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Volgens Myria, het Federaal Migratiecentrum 

(België), vertegenwoordigden vrouwen, in 2017, 

46% van de migranten die op Belgisch grondgebied 

aankwamen. Omdat migratie van vrouwen steeds 

diverser wordt, vergroot ook hun kwetsbaarheid 

voor mensenhandel, seksuele en economische 

uitbuiting, discriminatie, partnergeweld en 

misbruik. De vele asielzoekende meisjes en 

vrouwen, maar ook een aantal mannen, kregen in 

hun land van herkomst, tijdens hun migratietocht 

en soms in het onthaalland te maken met 

gendergerelateerd geweld (GBV). Bij de 

autoriteiten en de actoren uit de gezondheids-, 

psychosociale en humanitaire sector bestaat er een 

zekere onwetendheid hierover, waardoor de 

omvang van de GBV-problematiek niet of 

nauwelijks erkend wordt. Het fenomeen is 

onzichtbaar en over de omvang bestaan tot op 

heden weinig cijfers. 

Vrouwelijke migranten worden geconfronteerd 

met dubbelzijdig geweld. Datgene wat zij als 

migrant en vrouw ervaren en daarnaast wat hen 

wordt aangedaan door autoriteiten bevoegd voor 

migratie en opvang, en waardoor o.a. hun recht op 

verblijf geschonden wordt. Het spreekt dan ook 

voor zich dat deze vrouwen niet direct geneigd zijn 

klacht neer te leggen, uit angst voor uitzetting, 

gedwongen terugkeer, of voor de invoering van de 

Dublin-procedure. 

De asielwetgeving heeft lange tijd geen aandacht 

besteed aan het verschil in de ervaringen tussen 

vrouwen en mannen met betrekking tot, en de 

oorzaken van vervolging. Bij het bepalen van 

vluchtelingenstatus en het recht op internationale 

bescherming heeft gender-neutraliteit er soms toe 

geleid dat de verklaringen van vrouwen, gevlucht 

voor GBV, genegeerd werden. 

In het voorbije decennium hebben de 

veranderingen in wetgeving, normen en 

internationale en Europese rechtspraak over 

mensenrechten er evenwel toe geleid dat steeds 

meer lidstaten in de Raad van Europa bepaalde 

vormen van geweld tegen vrouwen erkennen als 

vormen van gendergerelateerde vervolging, in de 

zin van Artikel 1 A (2) van het internationaal 

Verdrag van 1951 betreffende de status van 

vluchtelingen (Verdrag van Genève). 

De huidige werklast van de teams binnen het 

opvangnetwerk (zowel aan Franstalige als aan 

Nederlandstalige kant) en het gebrek aan opleiding, 

maken dat deze ondersteuning niet altijd adequaat 

is of gelijk is binnen het netwerk. De opvangcentra 

van de Belgische overheid voorzien de asielzoekers 

(v/m/x) van onderdak, voedsel, culturele, sportieve 

en sociale activiteiten, medische en/of sociale 

ondersteuning en begeleiding bij de 

asielprocedure. Er wordt veel gedebatteerd over 

asielzoekers (v/m/x) en het leven in de 

opvangcentra, maar de genderdimensie ontbreekt 

ook vandaag nog in deze debatten en in het 

onthaalbeleid. 

 

Er is weinig aandacht voor gendergelijkheid  en 

gender rmainstreaming-kwesties worden 

nauwelijks aangepakt. Maar ook vraagstukken in 

verband met genderidentiteit of seksuele 

geaardheid (LGBTQI+), opgenomen in de gender 

mainstreaming van het opvangbeleid, ontbreken. 

 

"GBV & Asylum", een project van het Europese AMIF-fonds 

« De migrant wordt vaak gezien als een neutrale 

entiteit wiens gender-specificiteit niet in 

aanmerking wordt genomen. »   

Fatoumata Sidibé 

« De genderkwestie gaat in feite veel verder dan 

de business van Fedasil. Wij menen dat dit een 

gecoördineerde en betrokken aanpak en 

oplossingen vereist van de autoriteiten. » 

Julie Vanderkelen 

Context  
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Dankzij het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en 

Integratie (AMIF) van de Europese Unie, wil GAMS 

België, in samenwerking met INTACT asbl en 

EFJCA via het project: "Gender-Based Violence & 

Asylum: an integrated approach" theoretische en 

praktische informatie verstrekken over de diverse 

vormen van GBV die personen die internationale 

bescherming aanvragen, ervaren. In dit verband 

wordt ook een omkadering en vormingen 

aangeboden binnen de opvangstructuren, om 

personen, zowel als slachtoffer, als als overlever, te 

identificeren en adequaat te ondersteunen. 

Het colloquium "Gender-Based Violence & Asylum: 

Look - Listen - Link" werd in deze context 

georganiseerd, met als doel praktijken en reflecties 

te delen en te vergelijken om op die manier het 

debat over migratie, asiel en GBV te voeden. 

Achttien sprekers/sters met uiteenlopende 

achtergronden werden uitgenodigd om te 

debatteren en van gedachten te wisselen over het 

bepalen van een genderbenadering om de 

migratieproblematiek beter te begrijpen. 

In de loop van drie thematische sessies kwamen de 

ervaringen van opvangcentra, verenigingen actief 

binnen het werkveld, advocaten/s, politieagenten/

s en nationale en internationale autoriteiten aan 

bod om zo het debat te stimuleren en 

samenwerking te bevorderen. 

De rijke en levendige uitwisselingen werden in 

goede banen geleid door moderator Fatoumata 

Sidibé, medeoprichtster en voormalig voorzitster 

van het Belgisch Comité "Ni putes Ni soumises", en 

gedurende 10 jaar Brussels parlementslid. 

Van links naar rechts:  

Julie Vanderkelen, psychosociaal 

coördinatrice bij Fedasil,  

Fabienne Richard,  

directrice van GAMS België,  

en Fatoumata Sidibé, kunstenares, 

schrijfster, medeoprichtster, voormalig 

voorzitster van het Belgisch Comité 

"Ni putes Ni soumises" en voormalig 

Brussels Parlementslid. 

« Tijdens de opleidingen hebben we zeer gemotiveerde mensen ontmoet. We 

zeiden tegen elkaar hoe ongelooflijk het is om, ondanks alle moeilijkheden die 

dit werk met zich meebrengt, mensen te treffen die zich hier al 15 of 20 jaar 

voor inzetten, die het nog volhouden en die zich passioneel inzetten om al het 

mogelijke te doen ondanks de complexe context. » 

Fabienne Richard 
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GBV in het land van herkomst 

Delphine Drapeau, Regional Protection Officer bij 

het Hoog-Commissariaat van de Verenigde Naties 

voor vluchtelingen (UNHCR), benadrukte het 

belang GBV te hersitueren in een meer globale en 

universele context van ongelijke 

machtsverhoudingen. 

De belangrijkste uitdaging bij de erkenning van 

GBV ligt in de voortdurende onderschatting en het 

gebrek aan zichtbaarheid. GBV wordt nog steeds 

zowel sociaal als institutioneel ontkend en is 

bovendien moeilijk op te sporen omdat 

slachtoffers moeite hebben de feiten aan te geven. 

