aanbevelingen Bescherming rechten van migranten-, vluchtelingen- en vrouwen en 

meisjes die asiel zoeken - Gendergerelateerd geweld tegengaan - 2022 

 
59 

59 

In haar verslag over België wees GREVIO43 er echter op dat deze voorlichtingsbrochure niet 

beschikbaar was in de wachtkamers van het aankomstcentrum van Fedasil, bekend als het Klein 

Kasteeltje. Bovendien waren de eerste versies beschikbaar in 11 talen en de meest recente 

versies slechts in het Frans, Nederlands en Engels.  

In het Nationaal Actieplan Gendergerelateerd geweld 2021-2025 staat een specifieke doelstelling 

Gendergevoelige richtlijnen, procedures, en ondersteuningsdiensten invoeren in asielprocedures, 

met volgende maatregelen: 

- Maatregel 167. Aandacht blijven houden voor de genderdimensie bij de opstelling van de lijst van 

"veilige landen” van herkomst. 

- Maatregel 165. Voortzetting van het specialisatieprogramma voor het team van protection officers 

dat belast is met de behandeling van genderzaken. 

- Maategel 166. De controle van de kwaliteit van de behandeling van de dossiers op basis van 

gendergerelateerde gronden actief blijven bewaken. 

La voix des Femmes: 

Een genderbewuste beoordeling van aanvragen: gebeurt op een beperkte manier: 

Het rechtskader biedt de asielinstanties de mogelijkheid om de vluchtelingenstatus te verlenen aan 

vrouwen en meisjes die zich beroepen op een angst voor gendergerelateerde vervolging, zoals 

gedwongen huwelijken, gedwongen sterilisatie, huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, 

verkrachting, genitale verminking. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen (CGVS) heeft instructies over hoe een interview af te nemen en over de beoordeling 

van de geloofwaardigheid van asielzoekers, die aantonen dat ze slachtoffer zijn geweest van 

seksueel geweld. Het CGVS verspreidt ook een informatiebrochure speciaal voor vrouwelijke 

asielzoekers om hen te informeren over hun rechten, zoals het recht om een vrouwelijke tolk te 

vragen en het recht op een individueel onderhoud indien zij met hun echtgenoot komen. 

La voix des Femmes stelt echter vast dat Er kan echter worden vastgesteld dat het CGVS, gezien 

de toename van asielverzoeken op basis van gendergerelateerd geweld, de neiging heeft om 

gendergerelateerd geweld steeds strikter te interpreteren; steeds strengere criteria toe te passen 

wat betreft het bewijs van geweld. Het CGVS is ook zeer veeleisend bij het beoordelen van de 

geloofwaardigheid van de verzoeksters, wat het nog moeilijker maakt om internationale 

bescherming te verkrijgen op basis van geweld tegen vrouwen. 

Aanbevelingen GREVIO: 

225. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om maatregelen te nemen om het tekort 

aan plaatsen in opvangcentra aan te pakken, om de wetten ten volle te kunnen uitvoeren m.b.t. het 

identificeren en ondersteunen van vrouwelijke asielzoekers in situaties die kwetsbaar zijn vanwege 

geweld en om gecentraliseerde gendersensitieve richtlijnen en protocollen op te stellen en te 

implementeren en opleidingen voor alle opvangcentra. 

 
43 GREVIO, Baseline Evaluation Report Belgium, 2020. 
 

https://rm.coe.int/grevio-report-on-belgium/16809f9a2c
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226. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten aan om ervoor te zorgen dat een 

gendersensitieve aanpak consequent wordt toegepast op alle gronden voor vervolging en dat 

vrouwen optimale ondersteuning ontvangen bij het bekendmaken van de gronden waarop ze zich 

beroepen voor  internationale bescherming. 

227. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten aan om genderrichtlijnen op te stellen en te 

publiceren, die betere garanties bieden dat er met geweld rekening wordt gehouden bij kwetsbare 

vrouwen op wie de procedures voor terugkeer en verwijdering en versnelde procedures van 

toepassing zijn. 

 

Aanbevelingen van La voix des Femmes:44  

- Bewustmaking en opleiding van immigratieambtenaren van gendergerelateerd geweld 

tegen vrouwen, en in het bijzonder het personeel van FEDASIL, dat verantwoordelijk is 

voor het beheer en de coördinatie van het hele opvangnetwerk. 

- De genderrichtsnoeren voor asielzoeksters op basis van de UNHCR-richtlijnen moeten in 

België strikt worden toegepast. 

- De gronden voor vervolging moeten worden geïnterpreteerd op een gendergevoelige 

manier. 

- De onthaalprocedures en ondersteunende diensten voor asielzoekers moeten meer oog 

hebben voor de behoeften van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. In dit verband 

wordt aanbevolen dat richtsnoeren en protocollen worden opgesteld en uitgevoerd en 

opleiding in alle opvangcentra, zoals GREVIO de Belgische staat oproept te doen. 

- Asielzoeksters die het slachtoffer zijn van geweld moet huisvesting worden geboden die 

aan hun specifieke behoeften voldoet. Om dit te bereiken, is het nodig om het aantal 

geschikte accommodaties te verhogen. 

 

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken45 moet een vragenlijst ingevuld worden. Een heel aantal vragen 

zijn op de mannelijke leest geschoeid; typisch mannelijke problemen (ben je lid van een politieke 

partij of een bepaalde groepering, ben je al eens gearresteerd, ben je in de gevangenis 

terechtgekomen,…). De vragen naar: ben je slachtoffer geweest van seksueel geweld, van 

schadelijke praktijken… staan er niet in. Men verwacht van vrouwen meer dan van mannen, dat ze 

spontaan weten wat de asielinstanties kan interesseren.46 

 
44 La Voix des Femmes: La Convention d'Istanbul et les violences fondées sur le genre à l’égard des 
femmes migrantes, 2020. 
 
45 De DVZ, een federale openbare organisatie, is belast met de toepassing van de wet van 15 december 
1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De DVZ geeft onder meer visa af, voor een verblijf van 
korte of lange duur. Hij is verantwoordelijk voor de registratie van de verzoeken om internationale 
bescherming die in België of aan de grens worden ingediend. De DVZ bestrijdt mensenhandel en 
mensensmokkel.  Hij strijdt tegen illegale immigratie en verzekert de terugkeer of de gedwongen 
verwijdering van illegalen. Om dat te doen werkt de DVZ samen met andere instanties en partners, met 
name het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, Fedasil,  gemeentebesturen,  
diplomatieke posten, politiediensten, de Federale Overheidsdienst Justitie en de Internationale Organisatie 
voor Migratie. 
 
46 Webinar ‘Vrouwen en migratierecht’, georganiseerd door de Vrouwenraad en Progress Lawyers Netwerk 
op 9 juni 2022. 
 

https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
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58. In alle stadia van de asielprocedure alomvattende gendergevoelige richtsnoeren 

ontwikkelen (ook m.b.t. opvang- en ondersteuningsdiensten, screening, bepaling van 

"veilige" landen met het oog op versnelde of opschortende procedures, detentie, bepaling 

van de status, arbitrage en terugzendingen en opleiding relevant personeel hierover 

Zie ook 57. 

Mensen die bescherming aanvragen in België hebben recht op opvang. Dit betekent dat zij in een 

opvangcentrum mogen verblijven tijdens hun procedure en recht hebben op medische, 

psychologische, maatschappelijke begeleiding en juridische hulp. De laatste jaren kent het 

opvangnetwerk grote instabiliteit en ligt de focus vooral op collectieve opvangcentra. Een kleine 

minderheid verzoekers mag tijdens hun procedure al in een individuele opvangplaats verblijven. 

Een langdurig verblijf in collectieve opvang schadelijk voor het psychologisch welzijn.  

Het Federaal Agentschap voor asielzoekers (FEDASIL) is verantwoordelijk voor de opvang.  

De wet van 12 januari 2007 inzake de opvang van asielzoekers asielzoekers bepaalt dat rekening 

moet worden gehouden met de kwetsbaarheid van asielzoekers in een vroeg stadium van de 

asielprocedure voor de toewijzing van een huisvestingsplaats aangepast aan de individuele 

behoeften, rekening houdend met de kwetsbaarheden. Deze kwetsbaarheden omvatten 

bijvoorbeeld marteling, fysiek, psychologisch en seksueel geweld. GREVIO47 benadrukt dat de 

immigratieambtenaren die in het Klein Kasteeltje werken geen specifieke opleiding over seksueel 

en gendergerelateerd geweld krijgen.  

De verzadiging van de opvangcapaciteiten van het FEDASIL-netwerk (bezettingsgraad van 99% in 

2020 voor het hele opvangnetwerk) maakt aangepaste huisvesting aan de kwetsbaarheden quasi 

onmogelijk. 

Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden voor aanvragers om toegang te krijgen tot zorg- en 

ondersteuningsdiensten die worden aangeboden door opvangcentra van FEDASIL, op medisch, 

psychologisch en sociaal vlak. Sinds 2015 is er een reeks minimumnormen die rekening houden 

met de genderdimensie. Zij hebben betrekking op uiteenlopende gebieden zoals materiële 

bijstand, sociale, juridische, medische en psychologische bijstand, meubilair en veiligheid.48 

FEDASIL geeft echter zelf in een recente studie aan dat sommige van deze diensten moeilijk 

toegankelijk zijn. De gezondheidsdiensten die in de centra worden aangeboden, zijn overbevolkt 

en externe diensten hebben lange wachtlijsten en zijn niet gemakkelijk bereikbaar voor mensen 

die in plattelandsgebieden wonen.49 

 
47 GREVIO, Baseline Evaluation Report Belgium, 2020. 
 
48 La Voix des Femmes,  La Convention d'Istanbul et les violences fondées sur le genre à l’égard des 
femmes migrantes, 2020 
 
49 Fedasil, Studie over de noden van kwetsbare personen, 2018. 
 

https://rm.coe.int/grevio-report-on-belgium/16809f9a2c
https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
https://www.fedasil.be/nl/nieuws/opvang-asielzoekers/studie-over-de-noden-van-kwetsbare-personen
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Aanbevelingen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van 

asielzoekers in België (2017); o.a. 

Er is voldoende ontspanningsruimte nodig met aparte ruimtes voor kinderen en vrouwen; vrouwen 

en mannen die niet tot hetzelfde gezin behoren mogen in geen geval een kamer delen; gezinnen 

mogen geen kamer delen met alleenstaanden of andere gezinnen. 

Aanbevelingen GREVIO: 

225. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om maatregelen te nemen om het tekort 

aan plaatsen in opvangcentra aan te pakken, om de wetten ten volle te kunnen uitvoeren m.b.t. het 

identificeren en ondersteunen van vrouwelijke asielzoekers in situaties die kwetsbaar zijn vanwege 

geweld en om gecentraliseerde gendersensitieve richtlijnen en protocollen op te stellen en te 

implementeren en opleidingen voor alle opvangcentra. 

Aanbevelingen Vrouwenraad 2010:50 

Geweldpreventie in de collectieve opvangcentra: 

Een proactief en participatief beleid voeren rond geweld(preventie) en veiligheid, hiervoor een 

protocol of plan op te maken met de hulp van gespecialiseerde instellingen, organisaties, experts. 

In dit protocol moet specifieke aandacht zijn voor: • het omgaan met (vermoedens van) 

intrafamiliaal geweld • een systematische en uniforme registratie van incidenten • aanscherpen van 

het huishoudelijk reglement met: het verbod op alle vormen van discriminatie en verbaal en non-

verbaal geweld, alsook het verbod op seksueel geweld; informatie over het individueel klachtrecht 

en het recht op verweer tegen sancties. 

Vastleggen van infrastructurele en fysieke aanpassingen en normen in functie van de veiligheid: • 

goede verlichting van de gebouwen, gangen, toegangswegen, ook ‘s nachts • aparte gangen en/of 

blokken v/m • strikt gescheiden sanitaire voorzieningen v/m (ligging, indeling, grootte, 

bereikbaarheid) • wegnemen van doorkijkmogelijkheden bij sanitair en slaapzalen Deze normen op 

te nemen als minimale eisen ten aanzien van de infrastructuur.  

Voor alle bewoners: voorlichtingssessies m.b.t. het verbod op geweld en discriminatie. 

Screening veilige landen: 

De website van het CGVS (augustus 2022) vermeldt bij landeninfo bij het thema gender51 26  

landenrapporten door het CGVS over de 19 volgende landen: Albanië, Algerije, Burkina Faso, 

Colombia, DRC, Ethiopië, Ghana, Guineé, Ivoorkust, Kameroen, Mali, Marokko, Nigeria, Pakistan, 

Rwanda, Syrië, Tanzania, Togo, Venezuela. 

 
50 Vrouwenraad, Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie. Naar een gendergevoelig 
opvangbeleid. Eindrapport Juni 2010, p. 98.  
 
51 o.a. landenrapporten over de situatie van vrouwen, vrouwelijke genitale verminking, seksuele 
minderheden en transgenders, homoseksualiteit, gedwongen huwelijken, huiselijk geweld. 
 

https://vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/media/documenten/2017_-_nota_kwaliteitsopvang.pdf
https://vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/media/documenten/2017_-_nota_kwaliteitsopvang.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/RAPPORT%20Vrouwen%20en%20collectieve%20opvang%20bij%20asiel%20en%20migratie.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/RAPPORT%20Vrouwen%20en%20collectieve%20opvang%20bij%20asiel%20en%20migratie.pdf
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Van de 23 rapporten gaat er 1 over de situatie van vrouwen (Syrië), 1 over huiselijk geweld 

(Albanië), 5 over vrouwelijk genitale verminking (Ethiopië, Guineé, Ivoorkust, Mali, Nigeria), 2 over 

gedwongen huwelijken (Algerije, Guineé), 9 over homoseksualiteit (Burkina Faso, DRC, Ghana, 

Guineé, Ivoorkust, Marokko, Rwanda, Togo), 3 over seksuele minderheden waarvan 2 ook over 

transgender (Colombia, Pakistan, Venezuela). 

Er staan geen rapporten op de website over de situatie van meisjes en vrouwen in Afghanistan, 

DRC, Jemen, Indië, Pakistan, Saoedi-Arabië, Somalië, die nochtans behoren tot de 10 

gevaarlijkste landen ter wereld voor vrouwen en meisjes.52  

Uitleg over veilige landen van herkomst: Europees Parlement en Raad nr. 2013/32/EU: Bij het 

asielverzoek wordt nagegaan of het land van herkomst van de asielverzoeker een veilig land van 

herkomst is of niet. Indien een land als een veilig land van herkomst kan worden beschouwd door 

de lidstaten, heeft de asielzoeker nog steeds de mogelijkheid om het tegendeel bewijzen. Een 

‘veilig derde land’ aan een aantal beginselen voldoen: nagaan of het derde land het leven en de 

vrijheid van de asielzoekers niet bedreigt om redenen van ras, religie, nationaliteit, lidmaatschap 

van een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging; er  geen risico zijn  op ernstige schade in 

de zin van de Kwalificatierichtlijn, waardoor men in aanmerking kan komen voor een subsidiaire 

bescherming; het non-refoulementbeginsel moet overeenkomstig het Vluchtelingenverdrag zijn en 

het verbod op verwijdering, zoals neergelegd in het internationaal recht, moet worden nageleefd. 

Bij de beoordeling van de asielaanvraag is het dus voor lidstaten niet toegelaten om een persoon 

die asiel aanvraagt terug te sturen naar een derde land dat niet als een ‘veilig derde land’ kan 

beschouwd worden volgens deze beginselen. 

 

Aanbeveling Vrouwenraad 

Het CGVS zou ook de situatie van vrouwen en meisjes telkens moeten bespreken via de 

landenrapporten (en in de eerste plaats die van de gevaarlijkste landen voor vrouwen en meisjes). 

Er kan bijgevolg ook een lijst opgesteld worden van “onveilige landen van herkomst”, 

gedocumenteerd met landenrapporten waarin de genderdimensie en meer bepaald de benarde 

situaties van vrouwen en meisjes moet worden opgenomen. 

59. Vrouwelijke asielfunctionarissen en tolken moeten beschikbaar zijn voor vrouwelijke 

asielzoekers + info over deze mogelijkheid 

Tijdens het interview hebben aanvraagsters van internationale bescherming het recht om een 

vrouwelijke tolk te vragen, om hun aanvraag individueel te laten onderzoeken (en op hetzelfde 

moment als hun echtgenoot of partner); het recht om door een vrouw te worden ondervraagd; het 

recht om met een advocaat (gratis) of vertrouwenspersoon te komen (bijvoorbeeld iemand die in 

een organisatie werkt). Kinderen onder één jaar mogen bij het verhoor aanwezig zijn. 

De verzoekster kan via haar advocaat of een psycholoog een verzoek indienen in het kader van 

artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet. Dit gaat over de erkenning van bijzondere procedurele 

behoeften, met name in gevallen van foltering, verkrachting of andere ernstige vormen van 

 
52 Plan International De tien gevaarlijkste landen voor meisjes en vrouwen (geraadpleegd in augustus 2022); 
ook Syrië, DRC, Nigeria en de VS staan in deze lijst. 

https://www.planinternational.nl/actueel/de-tien-gevaarlijkste-landen-voor-meisjes-en-vrouwen


Vrouwenraadnota en aanbevelingen Bescherming rechten van migranten-, vluchtelingen- en vrouwen en 

meisjes die asiel zoeken - Gendergerelateerd geweld tegengaan - 2022 

 
64 

64 

psychische, fysieke, psychologisch of seksueel geweld. Vrouwelijke asielzoekers hebben immers 

vaak ernstige traumatische ervaringen gehad en werden vaak blootgesteld aan meerdere vormen 

van geweld, zoals verkrachting, gedwongen huwelijken, misdaden tegen de eer, enz. Dit kan op 

het moment van de aanvraag of in een later stadium van de procedure. Het is dan aan het CGVS 

of de Dienst Vreemdelingenzaken om deze behoeften te beoordelen en deze instanties kunnen 

dan adequate steun verlenen, bijvoorbeeld door de aanvrager voldoende tijd te geven de aanvraag 

voor te bereiden, rekening houdend met de traumatische aard van de beleefde gebeurtenissen. 

60. Afzonderlijke interviews voor vrouwen en mannen uit hetzelfde gezin, bij afwezigheid 

van kinderen, moeten op verzoek mogelijk zijn, ook voor minderjarige getrouwde meisjes 

Ja; Zie ook 59. 

61. Bij behandeling en vaststelling van asielaanvragen rekening houden met de 

persoonlijke omstandigheden van de aanvrager en een individuele risicobeoordeling + 

relevante informatie over het land van herkomst, onder meer met betrekking tot 

gendergelijkheid en vrouwenrechten 

Ja; Zie ook 56: recht op vertrouwelijkheid. 

62. Bij negatieve beslissing over de vluchtelingenstatus van een vrouw of meisje de 

mogelijkheid hebben om aanvullende of subsidiaire bescherming te vragen 

Ja, algemene regel: als je niet voldoet aan de voorwaarden om als vluchteling te worden erkend53, 

kan het CGVS de subsidiaire beschermingsstatus toekennen. Dat is het geval als betrokkene bij 

een eventuele terugkeer naar het land van herkomst een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade loopt.54 De aanvrager ontvangt dan een beslissing waarin eerst de redenen voor de 

weigering van de erkenning van de vluchtelingenstatus worden toegelicht. Verder wordt in de 

beslissing vermeld dat betrokkene de subsidiaire beschermingsstatus krijgt. De subsidiair 

beschermde heeft recht op een verblijf van beperkte duur in België. De aanvrager krijgt een 

verblijfsvergunning van een jaar, die de gemeente daarna telkens voor twee jaar vernieuwt. Na vijf 

jaar krijgt de subsidiair beschermde een verblijfsvergunning van onbeperkte duur wat ook wordt 

geregeld door de gemeente. Als subsidiair beschermde kan men in België werken na het 

aanvragen van een arbeidskaart (werknemer) of een beroepskaart (zelfstandige).55 

Zowel vrouwen als mannen kunnen een asielaanvraag op grond van gendergebonden elementen 

(LGBT, verkrachting, genitale mutilatie,...) indienen. Personen die het slachtoffer zijn van 

 
53 De vervolgingen die de aanvrager heeft ondergaan of vreest, kunnen te maken hebben met ras, religie, 
nationaliteit, met het feit dat men behoort tot een bepaalde sociale groep of met politieke overtuigingen. Als 
de aanvrager wegens een van deze vijf motieven een gegronde vrees voor vervolging heeft, dan kan deze 
persoon als vluchtelinge worden erkend. 
. 
54 Deze ernstige schade kan zijn: doodstraf of executie; foltering of onmenselijke of vernederende 
behandeling; ernstige bedreiging van het leven als gevolg van willekeurig geweld in geval van een 
internationaal of binnenlands gewapend conflict. 
 
55 Brochure CGVS, De asielprocedure op het CGVS, 2019. 
 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/brochures/de_asielprocedure_op_het_cgvs.pdf
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gendergebonden vervolging behoren tot een kwetsbare groep waarvoor het CGVS specifieke 

richtlijnen voorziet. 

➢ Zie ook artikel 60 Gendergerelateerde asielverzoeken Verdrag van Istanbul. 

Vrouwelijke genitale verminking: 

In een aantal gevallen dienen ouders een asielaanvraag in naam van hun dochter in om haar te 

beschermen tegen genitale verminking (of besnijdenis). Als een asielzoeker uit een land komt 

waar het risico op genitale verminking zeer hoog is, en het voor de ouders onmogelijk is om hun 

dochter hiertegen te beschermen, kan hem en zijn gezin de vluchtelingenstatus worden 

toegekend. Hiervoor analyseert het CGVS de persoonlijke en familiale situatie, maar ook de 

objectieve en reële situatie in het land van herkomst. 

