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1.1. Vaststelling van de feiten

• Trauma
- Rekening houden met stukken uit administratief dossier en
in het bijzonder gehoorverslag CGVS
- Verschijning en verklaringen ter terechtzitting
- Medische attesten
- gesteund op diepgaand medisch/psychologisch onderzoek
- gebaseerd op meer dan eigen verklaringen asielzoeker
- expertise arts/psycholoog, totstandkoming diagnose, gehanteerde
methode, etc…
- invloed van trauma op mogelijkheid tot afleggen verklaringen
- Istanbul-protocol, chapter VI, “psychological evidence of torture”

Rechtspraak RvV
RvV 2 maart 2017, nr. 183303 - Afghanistan
• Attesten psychologische problemen en PTSD
• RvV: mogelijk gebaseerd op eigen verklaringen + geen diepgaand
medisch onderzoek
weigering VL + weigering SB

RvV 14 december 2016, nr. 179424 - Libanon
• Attest maakt melding van trauma en geheugenproblemen hierdoor
• RvV: uit gehoorverslag blijken echter geen (cognitieve) problemen
weigering VL + weigering SB

RvV 11 oktober 2013, nr. 111787 - Afghanistan
• Tijdens de procedure bij RvV werden psychologische problemen
duidelijk
• RvV: CGVS niet in mogelijkheid hiermee rekening te houden
vernietiging, teruggezonden naar CGVS
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1.1. Vaststelling van de feiten
• Jonge leeftijd
- Bij twijfel over minderjarigheid
Dienst Voogdij

leeftijdsonderzoek door

- beroep bij Raad van State < 60 dagen na betekening beslissing
Dienst Voogdij
- geen beroep mogelijk bij de RvV

- Onjuiste verklaringen over de leeftijd kunnen concrete
gevolgen hebben voor geloofwaardigheid asielproblemen

Rechtspraak RvV
RvV 30 maart 2017, nr. 184906 - Afghanistan
• Meerderjarig volgens Dienst Voogdij
• CGVS: beweerde vrees voor “bacha bazi”-praktijken (voor jongens
tussen 11-16 jaar) niet geloofwaardig gezien asielzoeker volgens
leeftijdsonderzoek toen reeds 19 jaar
• RvV: het resultaat van medische analyse Dienst Voogdij kan niet in
deze procedure worden betwist, wel bij RvS
weigering VL + weigering SB
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1.2. Kwetsbaar profiel:
methode dossierbehandelaar
• CGVS houdt rekening met de specifieke omstandigheden van
de asielzoeker, in het bijzonder wanneer hij behoort tot een
kwetsbare groep
• ambtenaren CGVS worden opgeleid over het verhoren van
asielzoekers, over interculturele communicatie en over de
specifieke behoeften van de kwetsbare groepen
Art. 3 §2, 4 §1 Koninklijk besluit van 11 juli 2003
Art. 15.3 a) Procedurerichtlijn (2013/32/EU)
Art. 20.3 Kwalificatierichtlijn (2011/95/EU)

Rechtspraak RvV
RvV 28 mei 2014, nr. 124985 - Angola
• 13 jaar bij aankomst, beland in prostitutienetwerk, kind gekregen,
mogelijk traumatische ervaringen
• RvV: bij gehoor CGVS niet gewezen op belang van bewijs van
mishandelingen, geen termijn gegeven om nog bewijs neer te leggen
vernietigd, teruggezonden naar CGVS

RvV 24 januari 2012, nr. 73852 - Mauritanië
• Minderjarige, ongeschoolde asielzoekster, die binnenshuis leefde
• CGVS: vragen tijdens gehoor over verkiezingen en over vertaling
termen in taal die zij niet sprak
• RvV: vraagstelling CGVS niet aangepast aan profiel
vernietigd, teruggezonden naar CGVS
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Rechtspraak RvV
RvV 29 april 2011, nr. 60648 - Afghanistan
• 15 jaar bij vlucht, niet uit landbouwfamilie
• CGVS: vragen tijdens gehoor over militaire confrontaties,
parlementsleden, commandanten, prijs van graan- of
landbouwgewassen, wanneer papaver gezaaid of geoogst werd
• RvV: vraagstelling CGVS niet aangepast aan profiel (vragen gericht op
de ruimere leefomgeving en kennis die van een volwassen geschoolde
man, in plaats van op onmiddellijke leefwereld van minderjarige)
vernietigd, teruggezonden naar CGVS