Daarom vraagt deze toestand om een ongewone 

strategie in humanitair werk en gaat de voorkeur 

naar GBV-preventie- en -bestrijdings-programma's, 

zelfs als het probleem kwalitatief of kwantitatief 

niet is geïdentificeerd op basis van een 

bestaansvermoeden. Delphine Drapeau geeft aan 

dat het UNHCR een genderdimensie integreert in 

al de humanitaire programma's en met name in de 

structuur van de centra om de reeds bestaande 

ongelijkheden niet te vergroten en de risico's op 

GBV maximaal te beperken. 

De uitdaging is om de verschillende bronnen van 

machtsongelijkheden te identificeren en tegen te 

gaan, een aanpak die ook wordt gehanteerd door 

de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). 

UNHCR en IOM werken samen aan de opleiding 

van hun leden, volgens het VN-model, dat 

ingedeeld is in drie minder of meer uitgewerkte 

niveaus volgens de behoeften van de professionals 

(v/m/x).  

 Gendergerelateerd geweld (GBV) kent geen grenzen: 

stand van zaken van GBV in migratiecontext 

Van links naar rechts: Lotte De Schrijver, psychologe, 

klinisch seksuologe, gedragstherapeute, onderzoekster bij 

het International Centre for Reproductive Health (ICRH), 

Elisabeth Palmero, Seksueel en gendergerelateerd geweld 

projectassistente, IOM en Delphine Drapeau, Regional 

Protection Officer, UNHCR. 

« We beschouwen deze GBV's niet alleen als een schending van de 

mensenrechten, maar ook als een oorlogsmisdaad, een vorm van marteling, als 

onderdeel van daden van genocide. En daarom als misdaad tegen de 

mensheid. » 

Delphine Drapeau 

Sessie 1  
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GBV tijdens het migratietraject 

Elisabeth Palmero, project-assistente seksueel en 

gendergerelateerd geweld, Internationale 

Organisatie voor Migratie (IOM), wees aan de 

hand van drie voorbeelden van migratieroutes, op 

het universele karakter van GBV tijdens het 

asielparcours. 

Op de centrale Middellandse Zeeroute is Libië een 

bijzonder gewelddadig land en het gebruikte 

geweld is niet alleen buitengewoon ernstig maar 

treft ook stelselmatig vrouwen. Het gaat om o.a. 

verkrachting, seksuele vernedering en uitbuiting en 

verminking. 

Venezolaanse migranten worden eveneens 

geconfronteerd met toenemend geweld, gepaard 

aan verhoogde kwetsbaarheid en diversiteit in 

grotere migratiestromen. We constateren dat 

vrouwen tijdens hun traject een toevlucht zoeken 

tot overlevingsseks en zien een toename van intra-

familiaal geweld en mensenhandel, die zowel 

vrouwen als de LGBTQI+-groep treft. 

Ten slotte lijden de Rohingya, een van de meest 

kwetsbare vluchtelingen-gemeenschappen ter 

wereld, onder de beperkingen van het humanitaire 

systeem in Bangladesh. De verouderde 

infrastructuur en het schrijnend gebrek aan 

veiligheid maken vooral vrouwen kwetsbaar, 

waardoor zij niet naar het toilet durven gaan of 

water durven halen, geen hygiënische bescherming 

hebben en ernstige gezondheidsproblemen 

ontwikkelen. 

De IOM ontwikkelt tools om de zo goed als 

onbestaande monitoring en gegevens-verzameling, 

met betrekking tot slachtoffers van GBV in 

migrantengemeenschappen, te verbeteren. De 

organisatie probeert de aanbevelingen i.v.m. de 

veilige en legale toegangsroutes nog bij te schaven, 

vooral in de Europese Unie, door bijvoorbeeld de 

toegang tot humanitaire of universitaire visa te 

versoepelen door extra toelatingen, beurs- of 

arbeidsmobiliteits-programma's te faciliteren. 

« Beschermende maatregelen dienen 

versterkt te worden in de herkomstlanden, 

tijdens het traject en in de onthaallanden. 

[...] Gedwongen en illegale migratie heeft de 

neiging reeds bestaande ongelijkheden 

tussen mannen en vrouwen te intensifiëren 

omdat veel beschermingsstructuren het 

begeven, waardoor het risico op 

discriminerend gedrag versterkt en vergroot 

wordt. » 

Elisabeth Palmero 

Enkele cijfers (UNCHR, 2019) :  

⎯ Er zijn 272 miljoen internationale 

migranten, 48% van hen zijn vrouwen 

⎯ In Libië (2019) zijn er 655.144 illegale 

migranten, van wie 13% vrouwen en 8% 

kinderen 

⎯ Er zijn 876.736 Rohingya-vluchtelingen 

(2019), onder wie 52% vrouwen en 31% 

alleenstaande moeders 
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GBV in de onthaallanden: seksueel 

geweld in de onthaallanden 

binnen de Europese regio 

Lotte De Schrijver, psychologe, klinisch 

seksuologe en gedragstherapeute bij het 

International Center for Reproductive Health (ICRH), 

gaf uitleg bij het GBV waaraan 

migrantenpopulaties worden blootgesteld. In een 

migratiekader, sluiten uitbuiting, mensenhandel of 

het gebruik van seksueel geweld als oorlogswapen 

aan bij de meer traditionele vormen van GBV. 

Seksueel geweld wordt van generatie tot generatie 

overgedragen en veroorzaakt sociaaleconomische 

onzekerheid en discriminatie, die de 

migrantenbevolking, inclusief de tweede of derde 

generatie, harder treft. 

Vooral de seksuele- (niet-heteroseksuele 

personen) en genderminderheden (niet-cisgender 

personen) onder de migranten zijn bijzonder 

kwetsbaar. 

Lotte De Schrijver waarschuwde ook voor het 

flagrante gebrek aan prevalentieonderzoeken over 

dit onderwerp. Zij identificeerde vijf relevante 

studies die een schatting mogelijk maken van het 

percentage migranten dat direct of indirect 

blootgesteld is aan GBV. Hieruit blijkt dat dit 

aandeel 60% bedraagt. 

De gevolgen van GBV zijn des te belangrijker 

omdat ze gepaard gaan met andere trauma’s 

waarmee migranten eventueel te maken krijgen 

tijdens hun traject.  

Naast de psychologische, fysieke, seksuele en 

reproductieve gevolgen die in het algemeen 

worden vastgesteld bij mensen geconfronteerd 

met GBV, is er ook een impact op de ervaring van 

de eigen seksualiteit en op de ontwikkeling van de 

seksuele identiteit. Deze kunnen mogelijks schade 

ondervinden door stigma, het geweld waarvan 

men slachtoffer was of door het gebrek aan sociaal

-culturele roots. De gevolgen hangen in mindere of 

meerdere mate af van de veerkracht van de 

persoon, de integratie in de onthaalsamenleving, 

het sociale netwerk, de ondersteuning en sociaal-

culturele en politieke factoren. Het bij machte zijn 

hulp te vragen hangt niet alleen samen met de 

angst van mensen, het risico op stigma of oneer 

voor de groep waartoe ze behoren, of het risico op 

uitzetting, maar ook met de kennis van de 

beschikbare diensten. 

