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Garanties en mechanismen voor bescherming
van kwetsbare personen op Europees niveau

Activiteiten van EASO voor kwetsbare groepen
Kinderen

Andere kwetsbare
groepen

Slachtoffers van
gendergeweld

Slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van foltering,
verkrachting of andere ernstige
vormen van geweld
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Activiteiten gericht tot kwetsbare personen

Verzamelen van
informatie bij de
lidstaten

Meetings met
experten

Specifieke
ondersteuningsactiviteiten

EASO opleidingsprogramma’s

Hulpmiddelen voor
praktische
samenwerking

Europees wettelijk kader: Bescherming gendergerelateerd geweld
Opvangrichtlijn - 2013
Art. 18(3):Materiële opvangvoorzieningen→De lidstaten houden

rekening met gender- […] specifieke problemen […] in de bedoelde ruimten en
opvangcentra.
(4) […] Passende maatregelen om geweld en gendergerelateerd geweld te
voorkomen […].

Art. 21: Kwetsbare personen → VGV-slachtoffers worden specifiek
vermeld als onderdeel van de groep “personen die folteringen hebben
ondergaan, zijn verkracht, of aan andere ernstige vormen van psychologisch,
fysiek of seksueel geweld zijn blootgesteld”.
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Europees wettelijk kader: Bescherming gendergerelateerd geweld
Richtlijn Erkenning - 2011
Overweging 30: Bij het omschrijven van ‘behorende tot een bepaalde sociale groep’ , voor zover deze verband
houden met de gegronde vrees voor vervolging van de verzoeker/-ster, dient terdege rekening gehouden te worden
met genderaspecten, met inbegrip van genderidentiteit en seksuele geaardheid, die kunnen samenhangen met
bepaalde juridische tradities en gewoonten, en die bijvoorbeeld kunnen leiden tot genitale verminking, gedwongen
sterilisatie of gedwongen abortus.
Artikel 4 (3)(c): Beoordeling van feiten en omstandigheden → Er dient rekening
gehouden met het geslacht van de verzoeker/-ster bij de beoordeling van de persoonlijke omstandigheden.
Artikel 9(2)(f): Daden van vervolging→ Daden van genderspecifieke aard kunnen

beschouwd worden als daden van vervolging.

Artikel 10(1)(d): Gronden van vervolging – Bepaalde sociale groep → Er dient
terdege rekening gehouden met genderaspecten.

Europees wettelijk kader: Bescherming gendergerelateerd geweld
Procedurerichtlijn - 2013
Overweging 32:

Met het oog op het garanderen van een werkelijke gelijkheid tussen vrouwelijke en mannelijke verzoekers,
moeten behandelingsprocedures genderinclusief zijn. Met name het persoonlijke onderhoud moet zodanig worden georganiseerd dat
zowel vrouwelijke als mannelijke verzoekers kunnen spreken over hun ervaringen, in gevallen dat zij op basis van gender zijn vervolgd.
Er moet terdege rekening gehouden met de complexiteit van gendergerelateerde verzoeken in procedures op basis van het begrip
veilig derde land, het begrip veilig land van herkomst of het begrip volgende verzoeken.

Artikel 10 (3)(d): Vereisten voor behandeling van verzoeken→

Het personeel dat de
verzoeken behandelt en daarover beslist, heeft de mogelijkheid om advies te vragen van deskundigen over
gendergerelateerde kwesties.

Article 11(3): Vereisten voor een beslissing→ Geen uniforme, voor alle personen ten laste, maar
een afzonderlijke beslissing in geval van vervolging op grond van gender, seksuele gerichtheid, genderidentiteit.

Article 15(3)(a-b-c): Vereisten voor het persoonlijk onderhoud→ Rekening houden met

gender, seksuele gerichtheid, genderidentiteit.
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Identificatie van slachtoffers van gendergeweld in de lidstaten Focus op slachtoffers van VGV

WIE?

Iedereen die contact heeft met de verzoeker/-ster

• Categorie van mensen die slachtoffer werden van ernstig lichamelijk, psychologisch of seksueel geweld
• Algemeen: Instanties verantwoordelijk voor het bepalen van het vluchtelingenstatuut
• Inschakeling van zorgverleners/-verleensters

WANNEER?
•
•
•
•

Op elk ogenblik

Bij het begin van de asielprocedure (11 lidstaten)
Voor het interview in het kader van de asielaanvraag (2 lidstaten)
Tijdens het interview in het kader van de asielaanvraag (2 lidstaten)
Op gelijk welk ogenblik tijdens de procedure (8 lidstaten)

EV1

Identificatie van slachtoffers van gendergeweld in de lidstaten Focus op slachtoffers van VGV

HOE?
• Formele identificatie - en rapporteringmechanismen (8 lidstaten)
• Gesprekken geleid door gespecialiseerde, opgeleide, ervaren ambtenaren
• VGV-kwesties systematisch aangepakt tijdens het gesprek indien de praktijk voorkomt in het land van
herkomst

SIGNALEMENT
• Identificatie van een slachtoffer wordt geregistreerd (14 lidstaten) – respecteren vertrouwelijkheid en
medisch geheim
• Identificatie van een slachtoffer wordt gesignaleerd aan een bevoegde instantie (13 lidstaten):
verantwoordelijk voor de opvang (2 lidstaten), diensten gezondheidszorg (2 lidstaten), juridische
diensten (2 lidstaten), procureur (2 lidstaten)