1.2. Kwetsbaar profiel:
invloed op beoordeling verklaringen
• Soepelere beoordeling bij gebreken in verklaringen
UNHCR: meer nadruk op objectieve vrees
(Handbook and Guidelines §209, 211, 217)

• Bewijslast en voordeel van de twijfel
UNHCR: minder zware bewijslast, vrijere toepassing voordeel van de twijfel
(Handbook and Guidelines §210, 219)

• Als causaal verband tussen kwetsbaarheid en gebreken in
verklaringen aangetoond
• Rekening houden met (sociale) omgeving asielzoeker
UNHCR: rekening houden met verklaringen van vrienden, familieleden, vluchtelingen
waarmee asielzoeker optrekt, etc…
(Handbook and Guidelines §210, 217)
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Rechtspraak RvV
RvV 17 februari 2011, nr. 56215 - Kosovo
• Attest: schizofrene psychose, PTSD met psychotische inhoud
• Ter zitting: verwarde geestestoestand
• RvV: tegenstrijdige verklaringen gehoor CGVS kunnen hem niet
worden toegerekend rekening houden met verklaringen neef
weigering VL + weigering SB

RvV 12 juni 2017, nr. 172347- Afghanistan
• 10-12 jaar bij vlucht, gescheiden van moeder, 8 jaar rondgedoold in
Italië
• RvV: gelet op profiel en summiere en verwarde verklaringen
asielzoeker rekening houden met elementen en gegevens
weergegeven andere familieleden
vernietigd, teruggezonden naar CGVS

Rechtspraak RvV
RvV 4 juli 2017, nr. 189393 - Somalië
• CGVS hecht geen geloof aan herkomst uit Goob Weyn, Somalië
• In verzoekschrift en ter zitting geeft verzoeker toe gelogen te hebben
over herkomst en relaas
• RvV: verzoeker was bij vertrek 14 jaar en beïnvloedbaar, dient
opnieuw gehoord te worden
vernietigd, teruggezonden naar CGVS

RvV 12 januari 2017, nr. 180696 - Pakistan
• CGVS hecht geen geloof aan asielrelaas
• Attesten ter zitting: PTSD en sociale isolatie
• RvV: niet aangetoond dat diagnoses hem zouden belemmeren
coherente verklaringen af te leggen
geen causaal verband tussen
geestestoestand en incoherenties en gebrek aan logica in asielrelaas
weigering VL + weigering SB
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Rechtspraak RvV
RvV 12 juni 2017, nr. 185642 - Afghanistan
• CGVS hecht geen geloof aan beweerde omstandigheden seksueel
misbruik
• Bij verzoekschrift: informatie over “Trauma, geloofwaardigheid en
bewijs in de asielprocedure” van BCHV
• RvV: houdt rekening met jonge leeftijd ten tijde van misbruik, invloed
opgelopen trauma op geheugen, schaamte en interculturele barrières
verschoning voor gebreken in verklaringen
toepassing artikel 48/7 Vreemdelingenwet
erkenning VL

RvV 14 februari 2014, nr. 118915 - Ghana
• CGVS hecht geen geloof aan homoseksualiteit
• RvV: gelet minderjarigheid, kunnen opvallende verklaringen niet als
ongeloofwaardig bestempeld worden
erkenning VL

1.2. Kwetsbaar profiel:
invloed op beoordeling verklaringen
• Beoordelen gebreken in verklaringen gebeurt steeds in
concreto en naargelang werkelijk maturiteitsniveau van
asielzoeker, rekening houdend met persoonlijke, familiale en
culturele achtergrond
(UNHCR Handbook and Guidelines §210, 217)