« De redenen voor het hier opgesomde seksuele geweld zijn anders dan die voor verkrachting gedreven 

door lust in het dagelijks leven. Schadelijke culturele praktijken, gendergerelateerd geweld, geweld 

tegen vrouwen, partnergeweld zijn algemene bewoordingen die eventueel ook seksueel geweld kunnen 

dekken, maar die ook betrekking hebben op andere gedragsvormen. » 

Lotte De Schrijver 

Individuele  

factoren 

Seksueel  

geweld 

Politieke 

factoren 

Socio-culturele 

factoren 

Relationele 

factoren 

Schema 1: Factoren met impact op GBV  

Bron: De Schrijver, L. & Keygnaert, I. (2019). 
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Wout Van Doren, advocaat migratierecht, was 

moderator van deze tweede sessie, gewijd aan de 

juridische aspecten van GBV. Binnen de sessie 

werden twee fundamentele vragen onder de loep 

genomen. 

Eerst en vooral kwamen de specifieke 

gendergerelateerde elementen aan bod die in 

overweging genomen moeten worden bij de 

beslissing al dan niet nationale of internationale 

bescherming te verlenen. 

Er werd gedebatteerd over het begrip 

‘grondgebied’, de interpretatie van het 

Internationaal Verdrag van Genève van 1951 en 

het statuut van verwanten weglaten, van VIB’s  

(v/m/x) die als vluchteling erkend worden. 

De uitweiding over de procedure leidde vervolgens 

naar de vraag over het best mogelijk kader voor de 

asielprocedure, zodat alle cruciale elementen voor 

de behandeling van het verzoek om internationale 

bescherming, veilig kunnen overgebracht worden. 

In deze context moeten we vraagtekens zetten bij 

de opvang van migranten (v/m/x), maar vooral bij 

het persoonlijk onderhoud met het CGVS en de 

eisen in verband met bewijslast. 

 Nationale en internationale bescherming voor 

personen geconfronteerd met GBV in het kader van asiel  

Van links naar rechts: Olivier Slosse, politiecommissaris en woordvoerder Politiezone Brussel-Hoofdstedelijk Gewest (Elsene), 

medewerker Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG), Brussel, Marie Doutrepont, advocate bij Progress Lawyers Network, lid 

van vzw Fem & Law (International FEMinist Legal Association for Women's Rights).  

Sessie 2  
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CGVS in de praktijk: statistieken, 

uitdagingen en perspectieven 

De tweede sessie begon met de presentatie van 

Valentine Audate, coördinatrice van 

genderdossiers bij het Commissariaat- Generaal 

voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Ze gaf 

uitleg over de administratieve opvolging van 

asielaanvragen. Centraal in deze procedures staat 

het persoonlijk onderhoud, voorheen verhoor 

genoemd. De herziene woordkeuze getuigt van 

een verandering in aanpak van het CGVS. 

Valentine Audate presenteerde gegevens over de 

toekenning van de vluchtelingenstatus door het 

CGVS op basis van gender, GBV en seksuele 

geaardheid (tabel hieronder). 

Geleid door de richtlijnen over seksueel geweld, 

vrouwenbesnijdenis, gedwongen huwelijk, 

eerwraak en door Europese opleidingen, probeert 

het CGVS een meer uitgesproken 

genderbenadering te hanteren in het persoonlijk 

onderhoud. Interne opleidingen en bijscholing 

hebben tot doel het personeel te sensibiliseren 

rond  genderkwesties en geweld, en de cruciale 

problematiek rond het traumatisch geheugen te 

integreren in de aanpak. 

Sinds mei 2019 wordt gewerkt aan de 

samenstelling van een meer gespecialiseerd team 

van protection officers, op gebied van 

genderkwesties.. De leden van dit team krijgen een 

diepgaandere opleiding zodat zij de meest 

gevoelige en complexe 'gender'-dossiers op zich 

kunnen nemen. 

Om hun rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen 

worden ook tolken wegwijs gemaakt in deze 

problematiek. 

Er zijn nog tal van uitdagingen alvorens de 

interculturele dimensie beter geïntegreerd zal zijn 

in het persoonlijk onderhoud, m.a.w.., alvorens de 

kwaliteitscontrole uitgebreid zal kunnen worden 

naar alle gendergerelateerde dossiers en alvorens 

specifieke informatie over GBV rechtstreeks 

beschikbaar zal zijn voor alle asielzoekers (v/m/x) 

op de CGVS-website. 

« Er zijn wellicht tekortkomingen. In sommige 

gevallen namen we misschien niet de juiste 

beslissing, maar gelukkig zijn er ook 

beroepsinstanties om dat recht te zetten. 

Anderzijds gaan we zorgvuldig te werk om 

beslissingen rond erkenning te nemen in dossiers 

met veel grijze zones. » 

Valentine Audate 

Tabel 1: Eindbeslissingen van het CGVS op basis van een of meer gendergerelateerde asielmotieven 
(2018) 

Bron: CGVS -  "gender" statistieken (2018)   

Eerwraak 

Gedwon-

gen huwe-

lijken 

Gedwongen 

prostitutie VGV 
VGV bij 

meisjes 

Huiselijk 

geweld 

Seksueel 

geweld 

Seksuele 

geaardheid & 

genderidentiteit 
Totaal 

Beslissingen 

betreffende toe-

kenning int. bes-

cherming 

Weigeringen 

Totaal finale 

beslissingen 

Toekenning interna-

tionale bescherming 
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Uitdagingen en perspectieven 

voor internationale en nationale 

juridische instrumenten 

betreffende GBV  

Christine Flamand, onderzoekster en juriste, 

schetste de nationale en internationale juridische 

instrumenten voor GBV en asiel, gaande van de 

meest elementaire internationale verdragen en 

hun toezichtcomité tot recentere teksten zoals het 

Verdrag van Istanbul. 

Het Verdrag van Genève neemt een centrale 

plaats in binnen deze instrumenten want de 

rechtspraak hierover maakte het mogelijk GBV op 

te nemen binnen het spectrum van bescherming. 

Volgens artikel 1 §A 2e lid, van het Verdrag kan 

ieder een verzoek om internationale bescherming 

indienen op basis van “ras, religie, nationaliteit, 

behoren tot een bepaalde sociale groep of 

politieke overtuiging” Hierdoor kan de 

bescherming van slachtoffers van GBV uitgebreid 

worden en kan hen de vluchtelingenstatus 

toegekend worden. 

Het Verdrag van Istanbul legt een definitieve link 

tussen GBV en het Verdrag van Genève van 1951. 

Slechts twee artikelen (60 en 61) zijn gewijd aan 

asiel en migratie, maar zijn wel fundamenteel 

omdat ze het mogelijk maken GBV duidelijk te 

erkennen als vervolging die recht geeft op asiel. 