Diapositive 8
EV1

rapportering?
Eddy; 14-11-16
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Rekening houden met de specifieke kwetsbaarheid van VGV-slachtoffers
Welke ondersteuningsmaatregelen?
Eerste contact – Registratie van de
asielaanvraag
Onthaal en opvang (huisvesting?)
Persoonlijk gesprek
Einde van de asielprocedure in eerste
aanleg

Specifieke ondersteuning:
1ste contact – Registreren van de asielaanvraag
Focus op slachtoffers van VGV
→ Rekening houden met de voorkeur van de verzoeker/-ster ivm gender van de
ambtenaar en de tolk;
→ Informatieverstrekking aan de verzoekster op een manier die past bij gender en
cultuur van de persoon;
→ Aandacht voor en uitleggen van vertrouwelijkheidsprincipe;
→ Overweeg af te zien van een speciale procedure voor de verzoeker/-ster;
→ Informeer de persoon over alle ondersteuning waarop hij/zij recht heeft;
→ Verwijs de persoon door naar een gepast opvangcentrum.
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Specifieke ondersteuning:
Persoonlijk gesprek
Voor het gesprek
→ Dossier overmaken aan een ambtenaar gespecialiseerd/opgeleid/ervaren in VGVen gendergerelateerde materies
→ Rekening houden met de voorkeur van de verzoeker/-ster m.b.t. gender van
ambtenaar en tolk
→ Toelaten dat de verzoeker/-ster eventueel vergezeld wordt door een derde die
haar/hem bijstaat
→ Alle logistieke aspecten, verbonden aan het gesprek, in overweging nemen
→ Mogelijkheid om de tolk vooraf te informeren over het gevoelig karakter van het
gesprek

Specifieke ondersteuning:
Het persoonlijk gesprek
Tijdens het gesprek
→ Het onderhoud beginnen met gedetailleerde uitleg over het doel van het gesprek en de rol van elke
aanwezige, rekening houdend met cultuur en gender van de verzoeker;
→ Het vertrouwelijkheidsprincipe herhalen;
→ Rekening houden met de specifieke kwetsbaarheid van de verzoeker tijdens het hele gesprek en
waken over haar/zijn welzijn vb.: systematisch VGV bespreken als VGV voorkomt in het land van
herkomst);
→ De mogelijkheid overwegen het gesprek, zo nodig, uit te stellen;
→ Erop toezien het gesprek af te sluiten met een neutraal onderwerp;
→ De verzoeker/-ster informeren over de volgende stappen;
→ De verzoeker/-ster doorverwijzen naar een gepast opvangcentrum.
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Specifieke ondersteuning:
Het persoonlijk gesprek
Na het gesprek
→ Verwijs de persoon door naar een aangepaste dienst voor ondersteuning;
→ Houd rekening met de mogelijke impact van de specifieke kwetsbaarheid van de
verzoeker/-ster bij het bepalen van de geloofwaardigheid;
→ Pas de procedure aan aan het specifieke geval: voorrang geven aan de
besluitvorming, een tweede gesprek voorstellen, enz.;
→ Registreer en communiceer de indicatoren van de waargenomen specifieke
behoeften.

Specifieke ondersteuning:
Einde van de procedure in eerste aanleg
Focus op slachtoffers van VGV
→ Overweeg om de specifieke procedure (versneld, aan de grens) niet toe te passen
op de verzoeker/-ster;
→ Formuleer
een
individuele
beslissing,
met
toepassing
van
het
vertrouwelijkheidsprincipe binnen eenzelfde gezin.
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Speciale proceduregaranties:
Onthaal en opvang
Focus op slachtoffers van VGV
→ Slachtoffer informeren over alle beschikbare ondersteuning;
→ De toegang tot gezondheidszorg verzekeren;
→ De opvangplaats van de verzoekster komt overeen met haar specifieke noden;
Vb.: de veiligheid van de persoon verzekeren, mannen en vrouwen gescheiden houden
als ze niet tot hetzelfde gezin horen, enz.
→ Regelmatig toezicht verzekeren op de noden van de verzoekster;
→ Detentie mag enkel in uitzonderlijke gevallen en de toegang tot zorg moet steeds
mogelijk blijven;.
→ Registreer en communiceer de indicatoren van de waargenomen specifieke
behoeften.

Transversale ondersteuningsmaatregelen
→ Coördinerend/referent personeel ivm gendergerelateerde kwesties binnen het
team;
→ Opleiding over gendergerelateerde onderwerpen voor ambtenaren;
→ Invoeren van nationale richtlijnen voor de identificatie, doorverwijzing en opvolging
van asielzoekers/-sters, slachtoffer van gendergeweld.
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De steun van EASO aan lidstaten m.b.t. slachtoffers van
gendergeweld en kwetsbare personen

IPSN tool

Opleidingen over
gender,
genderidentiteit,
seksuele oriëntatie

IPSN in de praktijk

Praktische gids:
Informatie over de
situatie van
lesbiennes, homo’s
en biseksuelen
(LHB) in het land
van herkomst april 2015

Workshops
georganiseerd
door het
departement COI

