VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING (VGV)
HANDLEIDING MET GOEDE PRAKTIJKEN
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Handleiding met goede praktijken voor de preventie en bescherming van meisjes en vrouwen
die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van vrouwelijke genitale verminking


ACRONIEMEN

ANG

Algemene Nationale Gegevensbank

B.W.

Burgerlijk Wetboek

CAW

Centrum Algemeen Welzijnswerk

CeMAViE

Centre Médical d'Aide aux Victimes de l'Excision

CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding

FJC

Family Justice Center

Ger.W.

Gerechtelijk Wetboek

GV

Gemandateerde Voorzieningen

IFG

Intra-familiaal Geweld

IJH

Integrale Jeugdhulp

JAC

Jongeren Advies centrum

KB

Koninklijk Besluit

K&G

Kind en Gezin

NB

Nota bene

OCJ

Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

PV

Proces Verbaal

Sv.

Wetboek van Strafvordering

Sw.

Strafwetboek

VGV

Vrouwelijke genitale verminking

VK

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

VOS

Verontrustende opvoedingssituatie

V.T.Sv.

Voorafgaande Titel bij het Wetboek van Strafvordering


TOEPASSELIJKE WET
T

ELIJKE BEPALINGEN

STRAFWETBOEK

Artikel 409

Artikel 422bis

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.

Met gevangenisstraf van acht dagen tot (een jaar) en met
geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] of met een van
die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert,
hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen.

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.
Indien de verminking uitgevoerd wordt op een minderjarige of met
een winstoogmerk, is de straf opsluiting van vijf jaar tot zeven
jaar.
Indien de verminking een ongeneeslijk lijkende ziekte of een
blijvende arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, is de straf
opsluiting van vijf jaar tot tien jaar.
Wanneer de verminking zonder het oogmerk om te doden, toch
de dood ten gevolge heeft, is de straf opsluiting van tien jaar tot
vijftien jaar.
Is de in § 1 bedoelde verminking op een minderjarige of een persoon die uit hoofde van zijn lichaams- of geestestoestand niet
bij machte is om in zijn onderhoud te voorzien, uitgevoerd door
zijn vader, moeder of andere bloedverwanten in de opgaande lijn,
of door enige andere persoon die gezag heeft over de minderjarige of de onbekwame, of door een persoon die hen onder zijn
bewaring heeft, of door een persoon die occasioneel of gewoonlijk
samenwoont met het slachtoffer, dan wordt het minimum van de
bij de §§ 1 tot 4 bepaalde straffen verdubbeld in geval van gevangenisstraf en met twee jaar verhoogd in geval van opsluiting.

Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder
ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen. Heeft de verzuimer
niet persoonlijk het gevaar vastgesteld waarin de hulpbehoevende verkeerde, dan kan hij niet worden gestraft, indien hij
op grond van de omstandigheden waarin hij werd verzocht te
helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig was of dat er
gevaar aan verbonden was.
De straf bedoeld in het eerste lid wordt op twee jaar gebracht
indien de persoon die in groot gevaar verkeert, minderjarig is of
een persoon is van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van
de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of
geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader
bekend was.

Artikel 458
Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde
van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun
zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat
zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire
onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het
geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken,
worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes
maanden en met geldboete van honderd [euro] tot vijfhonderd
[euro].



Artikel 458bis

Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep
houder is van geheimen en hierdoor kennis heeft van
een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 371/1 tot 377,
377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1 en 2, 392 tot 394, 396 tot
405ter, 409, 423, 425, 426 en 433quinquies, gepleegd op een
minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is ten gevolge
van zijn leeftijd, zwangerschap, partnergeweld, een ziekte dan
wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid
kan, onverminderd de verplichtingen hem opgelegd door arti-

kel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de procureur
des Konings, hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar
bestaat voor de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen, hetzij
wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar
dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het
slachtoffer worden van de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen
kan beschermen.