Het is niet onmogelijk dat de dochter op vraag van (andere) familieleden, ook in Europa genitale 

verminking riskeert. Daarom heeft het CGVS na de erkenning van de vluchtelingenstatus een 

opvolging voorzien. Jaarlijks moeten de ouders die als vluchteling erkend werden op grond van de 

vrees voor besnijdenis van de dochter, een medisch attest opsturen die bevestigt dat de dochter 

nog geen besnijdenis heeft ondergaan. Het CGVS sensibiliseert in dat kader ook de ouders over 

de gevaren van genitale verminking en maakt duidelijk dat de Belgische wetgeving deze praktijk 

zwaar bestraft. 

Maar de erkenning geldt niet noodzakelijk voor hun ouders. 

Moeders/ouders van intacte meisjes56 werden eerder in België erkend als vluchteling maar nu niet 

meer: dit wordt niet meer gezien als een politieke overtuiging, als een feministische uitdrukking 

tegen de patriarchale inbreuk op het lichaam van meisjes. Het komt er dan op neer dat:  

- ofwel de moeder/ouder met de dochter terug naar het land van herkomst moet vertrekken; 

- ofwel de moeder/ouder alleen moet terugkeren en haar dochter achterlaten; 

- ofwel de moeder/ouder hier blijft ‘zonder papieren’. 

(Zie ook verder bij hoofdstuk IV Aankomst – Asiel). 

 

Aanbevelingen Schaduwrapport van de Coalitie Samen tegen Geweld, n.a.v. het Verdrag 

van Istanbul:57 

p. 106. Internationale bescherming/gendergebonden vervolging: 

Sensibilisering en vorming organiseren voor toekomstige professionals van wie verwacht wordt dat 

ze met migrantenvrouwen en asielzoeksters in contact zullen komen, dit met betrekking tot 

gendergebonden geweld en de specifieke noden van migrantenvrouwen en slachtoffers van dit 

geweld. 

 
56 (Nog) geen slachtoffers van vrouwelijk genitale verminking. 
 
57 Évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique par la Belgique Rapport alternatif de la 
coalition « Ensemble contre les violences », 2019. 

https://rm.coe.int/rapport-alternatif-belgique-shadow-report-belgium/1680931a73
https://rm.coe.int/rapport-alternatif-belgique-shadow-report-belgium/1680931a73
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Sensibilisering en vorming van de immigratieambtenaren (CGVS, Fedasil, enz.) voor de 

genderinvalshoek zodanig dat ze het verband kunnen leggen tussen hetgeen verteld wordt en het 

genderperspectief.  

De genderrichtlijnen voor de asielzoeksters gebaseerd op de hoofdprincipes van UNHCR moeten 

strikt toegepast worden in België.  

België moet de Conventie van Istanbul integraal toepassen wat betreft het genderperspectief en 

de migrantenvrouwen, de asielzoeksters en de vrouwelijke vluchtelingen. De Conventie erkent 

immers dat vrouwen net omwille van hun geslacht het slachtoffer kunnen zijn van geweld.  

Het gebrek aan nationale coördinatie wat betreft vrouwelijke genitale verminking aanpakken. 

Referentiepersonen aanduiden binnen alle beroepen die in contact komen met jonge meisjes die 

gevaar lopen voor vrouwelijk genitale verminking of dit al moeten ondergaan hebben, rekening 

houdend met de specificiteit van deze vorm van geweld.  

Aangepaste richtlijnen ontwerpen voor de kinderen en ook specifieke diensten voor jonge meisjes 

die het slachtoffer zijn van genitale verminking. Meer structurele financiële middelen toekennen 

aan verenigingen die actief zijn op dit terrein. 

Aanbevelingen 11.11.11.:58 

Herziening  procedure voor de aanvraag van een verblijfsstatus: 

Heractivering van de ‘Commissie van Advies voor Vreemdelingen’. Deze bij wet voorziene 

commissie kan advies geven over bijzondere aanvragen tot verblijf. Aangezien het regeerakkoord 

ervoor kiest het ‘horen’ van mensen zonder wettig verblijf meer plaats te geven vanaf ze een 

uitwijzingsbrief krijgen, is dit een logische stap. De commissie dient bij voorkeur multidisciplinair 

samengesteld te zijn om o.a. ook het ‘belang van het kind’ te toetsen. Dit in combinatie 

met hoorrecht waarbij mensen hun verzoek voor een verblijfsvergunning kunnen toelichten. Die 

mogelijkheid ontbreekt bij de eenzijdig papieren behandeling van het dossier die de Dienst 

Vreemdelingenzaken vandaag hanteert. 11.11.11 pleit er bovendien voor om de bijdrage die 

mensen moeten betalen voor de aanvraag van een verblijfsstatus verder te verlagen. 

Een tijdelijk kader voor regularisatie op basis van duidelijke criteria (o.a. het aantal jaren 

verblijf in België): 

Dit is nodig om een nieuwe start te nemen en te vermijden dat een groeiend aantal van mensen 

zonder papieren verder onder de radar verdwijnt. Dit gebeurde in België in het verleden. Daarvoor 

is ook overleg nodig met actoren uit de academische wereld en het middenveld zodat dergelijke 

oproep effect heeft en een duurzame oplossingen biedt. Onderzoek van Federaal Migratiecentrum 

Myria in 2007 toont aan dat de impact van het inschakelen van mensen zonder wettig verblijf in 

de samenleving positief kan zijn. Zowel voor de betrokkenen als voor de bredere 

samenleving.  Zodra mensen een legaal verblijf kregen, vonden de meeste mensen snel andere 

huisvesting. Mensen kregen gemakkelijker toegang tot formele sociale netwerken en instellingen 

zoals uitzendkantoren, woningbureaus, opleidingscentra en centra voor sociaaleconomische 

 
58 11.11.11 vraagt oplossingen voor mensen zonder wettig verblijf, 20 mei 2022. 
 

https://11.be/politiek-en-beleid/verhalen/111111-vraagt-oplossingen-voor-mensen-zonder-wettig-verblijf
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integratie. Het onderzoek toonde ook aan dat 68% van de mensen die een verblijfstatus hadden 

gekregen na zeven jaar formeel was tewerkgesteld. 

Vrouwelijk genitale verminking:59  

De vrees voor genitale verminking bij vrouwen en meisjes, kan door het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) als een grond worden gezien voor de erkenning 

als vluchteling. Het CGVS heeft een bijzondere procedure voor de behandeling van dossiers 

waarin gevreesd wordt voor besnijdenis. Hiervoor is een medisch attest nodig. 

Vrouwen die vrezen voor genitale verminking kunnen asiel aanvragen. Dit kan gebeuren door: 

• moeders van nog onbesneden dochters 

• onbesneden (jonge) vrouwen die besnijdenis vrezen 

• reeds besneden vrouwen die nog ergere besnijdenis vrezen 

Deze risicogroepen krijgen in principe de vluchtelingenstatus toegekend. 

Het CGVS heeft een bijzondere procedure voor de behandeling en opvolging van deze dossiers. 

Zij willen deze kwetsbare groep zoveel mogelijk beschermen. De sociale druk om tot besnijdenis 

over te gaan is immers vaak groot en het CGVS wil voorkomen dat meisjes of jonge vrouwen 

alsnog besneden worden. Of in België, of tijdens een reis naar het buitenland. 

In tegenstelling tot wat de algemene regel is: 

• is de aanwezigheid van de betrokken meisjes op het gehoor bij hun ouders verplicht. 

• is het belangrijk een gedegen medisch attest voor te leggen dat aantoont dat de vrouw of 

het meisje nog niet besneden is – het CGVS kan eventueel doorverwijzen naar bepaalde 

artsen. 

• worden deze beslissingen gemotiveerd door het CGVS. Het CGVS verwijst in de beslissing 

ook naar de Belgische strafwet die vrouwenbesnijdenis uitdrukkelijk verbiedt. 

• worden de dossiers waar men toekomstige besnijdenis vreest, ook na de erkenning 

opgevolgd. 

• moet de vrouw na een beslissing tot erkenning een verklaring op eer ondertekenen dat ze 

jaarlijks een medisch attest zal neerleggen. Dat attest moet aantonen dat jij of je dochter(s) 

niet (verder) besneden zijn. Doe je dit niet, dan kan je vluchtelingenstatus eventueel 

worden ingetrokken. 

• het CGVS zal in geval van aanwijzingen van besnijdenis (omdat bijvoorbeeld geen attest 

werd neergelegd), de zaak melden aan het parket. 

Voor de volledigheid dient nog te worden vermeld dat ook reeds besneden vrouwen die worstelen 

met een trauma in aanmerking kunnen komen voor de vluchtelingenstatus. 

Behoren tot een sociale groep 

De categorie waaronder gendergerelateerde problematieken kunnen vallen, gaat over het 

behoren tot een specifieke sociale groep. Je moet kunnen aantonen dat je een onveranderlijk 

kenmerk hebt, en waarom je dan blootgesteld wordt aan vervolgingen: bijvoorbeeld meisjes die 

 
59 Bron: Vlaams Agentschap Migratie en inburgering; genitale vrouwenverminking (geraadpleegd augustus 
2022). 

https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/sociaal-medisch/medische-situaties/genitale-vrouwenverminking
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een risico lopen op genitale verminking (het vrouw-zijn is een onveranderlijk kenmerk), gedwongen 

huwelijken, Afghaanse vrouwen (het louter vrouw-zijn stelt je in Afghanistan bloot aan allerlei 

soorten vervolgingen), LGBTQI+. 

 

Moeders/ouders van intacte meisjes, met risico op VGV, werden eerder in België erkend als 

vluchteling maar nu niet meer: dit wordt niet meer gezien als een politieke overtuiging, als een 

feministische uitdrukking tegen de patriarchale inbreuk op het lichaam van meisjes. Het komt er 

dan op neer dat:  

- ofwel moet de moeder met haar dochter terug naar het land van herkomst vertrekken; 

- ofwel de moeder/ouder alleen moet terugkeren en haar dochter achterlaten; 

- ofwel de moeder/ouder hier blijft ‘zonder papieren’. 

 

Voorbeelden uit de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen; bijvoorbeeld 

arresten waaruit blijkt dat slachtoffers niet geloofd worden: 

- Omwille van stereotiepe interpretaties over seksuele voorkeur: 105.232 van 18 juni 2013, 

123.232 van 29 april 2014, 177.655 van 10 november 2016 

- Omdat een aantal vrouwen niet in staat zijn omwille van trauma en/of mannelijke tolk 

onmiddellijk de ware toedracht spontaan te vertellen; niet herkennen van foltering en 

onmenselijke behandeling in land van herkomst (bijvoorbeeld door ex-partner): 157.487 

van 13 november 2015; 219.732 van 12 april 2019; 228.086 van 28 oktober 2019 

 

Wat betref de Afghaanse vrouwen: sinds augustus 2021 is de Taliban opnieuw aan de macht 

gekomen, met enorme gevolgen voor de vrouwen. Ze kunnen gestenigd worden, stokslagen 

krijgen,… geen proces. Vrouwen hebben geen enkele mogelijkheid om zelf de richting van hun 

leven te bepalen. In deze context is het heel bizar dat een aantal Afghaanse vrouwen sinds 

augustus 2021 bij ons geen bescherming krijgen (sommige Afghaanse vrouwen kregen dat wel 

heel snel). Mensen uit Oekraïne die naar België komen, krijgen allemaal automatisch 

bescherming, zonder door een moeilijk, ingewikkeld en pijnlijk proces te moeten gaan wat betreft 

asielaanvraag. Wat Afghanen betreft: in eerste instantie zijn alle dossiers bevroren, inclusief die 

van de vrouwen. Ondertussen sijpelen de negatieve beslissingen binnen. Deze beslissingen gaan 

ervan uit dat de situatie in Afghanistan nog nooit zo goed is geweest. Daarmee bedoelt men dat er 

geen gevechten meer zijn geweest tussen Amerikanen en de Taliban. De asielinstanties negeren 

volledig het lot van de vrouwen.60  

Grensoverschrijdende maatregelen 

Bepalingen 63-65 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

63. De lidstaten worden aangemoedigd om deel te nemen aan hervestigingsprogramma's, om aanvullende 

trajecten voor toelating te bieden en om legale trajecten te bevorderen om een veilige doorreis voor vrouwen 

en meisjes te garanderen. 

 
60 Webinar ‘Vrouwen en migratierecht’, georganiseerd door de Vrouwenraad en Progress Lawyers Netwerk 
op 9 juni 2022 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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64. De lidstaten worden aangemoedigd om specifieke hulpprogramma's en humanitaire 

hervestigingsprogramma's te financieren voor vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van of het risico 

lopen van geweld tegen vrouwen of mensenhandel, ook met het oog op seksuele uitbuiting. 

65. De lidstaten worden aangemoedigd om doeltreffende grensoverschrijdende beschermingsmechanismen 

op te zetten en toe te passen voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen en mensenhandel, met inbegrip 

van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting. 

63. Deelname lidstaten aan hervestigingsprogramma’s 

Beleidsnota Asiel en Migratie 2020, p. 18 e.v. : “Via hervestiging wordt er in België bescherming 

geboden aan erkende vluchtelingen die, vaak al vele jaren, in een uitzichtloze situatie in 

vluchtelingenkampen verblijven in conflictregio’s. Bovendien is het een vorm van solidariteit met 

(arme en/of instabiele) landen die enorme druk op hun samenlevingen ervaren van de 

aanwezigheid van grote aantallen vluchtelingen(kampen).”… Sinds 2013 heeft België een 

structureel hervestigingsprogramma… Het hervestigingsprogramma zal structureel versterkt 

worden, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen… Fedasil zal in het kader van het 

hervestigingsprogramma verder samenwerken via community sponsorship. Dit betekent dat een 

groep van individuen of een vereniging zich inzet om bijkomende hervestigde vluchtelingen op te 

vangen en te begeleiden tijdens het eerste jaar in hun nieuwe land. Op deze manier speelt een 

breder publiek een belangrijke rol in het opvang- en integratietraject van kwetsbare nieuwkomers 

binnen een gestructureerd kader, om zo de kansen op een succesvolle integratie te bevorderen. 

64. Specifieke hulpprogramma's en humanitaire hervestigingsprogramma's financieren 

voor vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van of het risico lopen van geweld tegen 

vrouwen of mensenhandel, ook met het oog op seksuele uitbuiting 

Vluchtelingewerk Vlaanderen beschikt over een aanbod. In België zijn er drie onthaalcentra voor 

slachtoffers van mensenhandel die door de overheid erkend zijn (Payoke, Pag-Asa, Sürya). De 

focus ligt bij deze organisaties op begeleiding. 

Wat betreft hervestiging61: 

Het UNHCR (Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN) gaat voor elk van de 

betrokken vluchtelingen eerst na of terugkeer naar het land van herkomst of lokale integratie in het 

eerste opvangland geen (betere) optie zijn. Enkel als deze twee alternatieven niet mogelijk zijn, 

kan er sprake zijn van hervestiging.  

Sinds 2009 organiseert België regelmatig hervestigingsoperaties, samen met UNHCR (Hoog 

Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN) en de Europese Unie. Sinds 2013 heeft België 

een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal 

kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Naast de internationale bescherming van verzoekers staat 

België dus ook in voor de overplaatsing van een aantal vluchtelingen zodat die bescherming 

krijgen, recht op verblijf op ons land en zodat ze geïntegreerd worden. 

Het Europees Parlement heeft op 29 maart 2012 het gemeenschappelijk Europees programma 

voor hervestiging aangenomen. Vanaf 2013 kent het Europees Vluchtelingenfonds - en daarna het 

 
61 CGVS Hervestiging, Fedasil Hervestiging 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1580/55K1580014.pdf
https://vluchtelingenwerk.be/
http://www.unhcr.org/
https://www.cgvs.be/nl/content/hervestiging-1
https://www.fedasil.be/nl/hervestiging#:~:text=Hervestiging%20is%20een%20programma%20onder,op%20te%20vangen%20als%20vluchtelingen.
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Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - een verhoogde financiële hulp toe aan lidstaten die zich 

ertoe verbinden om vluchtelingen te hervestigen en die hierbij rekening houden met de prioriteiten. 

Het is in deze context dat België zich sinds 2013 inzet om jaarlijks een aantal vluchtelingen 

(quotum) te hervestigen, en ons land een structureel hervestigingsprogramma heeft opgestart. In 

de periode 2013-2021 heeft België 4.431 vluchtelingen hervestigd via de vluchtelingenorganisatie 

van de Verenigde Naties (UNHCR). Het gaat voornamelijk om Syriërs uit de buurlanden Turkije, 

Jordanië en Libanon en Congolezen uit de Grote Meren-regio. In 2021 kwamen 964 vluchtelingen 

naar België in het kader van hervestiging. Er zijn hierover geen m/v data gepubliceerd. 

Voor meer info en data zie ook: Return and Integration Platform van de Internationale Organisatie 

voor Migratie (IOM) van de VN 

65. Doeltreffende grensoverschrijdende beschermingsmechanismen opzetten en toepassen 

voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen en mensenhandel/seksuele uitbuiting 

Zie: EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel 2021-2025 

p. 1: Bijna de helft van de slachtoffers van mensenhandel in de Europese Unie is EU-burger en 

een aanzienlijk aantal van hen wordt in de eigen lidstaat verhandeld. De meeste slachtoffers in de 

EU zijn vrouwen en meisjes die worden verhandeld voor seksuele uitbuiting. Bijna een op de vier 

slachtoffers van mensenhandel in de EU is een kind. De meeste mensenhandelaren in de EU zijn 

EU-burgers en bijna driekwart van de daders zijn mannen…. 

p. 2: De Europese Unie beschouwt de bestrijding van mensenhandel al sinds lang als een 

prioriteit. In de loop der jaren is in veel opzichten vooruitgang geboekt. Samenwerking tussen 

belangrijke actoren, ook op politiek niveau, en tussen rechtshandhavings- en justitiële instanties, 

zowel in een nationale als een transnationale context, heeft geleid tot vervolgingen en 

veroordelingen en tot een betere identificatie van en bijstand en steun aan slachtoffers… 

p. 3: Wetgeving is een van onze krachtigste instrumenten om het misdrijf te definiëren, sancties en 

gemeenschappelijke doelen voor de vervolging van criminelen vast te stellen en de slachtoffers te 

beschermen. De EU-richtlijn ter bestrijding van mensenhandel vormt de ruggengraat van de 

inspanningen van de EU om mensenhandel te bestrijden… 

p. 5: Op beleids- en operationeel niveau is het van essentieel belang te zorgen voor 

grensoverschrijdende, regionale en internationale samenwerking, onder meer door de ontwikkeling 

en uitwisseling van kennis en informatie en de interoperabiliteit van informatiesystemen. Op die 

manier zijn rechtshandhavings- en justitiële instanties beter toegerust om criminelen te stoppen en 

slachtoffers te ondersteunen… 

De focus in de EU-strategie ligt op: 

- Terugdringen van de vraag die mensenhandel in de hand werkt. 

- Het criminele model ontwrichten om uitbuiting een halt toe te roepen 

- Bescherming, ondersteuning en emancipatie van slachtoffers, met name vrouwen en 

kinderen. 

- Internationale dimensie (grensoverschrijdende criminaliteit; nauwere samenwerking tussen 

de EU-lidstaten en de landen van herkomst en doorreis van slachtoffers bevorderen). 

https://returnandreintegration.iom.int/en
https://www.iom.int/
https://www.iom.int/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0171&from=EN
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In juni 2021 heeft de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en 

de mensenhandel een actieplan 2021-2025 inzake mensenhandel aangenomen. De volgende 

punten komen daarin aan bod:  

- Optimaliseren van de wet- of regelgevingsinstrumenten en voortzetten van de doeltreffende 

uitvoering ervan In het kader van het vorige actieplan (2015-2019): met diverse wetgevende 

maatregelen om de bepalingen optimaal af te stemmen op de EU-mensenhandelrichtlijn; 

- Hoofdstuk 5 Internationale aandacht vasthouden in het kader van de bestrijding van 

mensenhandel; o.a. 5.3 Instrumenten ontwikkelen met het oog op een vlottere toepassing van het 

mechanisme voor de doorverwijzing van de aangetroffen slachtoffers in een Benelux-land en 

tussen de Benelux-landen. 

V. Verblijf en integratie 

Gezondheidszorg 

Bepalingen 66-70 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

66. Autoriteiten moeten ervoor zorgen dat de zorgverlening rekening houdt met de situatie en persoonlijke 

kenmerken van migrantenvrouwen en -meisjes en dat deze leeftijds- en gendergevoelig is. 

67. Essentiële gezondheidsdiensten, met inbegrip van eerstelijnszorg, dringende en onmiddellijke zorg, 

palliatieve zorg en behandeling of bijstand die nodig zijn om redenen van volksgezondheid, moeten worden 

verleend aan alle migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes. 

68. De lidstaten moeten migranten-, vluchtelingen- en asielzoekersvrouwen en -meisjes die legaal op hun 

grondgebied verblijven, effectieve toegang bieden tot hoogwaardige, leeftijds- en gendergevoelige 

gezondheidsdiensten. Dit moet met name betrekking hebben op geestelijke gezondheid, seksuele en 

reproductieve gezondheidsdiensten en rechten, gezondheidsdiensten tijdens en na de zwangerschap en 

diensten in verband met ervaringen met geweld tegen vrouwen. De lidstaten moeten ook trachten dergelijke 

diensten te verlenen aan migrantenvrouwen en -meisjes in een irreguliere situatie. 

69. Toegang tot essentiële gezondheidszorg mag in principe niet afhankelijk zijn van het verkrijgen van 

toestemming van de immigratiedienst of toestemming van een andere persoon dan de betrokken vrouw. De 

behandeling van minderjarige meisjes kan afhankelijk zijn van de toestemming van een ouder of een 

onafhankelijke voogd, waarbij altijd rekening wordt gehouden met het belang van het kind. 

70. Rekening houdend met taal-, economische en culturele barrières of handicaps, dienen de lidstaten 

ervoor te zorgen dat vrouwen vooraf, vrijwillig en met kennis van zaken, toestemming geven voor elke 

medische ingreep, tenzij anders vereist door de wet. 

