Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
omvat vrouwelijke genitale verminking (VGV)
alle ingrepen aan de uitwendige genitaliën van
vrouwen, waarbij die geheel of gedeeltelijk
worden verwijderd of gewijzigd omwille van
culturele of andere niet-therapeutische redenen.
Het heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid
van meisjes en vrouwen.

Steun ons!
Bankrekening BE48 3630 4791 6727
Onze gedetailleerde en gecontroleerde
jaarrekeningen worden gepubliceerd op

VGV is een schending van de fundamentele rechten.
Het is bij wet verboden in verschillende landen,
waaronder België.
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BE 48 3630 4791 6727

Dit project bestaat dankzij de steun van het Europees
Vluchtelingenfonds (EVF) en van het Fonds Hope for
Girls, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

JURIDISCHE HULPVERLENING MET BETREKKING
TOT VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN,
GEDWONGEN HUWELIJKEN EN
EERGERELATEERD GEWELD

Contreet wil INTACT de bescherming van meisjes en
vrouwen die slachtoffer zijn of het risico lopen op VGV
verbeteren door:

De missie van INTACT is het beschermen van vrouwen en
meisjes tegen VGV en hieraan verbonden vormen van geweld
(zoals gedwongen huwelijken of eergerelateerd geweld) met
respect voor de internationale, Europese en nationale normen
door:

• Juridische consultaties in het kader van de
asielprocedures.

»

Bijvoorbeeld : U bent advocaat of sociaal werker in
een opvangcentrum en wil zo goed mogelijk de belangen
verdedigen van een vrouw of meisje dat besneden is of
hier het risico toe loopt.

• Advies aangaande de vaststelling van besnijdenis of
het risico tot besnijdenis,
Het onderzoek naar en het ontwikkelen van
juridische middelen;
Het verdedigen van de rechten op
beleidsniveau;
Het opleiden en vormen van professionals;

+

Het uitwerken van een multidisciplinaire
aanpak met de verschillende actoren die
worden geconfronteerd met VGV.

INTACT WAAKT EROVER DAT DE STRIJD TEGEN
VGV EEN PRIORITEIT BLIJFT VAN DE POLITIEKE
VERANTWOORDELIJKEN.

Met name wat de evaluatie van het risico betreft, het al
dan niet opheffen van het beroepsgeheim, de keuze inzake
beschermingsmiddelen of de eventuele melding aan het
parket.

»

Bijvoorbeeld : U vreest dat een leerling tijdens de
schoolvakantie zou kunnen worden verminkt bij terugkeer
naar haar land van herkomst (opgelet, de etnische origine
of nationaliteit op zich volstaan niet om een situatie aan
te melden. Deze elementen kunnen hooguit aanzetten tot
een grondiger onderzoek.);

»

Bijvoorbeeld : U bent arts of verpleegkundige en stelt
vast dat een jong meisje zopas werd besneden. U vreest
dat haar zusje hetzelfde zou meemaken;

»

Bijvoorbeeld : U vreest dat een familielid uw dochter/
kleindochter/zus wil onderwerpen aan deze praktijk en
weet niet hoe u haar kan beschermen.

• Ter beschikking stellen van hulpmiddelen
(rechtspraak, handleidingen, brochures, ...) om
advocaten en andere professionelen te ondersteunen bij
asielprocedures en meldingen. Bekijk de databank op onze
website: www.intact-association.org

@ DEZE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN BEKOMEN VIA:
MAIL: CONTACT@INTACT-ASSOCIATION.ORG
TELEFOON: 02/539.02.04

Artikel 409
van het Strafwetboek
§ 1. Hij die eender welke vorm van verminking
van de genitaliën van een persoon van het vrouwelijk
geslacht uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert, met
of zonder haar toestemming, wordt gestraft met
gevangenisstraf van drie jaar tot vijf jaar.
De poging wordt gestraft met gevangenisstraf van acht
dagen tot een jaar.
Met dezelfde straf wordt gestraft hij die aanzet tot
eender welke vorm van verminking van de genitaliën van
een persoon van het vrouwelijk geslacht of er, direct of
indirect, schriftelijk of mondeling reclame voor maakt of
doet maken, uitgeeft, verdeelt of verspreidt (...)