Artikel 61 stelt zelfs dat slachtoffers niet uitgezet 

kunnen  worden, terwijl Artikel 60, 3e lid, vereist 

dat opvang- en asielprocedures een 

genderbewuste interpretatie hanteren. 

« Het principe om gendergerelateerd geweld 

tegen vrouwen te verbieden, is een beginsel van 

internationaal gewoonterecht geworden. Het is 

dus een algemeen beginsel dat op iedereen van 

toepassing is en alle staten uitnodigt zich 

maximaal in te spannen om dit geweld te 

bestrijden. » 

Christine Flamand 
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Welke internationale en nationale 

bescherming is voorzien voor 

personen, geconfronteerd met 

GBV, in het kader van asiel? 

Marie Doutrepont, advocate en lid van Fem & 

Law, was kritisch over de effectiviteit van een 

genderbewuste aanpak en de erkenning van 

kwetsbaarheid door ambtenaren, belast met de 

behandeling van asielverzoeken. Het probleem ligt 

in de aanlevering van bewijs volgens criteria die te 

ver van de realiteit staan en daardoor de 

succesvolle afhandeling van asielaanvragen 

belemmeren. 

Zij wees in de eerste plaats op procedurele 

tekortkomingen, met name bij de vaststelling van 

vrouwelijke genitale verminking (VGV), waarnaar 

volgens de richtlijnen niet systematisch wordt 

gevraagd. Het feit dat er tijdens het eerste 

persoonlijk onderhoud door slachtoffers geen 

gewag gemaakt wordt van VGV, gedwongen 

huwelijk of verkrachting, is bijzonder nadelig 

omdat het hun geloofwaardigheid, hun enige echt 

bewijsmiddel, verkleint. 

Ook voor LGBTQI personen is het bijzonder 

moeilijk protection officers te overtuigen van de 

ernst van hun situatie, wanneer zij niet vertrouwd 

zijn met hun leefwereld en hun cultuur. Meester 

Doutremont wijst met name op het belang dat 

door deze laatste gehecht wordt aan 

gedetailleerde informatie over het moment waarop 

men de homoseksualiteit ontdekte en aan een 

bewijs van een participatief activisme in zowel het 

land van herkomst als in België. 

Tenslotte wees zij op het beleid van het CGVS dat 

erin bestaat jonge meisjes van hun ouders te 

scheiden bij het verkrijgen van de 

vluchtelingenstatus, en het gebrek aan 

transparantie en communicatie over de 

behandeling van dossiers en de rapporten 

opgesteld door Cedoca, de onderzoeksdienst van 

het CGVS. De advocate sloot af met de opmerking 

dat sensibiliserings- en opleidingsinspanningen 

nodig zijn op alle niveaus en in alle geledingen van 

de asielprocedure. 

Valentine Audate argumenteerde dat men 

rekening moet houden met de aanpassingen 

waaraan het CGVS momenteel werkt. Zij merkte 

op dat enkel bij weigeringen er een motivatie 

gegeven wordt en deze beslissingen daarom 

openbaar en toegankelijk zijn. Rapporten van 

Cedoca daarentegen zijn meestal uitsluitend 

voorbehouden aan asielautoriteiten. De CGVS-

procedures hebben zeker een aantal 

tekortkomingen maar de grijze zones in de 

asielaanvraagdossiers kunnen, ook bij de finale 

beslissing, in het voordeel spelen van verzoekers 

(v/m/x) van internationale bescherming. 

De beoordeling van de geloofwaardigheid van 

asielaanvragen op grond van homoseksualiteit is 

sterk geëvolueerd. In het geval van VGV, worden 

enkel jonge minderjarige meisjes verplicht en 

systematisch ondervraagd. Ten slotte merkte zij op 

dat het gewijzigde beleid van het CGVS, met 

betrekking tot het niet verlenen van de 

vluchtelingenstatus aan de ouders van meisjes die 

deze op grond van VGV verkrijgen, in feite een 

desbetreffende Europese richtlijn volgt en inspeelt 

op een vacuüm in de Belgische wetgeving 

hierover. 

« De overgrote meerderheid van vrouwen die ik 

begeleid en die gendergerelatereerde 

vervolging inroepen, zijn niet geschoold en 

hebben geen of weinig bewijzen. De 

geloofwaardigheid van hun verhaal is dan ook 

essentieel. Als we ons dus niet aan het schema 

houden, als we niet vanaf het begin dit 

gendergerelateerd geweld inroepen, zal het 

worden beschouwd als een element dat de 

geloofwaardigheid van vrouwen ondermijnt. » 

Marie Doutrepont 
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Politie, GBV en verblijf 

Olivier Slosse, politiecommissaris en medewerker 

van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG), 

Brussel, gaf uitleg over de politiepraktijken met 

betrekking tot GBV. Het dilemma dat voortkomt 

uit de definitie van de functie van een 

politieofficier doet al meteen vragen rijzen. De 

politie moet namelijk zowel bescherming bieden 

aan eenieder, zonder blijk te geven van 

discriminatie, maar er tevens voor zorgen dat de 

wet op verblijf en toegang tot het grondgebied 

gerespecteerd wordt. Voor dit laatste, mogen zij 

mensen zonder geldige papieren arresteren. Tegen 

deze achtergrond is het politieoptreden in GBV-

dossiers van migranten (v/m/x) onvoorspelbaar, 

niet uniform en dus moeilijk te veralgemenen. 

Een reeks wettelijke bepalingen uit het 

Strafwetboek en in specifieke omzendbrieven, 

geeft een theoretische omkadering van de 

politiepraktijk met betrekking tot GBV. De 

toepassing wijkt hier tot op zekere hoogte van af, 

afhankelijk van het type geweld, de verblijfsstatus 

en de nood aan conformiteit met de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

Bovendien leidt de aanstelling van een 

referentiepersoon, met name voor de behandeling 

van GBV, zoals voorzien in de wet van 2007 ter 

bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en 

mannen, tot een reeks onzekerheden. De kwaliteit 

van de dienstverlening kan worden beïnvloed door 

de manier waarop de referentiepersoon wordt 

aangesteld (vrijwillig of toegewezen). 

Bovendien ligt elke asielkwestie, gelinkt aan een 

GBV-dossier, volledig buiten de bevoegdheid van 

de politie, die de belangrijkste betrokkenen niet 

kan informeren, omdat hun lot in handen ligt van 

de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Tenslotte biedt het ZSG een duidelijk voordeel bij 

de ondersteuning van zij die geweld ervaarden. 

Deze instantie beschikt namelijk over een 

multidisciplinaire dienst, die zowel juridische, 

medische als meer gespecialiseerde psychosociale 

ondersteuning kan verzekeren door speciaal voor 

deze problematiek opgeleid personeel. 

