
13 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, 

over "het genderaspect in het onderzoek door de asielinstanties van asielaanvragen uit 

Afghanistan" (nr. 21340) 

13.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, bij het 

asielonderzoek door de asielinstanties is de informatiefiche die door de Cedoca ter 

beschikking wordt gesteld van het CGVS en de RvV heel belangrijk om na te gaan of het 

inroepen van de bescherming tegen vervolging al dan niet geloofwaardig kan worden geacht. 

De informatie die door deze dienst ter beschikking wordt gesteld, is dus cruciaal in de 

asielprocedure. 

In het recente UNHCR-rapport met betrekking tot vluchtelingen uit Afghanistan wordt 

uitvoering gewezen op de precaire situatie van vrouwen en kinderen in het land en de 

mogelijkheden die daardoor rijzen op het vlak van de toekenning van de vluchtelingenstatus 

of subsidiaire bescherming. Zo wijst het UNHCR-rapport op een verslechterde situatie in veel 

delen van het land op het vlak van vrouwenrechten en gendergerelateerde vervolging. De 

situatie schijnt zelfs nog te verergeren met het oog op de terugtrekking van de internationale 

troepenmacht, waarbij het huidige regime geneigd is om op het vlak van de vrouwenrechten 

toegevingen te doen aan de Taliban. 

Vrouwen lopen de volgende risico’s. Zij riskeren vooral slachtoffer te worden van seksueel en 

gendergerelateerd geweld, schadelijke traditionele praktijken zoals gedwongen huwelijken, 

uithuwelijken van minderjarige meisjes, eremoorden enzovoort. Zij riskeren ook beschouwd 

te worden als vrouwen die de goede zeden schenden, bijvoorbeeld door het niet dragen van de 

boerka. 

Naar verluidt zou het Cedoca-document dat als basis wordt gebruikt bij de behandeling van 

asielaanvragen uit Afghanistan, niet voorzien in specifieke informatie of toetsing van de 

gendergerelateerde risico's in het land. Voor een land als Guinee is dit wel zeer uitdrukkelijk 

opgenomen, terwijl dat voor Afghanistan niet het geval is. 

Afhankelijk van het land waarvan men afkomstig is, heeft men dus pech om als vrouw uit 

Afghanistan te komen en is men in het voordeel als men uit Guinee komt. 

  

Mevrouw de staatssecretaris, ik heb de volgende vragen. 

Klopt het dat de Cedoca-documenten met betrekking tot Afghanistan geen specifieke 

informatie of elementen van risico op gendergerelateerd geweld bevatten? Wordt bij de 

beoordeling van de asielaanvragen uit Afghanistan rekening gehouden met de specifieke 

risico's voor vrouwen en kinderen, zoals ook vermeld in de aanbevelingen van het UNHCR? 

Indien niet, dienen de richtlijnen op dit vlak dan niet te worden aangepast of hebt u dat al 

gedaan? Bent u daarmee bezig? 

13.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lanjri, het spijt mij 

dat ik in herhaling moet vallen, maar ik denk dat bepaalde organisaties via verschillende 

parlementsleden dezelfde vragen stellen en verhalen de wereld insturen. Ik zal ze telkens 



beantwoorden. Dat is mij niet te veel, maar het is merkwaardig dat de vragen van alle kanten 

komen. 

Eerst en vooral moet benadrukt worden dat het aan het Commissariaat-generaal voor 

Vluchtelingen en Staatlozen en in beroep aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

toekomt om in volle onafhankelijkheid te oordelen over de toepassingen van de 

internationaalrechtelijk vastgelegde definities van vluchtelingen en subsidiaire bescherming. 

Dat is zo bepaald in de wet die de asielprocedure vastlegt. Ik kan mij daarin niet mengen, 

want dat zou niet alleen onbehoorlijk zijn, maar ook onwettelijk. 

Nu wil ik enkele misverstanden de wereld uit helpen die in uw vragen aan bod komen. 

Naar alle waarschijnlijkheid refereert u in uw vraag aan het rapport betreffende de algemene 

veiligheidssituatie in Afghanistan. In dat rapport wordt een inschatting gemaakt van de 

algemene situatie en wordt niet ingegaan op bijzondere profielen. Naast dat rapport bestaan er 

ook andere rapporten, met instructies voor de behandeling van de bijzondere profielen, zoals 

de vrouwen, minderjarigen enzovoort. 

