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Voorstelling vzw INTACT

Intact vzw


Juridisch expertisecentrum mbt VGV/andere vormen van
geweld die ermee gelinkt zijn (bv. gedwongen huwelijk, …)



Missie = bescherming van vrouwen en meisjes die het
slachtoffer zijn of dreigen te worden van VGV



Hoe?
§
§
§
§

Juridische bijstand
Opleidingen en colloquia
Sensibilisering / Politiek pleidooi
Onderzoek & ontwerpen van tools

Vrouwenbesnijdenis en
mensenrechten

Vrouwenbesnijdenis en mensenrechten
= schending van fundamentele mensenrechten:
 Recht op leven
 Recht om niet gefolterd te worden of om geen wrede, onmenselijke
en vernederende behandelingen te ondergaan
 Recht op vrijheid en veiligheid
 Recht op gezondheid
 Recht op fysieke en geestelijke integriteit
 Recht op gelijkheid en non-discriminatie
 Bescherming tegen slechte behandeling van kinderen
à Specifieke vrouwen- en kinderrechtenverdragen

Vrouwenbesnijdenis en fundamentele
rechten
Internationale instrumenten







Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM) van 1948
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO) van 1966
Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) van 1966
Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van discriminatie ten aanzien van vrouwen (CEDAW) van 1979
Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en andere straffen of wrede, onmenselijke en vernederende
behandelingen (CAT) van 1984
Internationaal verdrag voor de Rechten van het Kind (ICRC) van 1989

Regionale instrumenten
Europese Unie:

EU-Handvest van de grondrechten van 2000
Raad van Europa:
 Europees verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
van 1650
 Conventie van Istanbul, van 2011
Afrikaanse Unie:
 Protocol over de Vrouwenrechten in Afrika (Protocol van Maputo), 11 juli 2003

Vrouwenbesnijdenis en fundamentele rechten
Ø Verplichtingen van de staat
o Respecteren: geen inbreuk maken op de uitoefening van de rechten
o Beschermen: voorkomen dat derden zich mengen in de uitoefening van de rechten
o Verwezenlijken: passende maatregelen nemen voor een volledige uitoefening van de
rechten.

Voorbeeld VGV
Respecteren

Beschermen

Verwezenlijken

Geen gemedicaliseerde
besnijdenissen organiseren

Ervoor zorgen dat derden,
inclusief de ouders, geen
meisjes besnijden

Een sensibiliserings- en
preventiebeleid opstellen

Vrouwenbesnijdenis en fundamentele
rechten
Internationale bescherming
o

Principe van non-refoulement:
het verbod op terugzending naar een land
waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft
of waar zijn leven of veiligheid in gevaar zijn.

Asielrecht

Nationale bescherming
üWettelijke maatregelen en strafbepalingen
om VGV te verbieden en te bestrijden.
üNationale Actieplannen, beleidslijnen

Internationale Bescherming

Internationale bescherming
= asielrecht
Vluchteling = een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens
zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale
groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij
de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit
hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen
nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone
verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde
vrees, niet wil terugkeren (...)’
( < Conventie van Genève betreffende de status van vluchteling van 28 juli
1951; Vreemdelingenwet van 15 December 1980)
à

Eens erkend als vluchteling: Controlemechanisme CGVS

Internationale bescherming
Verschillende gevallen
o
o
o

Intacte vrouwen uit landen waar vrouwenbesnijdenis bestaat
Vrouwen die besneden zijn maar vrezen voor een andere vorm van gendergerelateerde
vervolging
Vrouwen die bedreigd worden
o
o

o
o

Bij verzet tegen de praktijk
Bij weigering zelf besnijdster te worden

Ouders van een intact meisje
Vrouwen die chirurgie gehad hebben en een nieuwe besnijdenis vrezen bij terugkeer

Nationale Bescherming

Nationale bescherming:
Strafrechtelijk verbod
Sinds 2001 : specifieke bepaling rond VGV
Art. 409 Sw
Hij die eender welke vorm van verminking van de genitaliën van een
persoon van het vrouwelijke geslacht, uitvoert, vergemakkelijkt of
bevordert, met of zonder de toestemming van deze persoon, zal
bestraft worden met een gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar.
De poging zal bestraft worden met een gevangenisstraf van 8 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, of verspreidt.

Strafrechtelijk verbod
 Extraterritoriale bevoegdheid van België:
De daders (ouders en/of besnijdster) kunnen vervolgd worden
voor een besnijdenis uitgevoerd in België, in Europa of in Afrika
voor zover de dader in België gevonden is (art. 10ter Sv).
 Verjaringstermijn =15 jaar
Termijn begint slechts te lopen vanaf de dag waarop het
slachtoffer de leeftijd van 18 jaar bereikt

Strafrechtelijk verbod
§

Straf: 3 tot 5 jaar
voor de auteur of elke persoon die dergelijke verminking heeft
uitgevoerd, vergemakkelijkt of bevorderd
§ Bijvoorbeeld:
Echtgenoot die besnijdenis eist voor het huwelijk, ouders of andere
familieleden die de besnijdenis organiseren

§

Verzwarende omstandigheden

Minderjarige (5-7j), ernstige gevolgen (5-10j), met winstoogmerk (5-7 j),
met de dood als gevolg (5-15j)