« De grote vrees van iedereen die geconfronteerd wordt met 

geweld en niet de juiste verblijfsstatus heeft, is gearresteerd 

te worden, vingerafdrukken te moeten laten nemen en dat 

de immigratiedienst wordt gecontacteerd. Deze kwestie is 

nogal onvoorspelbaar, omdat, afhankelijk van de 

politiezone, de nadruk op andere soorten informatie ligt. » 

Olivier Slosse 
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Maria Miguel-Sierra, 

directrice van La Voix des 

femmes en coordinatrice van 

het alternatief rapport van 

het Verdrag van Istanbul 

modereerde de laatste sessie 

van de dag. 

Zij herinnerde aan enkele bevindingen uit het 

alternatief verslag en wees op de geringe aandacht 

voor gender in de asielprocedures en het 

opvangbeleid, nog eens versterkt door het 

flagrante gebrek aan evaluatie van datzelfde 

beleid. Door dit gebrek aan follow-up lijkt de 

asielpolitiek meer op een catalogus van 

maatregelen dan efficiënte verbintenissen. 

Zij wees ook op de nood aan opleiding van 

professionals (m/v/x) op alle niveaus, het gebrek 

aan erkenning van en samenwerking tussen 

organisaties op het terrein en andere instellingen. 

Zij besloot haar uiteenzetting met een aantal 

vragen voor verdere discussie: Hoe integreren we 

de genderbenadering in de opvangprocedure? 

Hoe komen we tot een betere samenwerking en 

coordinatie van de activiteiten? 

 

 Synergie/samenwerking tussen het opvangnetwerk 

en externe partners gespecialiseerd in de begeleiding van 

personen die GBV erva(a)r(d)en 

« Er is gebrek aan erkenning van en 

samenwerking met organisaties op het 

terrein,  die trouwens prachtig werk leveren. 

Sommigen van hen beschikken over heel wat 

expertise en hebben zelf een hele reeks tools 

ontwikkeld voor de preventie van geweld. We 

stellen vast dat deze onvoldoende gebruikt 

worden en dat er bij de samenwerking 

onvoldoende rekening wordt gehouden met 

deze expertise. » 

Maria Miguel-Sierra 

Sessie 3  

Van links naar rechts : Christine Huts, directrice en Bernadette Federwisch, coördinatrice individuele begeleiding, 

opvangcentrum "Pierre Bleue" in Yvoir (Croix-Rouge de Belgique), Nathalie Braun, coördinatrice van het Projet Louvranges, 

Departement Asiel & Migratie, Caritas International en Anne Scheuren, maatschappelijk werkster bij Logis de Louvranges, 

Tim Buyck, dienst opvang asielzoekers en coördinator van het projet R-Sense bij Rode Kruis Vlaanderen, Julie Vanderkelen, 

psychosociaal coördonnatrice bij Fedasil. 
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Perspectieven en algemene 

reflecties over de implementatie 

van een specifieke benadering ten 

opzichte van GBV binnen het 

opvangnetwerk  

Julie Vanderkelen, psycho-sociaal coördinatrice bij 

Fedasil bracht als eerste spreekster een aantal 

antwoorden aan. De opvangprocedure voor VIB’s 

(v/m/x) begint met een parcours van 3 à 6 dagen 

met als doel de sociale, medische en 

psychologische noden van de verzoekers (v/m/x) 

te identificeren en hen vervolgens door te 

verwijzen naar de beschikbare diensten en naar 

een individuele, maar in de meeste gevallen, een 

collectieve opvang. Fedasil ijvert voor de 

harmonisering van goede praktijken in de 

opvangcentra, maar sommige praktijken, meer 

toegespitst op individuele opvang, kunnen moeilijk 

getransponeerd worden naar collectieve 

opvangcentra. 

Fedasil werkt ook samen met externe partners aan 

de bezorgdheden rond kwetsbaarheid en gender 

om moeilijkheden en problemen te identificeren, 

hun actieprogramma’s te oriënteren en vervolgens, 

dienovereenkomstig, een oproep voor projecten te 

lanceren. Er bestaan nog steeds talrijke en 

belangrijke uitdagingen in de opvang van 

specifieke groepen. Zij vereisen enerzijds reflectie 

over de infrastructuur en over hoe deze flexibeler 

en veiliger te maken, maar anderzijds vereisen 

deze uitdagingen ook overleg met de actoren 

gespecialiseerd in deze problematiek en met 

ervaring op het terrein. 

De zorg voor LGBTQI+-personen vereist eveneens 

nog heel wat bijkomende inspanningen. Dit is een 

grote en heterogene groep waarbij men zich niet 

kan beperken tot één unieke aanpak. Het doel is 

verdere discriminatie te vermijden en te luisteren 

naar de behoeften van allen. Sommigen willen 

anoniem blijven in collectieve structuren, terwijl 

anderen de voorkeur geven aan meer 

gespecialiseerde steun. 

« Elk jaar vragen we onze medewerkers (v/m/x) welke 

moeilijkheden zij ervaren bij de ondersteuning van 

kwetsbare personen. Op basis van de behoeften stellen 

we prioriteiten en vragen we instellingen om projecten 

in te dienen teneinde een actieprogramma op te stellen 

op basis van deze prioriteiten. » 

Julie Vanderkelen 

Gendergerelateerd  

geweld 

 

LGBT 

VGV 

Verslaving MENA 

Figuur 2: Kwetsbare doelgroepen en personen 

met specifieke noden (Fedasil) 

Bron: Vanderkelen J., Fedasil (2019).  
GBV & Asylum: Look-Listen-Link. 
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Preventie en kwaliteit in de 

opvangcentra: project R-Sense van 

Rode Kruis Vlaanderen en  Sensoa 

x 
In opvangcentra is er vaak terughoudendheid 

om te praten over relaties, seksualiteit of 

seksueel grensoverschrijdend gedrag, zowel 

onder het personeel als onder bewoners (v/

m/x). Hoe wordt deze situatie best 

aangepakt? 

 

Tim Buyck, coördinator van het R-SENSE project, 

van Rode Kruis Vlaanderen, in samenwerking met 

SENSOA, presenteerde de essentie en de 

doelstellingen van dit project.  

Uitgaande van de vaststelling dat er in 

opvangcentra een zekere terughoudendheid 

bestaat om te praten over seksualiteit, ambieert R-

Sense een verbetering van en het in goede banen 

leiden van een dialoog over seksualiteit in de 

centra. 

Om dit te bereiken, wordt er gewerkt rond drie 

hoofdthema's: (1) het samen beleven van deze 

problematiek en interesse in normen en waarden, 

(2) romantische relaties, seksualiteit en seksuele 

gezondheid, en tenslotte (3) de kwestie van 

grensoverschrijdend seksueel gedrag. 

De bewoners (v/m/x) van de centra zijn uiteraard 

de primaire doelgroep van het project. Ze voeren 

groepsgesprekken en werken aan thema’s als 

aanpassing aan en confrontatie met nieuwe 

normen op gebied van seksualiteit, maar ook 

liefde, relaties en hun grenzen, en de relatie met 

seksualiteit en lichaam. 

Het doel is ook om alle medewerkers (v/m/x) van 

de opvangcentra te sensibiliseren door het 

bevorderen van interculturaliteit en openheid van 

geest in hun begrip van de normen en waarden van 

de bewoners (v/m/x). 