• Nuances: minderjarig - jong - onderscheidingsvermogen meerderjarig
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Rechtspraak RvV
RvV 25 oktober 2016, nr. 176834 - Guinee
• Meerderjarig volgens Dienst Voogdij
• RvV: houdt rekening met minderjarigheid ten tijde van asielfeiten,
psychologische kwetsbaarheid en gebrek aan maturiteit voordeel
van de twijfel
erkenning VL

RvV 8 november 2016, nr. 177421 - Somalië
• Jonge asielzoeker, 14-15 jaar bij asielfeiten, 18 jaar bij gehoor CGVS
• CGVS: hecht geen geloof aan herkomst uit Qoryooley, Lower
Shabelle, Zuid- en Centraal-Somalië
• RvV: gebrekkige en ondoorleefde verklaringen over eigen onmiddellijk
waarneembare, actuele, elementaire en visuele leefwereld, zoals
leven onder Al-Shabaab en hongersnood in regio, terwijl hij wel
andere (ingestudeerde) kennis had
weigering VL + weigering SB

Rechtspraak RvV
RvV 28 november 2012, nr. 92325 - Congo
• Minderjarigheid ten tijde van gehoor CGVS (17 jaar) niet betwist
• CGVS: hecht geen geloof aan vrees voor tante die hem beschuldigt
van moord op nicht door tovenarij
• RvV: ondanks minderjarigheid, had asielzoeker door opleidingsniveau
en leeftijd spontane en gedetailleerde verklaringen moeten kunnen
afleggen over tante, familieleden, verblijfplaatsen, ziekte en dood van
de nicht
weigering VL + weigering SB
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1.2. Kwetsbaar profiel:
vervolgingsgrond of risico op zich
• Vrees voor vervolging of risico op ernstige schade omwille
van kwetsbaar profiel

• Kwetsbaar profiel & inroepen nationale bescherming

• Kwetsbaar profiel & intern vestigingsalternatief

Rechtspraak RvV
RvV 2 juli 2013, nr. 106216 - Kenia
• RvV: asielzoeker was op jonge leeftijd slachtoffer en getuige van
zwaar etnisch en electoraal geweld, gestaafd door medische attesten
• RvV: art. 48/7 Vreemdelingenwet
• RvV: aannemelijk dat alleenstaande, getraumatiseerde 16-jarige geen
bescherming zocht bij politie in Kenia, gelet op betrokkenheid van de
politie bij de etnische rellen
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Rechtspraak RvV
RvV 21 juni 2017, nr. 188692 - Afghanistan
• Ernstige mentale problemen en PTSD (geattesteerd door medischpsychologische verslagen)
• RvV: bij beoordeling art. 3 EVRM rekening houden met
omstandigheden eigen aan asielzoeker indien voldoende concreet en
aantoonbaar
• RvV: gelet op uiterst kwetsbaar profiel en de situatie van terugkeerders
risico op ernstige schade in geval van terugkeer naar Paghman,
Kabul provincie, Afghanistan
weigering VL + toekenning SB

2. Bijzonderheden trauma:
als bewijs voor asielproblemen
• Opgelopen trauma bewijst volgens asielzoeker de beweerde
asielfeiten
art. 48/7 Vreemdelingenwet

• Arts/psycholoog kan nooit met volledige zekerheid de
precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarbij
psychologische problemen werden opgelopen
- gesteund op diepgaand medisch/psychologisch onderzoek
- gebaseerd op meer dan eigen verklaringen asielzoeker
- expertise arts/psycholoog, totstandkoming diagnose, gehanteerde
methode, etc…
- Istanbul-protocol, chapter VI, “psychological evidence of torture”
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Rechtspraak RvV
RvV 11 januari 2017, nr. 180570 - Irak
• PTSD en geheugenproblemen volgens attest
• Verzoekschrift: psychologische problemen omwille van zijn
aanwezigheid bij aanval op de basis van Speicher, waar soldaten van
het Iraaks leger werden geëxecuteerd door IS
• RvV: uit attest kan niet worden afgeleid dat de psychiatrische
problemen werden opgelopen omwille van de beweerde asielfeiten,
temeer gezien verzoeker verklaarde te hebben kunnen ontsnappen
aan de aanval op de basis van Speicher
• RvV: attest erg beperkt en summier, geeft niet aan op welke wijze
men tot de complexe diagnose van PTSD is gekomen
weigering VL + weigering SB