66. Zorgverlening houdt rekening met de situatie en persoonlijke kenmerken 

van migrantenvrouwen en -meisjes en is leeftijds- en gendergevoelig 

Ja, er is zorgverlening voor verzoekers om internationale bescherming, erkende vluchtelingen en 

niet-begeleide minderjarigen. 

http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/NAP_MH_2021-2025_NDL.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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Zie bijvoorbeeld de brochure op website Vreemdelingen & Internationaal Familierecht: 

Sociaal en medisch: ziekteverzekering, werkloosheid, gezinsbijslag; wie betaalt medische kosten; 

OCMW steun; materiële opvang; bankdiensten; medisch attest; medische situaties (bv. 

zwangerschap en bevalling, genitale vrouwenverminking, HIV en aids, tuberculose, kanker, 

diabetes, psychische problemen,…). 

Voor mensen zonder papieren/zonder wettig verblijfsstatuut is er recht op medische hulp als ze 

dringende medische zorgen nodig hebben. Het OCMW betaalt de kosten indien uit een sociaal 

onderzoek blijkt dat de betrokken persoon dringend medische zorgen nodig heeft, deze op het 

grondgebied van het OCMW verblijft en geen eigen financiële middelen heeft om de medische 

zorgen te betalen. 

67. Essentiële gezondheidsdiensten verlenen (eerstelijns, dringende en onmiddellijke zorg, 

palliatieve zorg, bijstand om redenen volksgezondheid) 

Zie maatregel 66. 

68. Bij legaal verblijf effectieve toegang tot hoogwaardige, leeftijds- en gendergevoelige 

gezondheidsdiensten 

Zie maatregel 66. 

In de collectieve opvangcentra zijn er gezondheidswerkers actief. Ze zijn ook gespecialiseerd in de 

opvang van mensen met traumatische ervaringen. 

69. Toegang tot essentiële zorg mag niet afhangen van toestemming migratiedienst of 

andere persoon; bij minderjarige meisjes is toestemming ouders of voogd nodig, wel in 

belang van het kind 

Volgens de patiëntenrechtenwet: De uitoefening van de rechten behoort toe aan de ouders (vader, 

moeder) of aan de voogden. Minderjarigen kunnen hun rechten geheel of gedeeltelijk op 

zelfstandige wijze uitoefenen, indien de beroepsbeoefenaars oordelen dat ze in staat zijn hun 

belangen op redelijke wijze te beoordelen. Meer info: FOD Volksgezondheid: Patiëntenrechten 

70. Geïnformeerde toestemming nodig voor elke medische ingreep (tenzij anders vereist 

door de wet) 

In orde (cfr Patiëntenrechtenwet). Meer info: FOD Volksgezondheid: Patiëntenrechten 

Algemeen: zie bij 14.4 

De brochure van het CGVS ‘Vrouwen, meisjes en asiel’ (2020) geeft basisinfo over gezondheid. 

We verwijzen ook naar artikel 25 van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen 

en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld: Artikel 25 - Ondersteuning van 

slachtoffers van seksueel geweld. De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die 

nodig zijn voor het in voldoende aantallen opzetten van passende, gemakkelijk bereikbare centra 

voor medisch en forensisch onderzoek, traumaverwerking en advisering van slachtoffers van 

https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/sociaal-medisch
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/sociaal-medisch/medische-situaties/zwangerschap-en-bevalling
https://www.agii.be/taxonomy/term/7593
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/patientenrechten
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/patientenrechten
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verkrachting of seksueel geweld waar slachtoffers naar verwezen kunnen worden: In België zijn er 

Zorgcentra na seksueel geweld. 

Sociale diensten, sociale zekerheid en huisvesting 

Bepalingen 71-72 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

71. Bij alle beslissingen met betrekking tot de veiligheid en het welzijn van vrouwen en meisjes, met inbegrip 

van beslissingen die worden genomen door sociale diensten en met betrekking tot sociale zekerheid, 

moeten hun behoeften een eerste overweging zijn. 

72. De lidstaten worden aangemoedigd ervoor te zorgen dat de migratiestatus niet wordt gebruikt om te 

discrimineren met betrekking tot de toegang tot huisvesting en socialebijstandsregelingen voor migranten-, 

vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen die legaal in het land aanwezig zijn. 

71. Hun behoeften zijn een eerste overweging bij beslissingen inzake veiligheid en welzijn door 

sociale diensten m.b.t. sociale zekerheid 

Vlaamse sociale bescherming:  

Eén keer per jaar krijgen inwoners van Vlaanderen van hun mutualiteit de vraag om 54 euro te 

betalen. Deze zorgpremie wordt gebruikt voor de Vlaamse sociale bescherming. Wie veel zorg 

nodig heeft kan aanspraak maken op een zorgbudget.  

De Vlaamse regering heeft de regels veranderd omtrent de Vlaamse sociale bescherming 

waardoor er sprake is van discriminatie: 

- Ben je ziek en heb je nood aan zorg? Dan zijn de voorwaarden om een zorgbudget te 

krijgen strenger geworden. Je moet minstens 10 jaar wettelijk in België wonen en een 

inburgeringsattest behaald hebben. Dit terwijl je al die tijd wel je zorgpremie betaalt. 

- Mensen met een laag inkomen krijgen een korting op de zorgpremie en betalen 27 euro. 

Nu krijgen enkel mensen met een laag inkomen die langer dan 5 jaar in België zijn deze 

korting, maar enkel als ze ook hun inburgeringsattest behaald hebben. 

- Wie het niet eens is met een beslissing (je krijgt bijvoorbeeld bericht dat je geen zorgbudget 

zal krijgen), moet een dossiertaks van 75 euro betalen om tegen de beslissing in beroep te 

kunnen gaan. 

19 middenveldorganisaties stappen in 2022 naar het Grondwettelijk Hof om de vernietiging van het 

decreet te vragen. Ze slaan hiervoor de handen in elkaar met de advocaten van PROGRESS 

Lawyers Network. 

72. Migratiestatus niet misbruiken om te discrimineren m.b.t. toegang tot huisvesting en 

socialebijstandsregelingen 

We verwijzen naar de website van UNIA: het actiedomein huisvesting en discriminaties. Unia voert 

onderzoek en studies uit rond o.a. discriminatie op de woningmarkt.  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://www.unia.be/nl/actiedomeinen/huisvesting
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Integratie en participatie 

Bepalingen 73-77 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

73. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat elk kind dat op hun grondgebied wordt geboren, het recht heeft 

om onmiddellijk na de geboorte te worden geregistreerd en een traject naar een nationaliteit krijgt. 

74. Gezien de hardnekkige stereotypen en de bestaande ongelijkheden bij de toegang tot burgerrechten en 

de deelname aan politieke besluitvorming, die nog ernstiger zijn voor migranten- en vluchtelingenvrouwen, 

moeten de lidstaten stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat die migranten- en vluchtelingenvrouwen 

die stemrecht hebben en zich verkiesbaar te stellen bij lokale, regionale, nationale of Europese verkiezingen, 

zich bewust zijn van hun rechten en zonder enige vorm van discriminatie kunnen deelnemen. 

75. De autoriteiten moeten initiatieven aanmoedigen en ondersteunen die gericht zijn op het mondiger 

maken van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes binnen hun families, in hun 

gemeenschappen en in de samenleving als geheel, door hun zelfvertrouwen en zelfbeschikking te 

ontwikkelen en door vrouwen en meisjes te beschermen van negatieve sociale controle. Hierbij kan gedacht 

worden aan deelname aan lokale, culturele of vrouwenverenigingen, sportclubs, jeugdclubs en andere 

organisaties. 

76. Er moeten openbare en particuliere programma's voor coaching, mentoring en andere ondersteuning 

voor migranten- en vluchtelingenvrouwen en -meisjes worden opgezet en ondersteund, met name om 

positieve rolmodellen en veelbelovende integratiepraktijken te bevorderen. 

77. De bijdrage die migranten- en vluchtelingenvrouwen en -meisjes leveren aan de samenleving, de 

economie en de cultuur in gastgemeenschappen moet worden benadrukt als een manier om hun integratie 

en empowerment te vergemakkelijken. 

73. Elk kind geboren in lidstaat heeft recht te worden geregistreerd en krijgt traject naar 

nationaliteit 

Meer info Vreemdelingerecht & Internationaal Familierecht: Toekenning nationaliteit bij de 

geboorte: 

Kinderen worden automatisch Belg in deze situaties: geboren in België uit een Belgische ouder; 

geboren in het buitenland uit een Belgische ouder die zelf in België geboren is; geboren uit een 

vreemde ouder, die zelf geboren is in België (derde generatie). 

Onder bepaalde voorwaarden kan een minderjarige kind de Belgische nationaliteit krijgen zonder 

dat die daar iets voor moet doen. De Belgische nationaliteit wordt dan 'automatisch toegekend'. 

In sommige gevallen moet de ouder wel iets doen, namelijk een verklaring afleggen, opdat het kind 

de Belgische nationaliteit krijgt. Ook dan spreekt men van een  automatische toekenning.62 

Er zijn 5 situaties: 

• Toekenning bij de geboorte 

 
62 Vreemdelingerecht & Internationaal Familierecht, Je bent minderjarig: automatische toekenning, 
(geraadpleegd 2022). 
 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://www.agii.be/thema/nationaliteit/procedures-om-belg-te-worden/je-bent-minderjarig-automatische-toekenning/toekenning-bij-de-geboorte
https://www.agii.be/thema/nationaliteit/procedures-om-belg-te-worden/je-bent-minderjarig-automatische-toekenning/toekenning-bij-de-geboorte
https://www.agii.be/toekenning-bij-de-geboorte
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/nationaliteit/procedures-om-belg-te-worden/je-bent-minderjarig-automatische-toekenning


Vrouwenraadnota en aanbevelingen Bescherming rechten van migranten-, vluchtelingen- en vrouwen en 

meisjes die asiel zoeken - Gendergerelateerd geweld tegengaan - 2022 

 
75 

75 

• Toekenning wanneer één van de ouders Belg wordt 

• Toekenning na een verklaring van de ouders 

• Toekenning bij adoptie 

• Toekenning om staatloosheid te voorkomen 

Vreemdelingen die de Belgische nationaliteit willen verwerven voldoen aan de volgende criteria: 

minstens vijf jaar wonen op het grondgebied, een van de drie nationale talen kennen en hun 

economische en sociale integratie bewijzen. 

 

74. Migranten- en vluchtelingenvrouwen die stemrecht hebben en zich verkiesbaar stellen 

bij lokale, regionale, nationale of Europese verkiezingen, moeten zich bewust zijn van hun 

rechten en kunnen zonder enige vorm van discriminatie deelnemen 

Buitenlanders in België kunnen onder bepaalde voorwaarden als kiezer deelnemen aan bepaalde 

verkiezingen: 

• de gemeenteraadsverkiezingen (en stadsdistrictraadsverkiezingen in stad Antwerpen) 

• de Europese verkiezingen (mits de nationaliteit te hebben van één van de landen van de 

Europese Unie): ofwel stemmen in het land van herkomst; ofwel zich inschrijven op de 

kiezerslijst van de gemeente  (enkel stemmen op de Belgische lijsten). 

Niet-Belgen (binnen of buiten de Europese unie) mogen dus niet deelnemen aan: de federale 

verkiezingen; de regionale verkiezingen; de verkiezingen voor de provincieraad; en de 

rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen in Voeren en in de zes faciliteitengemeenten rond 

Brussel. 

De EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie heeft de keuze al dan niet een 

aanvraag in te dienen om te mogen stemmen. Zodra dat stemrecht is verkregen, is de betrokkene 

verplicht te gaan stemmen. 

Wil men als buitenlander deelnemen aan bepaalde verkiezingen, dan moet deze persoon aan de 

volgende voorwaarden voldoen: minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen; 

niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht; ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of 

vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (hoofdverblijfplaats) en op de kiezerslijst. 

Inwoners van buiten de EU moeten op het ogenblik van de indiening van de aanvraag 5 jaar 

ononderbroken hun wettelijke hoofdverblijfplaats in België hebben.63 

75. Autoriteiten moedigen initiatieven aan tot empowerment en participatie 

Vlaanderen Plan Samenleven 

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven 

in diversiteit te bevorderen. Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen met 24 acties, die ze zelf 

inhoudelijk kunnen invullen. 

 
63 Vlaanderen, Stemrecht en stemplicht bij verkiezingen, (geraadpleegd in 2022). 

https://www.agii.be/toekenning-wanneer-een-van-de-ouders-belg-wordt
https://www.agii.be/toekenning-na-een-verklaring-van-de-ouders
https://www.agii.be/toekenning-bij-adoptie
https://www.agii.be/toekenning-om-staatloosheid-te-voorkomen
https://www.vlaanderen.be/samenleven/subsidies/plan-samenleven
https://www.vlaanderen.be/stemrecht-en-stemplicht-bij-verkiezingen
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Relevante doelstellingen en acties: 

Nederlands Actie 4 - Zomerscholen aanbieden; Actie 5 - Oefenkansen Nederlands organiseren 

Competenties Actie 6 - Begeleiding verkorte opleidingstrajecten; Actie 7 - Begeleiding naar hogere 
studies 

Werk Actie 9 - Begeleiding kansengroepen naar arbeidsmarkt; Actie 10 - Begeleiding 
kansengroepen naar ondernemerschap; Actie 11 - Begeleiding naar werk door mentors 

Netwerk Actie 12 - Sociaal netwerk nieuwkomers versterken; Actie 13 - In contact brengen met 
sport; Actie 15 - Brug leggen naar onderwijs 

Eén gemeenschap Actie 20 - Sociale mix in scholen bevorderen; Actie 21 - Begeleiding naar 
lerarenopleiding; Actie 22 - Pleinmakers aanbieden; Actie 23 - In contact brengen met jeugdwerk; 
Actie 24 - In contact brengen met cultuur 

76. Openbare en particuliere programma's voor coaching, mentoring en andere 

ondersteuning voor migranten- en vluchtelingenvrouwen en -meisjes positieve rolmodellen 

en veelbelovende integratiepraktijken te bevorderen 

Vlaanderen Plan Samenleven 

Koning Boudewijnstichting ‘Over de Drempel op weg naar volwaardige participatie van vrouwelijke 

migranten en vluchtelingen’: met steun aan projecten, bijvoorbeeld in 2022:  

- CAW Antwerpen: Kwetsbare vrouwen (migranten/vluchtelingen) via brugfiguren oriënteren naar 

groeitrajecten op maat, om hun veerkracht en volwaardige participatie aan de samenleving te 

bevorderen 

- Koffieklap: Met migrantenvrouwen werken rond trauma, krachten, vaardigheden, en hen via 

vrijwilligerswerk aanmoedigen om zich te integreren en toe te treden tot de arbeidsmarkt. 

- Mondiale werken regio Lier: Omzetten in een transversale methodiek van 5 jaar ervaring met 

vrijwilligerswerk op maat rond de versterking van migrantenvrouwen, om begeleid vrijwilligerswerk 

te bevorderen. 

- Bulle asbl – Wassette Mobile: Met een mobiel wasserijproject een publieke plek transformeren in 

een solidariteitsdorp voor kwetsbare mensen, om bij te dragen tot hun zelfbeeld, ontmoetingen en 

re-integratie. 

En middenveldorganisaties, onder andere: 

- het Minderhedenforum/LEVL in Vlaanderen: werkt samen met haar netwerk aan een sterke 

maatschappelijke positie van personen met een migratieachtergrond. Als netwerkspeler brengt het 

Minderhedenforum haar partners samen en construeert gezamenlijk een brug naar overheid en 

externe spelers. Hiermee wil het Minderhedenforum beleidsmakers en maatschappelijke 

actoren op verschillende niveaus informeren, overtuigen en impact op het beleid verwerven, op 

weg naar een inclusieve samenleving, vrij van racisme en discriminatie.  

https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/nederlands/actie-4-zomerscholen-aanbieden
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/nederlands/actie-5-oefenkansen-nederlands-organiseren
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/competenties/actie-6-begeleiding-verkorte-opleidingstrajecten
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/competenties/actie-7-begeleiding-naar-hogere-studies
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/competenties/actie-7-begeleiding-naar-hogere-studies
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/werk/actie-9-begeleiding-kansengroepen-naar-arbeidsmarkt
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/werk/actie-10-begeleiding-kansengroepen-naar-ondernemerschap
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/werk/actie-10-begeleiding-kansengroepen-naar-ondernemerschap
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/werk/actie-11-begeleiding-naar-werk-door-mentors
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/netwerk/actie-12-sociaal-netwerk-nieuwkomers-versterken
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/netwerk/actie-13-in-contact-brengen-met-sport
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/netwerk/actie-13-in-contact-brengen-met-sport
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/netwerk/actie-15-brug-leggen-naar-onderwijs
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/een-gemeenschap/actie-20-sociale-mix-in-scholen-bevorderen
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/een-gemeenschap/actie-21-begeleiding-naar-lerarenopleiding
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/een-gemeenschap/actie-21-begeleiding-naar-lerarenopleiding
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/een-gemeenschap/actie-22-pleinmakers-aanbieden
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/een-gemeenschap/actie-23-in-contact-brengen-met-jeugdwerk
https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/doelstellingen-en-acties/een-gemeenschap/actie-24-in-contact-brengen-met-cultuur
https://www.vlaanderen.be/samenleven/subsidies/plan-samenleven
https://www.minderhedenforum.be/
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Binnen het Minderhedenforum zijn er specifieke thema's opgezet die de werking bepalen met als 

doel de maatschappelijke participatie van etnisch-culturele minderheden te versterken: werk; 

onderwijs; cultuur, jeugd en media; armoede; woonwagenbewoners en Roma; Brussel; welzijn en 

zorg. 

- Er zijn ook zelforganisaties voor etnisch culturele minderheden actief in Vlaanderen en Brussel. 

Ze zijn opgericht door Belgen van vreemde origine; spelen in op de noden en de dynamiek van 

hun gemeenschap en zijn plaatsen van solidariteit, vertrouwen en nabijheid voor haar leden; staan 

open voor iedereen; organiseren ontmoeting en dialoog, en bouwen bruggen met de Belgische 

bevolking; houden contact met het thuisland en de veranderingen die daar vaak plaatsvinden. 

Bestuur en personeel van zelforganisaties behoren altijd tot een culturele minderheid. Meestal zijn 

het vrijwilligers.64 

77. Bijdragen van migranten- en vluchtelingenvrouwen en -meisjes aan de samenleving 

benadrukken als een manier om hun integratie en empowerment te vergemakkelijken 

Zie gesubsidieerd project van de Vrouwenraad: The history of her story: een film, een boeken 

vormingen die het resultaat zijn van een samenwerking tussen de Vrouwenraad en 21 vrouwelijke 

vluchtelingen komende uit vijftien landen. Deze moedige vrouwen vertellen hoe zij met vallen en 

opstaan een nieuwe thuis bouwen waar ze een toekomst voor zichzelf zien. 

Opleiding 

Bepalingen 78-82 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

78. De autoriteiten moeten ervoor zorgen dat migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende meisjes toegang 

hebben tot verplicht onderwijs dat gelijk is aan dat van onderdanen en maatregelen nemen om diegenen te 

bereiken die mogelijk verhinderd zijn om toegang te krijgen tot onderwijs in hun land van herkomst, door 

ervoor te zorgen dat onderwijs wordt aangeboden of dagopvang, bij voorkeur binnen reguliere 

onderwijsstructuren. 

79. In voorkomend geval moeten migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes toegang 

hebben tot alle beschikbare faciliteiten voor voortgezet of hoger onderwijs, beroepsopleiding, levenslang 

leren, omscholing en rehabilitatie die door bevoegde diensten worden aangeboden. 

80. De lidstaten worden aangemoedigd stappen te ondernemen om de erkenning en validatie van de 

bestaande beroeps- en academische kwalificaties en werkervaring van migranten- en vluchtelingenvrouwen 

en meisjes en werkervaring in de praktijk te vergemakkelijken, onder meer door middel van initiatieven zoals 

het Europees kwalificatiepaspoort voor vluchtelingen van de Raad van Europa. 

81. Erkennend dat het vermogen om te communiceren in de taal van het gastland van essentieel belang is, 

moeten de lidstaten ervoor zorgen dat migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

toegang krijgen tot een passend aantal uren hoogwaardige taalopleiding en integratieprogramma's, om hun 

empowerment te bevorderen en bescherming. Ook moeten er zo spoedig mogelijk na aankomst in het 

 
64 Bron: Kenniscentrum WWZ, Wat is een zelforganisatie? (geraadpleegd in 2022). 

https://vrouwenraad.be/history-of-her-story/
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://www.kenniscentrumwwz.be/wat-een-zelforganisatie
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gastland cursussen op het gebied van alfabetisering, rekenen en digitale vaardigheden worden gegeven die 

op hun behoeften zijn afgestemd. 

82. De toegang tot de programma's en maatregelen waarnaar wordt verwezen in de paragrafen 79, 80 en 81 

voor migranten in een irreguliere situatie is onderworpen aan interne wetten die de subsidiabiliteit regelen. 

78. Toegang tot verplicht onderwijs en/of dagopvang 

Ja, voor minderjarigen in het onderwijs. Er zijn integratietrajecten voor wie wettelijk in België 

verblijft. 

79. Toegang tot voortgezet of hoger onderwijs, beroepsopleiding, levenslang leren, 

omscholing en rehabilitatie 

Ja, in geval van wettelijk verblijf na erkenning. 

80. Stappen ondernemen om de erkenning en validatie van de bestaande beroeps- en 

academische kwalificaties en werkervaring van migranten- en vluchtelingenvrouwen en 

meisjes en werkervaring in de praktijk te vergemakkelijken, bv. onder meer door middel van 

het Europees kwalificatiepaspoort voor vluchtelingen van de Raad van Europa 

Het Europees Kwalificatiepaspoort voor Vluchtelingen is een gestandaardiseerd document dat 

wordt uitgegeven in het kader van een project dat wordt uitgevoerd door de Raad van Europa en 

partners. Het Europees Kwalificatiepaspoort voor vluchtelingen bestaat uit twee delen: het 

beoordelingsgedeelte en het verklarende gedeelte. Het beoordelingsgedeelte van het Europees 

Kwalificatiepaspoort bevat informatie over de hoogst behaalde kwalificatie(s), academische 

discipline, andere relevante kwalificaties, evenals relevante werkervaring en taalvaardigheid (in 

gevallen waar het mogelijk is om dit te onderbouwen). Het verklarende gedeelte bevat informatie 

over de status van het document en een korte beschrijving van het Project. 