§

Al dan niet instemming is onbelangrijk

Strafrechtelijk verbod
§

Sinds ontstaan van de wet (2001) enkele klachten, maar
er werd nog geen veroordeling uitgesproken
REDENEN:
o
o
o
o
o
o
o

§

Taboesfeer
Loyauteit tav familie, angst voor repressailles
Respect beroepsgeheim
Weinig kennis over vrouwenbesnijdenis of strafwetboek
Geen waakzaamheid bij vertrek naar thuisland
Geen herkenning van signalen of klachten
Malaise tav “culturele praktijk” door professionals

Wel een belangrijk preventiemiddel

Jeugdbescherming
Ø

VGV moet aanzien worden als een vorm van kindermishandeling

Ø
•

Gemeenschapsgerelateerde materie:
Decreet Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013 (uitvoeringsbesluit 21
februari 2014)

Ø

Wet op de jeugdbescherming van 8 april 1965

Jeugdbescherming


Toegang tot de jeugdhulpverlening





Gepast omgaan met verontrustende situaties:






Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: eerstelijnsdiensten
Niet rechstreeks toegankelijke jeugdhulp: intersectorale toegangspoort

"De jeugdhulp ondersteunt de individuele jeugdhulpaanbieders in het omgaan met
verontrustende situaties. Als jeugdhulpaanbieders gemotiveerd inschatten dat ze zelf niet
langer de ontwikkelingskansen of de integriteit van de minderjarige of van een of meer leden
van het gezin waartoe de minderjarige behoort, kunnen vrijwaren, richten ze zich tot een
gemandateerde voorziening met behoud van de toepassing van artikel 458bis van het
strafwetboek.
Gemandateerde voorzieningen: Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en
Ondersteuningscentrum Jeugdhulp

Gerechtelijke jeugdhulpverlening (parket en rechtbank) (referentiemagistraten)

Jeugdbescherming


Rol medisch personeel




Het herkennen van het risico op VGV;
Dit onderwerp en het risico bespreekbaar maken met de ouder(s);
Bij mogelijke risicosituaties of vermoedens van uitgevoerde VGV:
Advies inwinnen (intern of extern);
 Samenwerken met andere professionals, bv. CLB, in
overeenstemming met de regels over het beroepsgeheim;
 Melden aan gemandateerde voorzieningen;
 Melden aan parket, in overeenstemming met de regels over het
beroepsgeheim


Beroepsgeheim

Beroepsgeheim
Ø

Art. 458 Sw.: Zwijgplicht voor elke persoon die uit hoofde van zijn beroep
kennis heeft van geheimen die hem toevertrouwd worden



Ø


MAAR:
1°)
ü
ü
ü



Van openbare orde
Bescherming vertrouwensrelatie

2°)
ü
ü
ü

art.422 bis Sw: Verplichting tot hulp aan personen in nood (schuldig verzuim)
Gevaar is ogenblikkelijk, dreigend en reëel
Hulpverleningsplicht
Interventie is mogelijk zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen
Noodtoestand (als rechtvaardigingsgrond

actuele en concrete nood
er bestaat geen andere weg om het gevaar te vermijden
het geschonden belang moet een geringere waarde hebben dan het te vrijwaren belang

Beroepsgeheim
3°)

Gedeeld beroepsgeheim

5 voorwaarden:
ü De persoon informeren
ü In de mate van het mogelijke, met akkoord van de persoon, behalve in het hoogste belang van
het kind.
ü De hulpverlener zijn allen gebonden aan het beroepsgeheim
ü Gemeenschappelijke missie
ü De informatieoverdracht is strikt noodzakelijk ter bescherming van het (potentieel) slachtoffer.

Specifiek voorzien in het Vlaams Decreet integrale jeugdhulp (art 32 Kaderdecreet)

Beroepsgeheim
Ø

Opheffen van het beroepsgeheim– Art. 458bis Sw.

= Mogelijkheid om de feiten te melden als
Slachtoffer is minderjarige EN
Misdrijf is gepleegd EN
HETZIJ:

Ø
Ø
Ø
Ø

Tekenen van een gewichtig en reêel gevaar voor andere minderjarigen
ü Proportionaliteitsbeginsel: Geen andere mogelijkheden om de integriteit te
beschermen (alleen of met behulp van anderen)
Mogelijkheid om het Parket van de Procureur des Konings te informeren.
Ø

•

Ernstig en dreigend gevaar voor de fysieke of psychische integriteit van de
minderjarige OF

Beroepsgeheim
Nieuw wetsvoorstel unaniem goedgekeurd op 31 mei 2018:


Uitbreiding Spreekrecht:
Mogelijkheid voor zorgverleners en medici om hun beroepsgeheim te verbreken
bij VGV, ongeacht de leeftijd of positie van het slachtoffer.



Verplichte registratie van VGV in het medisch dossier van de patient.

Contact
INTACT vzw
http://www.intact-association.org/nl/
Hoofdkantoor Brussel
Paleizenstraat 154
1030 Brussel
Tel: ++32(0)499 83 29 42
Fax: +32 (0)2 215 54 81
contact@intact-association.org

Bedankt!
Vragen?
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