Cedoca stelt systematisch alle relevante informatie ter beschikking aan de protection officers 

door gebruik van verschillende kanalen. Dat doet Cedoca door de informatiedatabank InSite 

te voeden; relevante rapporten door te sturen, waaronder, maar niet beperkt tot, de publicaties 

van de Verenigde Naties en organen zoals UNHCR en Unicef; wekelijks nieuwsbrieven op te 

stellen; tweewekelijks een documentaire uit te zenden enzovoort. Onlangs heb ik nog een 

demonstratie van de nieuwe mogelijkheden van InSite bij het commissariaat gekregen. Die 

databank is werkelijk indrukwekkend. Van meer dan honderd landen krijgt de gebruiker 

meteen alle mogelijke informatie op het scherm, ook omtrent de situatie van 

minderheidsgroepen, vrouwen en meisjes, alle informatie die men wenst. Bij al die 

initiatieven werd enorm veel aandacht besteed aan mogelijk kwetsbare groepen, zoals 

vrouwen en minderjarigen, maar ook vanwege religieuze aard enzovoort. 

Het commissariaat-generaal heeft dat ook meermaals medegedeeld, maar desondanks blijven 

sommige organisaties geruchten verspreiden om het beleid van het commissariaat-generaal in 

een slecht daglicht te plaatsen. Zij trachten daardoor aan te tonen dat het commissariaat-

generaal een soort restrictief beleid zou voeren of blind zou zijn voor bepaalde kwetsbare 

groepen en hun problematiek. Dat is zeker niet het geval. 

Dergelijke negatieve campagnes resulteren eigenlijk in een pervers effect. Het resultaat van 

zo’n negatieve campagnes is dat mensen zich tot andere landen gaan wenden; landen die 

eigenlijk een restrictiever beleid voeren. Ze gaan met andere woorden naar een land waar de 

beschermingsgraad voor hen lager ligt en daardoor krijgt men een omgekeerd effect. 

Sommige mensen krijgen in die landen immers niet de bescherming die ze bij ons wel zouden 

krijgen. 

Men kan de mensen niet beletten om te doen of te zeggen wat ze menen te moeten doen of 

zeggen. Ik spreek deze argumenten echter met kennis van zaken tegen. Om die reden werd 

ook nog een werkbezoek voor mij en mijn medewerkers gepland waarbij er zal worden 

gewezen op de mogelijkheden inzake het consulteren tijdens de behandeling van het dossier 

en tijdens het opstellen van het advies door de protection officers. Men zal zich hierbij 

bovendien baseren op informatie uit meer dan 100 landen die werd gecheckt en aangevuld 

door onze diplomatieke diensten. Het gaat werkelijk over een schat aan informatie. 



13.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, kunt u mij een antwoord geven 

over het Cedoca-document? Bevat dit nu al dan niet de informatie? U zegt dat er ook andere 

informatiebronnen worden geraadpleegd. Hoe zit het echter met dat specifieke document 

waarnaar men verwijst? 

13.04 Staatssecretaris Maggie De Block: Cedoca verwijst niet naar een document, maar naar 

de studiedienst die het opzoekwerk doet. Alle geraadpleegde verslagen worden met 

bronvermelding in die databank van Cedoca bewaard en direct ter beschikking gesteld op het 

scherm van de protection officers. 

13.05  Nahima Lanjri (CD&V): Dit geldt ook voor Afghanistan? 

  

13.06 Staatssecretaris Maggie De Block: Het wordt dag na dag opgevolgd voor meer dan 100 

landen. Dit is een studiecentrum op zich. Het betreft dus geen document, maar wel een 

work in progress. Als er zich ergens een incident voordoet dan wordt daarvan een verslag 

opgesteld of het wordt gerapporteerd door de diplomatieke diensten. Die informatie wordt 

constant bijgewerkt. 

13.07  Nahima Lanjri (CD&V): Ook voor Afghanistan? 

13.08 Staatssecretaris Maggie De Block: Afghanistan is een enorm land dat is opgedeeld in 

verschillende streken en regio’s. Hetzelfde geldt voor Guinee. Bovendien wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen stedelijke gebieden of het platteland. Ook in een bepaald land 

worden er verschillen gemaakt. Dat is de reden waarom wij moeten weten waar de mensen 

precies vandaan komen. Er wordt bovendien veel belang gehecht aan de situatie van de 

meisjes en de vrouwen, en alle andere mogelijke minderheidsgroepen of kwetsbare groepen. 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 