In het paspoort wordt uitgelegd welke kwalificaties een vluchteling waarschijnlijk zal hebben op 

basis van het beschikbare bewijsmateriaal. Hoewel dit document geen formele erkenningsakte 

vormt, vat het de beschikbare informatie samen en presenteert het de beschikbare informatie over 

het opleidingsniveau, de werkervaring en de taalvaardigheid van de aanvrager. De 

evaluatiemethodiek is een combinatie van een beoordeling van beschikbare documentatie en het 

gebruik van een gestructureerd interview. Het document biedt dus geloofwaardige informatie die 

relevant kan zijn in verband met sollicitaties, stages, kwalificatiecursussen en toelating tot studies. 

Dit kwalificatiepaspoort is een speciaal internationaal instrument dat is ontwikkeld om de 

kwalificaties van vluchtelingen te beoordelen waarvoor onvoldoende of ontbrekende documentatie 

bestaat. 

Meer info: Fedasil, Richtlijnen voor een nauwere samenwerking ter bevordering van de deelname 

van asielzoekers en vluchtelingen aan de arbeidsmarkt: 

p. 20: “Binnen de groep vluchtelingen en asielzoekers is er een bijzonder kwetsbare subgroep: 

vrouwen. Het aandeel vrouwelijke asielzoekers steeg van 27,4% in 2015 tot 38,4% in 2018. 

Aangezien bijna vier op de tien asielzoekers vrouwen zijn, moeten zij worden beschouwd als een 

https://www.fedasil.be/sites/default/files/richtlijnen_nederlands_1.pdf
https://www.fedasil.be/sites/default/files/richtlijnen_nederlands_1.pdf
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sterke minderheid, met behoeften die niet kunnen worden genegeerd.” … zie ook p. 21 en 

volgende. 

p. 24: “Vluchtelingen werken vaker op de secundaire arbeidsmarkt, die gekenmerkt wordt door 

onzekere banen, lage lonen, minder steun door vakbonden, beperkte carrièremogelijkheden en 

moeilijke arbeidsomstandigheden. Vrouwelijke vluchtelingen hebben voornamelijk toegang tot 

banen in de huishoudelijke dienstensector, d.w.z. kinderopvang, ouderenzorg en huishoudelijke 

schoonmaak. In de meeste werken ze op een niveau dat ver onder hun kwalificaties en 

vaardigheden ligt…” 

p. 30 over het Gendergerelateerd kader: … Gender is geen neutraal element dat terzijde kan 

worden geschoven, maar vormt een van de belangrijkste aspecten van discriminatie en geweld 

waarmee vrouwelijke vluchtelingen in hun leven te maken krijgen… Het Europees Parlement roept 

de lidstaten op om "specifieke maatregelen te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen om de 

arbeidsmarktparticipatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers te vergemakkelijken, zoals 

taalcursussen, alfabetiseringsprogramma's, levenslang leren en opleidingen… 

p. 52: Vermelding goeder praktijk: België – Project @Level2Work: centraal loket Het project 

@Level2Work werd gelanceerd door de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling VDAB en 

Actiris, samen met het Agentschap Integratie en Inburgering. Dit project heeft als ambitie om 

hoogopgeleide nieuwkomers de weg te doen vinden naar de arbeidsmarkt via een 'one stop shop' 

of centraal loket. Dit informatieloket is bedoeld om nieuwkomers te begeleiden bij hun zoektocht 

naar werk. Het brengt alle relevante partners samen op één platform: de openbare diensten voor 

arbeidsbemiddeling, de agentschappen voor integratie, de ondersteunende organisaties enz. 

Verder geeft dit document een stavaza van het screenen van vaardigheden van werkzoekende 

asielzoekers en vluchtelingen én van werkgevers en geeft een overzicht van hiaten inzake 

richtlijnen, zoals bv. de belemmeringen bij de erkenning van vaardigheden en diploma’s. 

Aanbeveling Fedasil (p. 203):  

Vluchtelingenvrouwen en -mannen worden vaak met gelijkaardige problemen geconfronteerd als 

het gaat om hun maatschappelijke integratie en integratie op de arbeidsmarkt. Helaas worden 

vrouwen niet alleen geconfronteerd met discriminatie op grond van ras en klasse, maar ook met 

discriminatie op grond van geslacht. Bovendien is bij meisjes of oudere vrouwen de leeftijd een 

vierde discriminatiefactor, die hun inschakeling negatief kan beïnvloeden. Een subgroep van 

vrouwelijke vluchtelingen is echter hooggeschoold, omdat ze hun land van herkomst hebben 

verlaten omdat de gendergelijkheid of burgerrechten er niet worden gerespecteerd. Veel 

vrouwelijke vluchtelingen willen graag toetreden tot de arbeidsmarkt. Hun uiteenlopende 

achtergronden moeten in alle ketencomponenten als transversaal thema worden herkend, ook als 

de genomen maatregelen op het eerste gezicht genderneutraal lijken. De belangrijkste 

stakeholders van het 'Employer Taylored Chain Cooperation' proces zijn: • Opvanginstellingen 

voor asielzoekers en vluchtelingen • Organisaties die vluchtelingen en asielzoekers ondersteunen, 

vaak ngo's of burgerinitiatieven • Overheden bevoegd voor het uitvoeren van het beleid met 

betrekking tot de integratie van vluchtelingen en asielzoekers • Openbare 

arbeidsbemiddelingsdiensten en private uitzendbureaus • Werkgeversorganisaties en werkgevers • 

Verenigingen en gemeenschappen van vluchtelingen. Deze belanghebbenden kunnen op 
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verschillende momenten van het arbeidsintegratietraject ingrijpen, maar gewoonlijk zijn activiteiten 

van meer dan één stakeholder nodig om het potentieel voor synergieën in elke schakel van de 

keten vergroten. Om de meest efficiënte integratietrajecten te ontwikkelen, is het essentieel dat de 

rollen van elke partner goed gedefinieerd worden, om overlappingen en dubbel werk te 

voorkomen, zoals tegenwoordig vaak gebeurt. Als de informatie wordt uitgewisseld en de 

activiteiten op gecoördineerde wijze worden uitgevoerd door de relevante actoren, kan elk zich 

concentreren op zijn specifieke competenties en de kwaliteit van zijn werk verbeteren. 

81. Toegang tot een passend aantal uren hoogwaardige taalopleiding en 

integratieprogramma's 

Ja in Vlaanderen via de inburgeringscursussen. En een beperkt aanbod in de collectieve 

opvangcentra. 

82. Toegang tot bovenstaande maatregelen (79, 80, 81) voor migranten in een irreguliere 

situatie is onderworpen aan interne wetten die de subsidiabiliteit regelen 

? 

Werkgelegenheid en economische empowerment 

Bepalingen 83-87 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Co)mité van Ministers op 20 mei 2022):  

 

83. De lidstaten dienen maatregelen te nemen om discriminatie te voorkomen en worden aangemoedigd om 

vanaf een vroeg stadium van het migratieproces de toegang tot werk te bevorderen voor migranten- en 

vluchtelingenvrouwen die legaal in het land aanwezig zijn. 

84. De lidstaten dienen te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot het recht op werk en als 

zelfstandige voor gevluchte vrouwen en meisjes zoals uiteengezet in het Verdrag van 1951 en zouden 

moeten overwegen de belemmeringen voor werk weg te nemen waarmee andere migrantenvrouwen en -

meisjes worden geconfronteerd nadat zij aanwezig zijn geweest een bepaalde tijd op het grondgebied . 

85. Met betrekking tot die migranten-, vluchtelingen- en asielzoekersvrouwen en -meisjes die krachtens het 

interne recht van de lidstaten mogen werken, moeten deze laatste zorgen voor fatsoenlijke en waardige 

arbeidsomstandigheden, waaronder: 

85.1  maatregelen nemen om hun arbeidsomstandigheden te reguleren en te verbeteren en om alle vormen 

van arbeidsuitbuiting en discriminatie uit te bannen, ook wanneer deze meervoudig en elkaar kruisend zijn; 

85.2  hen te ondersteunen bij de toegang tot de arbeidsmarkt door middel van zelfstandige arbeid en 

ondernemerschap, door hen dezelfde kansen te bieden op beroepsopleiding, levenslang leren, 

microkredietregelingen, leningen voor starters en bedrijfsontwikkeling als voor nationale werknemers, en 

door vrijwilligerswerk en stages te ondersteunen, leerlingplaatsen en arbeidsbemiddelingsprogramma's; 

85.3  de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken door maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 

zij toegang hebben tot maatregelen voor het evenwicht tussen werk en privéleven, met inbegrip van 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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zorgverlofregelingen, en flexibele arbeidsvoorwaarden waar mogelijk, en door de toegang tot en het genot 

van kinderopvangfaciliteiten op voet van gelijkheid met nationale arbeiders. 

86. De lidstaten dienen de bepalingen van relevante nationale en internationale normen ten uitvoer te leggen 

die gericht zijn op de bescherming van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes die 

huishoudelijk personeel zijn tegen discriminatie, uitbuiting en misbruik. 

87. De lidstaten worden aangemoedigd om migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen toegang te 

verlenen tot financiële diensten en basisopleiding financiële geletterdheid, om hen in staat te stellen spaar- 

en kredietopties te gebruiken en hun inkomen beter te controleren en te beheren, en hen daardoor mondiger 

te maken. 

83. Discriminatie voorkomen en vanaf een vroeg stadium van het migratieproces de 

toegang tot werk bevorderen voor migranten- en vluchtelingenvrouwen die legaal in het 

land aanwezig zijn 

Erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden, kunnen werken. Ook tijdens de asielprocedure 

kunnen ze werken na een wachtperiode. Meer info: Agentschap Integratie & Inburgering, 

Vreemdelingen & Internationaal Familierecht, Heb je recht om te werken? 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Strategienota 

migratie als hefboom voor duurzame ontwikkeling: 

Specifieke doelstelling 4: Het potentieel van migratie voor duurzame ontwikkeling benutten en 

bevorderen: p. 17: De verschillende actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (BIO, 

Enabel, Fedasil, universiteiten, NGA’s, enz.) moeten samen met andere publieke en private 

actoren worden gemobiliseerd en aangemoedigd om partnerschappen op te zetten (’whole-of-

society approach’) om migranten (in het bijzonder vrouwen, jongeren en mensen met een 

handicap) vlotter te integreren in de arbeidsmarkt en hen als volwaardige economische actoren 

aan de lokale ontwikkeling te laten bijdragen. De gefedereerde entiteiten spelen een cruciale rol in 

de arbeidsmigratie, met name wat het taalonderwijs en de erkenning van de diploma’s betreft. Om 

nieuwkomers te integreren, moet België ook op een flexibele arbeidsmarkt kunnen rekenen. 

84. Voldoen aan verplichtingen inzake recht op werk en als zelfstandige conform Verdrag 

van 1951 en belemmeringen voor werk wegnemen 

Zie: Agentschap Integratie & Inburgering, Vreemdelingen & Internationaal Familierecht, Heb je 

recht om te werken? 

Tijdens de asielprocedure kan men werken als werknemer of als zelfstandige. 

- Als werknemer: men kan werken na een wachtperiode van 4 maanden als men in het bezit is van 

een attest van immatriculatie (AI). De wachtperiode loopt vanaf de daadwerkelijke indiening van 

het verzoek om internationale bescherming (bijlage 26 of bijlage 26quinquies). Tijdens de 

wachtperiode van 4 maanden mag betrokkene nog geen betekening hebben ontvangen van een 

weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(CGVS). Als de beslissing van het CGVS meer dan 4 maanden na het indienen van het verzoek 

om internationale bescherming betekend werd, behoudt men de toegang tot de arbeidsmarkt 

tijdens de daaropvolgende beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). 

https://www.agii.be/thema/werk/heb-je-recht-om-te-werken/heb-je-recht-om-te-werken-met-je-verblijfsstatuut/heb-je-recht-om-te-werken-als-asielzoeker-subsidiair-beschermde-of-erkend-vluchteling
file:///C:/Users/hmo/Downloads/strategienota-migratie-nl-digitaal.pdf
file:///C:/Users/hmo/Downloads/strategienota-migratie-nl-digitaal.pdf
https://www.agii.be/thema/werk/heb-je-recht-om-te-werken/heb-je-recht-om-te-werken-met-je-verblijfsstatuut/heb-je-recht-om-te-werken-als-asielzoeker-subsidiair-beschermde-of-erkend-vluchteling
https://www.agii.be/thema/werk/heb-je-recht-om-te-werken/heb-je-recht-om-te-werken-met-je-verblijfsstatuut/heb-je-recht-om-te-werken-als-asielzoeker-subsidiair-beschermde-of-erkend-vluchteling
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Als de beslissing van het CGVS binnen de 4 maanden betekend werd, kan men niet werken. Ook 

niet tijdens de daaropvolgende beroepsprocedure bij de RvV. 

- Als zelfstandige: men ontvangt een attest van immatriculatie (AI). In het Vlaams gewest kan men 

hiermee geen beroepskaart aanvragen en kan betrokkene dus niet als zelfstandige werken tijdens 

de asielprocedure. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest mag werken als zelfstandige als men een 

beroepskaart aanvraagt en krijgt. Omdat het verblijfsrecht erg onzeker is, mag de zelfstandige 

activiteit geen buitensporige investeringen vereisen. 

Na de erkenning als vluchteling: 

- Als werknemer: als erkend vluchteling is men vrijgesteld van gecombineerde vergunning en 

kan men werken. Men ontvangt een elektronische vreemdelingenkaart A die 5 jaar geldig 

is. 5 jaar na het indienen van de asielaanvraag krijgt men een onbeperkt 

verblijfsrecht (elektronische vreemdelingenkaart B). De vrijstelling van gecombineerde 

vergunning geldt in beide gevallen.  

- Als zelfstandige: als erkend vluchteling is men vrijgesteld van beroepskaart om een 

zelfstandige activiteit uit te oefenen. Men ontvangt dan een 

elektronische vreemdelingenkaart A die 5 jaar geldig is. 5 jaar na het indienen van de 

asielaanvraag krijgt men een onbeperkt verblijfsrecht (elektronische vreemdelingenkaart 

B). De vrijstelling van beroepskaart geldt in beide gevallen. 

Na toekenning subsidiaire bescherming: 

- Als werknemer: men ontvangt dan een elektronische vreemdelingenkaart A, die één of 

twee jaar geldig en verlengbaar is. Daarmee is betrokkene vrijgesteld van gecombineerde 

vergunning en mag men werken. 5 jaar na het indienen van de asielaanvraag krijgt men 

een onbeperkt verblijfsrecht (elektronische vreemdelingenkaart B). Men blijft vrijgesteld van 

gecombineerde vergunning en kan werken. 

- Als zelfstandige: men ontvangt een elektronische vreemdelingenkaart A, die één of twee 

jaar geldig en verlengbaar is. Men mag werken als zelfstandige als men een beroepskaart 

aanvraagt en krijgt. 5 jaar na het indienen van de asielaanvraag krijgt men een onbeperkt 

verblijfsrecht (elektronische vreemdelingenkaart B). Men is dan vrijgesteld van 

beroepskaart. 

85. Waardige arbeidsomstandigheden, steun zelfstandige, beroepsopleiding, levenslang 

leren, microkredietleningen, leningen aan starters, stages, 

arbeidsbemiddelingsprogramma’s, maatregelen combinatie werk en gezin 

(zorgverlofregelingen, flexibele arbeidsvoorwaarden, kinderopvang) 

Ja indien voldaan is aan verplichtingen inzake recht op werk; zie hoger bij 84. 

86. Bescherming huispersoneel tegen discriminatie, uitbuiting en misbruik 

De door België geratificeerde Conventie nr. 189 van 16 juni 2011 van de Internationale 

Arbeidsorganisatie betreffende waardig werk voor het huispersoneel streeft naar een verbetering 

van de positie van dienstboden en huispersoneel op dat vlak. 



Vrouwenraadnota en aanbevelingen Bescherming rechten van migranten-, vluchtelingen- en vrouwen en 

meisjes die asiel zoeken - Gendergerelateerd geweld tegengaan - 2022 

 
83 

83 

De huidige regeling van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 is eerder opgevat voor andere 

werkomgevingen dan werken in een huiscontext. Er dient dus gezocht te worden naar een 

adequaat en praktisch werkbaar welzijnsbeleid die het algemeen welzijn van de dienstboden en 

het huispersoneel in een private werkomgeving garandeert, rekening houdende met hun 

karakteriserende eigenschappen. Hiervoor kunnen verschillende preventieve en repressieve 

maatregelen genomen worden die het welzijn van de dienstboden en het huispersoneel kunnen 

bevorderen.65 

87. Toegang tot financiële diensten, basisopleiding financiële geletterdheid 

Ja basisopleiding via inburgering in Vlaanderen. 

Verblijfsvergunningen 

Bepalingen 88-94 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

88. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat migranten-, vluchtelingen- en asielzoekersvrouwen en -meisjes 

aan wie een verblijfsvergunning is verleend op basis van een gezinsband, zelfstandig aanspraak kunnen 

maken op sociale, economische en arbeidsgerelateerde rechten en uitkeringen. 

89. De lidstaten dienen de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat migranten-, vluchtelingen- 

en asielzoekersvrouwen en -meisjes die het slachtoffer zijn van geweld en wier verblijfsstatus afhangt van 

die van de echtgenoot of partner zoals erkend in het interne recht, in het geval van ontbinding van het 

huwelijk of de relatie, wordt bij bijzonder moeilijke omstandigheden op aanvraag een zelfstandige 

verblijfsvergunning verleend ongeacht de duur van het huwelijk of de relatie. De voorwaarden met betrekking 

tot de verlening en de duur van dergelijke autonome verblijfsvergunningen zijn vastgelegd in het interne 

recht. Migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes moeten op dit recht worden 

gewezen. 

90. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en 

meisjes die het slachtoffer zijn van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel, een 

verblijfsvergunning krijgen die kan worden verlengd, indien de bevoegde autoriteit van oordeel is dat hun 

verblijf noodzakelijk is vanwege hun persoonlijke situatie en/of wanneer de bevoegde autoriteit van oordeel 

is dat hun verblijf noodzakelijk is voor hun medewerking aan een onderzoek of strafprocedure. 

91. De bewijscriteria en de drempel voor het verlenen van verblijfsvergunningen moeten realistisch zijn en 

rekening houden met de individuele situatie van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en 

meisjes. Verantwoordelijke wettelijke instanties dienen hiervoor adequaat te worden opgeleid. 

92. De lidstaten moeten de mogelijkheid bieden voor slachtoffers van een gedwongen huwelijk die met het 

oog op het huwelijk naar een ander land zijn gebracht en als gevolg daarvan hun verblijfsstatus hebben 

verloren in het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben, om die status terug te krijgen. Dit moet, in 

voorkomend geval, ook gelden voor personen die mogelijk hun nationaliteit hebben verloren. 

93. De lidstaten worden aangemoedigd om op onafhankelijke basis zekerheid van verblijf te bieden aan 

migranten- en vluchtelingenvrouwen en -meisjes die gedurende lange tijd in een land aanwezig zijn, met 

 
65 Stan Bruurs, Het welzijn van dienstboden en huispersoneel: thuis op de werkvloer, in 
Arbeidsrechtjournaal, 2021. 

https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/inburgering/inburgering-in-vlaanderen
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://arbeidsrechtjournaal.be/het-welzijn-van-dienstboden-en-huispersoneel-thuis-op-de-werkvloer/
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inbegrip van staatloze vrouwen en meisjes. De veiligheid van verblijf moet in het bijzonder worden 

gewaarborgd voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen wier kinderen onderdaan zijn van het gastland, 

ook wanneer zij de voogdij over hun kinderen verliezen tijdens scheidings- of familierechtelijke procedures. 

94. De lidstaten worden aangemoedigd om trajecten naar naturalisatie te bieden en maatregelen te nemen 

om ervoor te zorgen dat migranten- en vluchtelingenvrouwen en -meisjes in dit verband niet worden 

geconfronteerd met gendergerelateerde belemmeringen. 

Zie ook artikel 59 Verblijfstitel van het Verdrag van Istanbul + 

Aanbevelingen Schaduwrapport: 

p. 11. Garanderen dat alle migrantenvrouwen die slachtoffer zijn van geweld een individuele 

verblijfsvergunning en bescherming krijgen, ongeacht hun verblijfsstatus. 

p. 102. Verblijfsstatuut: 

De wettelijke, reglementaire en administratieve bepalingen die nodig zijn conform de paragrafen 1 

tot 3 van artikel 59 toepassen.  

De beschermingsclausules wijzigen om alle vrouwelijke nieuwkomers in gezinshereniging van wie 

de verblijfsrechten afhangen van hun relatie met een gewelddadige partner toe te laten zelf een 

aanvraag voor een verblijfsvergunning in te dienen.  

Het mogelijk maken voor vrouwelijke vluchtelingen zonder papieren om een verblijfsvergunning te 

vragen om humanitaire redenen – daarin expliciet gendergebonden geweld opnemen als 

uitzonderlijke omstandigheid.  

Publieke fondsen ter beschikking stellen van geweldslachtoffers die hier illegaal zijn of met een 

precair verblijfsstatuut, dit om hen toegang te bieden tot opvang en ondersteuning.  

In het integratieparcours systematisch sensibiliseringsmodules integreren met betrekking tot 

gendergebonden geweld en de bestaande hulpvoorzieningen.  

Zelfs vóór het vertrek uit het thuisland de vrouwen die weg willen in het kader van 

gezinshereniging bewust maken van de moeilijkheden die gepaard gaan met echtelijk geweld.  