BURGERLIJK WETBOEK
Artikel 374
§ 1. Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk
gezag gezamenlijk uitoefenen en geldt het in artikel 373, tweede
lid, bepaalde vermoeden.
Bij gebreke van overeenstemming over de organisatie van de
huisvesting van het kind, over de belangrijke beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn opvoeding, zijn opleiding en zijn
ontspanning en over de godsdienstige of levensbeschouwelijke
keuzes of wanneer deze overeenstemming strijdig lijkt met het
belang van het kind, kan de bevoegde familierechtbank de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van
beide ouders.
Hij kan eveneens bepalen welke beslissingen met betrekking tot
de opvoeding alleen met instemming van beide ouders kunnen
worden genomen.
Hij bepaalt de wijze waarop de ouder die niet het ouderlijk gezag
uitoefent, persoonlijk contact met het kind onderhoudt. Dat persoonlijk contact kan enkel om bijzonder ernstige redenen worden geweigerd. De ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent,
behoudt het recht om toezicht te houden op de opvoeding van het
kind. Hij kan bij de andere ouder of bij derden alle nuttige informatie hieromtrent inwinnen en zich in het belang van het kind tot
de familierechtbank wenden (…).
Artikel 374/1 (nog niet in werking getreden-onbepaald)
De ouder aan wie het gezag over de persoon van het kind is toevertrouwd, ofwel luidens de in artikel 1288 van het Gerechtelijk
Wetboek bedoelde overeenkomst die werd gehomologeerd met
toepassing van artikel 1298 van hetzelfde Wetboek, ofwel inge-

volge de overeenstemming tussen de ouders die werd bekrachtigd overeenkomstig artikel 1256 van hetzelfde Wetboek, ofwel
bij beslissing van de voorzitter van de rechtbank rechtsprekend in
kortgeding, overeenkomstig artikel 1280 van hetzelfde Wetboek,
ofwel bij rechterlijke uitspraak met toepassing van de artikelen 223 of 374, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, mag de
rechter verzoeken voor te schrijven dat op het op naam van het
kind afgegeven identiteitsdocument en paspoort wordt vermeld
dat het zonder de instemming van die ouder geen buitengrens
mag overschrijden van de ruimte als bepaald in de Overeenkomst
van 19 juni 1990 ter uitvoering van het tussen de regeringen van
de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek
Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen
gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de
controles aan de gemeenschappelijke grenzen.
Als het ouderlijk gezag gezamenlijk door de vader en de moeder
van het kind wordt uitgeoefend, komt het recht om te verzoeken
om de toevoeging van de in het eerste lid bedoelde vermelding
toe aan die ouder over wie de rechter heeft bepaald dat het kind
in het bevolkingsregister wordt ingeschreven als hebbende aldaar
zijn hoofdverblijf.
Op verzoek van degene die het omgangsrecht heeft in de zin van
artikel 5 van het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, opgemaakt te
‘s Gravenhage op 25 oktober 1980, kan de rechter beslissen dat
op het identiteitsdocument en op het paspoort van het kind wordt
vermeld dat ook de instemming van die persoon vereist is om de
minderjarige een buitengrens te laten overschrijden.
De rechter brengt de beslissing ter kennis van de ambtenaar van
de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind verblijft.



Artikel 374/2 (nog niet in werking getreden-onbepaald)

Artikel 387bis

De bevoegdheid om een op artikel 374/1 gebaseerd verzoek te
behandelen, berust bij de rechter bij wie een aan de gang zijnde
echtscheidingsprocedure aanhangig is gemaakt, en in alle andere
gevallen bij de bevoegde rechter.

In alle gevallen, en onverminderd de artikelen 584 en
1280 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de familierechtbank in het belang van het kind, op verzoek van beide ouders
of van één van hen, dan wel van de procureur des Konings, alle
beschikkingen met betrekking tot het ouderlijk gezag opleggen
of wijzigen, volgens het bepaalde in de artikelen 1253ter/4 tot
1253ter/6 van het Gerechtelijk Wetboek.