3.1. Bijzonderheden jonge asielzoekers:
procedurele waarborgen
• Enkel voor minderjarigen!

• Gehoor CGVS (art. 2, 2de lid, 14 §2 Koninklijk besluit van 11 juli 2003)
– door ambtenaar die beschikt over “de vereiste kennis met
betrekking tot de bijzondere noden van minderjarigen”
– in aanwezigheid van persoon die ouderlijk gezag of de (bijzondere)
voogdij uitoefent

• Procedure RvV
– persoon die ouderlijk gezag of de (bijzondere) voogdij uitoefent
wordt ter zitting opgeroepen
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Rechtspraak RvV
RvV 28 november 2014, nr. 134253 - Gambia
• Asielzoeker beweerde minderjarig te zijn, kreeg op DVZ infobrochure
over minderjarigheid en botscan
• Dienst Voogdij werd niet op hoogte gebracht
geen botscan, geen
voogd
• Gehoor CGVS zonder voogd
• RvV: substantiële onregelmatigheid die door RvV niet kan worden
hersteld
vernietigd, teruggezonden naar CGVS

RvV 1 september 2014, nr. 128483 - Bangladesh
• Niet-begeleide minderjarige
• Verzoekschrift: geen rekening gehouden met profiel
• RvV: bijgestaan door voogd, gehoor door gespecialiseerde
dossierbehandelaar, in de bestreden beslissing gewezen op
Kinderrechtenverdrag
weigering VL + weigering SB

3.2. Bijzonderheden jonge asielzoekers:
belang van het kind
•

Art. 24.2 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie:

•

Art. 18 Kwalificatierichtlijn (2011/95/EU):

•

Art. 3 Kinderrechtenverdrag:

•

Art. 22bis Grondwet:

“Bij
alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door
overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële
overweging.”
“Het „belang van het kind” dient bij de
uitvoering van deze richtlijn een van de hoofdoverwegingen van de lidstaten te zijn,
overeenkomstig het [Kinderrechtenverdrag]. Bij de beoordeling van het belang van het kind
dienen de lidstaten met name terdege rekening te houden met het beginsel van eenheid van
gezin, het welzijn en de sociale ontwikkeling van de minderjarige, overwegingen van veiligheid en
de opvattingen van de minderjarige, in overeenstemming met zijn leeftijd en maturiteit.”
“Bij alle maatregelen betreffende kinderen […] vormen
de belangen van het kind de eerste overweging.”
“Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing

die het kind aangaat.”
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Rechtspraak RvV
RvV 17 januari 2013, nr. 95277 - Afghanistan
• Problemen in Gazni
• CGVS: kan naar familie/vrienden in Kabul
• RvV: in lijn met het Kinderrechtenverdrag is centrum belangen
minderjarige in de eerste plaats gelegen bij ouders
risico moet
beoordeeld worden ten aanzien van Gazni, waar ouders wonen
weigering VL + toekenning SB

RvV 3 februari 2016, nr. 161305 - Afghanistan
• Asielaanvraag van echtgenoten met dochter
• Verzoekschrift wijst op art. 22bis Grondwet, art. 24.2 Handvest en art.
18 Kwalificatierichtlijn inzake de dochter
• RvV: art. 22bis Grondwet heeft geen directe werking
• RvV: de algemene overweging dat het belang van het kind de eerste
overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat, doet geen
afbreuk aan de eigenheid van het asielrecht
weigering VL + weigering SB

Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?
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