
 

 

 

 

 

 
 

 

Bijlage 3 : model verbintenis vrouwelijke genitale verminking 

VERBINTENIS 

Wij ondergetekenden, mevrouw …………………………………………………………………… 

en de heer ……………………………………………………………………….., ingeschreven te 

(volledig adres) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… engageren ons plechtig in het bijzijn van (naam, 

voornaam en functie van de intervenant – politieambtenaar of parketmagistraat) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… om onze dochter 

……………………………………………………., geboren op 

……………………………………… te beschermen tegen elke vorm van vrouwelijke genitale 

verminking. 

 

We werden naar behoren ervan op de hoogte gebracht dat vrouwelijke genitale 

verminkingen ten strengste verboden zijn volgens het Belgisch recht en strafrechtelijk 

worden bestraft ongeacht of deze feiten werden gepleegd op Belgisch grondgebied of in 

het buitenland. Ook werd ons meegedeeld dat de poging tot het plegen van dergelijke 

feiten eveneens wordt bestraft. 

 

We verbinden ons ertoe om de hieronder vermelde bepalingen van artikel 409 van het 

Strafwetboek strikt na te leven en geen vrouwelijke genitale verminking op onze dochter 

………………… te laten uitvoeren, te bevorderen, te vergemakkelijken noch om ertoe aan 

te zetten. 

 

We werden eveneens grondig geïnformeerd over het risico dat we strafrechtelijk worden 

vervolgd indien we deze verbintenis niet naleven. 
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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. 

§2. Indien de verminking uitgevoerd wordt op een minderjarige of met een winstoogmerk, is 
de straf opsluiting van vijf jaar tot zeven jaar.  

 

Art. 10ter van het Wetboek van Strafvordering 

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 […] 409, van hetzelfde Wetboek, indien 
het feit werd gepleegd op een minderjarige; […] 
  

  Naam en voornaam van de ouders             

 

  Handtekening 1                 Handtekening 2         

 

  Gedaan te ……………………….., op 

………………………………………………… 

 

 

Waarvan akte, ……………………………………………. (Naam, voornaam en functie van de 

intervenant) 

 

Handtekening en datum 

 