Ten slotte worden twee contactpersonen per 

centrum opgeleid om een beleid te ontwikkelen 

specifiek gelinkt aan de drie thema's van het 

project om op die manier bewoners (v/m/x) in 

staat te stellen hun seksualiteit zo goed mogelijk te 

beleven. Zij moeten ook, indien nodig, individuele 

ondersteuning bieden aan personeel of bewoners 

(v/m/x).  

Het personeel van de centra gaf blijk van een open 

en proactieve houding t.a.v. dit project en de 

opleiding en sensibilisering leidden tot een 

passende reactie en oplossing voor de problemen 

rond seksualiteit  en garandeerde op die manier de 

veiligheid van alle bewoners (v/m/x).  

Photo © Fedasil  
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Gender en kwetsbaarheid: 

individuele en collectieve 

empowerment, rode draad in de 

ervaringen van het 

opvangcentrum “Pierre Bleue”, 

Croix-Rouge de Belgique 

Christine Huts en Bernadette Federwisch deelden 

hun ervaring in “Pierre Bleue”, een opvangcentrum 

van het Croix-Rouge in Yvoir, dat ongeveer 260 

alleenstaande vrouwen verwelkomt, in familie, met 

of zonder kinderen, en enkele alleenstaande 

mannen en vaders die hun gezin vergezellen. Het 

project is ontstaan uit het verhaal van vrouwelijke 

migranten, slachtoffers van geweld, en de wil om 

hen te begeleiden, rekening houdend met hun 

specifieke eisen en behoeften. 

Op basis van indicatoren zoals gedrag, ervaring 

met geweld, profiel en gezondheidstoestand, 

worden vrouwen die speciale zorg nodig hebben, 

gedetecteerd en begeleid naar het project. De 

"Pierre Bleue" benadering is gebaseerd op 

individuele en collectieve bewustmaking, waardoor 

vrouwen zich veilig voelen, hun zelfvertrouwen 

terugkrijgen, zich zelfverzekerd genoeg voelen om 

hun verhaal te doen en de keuzes te maken die zij 

voor zichzelf de juiste vinden. 

Samenwerkingen met verenigingen en VZWs laten 

toe de specifieke behoeften van vrouwen, zoals 

het gevoel van veiligheid (met Garance ASBL) of 

eigenwaarde - (met de centra voor gezinsplanning, 

Vie Féminine), goed aan te pakken via creatieve 

workshops. Het centrum moedigt vrouwen aan 

een eerste stap te zetten naar het verenigingsleven 

en toont hen de weg naar organisaties die 

ondersteuning kunnen bieden wanneer ze 

besluiten te vertrekken. 

Elke vrouw heeft recht op een individuele 

begeleider/ster, met wie ze maandelijks een 

formeel individueel gesprek heeft, maar met wie ze 

vooral sterke informele banden onderhoudt, 

waardoor ze zich veiliger kan voelen en die ze in 

vertrouwen kan nemen. 

De bewoonsters zelf zijn de belangrijkste actoren 

van het opvangcentrum, en bepalen de (her)

inrichting van de infrastructuur of de organisatie 

van de dienstverlening. Op die manier geeft het 

leven in "Pierre Bleue" hen een gevoel van 

veiligheid en autonomie en zorgt voor een actieve 

deelname aan het gemeenschapsleven. 

 

 

« We begonnen met luisteren en vooral met 

vragen stellen over de situatie van deze 

vrouwelijke migranten. Ons project wil hen 

autoriteit en kracht geven, hen in staat 

stellen alle energie die ze in zich dragen 

terug te vinden om het woord te nemen, zich 

te durven uitdrukken en ook keuzes te 

maken voor zichzelf, hun familie en hun 

kinderen. » 

Christine Huts en Bernadette Federwisch 



GBV & Asylum: Look - Listen - Link | 11 december 2019   20 

 

Het migratieverhaal als tool bij 

juridische en psychologische 

begeleiding en de werkfilosofie 

rond groepsactiviteiten in “Logis 

de Louvranges”  

Nathalie Braun en Anne Scheuren stelden het 

project “Logis de Louvranges” voor, dat al 10 jaar 

loopt onder de leiding van Caritas International. 

Het gaat om 21 individuele flats, die ter 

beschikking gesteld worden aan alleenstaande 

vrouwen of vrouwen met kinderen, voornamelijk 

slachtoffers van geweld. Het project kan tot 25 

vrouwen en 53 kinderen huisvesten. 

Logis de Louvranges bestaat uit 

geïndividualiseerde ondersteuning op maat van 

deze vrouwen, teneinde hen volledige 

verantwoordelijkheid en autonomie te geven voor 

ze uit het centrum vertrekken. 

Het migratieverhaal legt de link tussen juridische 

begeleiding en opvang en wordt verder uitgespit in 

de voorbereiding op het individuele onderhoud bij 

het CGVS. Het doel is het verhaal te structureren, 

de gevaarlijke périodes toelichten, de betrokken 

personen, en de gebeurtenissen tijdens het  

migratietraject en door verschillende tijd- en 

plaatsnotities, orde te brengen in de chaos of in 

gebeurtenissen die het traumatische geheugen 

heeft verdrongen.  

Het migratieverhaal wordt doorgegeven aan een 

advocaat en het team van Louvranges blijft ter 

beschikking doorheen de juridische procedure. 

Vaak wordt ook broodnodige psychologische hulp 

aangeboden. Tijdens deze follow-up blijft de 

maatschappelijk werker/ster in contact met de 

psycholo(o)ge, en zo nodig, ook met de advoca(a)

te. Er wordt gewerkt met psychisch-lichamelijke 

benaderingen eerder dan alleen met 

spraaktherapieën. 

Tijdens het verblijf in een centrum  kunnen er zich 

nieuwe trauma's voordoen, zoals de weigering van 

de vluchtelingenstatus. Deze kunnen resulteren in 

een traumatische crisis en dissociatieverschijnselen 

die zorg vereisen. 

« Zoals we weten zijn voor mensen uit een 

andere cultuur dan de Europese, de begrippen 

tijd, plaats, gebeurtenis, periodes niet altijd 

gemakkelijk uit te leggen. Problemen zijn soms 

ook gerelateerd aan de gevolgen van 

posttraumatische stress die het geheugen 

kunnen schaden en bepaalde gebeurtenissen 

verdringen.» 

Nathalie Braun en Anne Scheuren 

« De vrouwen krijgen soms slecht nieuws uit hun 

land of een negatieve beslissing van het CGVS, 

waardoor een nieuwe crisis wordt getriggerd. 

Wanneer de asielautoriteiten het verhaal in vraag 

stellen of afdoen als ongeloofwaardig, ervaren de 

vrouwen de asielbeslissingen als nieuwe trauma’s. 

Het niet erkennen van hun lijden wordt ervaren als 

nieuw geweld dat hun wordt aangedaan. We willen 

zeker geen afbreuk doen aan het werk van de 

asielinstanties. 