De programma’s en projecten van Ontwikkelingssamenwerking, gefinancierd door de Belgische 

overheid (uitgebreide seksuele opvoeding, steun voor de lokale burgergemeenschap, 

programma’s tegen gedwongen huwelijken) verder ondersteunen. 

Aanbevelingen GREVIO 

215. GREVIO moedigt de Belgische autoriteiten sterk aan om een diepgaande evaluatie van hun 

immigratiewetten en -beleid uit te voeren om deze in overeenstemming te brengen met hun 

verplichtingen krachtens artikel 59 van het Verdrag van Istanbul. 

88.  Verblijfsvergunning op basis van gezinshereniging: zelfstandig aanspraak kunnen 

maken op sociale, economische en arbeidsgerelateerde rechten en uitkeringen 
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Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk voor een kort verblijf naar België te komen om het 

huwelijk of het wettelijke partnerschap af te sluiten, en vervolgens een verblijfsaanvraag in het 

kader van de gezinshereniging in te dienen. 

In de regel moet de persoon die samen met zijn gezin in België wenst te wonen, zijn aanvraag in 

het buitenland indienen (visumaanvraag). In bepaalde situaties kan de aanvraag in België worden 

ingediend. In bepaalde situaties kan de aanvrager zijn aanvraag in België 

indienen (verblijfsaanvraag). 

De voorwaarden voor een gezinshereniging worden bepaald door de nationaliteit, de leeftijd, de 

gezinsband (huwelijk, partnerschap of afstamming) en de verblijfsstatus van de persoon die recht 

geeft op gezinshereniging (beperkt verblijf, onbeperkt verblijf, begunstigde van internationale 

bescherming, enz.).66  

Wie is de gezinshereniger? 

• De gezinshereniger is een onderdaan van een derde land (niet-EU) 

o die legaal in België verblijft (kaart A, B, C/K, D/L, F, F+ of H) 

o die de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft in België  

o die om medische redenen tot een verblijf in België gemachtigd is (artikel 9ter van de 

wet) 

o die in een andere lidstaat van de Europese Unie de status van langdurig ingezetene 

heeft bekomen 

• De gezinshereniger is een Belg 

o die minderjarig is (artikel 40ter van de wet) 

o die meerderjarig is en die zijn recht of vrij verkeer niet uitoefent of niet heeft 

uitgeoefend (artikel 40ter van de wet) 

• De gezinshereniger is een onderdaan van een staat van de Europese Unie of van een 

geassocieerd land, of een Belg die zijn recht of vrij verkeer uitoefent of heeft uitgeoefend 

(Richtlijn 2004/38/CE). 

Einde van het verblijfsrecht bij 5 jaar voorwaardelijk verblijf voor gezinshereniging met Belgische 

echtgenoot:67 

 
66 Bron: IBZ Veemdelingenzaken, De situatie van de gezinshereniger (geraadpleegd in 2022) 
 
67 Bron: Vreemdelingerecht & Internationaal familierecht: 5 jaar voorwaardelijk verblijf voor gezinshereniging 
met Belgische echtgenoot (geraadpleegd in 2022). Zie ook extra documenten op deze website: 
Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien? S. Dawoud (632.26 KB) 

Gezinshereniging en geweld: worden slachtoffers in België afdoende beschermd? S. Dawoud (356.14 KB) 

Arrest Grondwettelijk Hof over gezinshereniging nr. 121/2013 van 26 september 2013 

Arrest Grondwettelijk Hof over gezinshereniging nr. 123/2013 van 26 september 2013 

Arrest Grondwettelijk Hof over intrafamiliaal geweld nr. 121/2015 van 17 september 2015 

 
 

https://dofi.ibz.be/nl/themas/onderdanen-van-derde-landen/gezinshereniging/indiening-van-het-verzoek-tot-gezinshereniging
https://dofi.ibz.be/nl/themas/onderdanen-van-derde-landen/gezinshereniging/verblijfsaanvraag
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/de-gezinshereniger-onderdaan-van-een
https://5195.f2w.bosa.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/conditions-et-documents-justificatifs/la
https://5195.f2w.bosa.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/conditions-et-documents-justificatifs-8
https://5195.f2w.bosa.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/conditions-et-documents-justificatifs-0
https://5195.f2w.bosa.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/conditions-et-documents-justificatifs-0
https://5195.f2w.bosa.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/conditions-et-documents-justificatifs-1
https://5195.f2w.bosa.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/conditions-et-documents-justificatifs-1
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/de-gezinshereniger-een-belg
https://5195.f2w.bosa.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/conditions-et-documents-justificatifs/le
https://5195.f2w.bosa.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/conditions-et-documents-justificatifs-0
https://5195.f2w.bosa.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/conditions-et-documents-justificatifs-0
https://5195.f2w.bosa.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/conditions-et-documents-justificatifs-0
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/de-gezinshereniger-onderdaan-van-een-eu
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/de-gezinshereniger-onderdaan-van-een-eu
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/de-gezinshereniger-onderdaan-van-een-eu
https://dofi.ibz.be/nl/themas/onderdanen-van-derde-landen/gezinshereniging/situatie-van-de-gezinshereniger
https://www.agii.be/thema/je-bent-familielid-van-een-belg/je-bent-derdelander/je-bent-echtgenoot-of-gelijkgesteld-partner-van-een-belg/5-jaar-voorwaardelijk-verblijf-voor-gezinshereniging-met-belgische-echtgenoot
https://www.agii.be/thema/je-bent-familielid-van-een-belg/je-bent-derdelander/je-bent-echtgenoot-of-gelijkgesteld-partner-van-een-belg/5-jaar-voorwaardelijk-verblijf-voor-gezinshereniging-met-belgische-echtgenoot
https://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/documenten/artikel_gezinshereniging_in_belgie-_kan_men_het_bos_nog_door_de_bomen_zien_s._dawoud_tvreemd_2014-03-02_19.pdf
https://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/documenten/analyse_intrafamiliaalgeweld_tvr_2017_5.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-121n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2013/2013-123n.pdf
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-121n.pdf
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- Er is niet meer voldaan aan de voorwaarde van toereikende en stabiele 

bestaansmiddelen, voldoende huisvesting of ziekteverzekering. 

- Je Belgische echtgenoot of partner verlaat België of overlijdt. Hier geldt een uitzondering bij 

schoolgaande kinderen. 

- Je vormt geen gezinscel meer met je Belgische echtgenoot of partner. Dit is juridisch 

betwistbaar. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie kan dit geen reden zijn om een 

einde te maken aan je verblijfsrecht (HvJ 8 november 2012, C-40/11, Iida, punt 58 en HvJ 

13 februari 1985, 267/83, Diatta, punten 20-22). Het Grondwettelijk Hof bevestigde dit 

in zijn arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 (zie overweging B.36.8). 

- Ontbinding, echtscheiding, of nietigverklaring van het huwelijk. 

- Formele beëindiging van het geregistreerd partnerschap. 

- Je bent een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Een strafrechtelijke 

veroordeling is daarvan op zich geen bewijs. Je gedrag moet een werkelijke, actuele en 

voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving. 

- Je bent een gevaar voor de volksgezondheid. Het moet gaan om een ziekte die in de 

bijlage tot de Verblijfswet staat. Als je ziekte later dan 3 maanden na aankomst optreedt, 

kan dat geen reden meer zijn voor verwijdering van het grondgebied. 

Daarnaast kan de minister of DVZ je verblijfsrecht retroactief intrekken als je fraude pleegde die 

bijgedragen heeft tot de erkenning van je verblijfsrecht. 

Voordat de minister of DVZ je verblijfsrecht beëindigt of intrekt zal hij je schriftelijk vragen om 

eventuele relevante informatie, die het nemen van de beslissing kan verhinderen of beïnvloeden, 

over te maken. Op de hoorplicht bestaan wel een aantal wettelijke uitzonderingen. Ook moet de 

minister of DVZ altijd rekening houden met de volgende elementen: de duur van je verblijf in 

België; je leeftijd; je gezondheidstoestand; je gezins- en economische situatie; je sociale en 

culturele integratie in België; je banden met het herkomstland. 

In principe krijg je 15 dagen de tijd vanaf de ontvangst van de brief van de minister of DVZ om 

relevante informatie schriftelijk over te maken. Heb je belangrijke informatie over je gezondheid of 

over je banden met België? Was je slachtoffer van familiaal geweld? Dan meld je dat best in 

je antwoord, samen met de bewijzen hiervan. 

Uitzondering voor slachtoffer van intrafamiliaal geweld: 

Als er een einde komt aan je relatie met je Belgische echtgenoot of partner door echtscheiding, 

nietigverklaring van je huwelijk of beëindiging van je partnerschap, dan kan DVZ een einde maken 

aan je verblijfsrecht. Tenzij je het slachtoffer bent van intrafamiliaal geweld. Dan is er in de wet een 

bijzondere regeling om het slachtoffer te beschermen. 

Er zijn twee vormen van bescherming: 

1) DVZ kan geen einde maken aan je verblijfsrecht als je aantoont dat je tijdens het huwelijk of het 

partnerschap het slachtoffer was van één van de volgende strafbare feiten (artikel 375, 398 tot 

400, 402, 403 of 405 Strafwetboek): verkrachting; opzettelijke verwondingen of slagen, al dan niet 

met ziekte, arbeidsongeschiktheid of een aantasting van je fysieke toestand tot gevolg; toediening 

http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/hoorrecht-en-motivering/hoorrecht
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van stoffen die ziekte, arbeidsongeschiktheid of een aantasting van je fysieke toestand 

veroorzaken. 

De bewijslast ligt bij het slachtoffer. Als slachtoffer van een misdrijf kan je klacht neerleggen bij de 

politie. Er wordt dan een PV van verhoor opgesteld. Het parket onderzoekt of ze de dader ook 

effectief zal vervolgen. Het is dus niet zeker of de klacht zal uitmonden in een strafrechtelijke 

veroordeling. Een PV van verhoor, in combinatie met een (of meerdere) medische attest(en), 

vormt een begin van bewijs. Hoe meer bewijzen je als slachtoffer voorlegt, hoe groter de kans dat 

DVZ en/of de RvV de uitzondering toepast. 

Je moet niet meer voldoen aan bijkomende voorwaarden, zoals werken of voldoende 

bestaansmiddelen hebben, om te genieten van deze bescherming. Dat volgt uit een arrest van het 

Grondwettelijk Hof (GwH 7 februari 2019, nr. 17/2019). 

2) DVZ moet ook rekening houden met personen die slachtoffer zijn van geweld in de familie. 

Het gaat om slachtoffers die niet langer een gezinscel vormen met de persoon die ze vervoegden 

en bescherming nodig hebben. DVZ brengt het slachtoffer in dat geval op de hoogte van zijn 

beslissing om geen einde te maken aan het verblijf. 

In deze hypothese is de bescherming ruimer omdat het kan gaan om andere vormen van geweld 

dan de feiten opgesomd in artikel 375, 398 tot 400, 402, 403 en 405 Strafwetboek, bijvoorbeeld 

psychisch geweld. In de praktijk gaat DVZ strenger om met psychisch geweld dan met fysiek 

geweld en zal je meer bewijzen moeten overmaken over een langere periode. 

Om onder deze bescherming te vallen gelden er volgens de Verblijfswet in principe nog 

bijkomende voorwaarden: je moet werken in België als werknemer of zelfstandige, of; je moet 

voldoende bestaansmiddelen hebben voor jezelf en je familie om te voorkomen dat je tijdens je 

verblijf ten laste valt van het OCMW en je moet een ziekteverzekering hebben, of; je moet deel 

uitmaken van een familie waarvan een persoon voldoet aan al die voorwaarden. 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat DVZ altijd rekening moet houden met het element ‘huiselijk 

geweld’ bij een beslissing om het verblijfsrecht te beëindigen van een familielid van een Belg of 

Unieburger, slachtoffer van intrafamiliaal geweld. Zelfs wanneer het familielid niet voldoet aan de 

bijkomende voorwaarden en dus géén bestaansmiddelen of ziekteverzekering heeft (GwH 17 

september 2015, nr. 121/2015). Tengevolge van arrest nr. 17/2019 van het Grondwettelijk Hof 

vraagt DVZ in de praktijk ook voor deze slachtoffers niet langer het bewijs van de bijkomende 

voorwaarden (werken enz.). 

Het is van groot belang dat je DVZ en de gemeente zo snel mogelijk op de hoogte brengt van het 

feit dat je een slachtoffer bent van intrafamiliaal geweld. Je doet dit best schriftelijk met een 

ontvangstbewijs, bijvoorbeeld per fax of per aangetekend schrijven. Voeg zoveel mogelijk bewijzen 

toe. 

Van zodra er een aanwijzing is over huiselijk geweld of partnergeweld zal de dienst 

Gezinshereniging van DVZ (voorlopig) geen einde maken aan je verblijfsrecht en bijkomend 
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onderzoek voeren. Het zal dan een brief sturen naar de gemeente die jou op zijn beurt zal vragen 

een aantal bewijzen over te maken. Je moet dat doen binnen een termijn van 1 tot 3 maanden. 

De bewijzen die DVZ van jou zal vragen zijn: 

- het proces-verbaal met je klacht over de feiten van huiselijk geweld of partnergeweld (als je 

een klacht neergelegd hebt bij de politie) 

- een brief van het parket dat de stand van een eventueel onderzoek weergeeft 

- een of meerdere medische attesten (als je die hebt) 

- eventueel het bewijs dat je verbleven hebt in een opvangcentrum voor mishandelde 

vrouwen of het begeleidingsplan van het opvangcentrum 

Heb je noch de gemeente, noch DVZ op tijd geïnformeerd dat je het slachtoffer bent van huiselijk 

geweld en is je verblijfsrecht intussen al ingetrokken? Dan loont het de moeite om je bewijzen toch 

nog over te maken aan DVZ. Zij kunnen hun beslissing om je verblijfsrecht te beëindigen altijd 

herzien. Een annulatieberoep bij de RvV zal weinig zin hebben. Tenzij DVZ op het moment van 

zijn beslissing om je verblijfsrecht in te trekken andere aanwijzingen had dat er mogelijk sprake 

was van huiselijk geweld en dit niet verder onderzocht. Bijvoorbeeld verklaringen van buren aan 

een wijkagent. 

Zie ook Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen 

vrouwen en huiselijk geweld: art. 59 – Verblijfstitel § 1: De partijen nemen de wetgevende of andere 

maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat slachtoffers van wie de verblijfstitel afhangt van die van 

hun echtgenoot of van een volgens het nationale recht als zodanig erkende partner bij beëindiging van het 

huwelijk of de relatie, wanneer zich zeer moeilijke omstandigheden voordoen, op verzoek een eigen 

verblijfsvergunning krijgen ongeacht de duur van het huwelijk of de relatie. De voorwaarden voor de 

toekenning en duur van de zelfstandige verblijfsvergunning worden vastgesteld in het nationale recht. 

Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports (2022):  

- The legislation in Belgium was described by GREVIO as being extremely complex and 

disjointed. In its baseline evaluation report, GREVIO found, more specifically, that women 

already living in Belgium who apply for family reunification or women joining a third-country 

national with a temporary residence permit, are offered lesser protection. 

- While Belgium offers victims the opportunity to avoid expulsion on humanitarian grounds, 

GREVIO showed the limitations of the applicable provisions when assessed in the context 

of the situation of migrant women who are victims of violence. Expulsion can be stayed on 

humanitarian grounds – but such application is subject to a fee and proof of an abode that 

is not a domestic violence shelter. 

89. Maatregelen voor slachtoffers van geweld en wier verblijfsstatus afhangt van die van de 

echtgenoot of partner zoals erkend in het interne recht, in het geval van ontbinding van het 

huwelijk of de relatie; bij bijzonder moeilijke omstandigheden wordt op aanvraag een 

zelfstandige verblijfsvergunning verleend ongeacht de duur van het huwelijk of de 

relatie. De voorwaarden met betrekking tot de verlening en de duur van dergelijke 

autonome verblijfsvergunningen zijn vastgelegd in het interne recht; de betrokkenen op dit 

recht wijzen  

https://rm.coe.int/1680462530
https://rm.coe.int/1680462530
https://rm.coe.int/prems-010522-gbr-grevio-mid-term-horizontal-review-rev-february-2022/1680a58499
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Zie 88. 

90. Verblijfsvergunning verlengen indien de bevoegde autoriteit van oordeel is dat hun 

verblijf noodzakelijk is vanwege hun persoonlijke situatie en/of voor hun medewerking aan 

een onderzoek of strafprocedure 

Ja zie 88 + in het kader van slachtoffers van mensenhandel, wanneer ze ‘meewerken’ met de 

overheid. 

91. Bewijscriteria en de drempel voor het verlenen van verblijfsvergunningen moeten 

realistisch zijn en rekening houden met de individuele situatie 

Verzoekers mogen alle relevante documenten meebrengen, indien mogelijk originelen, om hun 

beweringen te staven tijdens de hoorzitting (b.v. identiteit, herkomst, reisroute en documenten met 

betrekking tot de asielgronden). Ze mogen zich laten bijstaan bij het leveren van bewijzen van 

vervolging, zoals medisch en psychologisch bewijs van de effecten van de gevolgen van ernstig 

geweld. In de context van een asielverzoek gebaseerd op angst voor genitale verminking bij een 

minderjarig kind, kunnen ouders een recent medisch certificaat verkrijgen/meebrengen waaruit 

blijkt dat het kind niet is verminkt. 

De bewijslast moet gedeeld worden door de asielinstantie en de persoon die de aanvraag doet. Er 

bestaat een verplichting tot samenwerking: niet alleen heeft de overheid de plicht de betrokkene te 

horen en de mogelijkheid te bieden zijn/haar standpunt uiteen te zetten of op nuttige wijze kenbaar 

te maken, zij moet ook, krachtens haar verplichting tot onderzoek, alle pertinente informatie aan de 

betrokkene verschaffen. In het geval bijvoorbeeld waarin ouders, afkomstig uit een land met een 

hoge prevalentie op vlak van VGV, de vrees voor VGV niet aankaarten voor hun dochters, moet 

het CGVS, in het kader van de samenwerking ter vaststelling van de feiten, deze vraag zelf 

aankaarten. Dit principe van gezamenlijke bewijslast inzake asiel is speciaal van belang wanneer 

het gaat om gendergerelateerd geweld waarvoor de bewijslevering niet makkelijk is.68 

92. Slachtoffers van een gedwongen huwelijk die met het oog op het huwelijk naar een 

ander land zijn gebracht en als gevolg daarvan hun verblijfsstatus hebben verloren in het 

land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben moeten die status kunnen terug krijgen; in 

voorkomend geval, ook voor personen die mogelijk hun nationaliteit hebben verloren 

Brochure IGVM, Gedwongen huwelijk. Handleiding voor dienstverleners (2015) 

Els Leye & Alexia Sabbe (International Centre for Reproductive Health – ICRH Global vzw), 

Huwelijksdwang in België. Een analyse van de huidige situatie (2016) 

IGVM, Meldcode voor het signaleren van gedwongen huwelijken voor ambtenaren van de 

burgerlijke stand (2019) 

Wetsvoorstel DOC 55 0550/001 tot instelling van een vrijwillig tijdelijk verbod om het grondgebied 

te verlaten bij vrees voor een gedwongen huwelijk in het buitenland (4 oktober 2019): 

 
68 GAMS, 2 Transversale fiche. Maatregelen tot internationale en nationale bescherming betreffende 
gendergerelateerd geweld, 2019 

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/84%20-%20Gedwongen%20huwelijk.%20Handleiding%20voor%20dienstverleners.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/nederlandse_samenvatting_matrifor.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/123_-_meldcode_gedwongen_huwelijken.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/123_-_meldcode_gedwongen_huwelijken.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0550/55K0550001.pdf
https://gbv-asylum-hub.be/wp-content/uploads/2020/09/Gams-Fiche-2T-NL-final.pdf
https://gbv-asylum-hub.be/wp-content/uploads/2020/09/Gams-Fiche-2T-NL-final.pdf
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Elk jaar opnieuw moeten jonge Belgische vrouwen of vrouwen die in ons land wonen, tegen wil en 

dank huwen. Bij die huwelijken, die doorgaans in het buitenland plaatsvinden, gaat het vaak om 

jonge vrouwen die niet de Belgische nationaliteit hebben of die Belgische van vreemde origine zijn. 

Zij staan vaak nog altijd onder grote druk van familie of gemeenschap om bepaalde familietradities 

in ere te houden. Wanneer die jonge vrouwen meerderjarig worden, zijn ze wel volledig 

rechtsbekwaam, maar deze kwestie is des te nijpender wanneer het gaat om meisjes die nog geen 

achttien jaar oud zijn en dus nog onder het ouderlijk gezag staan.  

Ons recht is streng ten aanzien van gedwongen huwelijken, maar tot dusver omvat het uitsluitend 

repressieve maatregelen. Preventiemaatregelen zijn er niet. 

De indieners van dit wetsvoorstel wensen in ons land een procedure in te stellen, waarbij 

meerderjarige of minderjarige jonge vrouwen (in laatstgenoemd geval via de regeling inzake de 

adhocvoogd) die een gedwongen huwelijk in het buitenland vrezen, vrijwillig een tijdelijk verbod om 

het grondgebied te verlaten opgelegd kunnen krijgen. Die beschikking zal moeten worden 

gewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die een beslissing treft 

overeenkomstig de regels bij verstek.  

Dezelfde strafrechtelijke sanctie als die welke waarmee gedwongen huwelijken wordt gestraft 

moeten ook gelden voor wie zich niet houdt aan een beschikking op grond waarvan een tijdelijk 

verbod wordt opgelegd om het grondgebied te verlaten. Daarbij denken de indieners met name 

aan de ouders die niettegenstaande de beschikking hun dochter onder dwang naar het buitenland 

zouden sturen om er tegen haar wil te worden uitgehuwelijkt. Voorts beogen de indieners iedereen 

die hulp biedt om die beschikking te overtreden, zoals de wegtransporteurs, taxibestuurders en 

anderen die met kennis van zaken deze jonge vrouwen vervoeren. 