VOORAFGAANDE TITEL BIJ HET WETBOEK VAN DE STRAFPROCEDURE
Artikel 10ter
Eenieder kan in België vervolgd worden wanneer hij zich buiten
het grondgebied van het Rijk schuldig maakt aan:
1° (…)
2° een van de misdrijven bepaald in de artikelen 371/1 tot
377,377 quater en 409, van hetzelfde Wetboek, indien het feit
werd gepleegd op een minderjarige;
Artikel 12
De vervolging van de misdrijven waarvan sprake in dit hoofdstuk,
heeft alleen plaats wanneer de verdachte in België wordt gevonden (…).
Artikel 21
Behoudens wat de misdrijven betreft omschreven in de artikelen
136bis, 136ter en 136quater van het Strafwetboek, en behoudens de overige bij de wet bepaalde uitzonderingen, verjaart de

strafvordering, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd:
1° (..)
2° door verloop van vijftien jaren voor:
- (…)
- een van de misdrijven omschreven in de artikelen 371/1 tot
377, 377quater, 379, 380, 383bis, § 1, 409 en 433quinquies, § 1,
eerste lid, 1°, van het Strafwetboek, en de poging om dat laatste
misdrijf te plegen, ingeval het is gepleegd op een persoon van
minder dan achttien jaar (...).
Artikel 21 bis
In de gevallen bedoeld in artikel 21, eerste lid, 2°, tweede streepje, begint de verjaringstermijn van de strafvordering pas te lopen
vanaf de dag waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar
bereikt.

TEKSTEN MET BETREKKING TOT JEUGDBESCHERMING EN BURGERLIJK RECHT
Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en
jeugdrechtbank, B.S., 27 september 2013.

Ordonnantie van 29 april 2004 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussel Hoofdstad, B.S., 1 juni 2004.

Wet van 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse
wetten inzake Justitie, B.S., 16 mei 2014.

Resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de verspreiding
en bestrijding van het fenomeen van vrouwelijke genitale verminking, 25 oktober 2013.

Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, B.S.,
15 april 2008.
Decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, B.S.,
13 september 2013.

Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019: http://igvm-iefh.belgium.be/sites/
default/files/nap_2015-2019_lange_versie_0.pdf
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INTACT

END FGM EUROPEAN NETWORK

 Vooruitgangstraat 333 - 1030 Brussel
 02/539 02 04 -  02/215 54 81
 www.intact-association.org -  contact@intact-association.org

 Rue d’Edimbourg 26 (Mundo B) - 1050 Elsene
 02/893 09 07
 www.endfgm.eu -  info@endfgm.eu

GAMS BELGIË VZW

BUREAU JURIDISCHE BIJSTAND (BRUSSEL)

 Gabrielle Petit-straat 6 - 1080 Brussel
 02/219 43 40 -  02/217 82 44
 www.gams.be -  info@gams.be

 Regentschapsstraat 63 (-1) - 1000 Brussel
 02/557 76 11
 www.baliebrussel.be/nl/kosteloze-rechtshulp/juridischetweedelijnsbijstand
 www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-kost-eenadvocaat/Pro-Deo

GEZAMENLIJKE STRATEGIE VOOR DE
STRIJD TEGEN VROUWELIJKE GENITALE
VERMINKING
 Gabrielle Petit-straat 6 - 1080 Brussel
 02/219 43 40 -  02/217 82 44
 www.strategiesconcertees-mgf.be/nl/
 scmgf.be@gmail.com
VROUWENKLINIEK UZ GENT MULTIDISCIPLINAIR CENTRUM GENITALE
MUTILATIE
 De Pintelaan 185 - 9000 Gent
 09/332 21 11 -  02/217 82 44
 www.uzgent.be/nl/home/Lists/PDFs%20patienteninformatie
folders/MCGM-pati%C3%ABnten.pdf
 info@uzgent.be

INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN
VROUWEN EN MANNEN
 Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel
 02/233 42 65 -  02/233 40 32
 http://igvm-iefh.belgium.be/nl
 egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be
ICRH INTERNATIONAL CENTRE FOR
REPRODUCTIVE HEALTH
 Gent Universiteit - De Pintelaan 185 P3 - 9000 Gent
 09/332 35 64 -  09/332 38 67
 http://icrhb.org/
 info@icrh.org

CEMAVIE (MEDISCH CENTRUM VOOR HULP
AAN SLACHTOFFERS VAN BESNIJDENIS)

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

 UMC Sint-Pieter (Campus César De Paepe)
Cellebroersstraat 11-13 - 1000 Brussel
 02/506 70 91
 www.stpierre-bru.be/nl/service/gyneco/cemavie.html
 cemavie@stpierre-bru.be

 Kruidtuinstraat 75 - 1210 Sint-Joost-ten-Node
 02/274 00 20 -  02/201 03 76
 www.vluchtelingenwerk.be
 info@vluchtelingenwerk.be

KRUISPUNT MIGRATIE-INTERGRATIE
 Vooruitgangstraat 323 / bus 1 - 1030 Brussel
 02/205 00 50 -  02/205 00 60
 www.kruispuntmi.be
VLAAMS FORUM KINDERMISHANDELING
http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2011-03-29_1.jsp
ELLA KENISCENTRUM GENDER EN
ETNICITEIT
 Koningsstraat 136 - 1000 Brussel
 02/209 34 69 -  02/209 34 65
 www.ellavzw.be
 info@vluchtelingenwerk.be
DE GEWESTELIJKE COÖRDINATIE INZAKE
PARTNER -EN INTRAFAMILIAAL GEWELD
 Kruidtuinlaan 20 - 1035 Brussel
 02/800 36 54 -  02/800 38 08
 www.gob.irisnet.be/gewestelijke-coordinatie
 facebook.com/be.equal.be.brussels/
 pjdebuyst@gob.brussels

 www.kinderrechtencommissariaat.be
 kinderrechten@vlaamsparlement.be



FEDASIL
 Kartuizerstraat 21 - 1000 Brussel
 02/213 44 11 -  02/213 44 22
 www.fedasil.be -  info@fedasil.be
DISPATCHING FEDASIL
 Antwerpsesteenweg 57 - 1000 Brussel
 02/793 82 40
DOKTERS VAN DE WERELD
 Kruidtuinstraat 75 - 1210 Sint Joost ten Node
 02/225 43 00
 www.doktersvandewereld.be
 info@doktersvandewereld.be
ONDERZOEKSCENTRUM JEUGDZORG
Per regio, zie: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/contact/
buitendiensten/ondersteuningscentrum-jeugdzorg/
VERTROUWENSCENTRUM
KINDERMISHANDELING
Per regio, zie: www.kindermishandeling.be/website/11-www.html

CAW
CAW in je buurt: www.caw.be/caw-in-je-buurt

SENSOA

CLB

 Franklin Rooseveltplaats 12 (President Building/5de Verdieping) 2060 Antwerpen
 03/238 68 68
 www.zanzu.be/nl - www.sensoa.be

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/centrum-voor-leerlingenbegeleiding-clb
FOYER
 Werkhuizenstraat 25 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 02/411 74 95 -  02/411 04 39
 www.foyer.be
KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT
 Leuvenseweg 86 - 1000 Brussel
 02/552 98 00 -  Klachtenlijn: 0800/20 808
 02/552 98 01

KIND EN GEZIN
 Hallepoortlaan 27 - 1050 Brussel
 02/533 12 11
 www.kindengezin.be
WOMAN’DO
 Vinkstraat,12 - 1170 Watermaal-Bosvoorde
 0471/22 59 36 -  02/660 09 66
 www.womando.be -  Coordination@Womando.Be



Met de steun van