Ik vermeld enkel de dissociatieve crisissen waarmee 

wij regelmatig geconfronteerd worden. Vrouwen in 

die toestand getuigen dat ze zich helemaal niet meer 

of slechts gedeeltelijk herinneren wat ze deden. 

De crisis betekent soms een kritiek moment want de 

persoon kan zichzelf in gevaar brengen zonder zich 

daar rekenschap van te geven. Op een dag kreeg een 

vrouw in Louvranges een negatief advies van het 

CGVS in verband met haar verzoek om 

internationale bescherming. Ze liep de straat op en 

liet haar jongetje van nog geen jaar alleen achter in 

de flat. Ze herinnert zich hier niks van. Zelfs een 

positief antwoord, na verschillende pogingen, helpt 

niet altijd om het trauma van het niet geloofd 

worden, te helen. » 

Anne Scheuren 
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Migratie, asiel en GBV als politiek 

kompas : gender mainstreaming 

perspectieven binnen migratie-, 

opvang- en integratiebeleid voor 

asielzoekers (v/m/x) 

Fatoumata Sidibé gaf een samenvatting van de 

voornaamste elementen aangehaald door de 

sprekers/sters. Vraagstukken als seksuele 

oriëntatie, genderidentiteit, geweld en GBV komen 

niet alleen steeds vaker voor in de 

opvangprocedures van VIB’s maar vereisen ook 

een aanpassing van deze maatregelen. Het 

toenemende belang van deze problematiek wijst 

immers op lacunes in de opleiding van het 

personeel in alle stadia van de opvang, maar ook in 

de evaluatie van het beleid inzake gender 

mainstreaming. Het is essentieel dat procedures 

niet alleen een genderbewuste benadering 

hanteren, waarbij meer rekening gehouden wordt 

met de triggers van het traumatisch geheugen, en 

nagedacht wordt over de vereisten in verband met 

bewijslast en het migratieverhaal. Alle personen 

zouden bovendien hun eigen verhaal moeten 

kunnen vertellen tijdens één op één interviews. De 

hele dag werden de deelnemers (v/m/x) herinnerd 

aan het belang rekening te houden met LGBTQI+-

personen en vrouwen die geconfronteerd worden 

met GBV. 

De IOM benadrukte ook de nood aan veiligere en 

legale toegangswegen tot de Europese Unie door 

middel van beurs-, arbeidsmobiliteitsprogramma's, 

enz. Persoonlijke veiligheid was een belangrijk 

discussiepunt. Het gevoel van veiligheid en 

mondigheid van VIB’s geconfronteerd met GBV is 

essentieel om het gesprek op gang te brengen en 

opdat deze personen hun verhaal durven vertellen. 

 

x 
Tot slot  

Fabienne Richard sloot het colloquium af met een 

overzicht van de belangrijkste obstakels waarmee 

organisaties - die actief zijn op het terrein - 

dagelijks worden geconfronteerd, die hun werk 

bemoeilijken. en de geringe aandacht van de 

institutionele actoren voor hun verzuchtingen. 

De meeste kritiek gaat naar de afwezigheid van 

structurele financiering binnen de projectmatige 

aanpak en wordt gezien als voornaamste oorzaak 

voor de moeilijkheden waarmee de organisaties 

worden geconfronteerd. Het leidt immers tot een 

wedloop om financiering en resulteert in 

problemen zoals een gebrek aan duurzaamheid in 

het werk, de coördinatie van projecten en bij de 

actoren. Het gebrek aan structurele financiering 

zorgt voor onzekerheid en permanente instabiliteit 

binnen de VZW’s. De GBV-problematiek in het 

kader van asiel wordt steeds belangrijker; de groep 

groeit, maar niet de financiering. Dit zet meer druk 

op het personeel van opvangcentra en non-

profitorganisaties. Tijdens de ontmoetingen in het 

kader van het « Gender-Based Violence & Asylum 

» project werd de nadruk gelegd op de sterke vraag 

naar opleiding en middelen vanwege de teams van 

de opvangcentra met betrekking tot de GBV- 

problematiek.  

  

Conclusies 
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Aanbevelingen  

De hierna volgende aanbevelingen zijn een samenvatting van de presentaties en discussies 

tijdens het colloquium van 11 december 2019 en een evaluatie van de noden tijdens de 

opleiding in het kader van het AMIF-project "Gender-Based Violence & Asylum". De trainingen 

werden georganiseerd tussen mei en december 2019 en richtten zich op personeel van de 

opvangcentra dat ondersteuning geeft in GBV-problematiek. 

1. Aanbevelingen voor opvangstructuren  

 Ondersteun opgeleid GBV personeel door hen de mogelijkheid te geven zich verder te bekwamen 

en deel te nemen aan intervisies. 

 Voer interne GBV-protocols in (met behulp van educatieve fiches die opgesteld werden binnen het 

kader van het "GBV & Asylum"- project) "GBV & Asylum") binnen het opvangcentra en bouw een 

degelijk netwerk uit om zo snel mogelijk te kunnen inspelen op noodsituaties. 

 Vermeld in het intern reglement van het opvangcentrum dat elke persoon die internationale 

bescherming aanvraagt tenminste één keer een individueel gesprek moet krijgen (ook gezinnen). 

Op deze manier voorkomt men dat gewelddadige partners erop aandringen bij het gesprek aanwezig 

te zijn. 

 Voorzie beeldmateriaal (posters, videos) om aan nieuwe bewoners (v/m/x) de grenzen en regels uit 

te leggen i.v.m. interpersoonlijke relaties in het opvangcentrum teneinde GBV te voorkomen en 

adequaat te reageren (zie video gemaakt voor het opvangcentrum Klein Kasteeltje in Brussel). 

 Stel een ‘waakzaamheidsteam’ samen, bestaande uit personeel dat ondersteuning biedt in GBV-

kwesties, iemand van de directie, verantwoordelijken van de verschillende teams (sociaal, medisch, 

vrijwilligers, logistiek), voor het uitwerken en bewaken van preventie- en beschermingsstrategieën 

binnen het opvangcentrum. 

 Voorkom de psychosociale risico’s van de eerste-lijnsdiensten door self care-technieken en 

regelmatige intervisies voor te stellen. Dagelijks werken met mensen geconfronteerd met geweld 

kan erg belastend zijn voor de geestelijke gezondheid van professionele hulpverleners (m/v/x). 

 Sensibiliseer het voltallige team (alle eenheden) van het opvangcentrum rond GBV, zodat ze  

preventie- en beschermingsmaatregelen kunnen nemen als ze getuige zijn van GBV. 

 Plan en organiseer leef- en transitruimtes aan de hand van een gender-analyseschema (bijv. niet 

gemengde ruimtes). Betrek vrouwen in hun leefruimte, bij de besluitvorming, denk na over de 

infrastructuur en de organisatie van het leven en de gezamenlijke activiteiten (bijv. exploratieve 

wandelingen). 

 Bevorder innovatieve werkmethodes op basis van een genderbenadering door o.a. niet-gemengde 

praatgroepen en workshops te organiseren (door middel van bijv. spelletjes, knutselworkshops) om 

een vertrouwensrelatie te creëeren, sociaal contact te bevorderen en praten te vergemakkelijken. 