93. Verblijf bieden aan migranten- en vluchtelingenvrouwen en -meisjes die gedurende 

lange tijd in een land aanwezig zijn, met inbegrip van staatloze vrouwen en meisjes; 

veiligheid van verblijf in het bijzonder waarborgen voor slachtoffers van geweld tegen 

vrouwen wier kinderen onderdaan zijn van het gastland, ook wanneer zij de voogdij over 

hun kinderen verliezen tijdens scheidings- of familierechtelijke procedures 

Zie 88 

94. Trajecten naar naturalisatie aanbieden en maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat 

migranten- en vluchtelingenvrouwen en -meisjes niet worden geconfronteerd met 

gendergerelateerde belemmeringen 

Zie Vreemdelingenrecht & Internationaal familierecht, Verloop procedure naturalisatieverzoek: 

Je betaalt registratierechten 

Je moet registratierechten van 150 euro betalen. Registratierechten zijn een vorm van belastingen. Zonder 

betaling, wordt je dossier niet behandeld. 

Je dient het naturalisatieverzoek in 

Je dient een naturalisatieverzoek in door het standaardaanvraagformulier in te vullen. Dat formulier kan je 

verkrijgen bij de gemeente. 

https://www.agii.be/thema/nationaliteit/procedures-om-belg-te-worden/uitzonderlijk-naturalisatie/hoe-verloopt-de-procedure
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Boven je handtekening moet je het volgende schrijven: 

“Ik verklaar Belgisch staatsburger te willen worden en de Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te zullen naleven." 

Het ingevulde aanvraagformulier moet samen met de nodige documenten verzonden worden naar een van 

de twee volgende adressen: 

• de Griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Dienst Naturalisaties, Leuvenseweg 48, 

1000 Brussel 

• de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt 

Als je het dossier naar de gemeente opstuurt, dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het dossier 

binnen 15 dagen doorsturen naar de Kamer.  

Je naam is niet overal identiek 

Als de schrijfwijze van je naam of voornaam niet identiek is in de documenten die je voorlegt en in het 

bevolkings-, vreemdelingen- of strafregister, dan wordt de aanvraag opgeschort totdat de schrijfwijze in alle 

registers en documenten gelijk is. 

Opmerking Kruispunt M-I: De procedure wordt opgeschort totdat de schrijfwijze in alle documenten en 

registers gelijk is gemaakt. In de praktijk zal de procedure dus voor onbepaalde tijd worden opgeschort. Als 

je daarna nieuwe documenten uit het land van herkomst voorlegt met opnieuw een verschillende schrijfwijze, 

kan dat opnieuw voor een opschorting zorgen. 

Als je geen naam of voornaam hebt, dan stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor om kosteloos een 

procedure op te starten om een naam en voornaam te krijgen. Dat is geen verplichting, maar een 

mogelijkheid. Als je ervoor kiest om de procedure op te starten, wordt de aanvraag opgeschort tot je een 

naam en voornaam hebt gekregen. 

Ontvangstbewijs 

Als het dossier volledig is, levert de ambtenaar van de burgerlijke stand of de Kamer van 

volksvertegenwoordigers een ontvangstbewijs af. 

Als je het dossier naar de gemeente opstuurt, dan stuurt de ambtenaar van burgerlijke stand het dossier 

binnen vijftien dagen door naar de Kamer. De Kamer levert een ontvangstbewijs af als het dossier volledig 

is. 

Dossier doorsturen naar drie instanties 

De Kamer stuurt een kopie van het volledige dossier door naar de volgende drie instanties voor advies: het 

parket van de rechtbank van eerste aanleg van je hoofdverblijfplaats; de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ); 

de Staatsveiligheid. 

De Kamer doet dit binnen vijf werkdagen na  de ontvangst van het naturalisatieverzoek. 

De drie instanties moeten ‘onverwijld’ een ontvangstmelding geven. 

Advies van de drie instanties 
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Het parket, de DVZ en de Staatsveiligheid geven een advies over: de grondvoorwaarden van het 

naturalisatieverzoek; gewichtige feiten eigen aan de persoon69; elk gegeven waarover de Kamer ingelicht wil 

worden. 

>> Lees meer over gewichtige feiten eigen aan de persoon 

De drie instanties hebben vier maanden de tijd voor hun advies. Als de drie instanties geen advies geven 

binnen de vier maanden, dan geldt hun advies als positief. 

De Dienst Naturalisaties van de Kamer moet het dossier doorsturen naar de drie instanties binnen vijf 

werkdagen na ontvangst. Als de Dienst Naturalisaties het dossier pas in de loop van de vierde maand na 

ontvangst naar de drie instanties doorstuurt, dan krijgen de drie instanties een extra maand voor hun advies. 

Er geldt dan een termijn van vijf maanden. De extra termijn van één maand loopt vanaf het doorsturen aan 

de drie instanties. 

Er is geen beroep mogelijk in geval van een negatief advies. 

De Commissie voor Naturalisaties onderzoekt en beslist 

Eenmaal alle adviezen gegeven zijn, gaat de Commissie voor Naturalisaties van de Kamer het dossier 

onderzoeken. De Commissie doet dat ook als de drie instanties hun advies niet tijdig hebben gegeven, en dit 

advies dus als positief wordt beschouwd. 

 
69 De procureur des konings kan een negatief advies uitbrengen, als er ‘gewichtige feiten eigen aan de 
persoon’ zijn. De gewichtige feiten zijn zowel in de wet als in het KB van 14 januari 2013 opgesomd. 
Deze lijst van gewichtige feiten is limitatief, aldus het Hof van Cassatie in een arrest van 17 juni 2022. De 
procureur des konings kan dus geen andere feiten als 'gewichtige feiten' beschouwen om de nationaliteit te 
weigeren. 
Gewichtige feiten volgens het Wetboek van de Belgische nationaliteit 
Enerzijds somt de wet in artikel 1, §2, 4° de gewichtige feiten op. Het gaat om de volgende feiten: 

• zich in een geval bevinden dat aanleiding geeft tot vervallenverklaring 

• aanhanger zijn van een beweging of organisatie die door de Staatsveiligheid als gevaarlijk wordt 
beschouwd 

• de onmogelijkheid om de identiteit of hoofdverblijfplaats te controleren 

• het feit dat de identiteit niet kan worden gewaarborgd 

• veroordeling tot een definitieve straf wegens sociale of fiscale fraude. Sociale fraude is volgens het 
WBN iedere inbreuk op een sociale wetgeving. Fiscale fraude is iedere inbreuk op de fiscale 
wetboeken die wordt begaan met bedrieglijk opzet. 

Gewichtige feiten volgens het KB van 14 januari 2013 
Anderzijds somt het KB van 14 januari 2013 in artikel 2 de gewichtige feiten op. Het gaat om de volgende 
feiten: 

• Elke strafrechtelijke veroordeling tot effectieve gevangenisstraf die voorkomt in het strafregister 
(tenzij eerherstel). 

• Elk feit dat kan leiden tot een strafrechtelijke veroordeling tot effectieve gevangenisstraf die 
voorkomt in het strafregister (tenzij eerherstel) als er: 

o een opsporingsonderzoek loopt en werd opgestart in het jaar voorafgaand aan de verklaring 
of het verzoek. 

o een gerechtelijk onderzoek loopt. 

• Elke activiteit die fundamentele belangen van de Staat bedreigt of kan bedreigen. 

• Het feit, vastgesteld door een gerechtelijke beslissing waarvoor de beroepstermijn verstreken is, dat 
het wettelijk verblijf verkregen werd door: 

o schijnhuwelijk 
o gedwongen huwelijk 
o schijnsamenwoonst 
o gedwongen wettelijke samenwoning 

 

https://www.agii.be/node/2403
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De leden van een afdeling van die Commissie komen samen om het dossier te bespreken. Ze nemen een 

beslissing volgens hun interne regels. Ze kunnen het naturalisatieverzoek inwilligen of afwijzen. 

De plenaire vergadering van de Kamer stemt de naturalisatie 

Als de Commissie voor Naturalisaties het dossier inwilligt, gaat het dossier naar de plenaire vergadering van 

de Kamer. De plenaire vergadering van de Kamer stemt de naturalisatie. De naturalisatie wordt in het 

Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Na de bekendmaking word je op de hoogte gebracht van de inwilliging 

van je aanvraag tot naturalisatie. 

Je bent Belg vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 

Integratievoorwaarde? 

De Kamer beslist volgens de regels die ze zelf bepaalt in haar reglement. De wet legt geen criteria op. Wel 

bepaalt de wet dat integratie en kennis van één van de drie landstalen belangrijke elementen zijn die door de 

Commissie voor Naturalisaties in haar reglement worden uitgewerkt.  

Verval verzoek 

Het naturalisatieverzoek vervalt wanneer je niet meer wettelijk in België verblijft of je hoofdverblijfplaats niet 

meer in België hebt. 

Gendergerelateerde belemmeringen: ? 

Vrouwen zonder papieren 

Bij vrouwen is het vaak zo dat de verblijfsvergunning is verlopen omdat ze gekomen zijn in het 

kader van gezinshereniging. De man zou het verblijf regelen maar heeft dat niet gedaan, verliest 

zijn job. Wanneer je niet genoeg inkomsten hebt, kan de betrokken vrouw niet blijven en wordt ze 

‘sans-papiers’. Wanneer er geen aangifte is gedaan wegens intrafamiliaal geweld en de verlenging 

niet tijdig is aangevraagd, dan verliest ze het verblijf. Zo zijn er veel dossiers. 

Wanneer je geen papieren hebt en je komt voor niets anders in aanmerking, dan kan je een 9bis 

(humanitaire regularisatie) of 9ter (medische regularisatie) aanvragen. Bij 9bis duurt de procedure 

lang en ondertussen heb je geen verblijfsrecht. 

Voorwaarden 9bis: 

- Identiteitsdocument (behalve in asielprocedure of aangetoond onmogelijk); 

- Administratieve kost: 313 euro sinds 26 mei 2022; 

- Buitengewone omstandigheden die het onmogelijk of bijzonder moeilijk maken o zelfs 

tijdelijk terug te keren naar het land van herkomst: 

o Geen definitie in de wet 

o Kunnen dezelfde zijn als gegrondheidsredenen 

o Voorbeeld: lange duur asielprocedure, lopende asielprocedure, administratieve 

onmogelijkheid (bv. staatloze, geen reisdocument,…), ouder Belgisch kind,.. 

o Integratie in België niet aanvaard als buitengewone omstandigheid 

o Geen regularisatie op basis van werk maar werkbelofte kan helpen 

- Motieven ten gronde inroepen 
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Er zijn geen wettelijke voorwaarden voor een gegronde 9bis aanvraag.70 De overheid heeft 

een discretionaire bevoegdheid: de minister of staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) kunnen vrij beslissen of zij een humanitaire regularisatie toestaan. Zij 

hebben een grote beoordelingsvrijheid in elk individueel regularisatiedossier. 

De discretionaire bevoegdheid betekent niet dat de beoordeling willekeurig mag zijn. De overheid 

mag criteria hanteren. Een aantal criteria zijn ook vastgelegd in omzendbrieven, richtlijnen of 

instructies. 

De instructie van 19 juli 2009: welke waarde hebben deze criteria? 

Op dit moment volgt DVZ voor de inhoudelijke beoordeling van 9bis aanvragen nog steeds 

gedeeltelijk de criteria van de instructie van 19 juli 2009. DVZ heeft ook enkele nieuwe niet-

gepubliceerde instructies. Maar wat is de waarde van instructies? 

- De instructie van 19 juli 2009 is weliswaar vernietigd door de Raad van State (arrest van 9 

december 2009 nr. 198.769: omdat de instructie de wettelijke ontvankelijkheidsvoorwaarde 

dat er ‘buitengewone omstandigheden’ moeten zijn, buiten werking zou stellen). 

- Maar daarna hebben zowel de staatssecretaris als DVZ publiek verklaard dat zij de criteria 

van de instructie ten gronde zullen blijven toepassen in het kader van hun discretionaire 

bevoegdheid (op hun websites op 11 december 2009, en in de Kamer op 17 december 

2009). Sommige criteria van de instructie van 19 juli 2009 zijn nu niet meer relevant 

(bijvoorbeeld omdat ze als een recht in de Verblijfswet opgenomen zijn, of omdat ze 

gebonden waren aan termijnen die nu verstreken zijn). Sommige criteria van de instructie 

van 19 juli 2009 zijn in de praktijk en in recentere niet-gepubliceerde instructies van DVZ 

licht aangepast. Volgens het vertrouwensbeginsel (beginsel van behoorlijk bestuur dat de 

rechtszekerheid moet garanderen) moeten vaste gedrags- of beleidsregels ook in een 

individueel geval worden toegepast. De Raad van State schorste via een arrest van 10 april 

2006 (nr.157.452) een weigering van regularisatie waarbij DVZ beweerde in het geheel niet 

gebonden te zijn door precieze verklaringen van de Minister over het regularisatiebeleid 

(het ging toen over criteria in geval van langdurige asielprocedure). De Raad van State 

oordeelde dat een dergelijke arbitraire houding en situatie van rechtsonzekerheid 

ontoelaatbaar is. 

- DVZ moet wel elke individuele aanvraag op zijn waarde beoordelen. DVZ mag geen 

aanvraag weigeren alleen omdat ze niet voldoent aan de criteria van een instructie. In zo’n 

geval zou de instructie onterecht worden toegepast als een bindende norm die 

voorwaarden toevoegt aan de wet (Raad van State 5 oktober 2011). DVZ moet met andere 

woorden elke 9bis aanvraag op zijn waarde beoordelen, ook als de criteria van de instructie 

niet voldaan zijn. 

- Volgens de motiveringsplicht (bij administratieve beslissingen) moet DVZ de 

determinerende motieven geven waarom een aanvraag niet voldoet; deze uitleg mag niet 

kennelijk onredelijk zijn, mag niet neerkomen op willekeur, en mag ook de discretionaire 

bevoegdheid niet beperken. 

Het volstaat niet dat je aanvraag voldoet aan een criterium ten gronde. Je 9bis-aanvraag moet ook 

ontvankelijk zijn. Lees de voorwaarden voor een ontvankelijke 9bis-aanvraag: verblijfplaats in 

België, buitengewone omstandigheden, identiteitsdocument of vrijstelling daarvan, bijdrage in 

administratieve kosten, nieuwe elementen bij een nieuwe aanvraag. 

 
70 Bron: Vreemdelingerecht & Internationaal recht, Discretionaire bevoegdheid 9bis én criteria van de 
instructie van 19 juli 2009 (geraadpleegd 2022)? 
 

https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/52/ip130.pdf
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/52/ip130.pdf
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/humanitaire-regularisatie-9bis/wat-zijn-de-voorwaarden-voor-een-ontvankelijke-9bis-aanvraag
https://www.agii.be/thema/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/humanitaire-regularisatie-9bis/wat-zijn-de-criteria-voor-een-gegronde-9bis-aanvraag/discretionaire-bevoegdheid-9bis-en-criteria-van-de-instructie-van-19-juli
https://www.agii.be/thema/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/humanitaire-regularisatie-9bis/wat-zijn-de-criteria-voor-een-gegronde-9bis-aanvraag/discretionaire-bevoegdheid-9bis-en-criteria-van-de-instructie-van-19-juli
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In de praktijk wordt de voorwaarde ‘buitengewone omstandigheden’ zelden aanvaard. Wat soms 

wel werkt is een lange duur van de asielprocedure; vaak 3 jaar als er kinderen zijn die naar school 

gaan of 4 jaar als de kinderen ziek zijn (of momenteel al zelfs respectievelijk 4 en 5 jaar). Een 

lopende procedure kan ook zijn: een administratieve onmogelijkheid om terug te keren; 

bijvoorbeeld een legaal verblijf van een familielid,… De staatssecretaris kan per case beslissen. 

Integratie wordt ingeroepen maar niet aanvaard. 

Mensen zonder papieren hebben enkele basisrechten maar die worden niet altijd toegepast: 

- Recht om klacht neer te leggen bij de politie zonder het risico te lopen om te worden 

uitgewezen; 

- Recht op opvang in een vluchthuis (schriftelijke vraag Vlaams Parlement: Vluchthuizen en 

opvangcentra voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld, nr. 268; 30 januari 2020): het 

probleem is dat er geen subsidies zijn voor de plaatsen die ze innemen. Dus, het zijn 

subsidiaire plaatsen wanneer de vluchthuizen ertoe bereid zijn; het is een kwestie van 

keuze van de vluchthuizen. 

- Recht op dringende medische hulp 

- Recht op onderwijs voor de kinderen: geldt voor lager- en secundair onderwijs; niet voor 

een hogere opleiding. Hogescholen kunnen jongeren zonder verblijf wel toelaten, sommige 

doen het ook (ook een kwestie van onderhandelen en financiële middelen; er zijn 

hogescholen die een aantal plaatsen voorzien). 

- Recht op opvang van de kinderen (ook in opvangcentrum) 

- Recht op een pro-deo advocaat: normaal moet telkens op papier staan dat de persoon 

zonder papieren ingelicht is over het recht op pro-deo, of over het feit dat de advocaat het 

niet pro-deo wil doen en men akkoord gaat om de advocaat te betalen. Dit staat zelden op 

papier, hoewel het moet. Vaak gebeurt de betaling in het zwart. De cliënt moet minstens 

een bewijs van betaling ontvangen. Cliënten moeten ook ingelicht worden dat ze naar de 

rechtbank kunnen stappen. 

De criteria voor regularisatie zijn niet bekend (na 20 jaar…). 

De Inmyname heeft een voorstel voor een burgerwet voor een waardige en humane regularisatie 

ingediend in het federaal Parlement: tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

met het oog op de invoering van duidelijke, eerlijke en nauwkeurige criteria voor regularisatie van 

personen die illegaal op het grondgebied van het Koninkrijk verblijven en tot oprichting van een 

onafhankelijke regularisatiecommissie. 

Dit voorstel bevat o.a. de opname van criteria in verband met kwetsbaarheid, die moeten 

gekoppeld worden aan de onmogelijkheid om terug te keren:  

- Ouderen 

- Slachtoffers van intrafamiliaal of ander geweld tegen vrouwen 

- Personen met een handicap 

- Geesteszieken 

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1533858
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1533858
https://inmyname.be/nl/
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- Slachtoffers van foltering, verkrachting of andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek 

of seksueel geweld 

- Zwangere vrouwen en ouders van jonge kinderen 

 

Vrouwen zonder papieren worden volgens La Voix des Femmes71 bijzonder benadeeld bij 

blootstelling aan geweld omdat sommige politiebureaus systematisch hun administratieve situatie 

aan de DVZ doorgeven. Deze vrouwen zijn dus meer geneigd om weg te lopen van de politie in 

plaats van hulp of informatie te zoeken. Sommige informatie is echter alleen beschikbaar 

politiebureaus. 

Aanbevelingen van La Voix des Femmes: 

- Migrantenvrouwen zonder papieren in staat stellen een verblijfsvergunning op humanitaire 

gronden te verkrijgen en gendergerelateerd geweld uitdrukkelijk opnemen als een 

"uitzonderlijk omstandigheid". 

- Overheidsmiddelen beschikbaar stellen voor slachtoffers van geweld zonder papieren of 

met een onzekere juridische status om hen toegang te geven tot opvang en 

ondersteunende diensten. 

Gezinshereniging 

Bepaling 95 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de bescherming 

van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes (aangenomen door het 

Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

95. Erkennend dat gezinshereniging zowel een veilige weg naar veiligheid voor migranten- en 

vluchtelingenvrouwen en -meisjes als een beschermende factor in het gastland kan zijn, moeten de lidstaten 

het recht op gezinshereniging waarborgen voor migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en 

meisjes in overeenstemming met de verplichtingen uit hoofde van het Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het relevante internationale recht. In dit verband 

moeten de lidstaten: 

95.1 ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes zich bewust zijn van hun rechten met betrekking tot 

gezinshereniging en toegang hebben tot juridisch advies en juridische bijstand om die rechten na te streven; 

95.2 overwegen om asielaanvragen te accepteren of over te dragen om gezinshereniging mogelijk te maken 

van migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes die tijdens hun reizen zijn gescheiden; 

95.3 trachten binnen hun interne wetgeving legale mogelijkheden te bieden om het gezinsleven van 

migrerende vrouwen en meisjes die legaal op hun grondgebied verblijven te respecteren, met name door de 

directe en afhankelijke familieleden de mogelijkheid te bieden met hen te migreren of zich bij hen aan te 

sluiten in de gastland. 

95. Recht op gezinshereniging waarborgen; betrokkenen op de hoogte van hun rechten; 

toegang tot juridisch advies en bijstand; overwegen asielaanvragen gezinshereniging te 

 
71 La voix des Femmes: La Convention d'Istanbul et les violences fondées sur le genre à l’égard des femmes 
migrantes, 2020. 
 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
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accepteren in geval van scheiding tijdens de reis; legaal verblijvenden de mogelijkheid 

bieden afhankelijke familieleden te laten aansluiten 

In de praktijk zijn het vooral vrouwen die zich bij hun echtgenoot in België komen vervoegen en 

ook jongeren die zich bij hun familie voegen. 

Gezinshereniging wordt geregeld door de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (bekend als de 

"Vreemdelingenwet").72 Artikel 10 (gezinshereniging met een niet-Europeaan) bepaalt de 

modaliteiten van de procedure en de voorwaarden waaraan aanvragers van gezinshereniging 

moeten voldoen. 

Degene die zich bij zijn of haar echtgenoot voegt heeft een verblijfsrecht van 5 jaar afhankelijk van 

de relatie (en samenwoning) met de echtgenoot. Als er geen gemeenschappelijke regeling meer 

is, kan de DVZ besluiten het verblijfsrecht van de persoon die via gezinshereniging is gekomen, in 

te trekken. 

Deze periode van vijf jaar plaatst de echtgenoot (die in het kader van gezinshereniging naar België 

komt), meestal de vrouw, in een zeer kwetsbare situatie. Inderdaad bij familiaal geweld en 

dreigende scheiding, wordt chantage inzake ‘papieren’ gebruikt om de greep op meestal de vrouw 

te behouden, om te voorkomen dat ze studeert of werkt, dat ze haar sociale leven ontwikkelt. Vaak 

durven vrouwen in deze situatie niets ondernemen uit angst om teruggestuurd te worden naar het 

land van herkomst of om zonder papieren te vallen. 

Er zijn nochtans uitzonderingen op deze verplichting tot samenwonen. 

Deze uitzonderingen zijn voor de persoon die samen zijn met een Belg of een EU-burger 34: 

- Indien er een gemeenschappelijk samenleven van ten minste 3 jaar is geweest, waarvan 1 

jaar in België; 

- Of als hij/zij het hoederecht of de omgang met de kinderen heeft; 

- Of als er bijzonder moeilijke situaties zijn (bijvoorbeeld geweld in het gezin). 

Er is een mogelijkheid om de verblijfsvergunning te behouden dankzij beschermingsclausules. 

De wet van 15 december 1980 voorziet in beschermingsclausules voor slachtoffers van geweld die 

via gezinshereniging zijn gekomen en die het slachtoffer zijn van partner en/of familiaal geweld. Ze 

kunnen om handhaving van hun verblijfsvergunning verzoeken. In geval van scheiding binnen 5 

jaar maken de beschermingsclausules het mogelijk om het verblijfsrecht te handhaven voor 

slachtoffers van huiselijk geweld die het kunnen bewijzen: 

Voor buitenlandse echtgenoten van Belgen of Europeanen: 

 
72 De geconsolideerde versie van de wet en het koninklijk besluit, evenals de verschillende teksten die deze 
hebben gewijzigd, is te raadplegen op de website van de FOD Justitie (tabblad: Belgische 
wetgeving): https://justitie.belgium.be/nl/belgische_wetgeving 

- Wet van 15/12/1980 
- KB van 08/10/1981 

 

https://justitie.belgium.be/nl/belgische_wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1980/12/15/1980121550/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1981/10/08/1981001949/justel
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- dat "bijzonder moeilijke situaties" vereisen dat het verblijfsrecht wordt gehandhaafd, zoals 

zoals "geweld in het gezin"; 

- of dat zij slachtoffer zijn geweest van "gewelddaden"... bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 

en met 400, 402, 403 of 405 van het Wetboek van Strafrecht" (verkrachting, poging tot 

doodslag of moord en lichamelijk letsel); 

- en dat zij werknemer of zelfstandige zijn in België of dat zij over voldoende middelen 

beschikken om niet ten laste te komen van de sociale bijstand; 

- en dat ze een ziektekostenverzekering hebben. 

Voor buitenlandse echtgenoten van niet-EU-onderdanen met onbeperkt verblijf (ook van 

toepassing op echtgenoten uit het buitenland met een beperkt verblijf): 

- dat zij het slachtoffer zijn geworden van "een handeling als bedoeld in de artikelen 375, 398 

tot 400, 402, 403 of 405 van het Wetboek van Strafrecht" (verkrachting, poging tot 

doodslag of moord en lichamelijk letsel); 

- in andere gevallen houdt de Dienst Vreemdelingenzaken rekening met de situatie van 

personen die het slachtoffer zijn van geweld in hun familie. Deze Dienst heeft hier een 

ruimere discretionaire bevoegdheid. 

De Vreemdelingenwet van 15 december 1980 voorziet dus in een verschil in behandeling tussen 

buitenlanders die gehuwd zijn met een burger van de Europese Unie of een Belg en buitenlanders 

die getrouwd zijn met een onderdaan van een derde land, voor situaties waarin zij niet langer 

samenleven als gevolg van huiselijk geweld. In het eerste geval moet de betrokkene aantonen dat 

hij of zij over voldoende inkomen en ziekteverzekering beschikt om zijn of haar verblijf te 

handhaven. In het tweede geval voorziet de wet niet in deze voorwaarden voor voortgezet verblijf 

in gevallen van huiselijk geweld. 

Het Belgisch Grondwettelijk Hof oordeelde in een arrest van 7 februari 2019 dat dit verschil in 

behandeling discriminerend is en in strijd met artikel 10 en 11 van de Grondwet. Daarom heeft de 

DVZ besloten om het slachtoffer van familiaal geweld dat familielid is van een burger van de EU of 

van een Belg, niet langer te verplichten om bewijs te leveren dat zij/hij over voldoende middelen 

beschikt en een ziektekostenverzekering heeft. Deze voorwaarden blijven echter bestaan in de wet 

en tot dusver in de praktijk, het feit over voldoende middelen te beschikken om geen "onredelijke" 

last te worden voor het Belgische socialezekerheidsstelsel, kan wel een belangrijk element zijn 

voor de DVZ. 

Dus:  

De Belgische Vreemdelingenwet bepaalt dat er in het kader van gezinshereniging een verlies van 

verblijfsrecht is indien er een scheiding is bij het koppel binnen de vijf jaar, tenzij: 

- er sprake is van een definitief verblijf sedert meer dan drie jaar en de betrokkene in orde is met de 

ziekteverzekering en voldoende inkomsten heeft (meer dan het leefloon);  

- of, de betrokkene slachtoffer is van intrafamiliaal geweld + een ziekteverzekering heeft. Er is geen 

eis van inkomsten meer sinds een arrest van het Grondwettelijk Hof van 2019. 

Wanneer de vrouw haar partner verlaat wegens partnergeweld, gaat de man vaak een klacht indienen voor 

schijnhuwelijk. Dat is zeer intimiderend voor de vrouw. 
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Heel wat vrouwen mogen gedurende jaren hun huis niet verlaten, hun paspoort wordt door hun partner 

afgenomen. Tot voor kort werd dat niet aanvaard door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 

huiselijk geweld (2011): artikels 59-61 (zie hoger p. 4 - 5). 

Voor de toepassing van de beschermingsclausules moet het geweld aan de DVZ worden gemeld 

en moet het bewijs van het geweld worden geleverd zodra de persoon de woning verlaat. In een 

aantal situaties kan het besluit tot intrekking van de verblijfsvergunning zeer snel door de DVZ 

worden genomen, zodra het einde van het gezamenlijke verblijf wordt gemeld. Soms is de DVZ 

dan niet op de hoogte van de redenen van de scheiding (geweld). 

Zodra de DVZ in kennis is gesteld van de situatie van geweldpleging zal de Dienst een nader 

onderzoek instellen (brief om aanvullend bewijs te vragen) en een termijn van één tot drie 

maanden geven om verschillende bewijsstukken in te dienen die de reeds ingediende documenten 

aanvullen. Het is belangrijk om tijdens deze periode regelmatig elk nieuw element aan de DVZ 

over te maken. Ook moet het nieuwe adres meegedeeld worden. Op basis van de ingediende 

documenten, zal de Dienst Vreemdelingenzaken een besluit nemen over het al dan niet intrekken 

van de verblijfsvergunning. Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring (d.w.z. 

uitsluitend een toetsing van de wettigheid van de beslissing) worden ingesteld bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. In geval van een besluit tot intrekking van de verblijfsvergunning, 

moet de DVZ de betrokkene in de gelegenheid stellen te worden gehoord om haar/zijn 

argumenten voor het behoud van zijn verblijfsrecht naar voren te brengen. 

Volgens de Beleidsnota Asiel en Migratie 2020-2021 blijft gezinshereniging een zeer belangrijk 

migratiekanaal in België. Het recht op een gezinsleven is een fundamenteel recht, maar de 

overheid kiest ervoor om procedures meer in overeenstemming te brengen met de buurlanden en 

misbruiken tegen te gaan. Volgende maatregelen worden voorzien: de termijn voor uitzonderingen 

op bepaalde voorwaarden voor gezinshereniging met erkende vluchtelingen en subsidiair 

beschermden zal worden herbekeken; niet langer afgiftes van verblijfskaarten door de gemeente 

na verstrijken behandelingstermijn aanvraag gezinshereniging; de Vreemdelingenwet wordt 

aangepast om, in overeenstemming met het arrest Diallo en het arrest X. van het Hof van Justitie 

van de Europese Unie, niet langer te voorzien in de automatische afgifte van een verblijfskaart aan 

het familielid van een Unieburger of derdelander door de gemeente, wanneer de DVZ niet tijdig 

een beslissing nam over de aanvraag gezinshereniging; aangescherpte controle op de 

voorwaarden tijdens de periode van voorwaardelijk verblijf (voor vreemdelingen die een verblijf 

verkregen op basis van gezinshereniging, wordt in overleg met de DVZ en de lokale besturen 

onderzocht hoe de controle van de bestaande voorwaarden gerichter en nauwgezetter kan 

verlopen tijdens de eerste vijf jaar van het verblijf); snellere procedure gezinshereniging voor 

familieleden van arbeidsmigranten, indien aanvragen samen ingediend worden. 

Het Nationaal Actieplan Gendegerelateerd geweld 2021-2025 voorziet: 

Specifieke doelstelling: Verbetering van de verblijfsstatus van slachtoffers van gendergerelateerd 

geweld die in het kader van gezinshereniging verblijven: 
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- Maatregel 161.De mogelijkheid onderzoeken, binnen het kader voorzien door het federale 

Regeerakkoord, om de vreemdelingenwet te wijzigen om de status van slachtoffers van intra-

familiaal geweld met een verblijfsrecht op basis van gezinshereniging te verbeteren. 

- Maatregel 162. De procedure en praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verduidelijken 

voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld met verblijf op basis van gezinshereniging door middel 

van een publieke omzendbrief. 

- Maatregel 163. Standaardisering van de verschillende regelingen op grond waarvan slachtoffer zijn 

van familiaal geweld hun verblijfsvergunning kunnen behouden in het kader van gezinshereniging. 

- Maatregel 164. Verbeteren van de communicatie tussen de politie en het Bureau Gezinshereniging 

van DVZ met betrekking tot slachtoffers van intrafamiliaal geweld door middel van het optimaliseren 

van het gebruik van de bestaande signaleringsfiche. 

De beschermingsclausules zijn niet doeltreffend genoeg:73 

Veel vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld in het kader van gezinshereniging genieten in 

feite niet van deze beschermingsclausules. Ze hebben alleen betrekking op mensen die al een 

elektronische kaart (A- of F-kaart) hebben. Personen wier verzoek om gezinshereniging nog niet is 

ingewilligd, aanvraag voor gezinshereniging nog niet is ingediend of nog in behandeling is, hebben 

geen toegang tot de beschermingsclausules. Vaak worden mensen geconfronteerd met een lange 

verwerkingstijd van hun aanvraag: vertragingen door de DVZ, door de gemeente, aanvullende 

onderzoeken op verzoek van de DVZ... 

Uitzonderingen op de intrekking van de verblijfsvergunning zijn momenteel alleen voorzien voor 

bepaalde soorten gezinshereniging (zie hoger). Gezinshereniging van een burger van een derde 

land met een burger van een derde land met een beperkte verblijfsvergunning en gezinshereniging 

tussen een Europeaan en een Belg of tussen twee Europeanen vallen niet onder de bepalingen 

van gezinshereniging conform de Vreemdelingenwet. 

Ten slotte dienen vrouwen zonder papieren over het algemeen geen klacht in omdat ze vrezen dat 

hun situatie wordt door de politie wordt gemeld aan de DVZ en dan kunnen worden vastgehouden 

met het oog op hun verwijdering uit het België. 

Verenigingen en advocaten melden dat vrouwen die zich bij hun man hebben gevoegd op basis 

van een visum voor gezinshereniging, maar die, eenmaal in België aangekomen, hun visum wordt 

afgenomen door de partner, zodat ze niet naar de gemeente kunnen gaan om hun 

verblijfsvergunning aan te vragen. Ze zijn volledig afhankelijk van hun echtgenoot, die 

bedreigingen uiten om de macht over hen te behouden en te voorkomen dat zij aangifte doen bij 

de politie. Deze vrouwen zijn dus kwetsbaar zijn en hebben geen wettelijk/juridisch 

beschermingsmechanisme. Andere vrouwen hebben geen verblijfsvergunning omdat de 

voorwaarden voor gezinshereniging niet zijn vervuld zijn of omdat ze de echtelijke woning hebben 

verlaten om te ontsnappen aan het familiaal geweld, voordat ze hun verblijfsvergunning konden 

krijgen of omdat hun verblijfsvergunning al ingetrokken werd.  

De slachtoffers die niet onder de beschermingsclausules vallen, hebben geen ander alternatief 

dan een verblijfsvergunning aan te vragen voor uitzonderlijke omstandigheden, op basis van artikel 

 
73 La Voix des Femmes, La Convention d'Istanbul et les violences fondées sur le genre à l’égard des 
femmes migrantes, 2020. 
 

https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
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9 bis van de wet van 15 december 1980. Deze 9bis-aanvragen zijn gunsten vanwege de DVZ en  

zijn onderworpen aan de betaling van een vergoeding. Er is geen wettelijke antwoordtermijn 

bepaald. Dit voldoet niet aan de eisen van het Verdrag van Istanbul. 

De wet definieert niet wat onder bewijs moet worden verstaan om voor bescherming in aanmerking 

te komen. De discretionaire bevoegdheid van de DVZ blijft te vaag, wat tot grote 

rechtsonzekerheid leidt. In de praktijk zijn er verschillen in de behandeling van zaken, met name 

wat betreft de te leveren bewijzen en de in acht te nemen termijnen. Volgens het Verdrag van 

Istanbul moeten de bevoegde autoriteiten bepalen welk bewijs moet worden geleverd.74 

Er moet voldoende tijd worden gegarandeerd. Het blijft erg moeilijk voor iemand die slachtoffer is 

geweest van geweld snel de nodige stappen te zetten om voldoende bewijzen te verzamelen. De 

obstakels zijn veelvoudig. Ze moeten onder andere een geschikt onderdak vinden, psychologische 

steun, werk,… De meest kwetsbare vrouwen (vrouwen met kinderen of zwangere vrouwen, zij die 

geen Nederlands of Frans (of Engels) spreken worden onevenredig zwaar getroffen. Met deze 

structurele problemen wordt te weinig rekening gehouden.  

Een ander obstakel voor vrouwelijke slachtoffers van geweld is hun onvermogen om toegang te 

krijgen tot huisvesting. Een aanzienlijk aantal vrouwen krijgen ook moeilijk toegang tot een 

gespecialiseerd opvangcentrum omdat er te weinig plaatsen zijn, omdat zij geen 

verblijfsvergunning hebben of deze zijn kwijtgeraakt, niet de financiële middelen hebben om er 

toegang toe te krijgen. Vaak kunnen ze niet anders dan bij een mishandelende echtgenoot te 

blijven, ook omdat ze dikwijls geen familie of netwerk hebben dat hen zou kunnen opnemen. Deze 

situatie wordt vermeld in het eerste Evaluatieverslag van GREVIO over België. GREVIO dringt er 

bij de Belgische autoriteiten op aan om de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 

slachtoffers van alle vormen van geweld en hun kinderen, die onder de toepassingsgebied van het 

Verdrag vallen, volgens een adequate geografische spreiding, toegang krijgen tot gespecialiseerde 

ondersteunende diensten en passende schuilplaatsen.  

Aanbevelingen van La voix des Femmes75:  

- Bewustmaking, nog vóór het vertrek uit het land van herkomst, van de moeilijkheden die 

zich kunnen voordoen op het vlak van familiaal geweld in de context van gezinshereniging.  

- Wijziging van de beschermingsclausules om aan alle vrouwen in gezinshereniging, 

waarvan de verblijfsrechten afhangen van hun relatie met een partner die geweldpleger is, 

de mogelijkheid te geven om zelfstandig een aanvraag in te dienen voor een 

verblijfsvergunning. 

- De Dienst Vreemdelingenzaken moet duidelijke en transparante richtsnoeren opstellen om 

de toegepaste regels te verduidelijken, met name met betrekking tot bewijslast, om 

verblijfsrecht toe te staan aan vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. 

Aanbeveling Vrouwenraad: 

 
74 Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique, p.57, point 303. 
 
75 La Voix des Femmes, La Convention d'Istanbul et les violences fondées sur le genre à l’égard des 
femmes migrantes, 2020. 

https://rm.coe.int/grevio-report-on-belgium/16809f9a2c
https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
https://lavoixdesfemmes.org/wp-content/uploads/2021/05/VdF_convention_A4_web_PUBLICATION.pdf
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Alle professionals die kunnen geconfronteerd worden met de problematiek van intrafamiliaal 

geweld in het kader van gezinshereniging moeten kunnen beschikken over een checklist/toolbox 

waarin volgende aandachtspunten zijn opgenomen: beroepsgeheim/vertrouwelijkheid; de 

betrokkene alleen kunnen spreken (zonder partner en/of kinderen); informeren over de 

mogelijkheid het verblijf te kunnen behouden in het geval van intrafamiliaal geweld; doorverwijzen 

naar gespecialiseerde advocaat, arts, psycholoog, politie,…; attest/en opstellen: concreet, 

gedetailleerd, competenties vermelden, concrete gevolgen duiden. 

Er is ook nog het wetsvoorstel DOC 55 1003/001 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen met het oog op de preventieve bescherming tegen partnergeweld (6 februari 2020):  

gezinsherenigers die daders van partnergeweld zijn van een nieuwe gezinshereniging met een 

buitenlandse partner uitgesloten worden voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf hun 

definitieve veroordeling. 

Schijnerkenningen van kinderen 

De wet van 19 september 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd 

tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het 

vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de 

schijnwettelijke samenwoning 

Deze wet maakt frauduleuze erkenningen van kinderen strafbaar, zoals schijnhuwelijken en schijn-

wettelijke samenwoonst, schijnpartnerschappen, schijnerkenningen. Vaak zijn het vrouwen die te 

goeder trouw een relatie begonnen met een vreemdeling, hiermee een kind kregen om vervolgens 

de vader – na de erkenning van hun gemeenschappelijk kind en het bekomen van hun 

verblijfsrecht op basis hiervan – te zien verdwijnen: het zogenaamde ‘bébé-papiers’-fenomeen. 

Deze ‘ouders’ nemen geen ouderlijke verantwoordelijkheid op, dragen niet (of ontoereikend) bij 

aan de opvoeding en doen geen moeite om een betekenisvolle relatie te ontwikkelen met hun 

kind(eren). De kinderen zijn in dergelijke situaties het grootste slachtoffer.  

Het wetsvoorstel DOC 55 0675/001 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toelating tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de terugkeer van vreemdelingen wat de 

voorwaarde van de band met minderjarig kind voor gezinshereniging betreft (23 oktober 2019) stelt 

voor dat de ouder van een minderjarig Belgisch kind of van een minderjarige Unieburger om een 

verblijfsrecht te verkrijgen en te behouden, moeten kunnen aantonen dat hij wel degelijk 

daadwerkelijk zorgt voor zijn kind – zowel wettelijk, financieel als affectief en emotioneel. 

De wetgever gaat ervan uit dat het om een erg problematische situatie gaat, terwijl het niet zo vaak 

voorkomt. 

 

De andere zijde van de medaille is dat een biologische vader ook kan worden onthouden van zijn 

eigen kind te erkennen omdat het parket denkt dat het om een schijnerkenning gaat en dat de 

wetgever ervan uitgaat dat het kind beter kan opgroeien zonder wettige vader. Dat is ook niet in 

overeenstemming met de kinderrechten. 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1003/55K1003001.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2017/09/19/2017013422/staatsblad
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0675/55K0675001.pdf
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Criteria om schijnerkenning tegen te gaan zijn opgenomen in een omzendbrief. Ze zijn op heel wat 

vlakken problematisch, zeker op het vlak van de vrouwenrechten: 

- Eén van de partijen bevindt zich in een sociaal zwakke positie; 

- De aangever is gehuwd met een andere persoon of leeft samen met een andere persoon 

dan de ouder van het kind; 

- De aangever kan onmogelijk de biologische vader zijn van het kind op  basis van het attest 

van zwangerschap; 

- De aangever of de ouder ten aanzien van wie de afstamming van het kind vaststaat is niet 

geslaagd in de wettelijke mogelijkheden om zich in België te vestigen: wanneer één van de 

partijen zich in een illegale of precaire verblijfstoestand bevindt, eerdere verblijfsaanvragen 

telkens werden geweigerd, bevelen om het grondgebied te verlaten werden genegeerd, 

bestaat er een risico dat men via de erkenning van het kind zijn verblijfssituatie wenst te 

regulariseren. 

Voorbeeld: dit blijken in de praktijk redenen te zijn om geen verblijfsrecht aan de moeder toe te 

kennen (cfr. rechtspraak). Dit gaat dus gaat over vrouwen die het meest kwetsbaar zijn 

(+intersectioneel): vrouw + geen verblijf in België + migrante + het krijgen van een kind. De 

gevolgen voor de moeder zijn o.a. dat ze geen toegang heeft tot een aantal basisrechten: 

kinderbijslag, geboortepremie, onderhoudsbijdrage,… 

➢ De vraag is wat primeert er hier: het moreel standpunt of het feit dat de vader 

gezinsverantwoordelijkheid wil opnemen?76 

Detentie 

Bepalingen 96-102 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

96. Met betrekking tot alle vormen van vrijheidsberoving dienen de lidstaten een leeftijds- en genderbewuste 

benadering te hanteren die rekening houdt met de individuele situatie en persoonlijke kenmerken van 

migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes. De lidstaten moeten ook de volgende 

diensten verlenen aan migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes die van hun vrijheid 

zijn beroofd: 

96.1  toegang tot informatie over hun rechten en, in voorkomend geval, over rechtsbijstand en juridisch 

advies, zoals uiteengezet in paragraaf 14 van deze bijlage; 

96.2  toegang tot rechtshandhavingsmaatregelen en tot effectieve meldings- en klachtenmechanismen, met 

inbegrip van doorverwijzing naar en onderzoek van die klachten door de politie en, waar relevant, toegang 

tot rechtsbijstand; 

96.3  toegang tot gezondheidsdiensten, telefonische hulplijnen en passende faciliteiten voor traumahulp en 

counseling; 

 
76 Webinar ‘Vrouwen en migratierecht’, georganiseerd door de Vrouwenraad en Progress Lawyers Netwerk 
op 9 juni 2022. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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96.4  de aanwezigheid van vrouwelijk personeel onder grens-, migratie- en andere politie- of 

bewaringsfunctionarissen, evenals onder maatschappelijk werkers en waar mogelijk tolken; 

96.5  toegang tot telefoon- en/of internetfaciliteiten om een familielid of een andere partij op de hoogte te 

stellen van hun vrijheidsbeneming, alsmede tot consulaire bijstand; 

96.6   de mogelijkheid om in zinvol contact met de buitenwereld te blijven, inclusief bezoeken, regelmatige 

toegang tot een telefoon of tot hun mobiele telefoons of tot internetfaciliteiten. 

97. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat de plaatsen van vrijheidsbeneming, met inbegrip van de 

administratieve detentievoorzieningen, aan regelmatig onafhankelijk toezicht worden onderworpen. 

98. In het geval dat administratieve detentievoorziening wordt gebruikt op grond van de 

immigratiewetgeving, die slechts een laatste redmiddel mag zijn, mogen gezinnen niet worden gescheiden 

en moeten er aparte veilige zones worden voorzien voor vrouwen en meisjes in detentiecentra, waar hun 

privacy wordt gegarandeerd en die adequaat inspelen op hun specifieke behoeften. Niet-begeleide of 

gescheiden meisjes mogen in de regel niet worden vastgehouden. 

99.  Er moeten in ieder geval doeltreffende alternatieven voor administratieve detentie worden geboden aan 

migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geworden van 

foltering of geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel, zwangere vrouwen en vrouwen die 

borstvoeding geven, oudere vrouwen en vrouwen met een handicap. 

100. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat de levensomstandigheden in detentiecentra voor immigratie 

ten minste overeenkomen met die welke zijn vermeld in de paragrafen 46 tot 52 van dit aanhangsel 

(doorgangs- en opvangvoorzieningen). 

101. Migranten-, vluchtelingen- en asielzoekersvrouwen en -meisjes in administratieve detentie moeten bij 

voorkeur worden gehuisvest in speciaal daarvoor ingerichte centra. Bij het ontwerp en de indeling van de 

ruimten moet zorgvuldigheid worden betracht om de indruk van een gevangenisachtige omgeving zoveel 

mogelijk te vermijden. Binnen het detentiecentrum moeten migranten-, vluchtelingen- en asielzoekende 

vrouwen en meisjes zo min mogelijk worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. 

102. Migranten-, vluchtelingen- en asielzoekersvrouwen en -meisjes in administratieve detentie moeten 

passende activiteiten worden aangeboden en zij moeten in principe de hele dag vrij kunnen bewegen in de 

buitenlucht. 

96. Vrijheidsberoving: leeftijds- en genderbewuste benadering; toegang tot diverse 

diensten 

Zie Vrouwenraadaanbevelingen in Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie Naar een 

gendergevoelig opvangbeleid (2010) 

97. Plaatsen van detentie/administratieve detentievoorzieningen77 aan regelmatige controle 

onderwerpen 

Dit gaat over de situatie van 'vreemdelingen' in administratieve detentie (die aan die terugkeer 

vooraf gaat). Veel mistoestanden in administratieve detentie ontstaan in de uitvoering van de wet. 

 
77 Zonder tussenkomst van een rechter, op grond van een beschikking door de politie of een 
overheidsinstelling. 

Vrouwen%20en%20collectieve%20opvang%20bij%20asiel%20en%20migratie
Vrouwen%20en%20collectieve%20opvang%20bij%20asiel%20en%20migratie
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Meer info bij Vreemdelingerecht & Internationaal Familierecht: Detentie: 

Detentie van een vreemdeling kan alleen met het oog op een doeltreffende verwijdering van de 

opgesloten persoon. Als je niet verwijderd kan worden, omdat er bijv. geen bevel om het 

grondgebied te verlaten tegen jou bestaat, dan mag je dus niet opgesloten worden. 

De detentie van vreemdelingen is een mogelijkheid, geen verplichting; Vrijheidsberoving; 

Beroepsmogelijkheden tegen vrijheidsberoving; Duur van de opsluiting; Gesloten centra; 

Minderjarigen in detentie? 

IBZ Vreemdelingenzaken: Detentie 

Myria: Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in België. Een blik op de monitoring 

van vreemdelingen in België, MyriaDoc11, juli 2021 

We verwijzen ook naar de visie van de Liga voor de Mensenrechten: Rapport mensenrechten 

administratieve detentie: 

Wat te doen… ten aanzien van administratieve detentie van vreemdelingen? 

• Niemand mag automatisch worden opgesloten. Als opsluiting in administratieve 

detentie wordt gebruikt moet het voldoen aan de principes van proportionaliteit, 

noodzakelijkheid en doeltreffendheid, zonder daarbij te discrimineren. 

• Alternatieven voor administratieve detentie zijn het uitgangspunt en moeten worden 

vastgelegd in de wet. De rechter moet iedere casus individueel voor de detentie toetsen. 

• Een kind sluit je niet op. Gezinnen met minderjarige kinderen dus ook niet. Zorg dat 

België het Kinderrechtenverdrag blijft respecteren en Europees koploper blijft in het 

aanbieden van alternatieven voor gezinnen met minderjarige kinderen. 

• Stop met het opsluiten van personen op zoek naar internationale 

bescherming. Asielzoekers zouden tijdens een beroep tegen een uitzetting, nooit uitgezet 

mogen worden. 

• Concretiseer de alternatieven voor detentie, zowel voor volwassenen en kinderen, en 

leg deze vast in de wet. De Belgische overheid is verplicht minder dwingende 

maatregelen aan te bieden voor alle personen die nu in administratieve detentie geplaatst 

kunnen worden. 

• Start met een pilot naar humane ondersteuning tijdens en na de 

verblijfsprocedure. Put uit goede voorbeelden uit het buitenland. Een goed alternatief 

voor detentie richt zich door middel van een tweesporenbeleid (verblijf en terugkeer) op de 

toekomst van de vreemdeling. 

• Voor het vasthouden van personen in vreemdelingendetentie moet er altijd een 

kwetsbaarheidstoets plaatsvinden. Er moet wettelijk worden vastgelegd door wie en 

wanneer deze toets moet worden uitgevoerd. 

https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/detentie
https://www.agii.be/vrijheidsberoving
https://www.agii.be/beroepsmogelijkheden-tegen-vrijheidsberoving
https://www.agii.be/duur-van-de-opsluiting
https://www.agii.be/gesloten-centra
https://www.agii.be/minderjarigen-in-detentie
https://dofi.ibz.be/nl/themes/sejour-irregulier/detentie
https://www.myria.be/files/MyriaDoc_11.pdf
https://www.myria.be/files/MyriaDoc_11.pdf
https://rapport.mensenrechten.be/administratieve-detentie
https://rapport.mensenrechten.be/administratieve-detentie
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• Zorg voor een onafhankelijke monitoring van de situatie in de gesloten centra. Leg in 

de wet vast dat vreemdelingen in detentie en hun advocaat altijd toegang moeten hebben 

tot hun dossier. 

Zie ook Vrouwenraadcommentaar bij maatregel 9: Rekening houden met kinderrechten + leeftijd 

en specifieke kwetsbare situaties en behoeften van meisjes. 

98. Administratieve detentievoorziening: verbod scheiding gezinnen en aparte veilige zones 

voor vrouwen en meisjes; geen detentie van niet-begeleide meisjes/jongeren 

Zie 97. 

99. Alternatief aanbod voor administratieve detentie 

Zie IBZ Vreemdelingzaken, Alternatieven voor detentie:  

Sinds 1 juni 2021 staat de afdeling "Alternatieven voor Detentie" (ATD - Alternatives to Detention) 

in voor de ontwikkeling en toepassing van alternatieve maatregelen voor de detentie van personen 

in onwettig verblijf. 

De oprichting van de nieuwe afdeling vond plaats in navolging van het regeerakkoord van 

september 2020 en de algemene beleidsnota voorgesteld aan de Kamer op 4 november 2020 

waarin werd vooropgesteld om aanklampende terugkeertrajecten te ontwikkelen, en van de 

aanbevelingen van de Commissie Bossuyt. 

Het doel is in de vijf regio's ICAM-coaches (Individual Case Management) in te zetten. Deze 

coaches zijn belast met het begeleiden van alleenstaande personen en gezinnen in onwettig 

verblijf naar een duurzame oplossing. Te dien einde wordt een begeleidingstraject voorzien 

gedurende hetwelk de betrokken personen hun juridisch-administratieve situatie samen met de 

ICAM-coach kunnen overlopen, eventueel vragen kunnen stellen en, indien nodig, bijkomende 

inlichtingen kunnen verschaffen. 

De ICAM-coach analyseert het dossier en deelt zijn conclusies aan de betrokkenen mee. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de aanvullende elementen die werden verstrekt. Indien een verblijf 

niet kan worden overwogen, stelt de ICAM-coach de verschillende mogelijke opties om een 

gedwongen terugkeer te vermijden voor aan de betrokken personen en verschaft hij de nuttige 

informatie over de bestaande hulpmiddelen voor de terugkeer. De ICAM-coach staat ter 

beschikking en begeleidt hen in het kader van hun bedenkingen en de stappen die moeten worden 

ondernomen. 

De ICAM-coach zorgt ervoor dat het begeleidingstraject zo duidelijk mogelijk is, om een goede 

opvolging, met respect voor de betrokken personen, te verzekeren. 

De ICAM-coaches worden omkaderd door de Algemene Cöördinatie-,Organisatie- en 

Ondersteuningsdienst die uit de regiomanagers en de Adviseur-generaal bestaat. 

In afwachting van de verdere ontwikkeling van deze dienst verwijzen wij de terugkeerkandidaten, 

voor meer informatie over de vrijwillige terugkeer, door naar de website www.sefor.be. 

https://dofi.ibz.be/nl/themes/sejour-irregulier/alternatieven-voor-detentie
https://dofi.ibz.be/nl/themes/irregular-stay/sefor
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Aanbeveling Middenveldorganisaties (2019):  

Investeer meer in onderzoek en de toepassing van alternatieven voor detentie. Detentie is geen 

doeltreffend middel om duurzame oplossingen te vinden voor migranten, en is trouwens bijzonder 

duur. In plaats van te investeren in detentie (en met name via het ‘masterplan gesloten centra’, dat 

bedoeld is om de huidige capaciteit te verdubbelen), moedigen we onze regering aan om te 

investeren in alternatieven die gebaseerd zijn op betrokkenheid, begeleiding, toekomstgerichtheid 

en het zoeken naar een duurzame oplossing.78 

100. Levensomstandigheden conform doorgangs- en opvangvoorzieningen (zie paragrafen 

46-52) 

Zie Vrouwenraadaanbevelingen in Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie Naar een 

gendergevoelig opvangbeleid (2010) 

101. Administratieve detentievoorziening: geen gevangenisachtige indeling/omgeving, zo 

min mogelijk beperkte bewegingsvrijheid 

? 

102. Aanbod passende activiteiten en bewegingsvrijheid in open lucht 

? 

VI. Terugkeer/verwijdering 
Bepalingen 103-108 van de aanbeveling van het Ministerieel Comité van de Raad van Europa over de 

bescherming van de rechten van migranten, vluchtelingen en asielzoekende vrouwen en meisjes 

(aangenomen door het Comité van Ministers op 20 mei 2022):  

103. Vrijwillige terugkeer zou de voorkeur moeten hebben. Verwijderingen moeten altijd veilig en met 

waardigheid worden uitgevoerd, in overeenstemming met het beginsel van non-refoulement. De lidstaten 

moeten er daarom voor zorgen dat migranten- en asielzoekende vrouwen en meisjes niet worden 

teruggestuurd of verwijderd naar een land waar hun leven in gevaar zou zijn of waar ze zouden kunnen 

worden onderworpen aan foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, met inbegrip 

van die handelingen die vrouwen en meisjes onevenredig treffen of tegen hen zijn gericht omdat het 

vrouwen of meisjes zijn. 

104. Met betrekking tot terugkeer moet naar behoren rekening worden gehouden met de relevante 

mensenrechtenverplichtingen, met name het recht op een gezinsleven, in overeenstemming met het 

internationaal recht en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en met de 

kwetsbare situatie van de persoon, in het bijzonder met betrekking tot hun gezondheidstoestand, waaronder 

bijvoorbeeld zwangerschap. Met betrekking tot de terugkeer van meisjes moet het belang van het kind 

voorop staan. 

105. De lidstaten erkennende de bijzondere moeilijkheden waarmee slachtoffers van geweld tegen vrouwen, 

met inbegrip van mensenhandel, worden geconfronteerd bij het volledig openbaar maken van de gronden 

 
78 Voorbij Terugkeer. Op zoek naar een menswaardig en duurzaam beleid voor personen in precair of 
onwettig verblijf, Conferentie, op 9 december 2019 georganiseerd door het verzamelde middenveld in de 
Kamer van volksvertegenwoordigers te Brussel 

Vrouwen%20en%20collectieve%20opvang%20bij%20asiel%20en%20migratie
Vrouwen%20en%20collectieve%20opvang%20bij%20asiel%20en%20migratie
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/media/documenten/Voorbij%20terugkeer.pdf
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voor hun verzoek om internationale bescherming, en moeten veilige, vertrouwelijke en slachtoffergerichte 

procedures invoeren om het risico tot een minimum te beperken van refoulement. 

106. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat er geen versnelde en niet-opschortende procedures worden 

toegepast voordat een individuele beoordeling van de nood aan internationale bescherming is voltooid, met 

name als er tekenen zijn van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel. 

107. De lidstaten moeten voorzien in de mogelijkheid om verwijderingsmaatregelen voor migrantenvrouwen 

op te schorten op basis van hun status als afhankelijk van een echtgenoot, partner zoals erkend door de 

interne wetgeving , ouder of ander familielid, zodat zij een zelfstandige verblijfsvergunning kunnen 

aanvragen. 

108. Indien de bevoegde autoriteiten dit nodig achten, moet terugkeer gepaard gaan met duurzame re-

integratie- en bijstandsmaatregelen in de lidstaten van terugkeer. De lidstaten van terugkeer dienen met 

name de nodige maatregelen te nemen om de erkenning van eventueel behaalde diploma's of kwalificaties 

mogelijk te maken. 

103. Vrijwillige terugkeer heeft voorkeur; terugkeerbeleid conform principe non-

refoulement, hun leven mag niet in gevaar zijn in land van herkomst 

De overheid zet reeds langere tijd in op vrijwillige terugkeer, ook soms met de steun van NGO’s. 

Maar niet elk aanbod bij vrijwillige terugkeer heeft een duurzaam toekomstperspectief.  

De aanbevelingen van 11.11.11:79  

- Een evaluatie van de aanpak voor vrijwillige terugkeer met een onderzoek naar de 

kruisbestuiving tussen de verschillende projecten en de lokale en bovenlokale 

internationale samenwerking; naar welke mogelijke opleidingen geboden kunnen worden 

aan terugkeerders om de slaagkansen van hun project/hun kansen op de arbeidsmarkt in 

het land van herkomst te vergroten; hoe ook bedrijven en partners van Belgische NGO’s  – 

in het land van aankomst en in België – een rol kunnen spelen in de maatschappelijke 

integratie: → Vrouwenraad: met oog voor gendergevoelige aspecten 

- Een onmiddellijke oplossing voor niet-repatrieerbaren; conform regeerakkoord: ‘mensen die 

buiten hun wil om niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, zoals bepaalde 

staatlozen’: invoering van een nieuw wetsartikel dat voorziet in een verblijfsstatuut, met 

heldere ontvankelijkheidsvoorwaarden en beoordelingscriteria voor deze groep is een 

logische stap die snel kan en moet gezet worden. 

Aanbeveling middenveldorganisaties (2017):80 

Voer een grondig onderzoek over het risico op foltering of andere mishandeling. Indien de migrant 

stelt dat hij een risico loopt op foltering of andere mishandeling of dat dit risico manifest voortvloeit 

uit de situatie in het land van terugkeer, legt de wet een grondig onderzoek op omtrent dit risico. 

Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden door een instantie die beschikt over de nodige 

 
79 11.11.11 vraagt oplossingen voor mensen zonder wettig verblijf, 13 mei 2022 
 
80 Voorbij terugkeer. Op zoek naar een menswaardig en duurzaam beleid voor personen in precair of 
onwettig verblijf. Conferentie, op 9 december 2019 georganiseerd door het verzamelde middenveld in de 
Kamer van volksvertegenwoordigers te Brussel 

https://11.be/politiek-en-beleid/verhalen/111111-vraagt-oplossingen-voor-mensen-zonder-wettig-verblijf
https://vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/media/documenten/Voorbij%20terugkeer.pdf
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bevoegdheden en middelen. Een gespecialiseerd team dient de toepassing van het non-

refoulement beginsel te analyseren. Deze verplichting komt toe aan al de instanties die een 

beslissing tot verwijdering aannemen, en dit onafhankelijk van een verzoek tot internationale 

bescherming. 

104. Terugkeer met in acht name mensenrechtenverplichtingen (gezinsleven) en kwetsbare 

situatie betrokkene (bv. gezondheidstoestand, zwangerschap) en belang van het kind 

Zie maatregelen 9, 11.2, 11.3. 

105. Erkenning van de bijzondere moeilijkheden waarmee slachtoffers van geweld tegen 

vrouwen, met inbegrip van mensenhandel, worden geconfronteerd bij het volledig openbaar 

maken van de gronden voor hun verzoek om internationale bescherming, en veilige, 

vertrouwelijke en slachtoffergerichte procedures invoeren om het risico inzake refoulement 

tot een minimum te beperken  

Zie o.a. maatregelen 14.2, 14.3, 14.4, 15, 16. 

106. Geen versnelde en niet-opschortende procedures voordat een individuele beoordeling 

van de nood aan internationale bescherming is voltooid, met name als er tekenen zijn van 

geweld tegen vrouwen, met inbegrip van mensenhandel 

Zie o.a. NAP gendergerelateerd geweld 2021-2025: specifieke doelstelling Rekening te houden 

met personen zonder wettig verblijf die slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld; maatregelen 

176-180. 

107. Mogelijkheid om verwijderingsmaatregelen voor migrantenvrouwen op te schorten op 

basis van hun status als afhankelijk van een echtgenoot, partner zoals erkend door de 

interne wetgeving, ouder of ander familielid, zodat zij een zelfstandige verblijfsvergunning 

kunnen aanvragen 

Zie o.a. 106 en NAP gendergerelateerd geweld 2021-2025: specifieke doelstelling Verbetering van 

de verblijfsstatus van slachtoffers van gendergerelateerd geweld die in het kader van 

gezinshereniging verblijven; maatregelen 161-163. 

108. Terugkeer gepaard met duurzame re-integratie- en bijstandsmaatregelen in landen van 

terugkeer + nodige maatregelen om de erkenning van behaalde diploma's of kwalificaties 

mogelijk te maken 

Meer info: Vreemdelingenrecht: Verblijfsrecht, uitwijzing & reizen; Mensen zonder wettig verblijf 

De Beleidsnota Asiel en migratie 2020-2021 (p. 29 e.v.) heeft aandacht voor: 

- p. 29 e.v.: ‘onwettig verblijf tegengaan’: … Centraal in deze visie staat het vermijden van 

onwettig verblijf door een aanklampend beleid en correcte informatieverstrekking door 

verschillende actoren vanaf de start van een verblijfsprocedure en het intensief begeleiden 

van mensen zonder wettig verblijf door in te zetten op een traject van toekomstoriëntatie 

waarbij alle opties met de betrokkene worden bekeken (van mogelijke verblijfsaanvragen, 

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/20211125-nap-2021-2025-clean-nl.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/20211125-nap-2021-2025-clean-nl.pdf
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/mensen-zonder-wettig-verblijf
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vrijwillige terugkeer tot het risico op gedwongen terugkeer). Een versterking van het 

terugkeerbeleid, zowel de vrijwillige als de gedwongen terugkeer, is het sluitstuk.”… 

- p. 33 e.v.: van vrijwillige terugkeer naar gedwongen terugkeer. 

Zie ook artikel 61 Non-refoulement van het Verdrag van Istanbul81 

Meisjes die in het land van herkomst genitale verminking riskeren, hebben recht op bescherming 

samen met hun ouders. In België krijgen ze de vluchtelingenstatus. In 2019 veranderde het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) van idee, en werd slechts 

het meisje beschermd en niet de mama/ouder. 

Aanbeveling Vrouwenraad: 

De betrokken overheden en diensten moeten gebruik maken van de checklist die opgenomen is in 

de GREVIO publicatie: GREVIO GENDER-BASED ASYLUM CLAIMS AND NON-

REFOULEMENT: ARTICLES 60 AND 61 OF THE ISTANBUL CONVENTION A collection of 

papers on the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against 

women and domestic violence, 2019. 

  

 
81 Meer info: GREVIO GENDER-BASED ASYLUM CLAIMS AND NON-REFOULEMENT: ARTICLES 60 

AND 61 OF THE ISTANBUL CONVENTION A collection of papers on the Council of Europe Convention on 

preventing and combating violence against women and domestic violence, 2019. 

Er geldt er een verbod tot uitzetting of terugleiding in asielprocedures, ook wel het ‘beginsel van non-

refoulement’ genaamd. Het personele toepassingsgebied van artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag is 

beperkt tot de erkende vluchtelingen en de kandidaat-vluchtelingen van wie de asielprocedure nog 

hangende is. Artikel 3 EVRM beoogt een ruimere bescherming en is van toepassing zowel op 

vreemdelingen in het kader van de asielprocedure, als op andere vreemdelingen die op een andere grond 

legaal op het grondgebied van een verdragssluitende staat verblijven. 

 

https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244
https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244
https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244
https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244