 Bevorder communicatie, uitwisseling en samenwerking tussen de centra om goede praktijken te 

leren en lessen te trekken uit de ervaring van anderen. 
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2. Aanbevelingen voor besluitvormingsorganen voor opvang van 

asielzoekers (v/m/x) 

 Benoem een verantwoordelijke voor het genderbeleid binnen het Federaal Agentschap voor de 

Opvang van Asielzoekers (Fedasil), conform de wet over gender mainstreaming van 2007.  

 Bestendig het AMIF project "GBV & Asylum"  door versterking van de basisopleiding van 

ondersteunend personeel voor GBV en het organiseren van intervisies. 

 Ontwikkel een GBV-traject voor elke vorm van geweld : verzeker je ervan dat elk centrum over een 

intern en operationeel protocol beschikt voor omgang met elke type van GBV, beginnend met 

seksueel- en partnergeweld. 

 Geef een basisopleiding aan elke nieuw personeelslid over de gender- en interculturele benadering, 

inclusief de GBV-thematiek en een aangepaste voortgezette opleiding voor o.a. directiepersoneel.  

 Ontwikkel en veralgemeen informatie/opleidingen met betrekking tot het relationeel, affectief en 

seksueel leven binnen de centra (zie de EVRAS-workshops, het R-sense project van het Rode Kruis 

Vlaanderen en Sensoa en principes met betrekking tot de rechten en de seksuele en reproductieve 

gezondheid). 

 Geef het management van de centra duidelijke richtlijnen met betrekking tot de terugbetaling van 

vervoersbewijzen zodat personen, geconfronteerd met GBV, externe ondersteuningsdiensten 

kunnen bezoeken. 

3. Aanbevelingen voor het CGVS en de Dienst Vreemdelingenzaken 

 Veralgemeen de volgende opleidingen voor CGVS-ambtenaren over: 

⎯ De werking van het traumatisch geheugen en de invloed ervan op de geloofwaardigheid van 

het migratieverhaal; 

⎯ Het continuum van geweld dat een persoon kan meemaken tijdens zijn/haar migratietraject 

(via het migratieverhaal); 

⎯ De onmogelijkheid om fysiek bewijs te leveren voor bepaalde vormen van geweld (gedwongen 

huwelijken en verkrachtingen in het land van herkomst,...). Zie de praktijken van het HCR over 

de samenwerking met de Staat i.v.m. bewijsvoering. 

 Heroverweeg de opvangprocedure en meer bepaald de verwachtingen en het verloop van het 

individuele onderhoud bij het CGVS om hierin een gender- en cultuursensitieve benadering te 

integreren ten aanzien van de VIB, rekening houdend met het traumatisch geheugen en de gevolgen 

hiervan. 

  

 Bevorder samenwerkingen met externe partners gespecialiseerd in problematieken die aan bod ko-

men in de workshops met de bewoners en/of workshops en opleiding voor het personeel van het 

centrum. 
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4. Aanbevelingen voor professionals betrokken bij de opvang van 

asielzoekers (v/m/x) (incl. justitie, politie, gezondheids- en psychosociale sectoren) 

 Sensibiliseer en voorzie opleiding voor de teams verantwoordelijk voor GBV dossiers. 

 Verzeker een betere coördinatie tussen initiatiefnemers van projecten, verenigingen, instellingen 

m.b.t. GBV-en migratieproblematiek om overlapping te voorkomen. 

 Voorzie opleidingen omtrent GBV voor tolken en culturele bemiddelaars (v/m/x) 

 Bevorder de multidisciplinaire aanpak en coördinatie tussen de verschillende actoren (sociaal, 

medisch, juridisch, organisatorisch) die mensen begeleiden die tijdens hun asielprocedure 

geconfronteerd worden met GBV. 

 Ondersteun personen (die GBV ervaarden) met de voorbereiding op hun onderhoud met het CGVS 

zodat ze op dat moment mondig genoeg zijn om hun volledige verhaal te doen. 

 Bevorder self care-praktijken en interne dialoog in VZWs en opvangcentra waar het personeel 

onder grote druk staat. 

5. Aanbevelingen voor Belgische migratie- en asielautoriteiten  

 Verbeter het toezicht-en de evaluatiemechanismen met betrekking tot gender mainstreaming in het 

Belgische asiel- en migratiebeleid. 

 Ontwikkel bindende wetgevende instrumenten en toezicht op de uitvoering ervan om eenvormige 

ondersteuning te verzekeren in het gehele opvangnetwerk. 

 Pak het wetgevende vacuüm aan met betrekking tot de status van ouders van minderjarige meisjes 

die asiel krijgen op basis van VGV.  

 Verbeter de toegang tot informatie en diensten voor migranten (v/m/x) geconfronteerd met GBV. 

 Verzeker structurele financiering voor VZWs en instellingen die vrouwelijke migranten, slachtoffers 

van GBV, opvangen/ondersteunen. 

 Heropen de psychologische cel van het CGVS voor een betere aanpak van psychologische kwes-

ties. 

 Zorg voor de opvang van mensen in de Dublin procedure om aangepaste ondersteuning te bieden 

gebaseerd op de waardigheid van de persoon die internationale bescherming zoekt. 

 Verleen automatische verblijfsstatus aan ouders wiens dochter als vluchtelinge erkend is om haar 

te beschermen tegen VGV. 
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6.  Aanbevelingen voor Europese instanties verantwoordelijk voor asiel 

en migratie op Europees niveau 

 Promoot en breid legale toegangswegen tot het grondgebied uit door middel van humanitaire of 

universitaire visa, met eventueel een versoepeling van bijvoorbeeld beursprogramma’s of 

arbeidsmobiliteit. 

 Ontwikkel gecoördineerde, niet-competitieve, flexibele en lange-termijn Europese financiering 

tussen nationale partners. 

 Blijf verderwerken aan de ratificatie van het Verdrag van Istanbul met name door de EU, maar ook 

aan de ondertekening ervan door landen buiten de Raad van Europa. 

 Verbeter de GBV-identificatiemechanismen tijdens het migratietraject. 
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Dankwoord 

Het organiserend comité dankt de 

partners en ondersteunend 

personeel: 

 European Family Justice Center Alliance 
(EFJCA) 

 INTACT asbl 

 isala asbl 

 La Maison plurielle 

 La Voix des femmes 

 Le Centre de planning familial des FPS de 
Namur (service « ça vaut pas l’coup ») 

 Le Monde selon les femmes 

 Liesbeth Kennes 

 Merhaba vzw 

 Payoké vzw 

 SOS Viol 

 Alle sprekers, moderators, leden van het 
GAMS België team, tolken en deelnemers 
(v/m/x).  

Het colloquium "Gender-Based Violence & 

Asylum: Look - Listen - Link" kreeg financiële 

steun van: 

GAMS België vzw 

Gabrielle Petitstraat, 6, 

1080 Brussel 

+ 32 2 219 43 40 |  info@gams.be   

www.gams.be 

mailto:info@gams.be
http://www.gams.be

