
Vrouwelijke genitale verminking

Ik stel mezelf even voor: Ine Van Wymersch

Functie: substituut Procureur des Konings bij het parket te Brussel, sinds januari 2014 
Nederlandstalige zedenmagistraat, referentiemagistraat genitale verminking voor het parket van 
Brussel (NL en FR)

Vaststelling: zeer weinig dossiers genitale verminking bij het parket van Brussel

Verschillende mogelijke oorzaken:

- Er zijn weinig gevallen van genitale verminking in Brussel (geen dark number)
- Er zijn weinig gevallen die als dusdanig worden herkend  (dark number algemeen)
- Er zijn weinig gevallen die als dusdanig worden herkend en aangemeld worden bij het parket
- Er zijn vele gevallen die als dusdanig worden herkend, maar waarvan er slechts enkele het 

voorwerp uitmaken van een klacht/aangifte bij politie en parket (dark number politie en 
parket)

Vermoedelijk is het vooral de derde of vierde oorzaak die de meest waarschijnlijke is.

Het bestaan van een referentiemagistraat, specifiek voor genitale verminking is evenwel een 
meerwaarde en wel om volgende redenen:

- Sensibilisatie van politiediensten en magistraten (kennis verwerven over de problematiek, de
culturele achtergrond, de risico-factoren, steun ervaren vanuit het parket om onderzoek te 
voeren en beschermingsmaatregelen te organiseren)

- Centraal aanspreekpunt voor externe partners (vertrouwenscentra kindermishandeling, 
verplegend en medisch personeel, intercultureel werkers, CAW’s, CGGS, vluchthuizen, 
asielcentra…)

- Centralisatie van dossiers binnen het parket en stimuleren van een integrale aanpak

Aanspreekpunt voor externe partners:

- Informeel “verkennen” van de situatie, informeel overleg: laat toe een correcte inschatting 
van de situatie te maken, werkt drempelverlagend

- Antwoorden op juridische vragen van externe partners
- Toelichten welke rol het parket kan spelen bij het detecteren van een geval van genitale 

verminking
- Je rol als “volgende stap in de ketting” benadrukken, met gelijklopende belangen

Integrale aanpak:

- Het parket is een van de vele schakels in een keten
- Wanneer de slachtoffers minderjarig zijn, dient de afdeling zeden en de afdeling jeugd van 

het parket samen te werken, zodat de minderjarige beschermd wordt, tijdens het 
zedenonderzoek en daarna

- Wanneer de slachtoffers meerderjarig zijn, dient ook gekeken te worden, via bvb 
slachtofferonthaal van het parket van Brussel, op welke manier het slachtoffer op de hoogte 
kan worden gehouden van het verloop van de juridische procedure (aanhouding of niet etc.) 



en verder georiënteerd kan worden naar de gepaste hulpverlening (via slachtofferhulp). Ook 
kan er samen met de tussenkomende / onderzoekende politie-eenheid gezocht worden naar 
een veilige omgeving (vluchthuis etc.)

In die zin is het een voordeel van niet alleen referentiemagistraat “genitale verminking” te zijn, maar 
ook referentiemagistraat “slachtofferonthaal”. Het kan misschien een suggestie zijn voor de andere 
parketten die geen specifieke referentiemagistraat hebben aangeduid, van de functie te zien als een 
onderdeel van “slachtofferonthaal”. 

Net door de bijzondere situatie waarin deze slachtoffers zich bevinden (culturele barrière, vaak 
onmondig in onze samenlevingscontext, afhankelijkheid van “daders”, conflict van normen en 
waarden,(medisch) beroepsgeheim van hulpverleners) dat zij ook op een bijzonder omzichtige 
manier omkaderd moeten worden.

We moeten er als parket over waken dat we het voor de slachtoffers niet nog moeilijker maken, dan 
de situatie al is. In die zin kan het belangrijk zijn om multidisciplinair rond de tafel te gaan zitten:  
zedenmagistraat, jeugdmagistraat, onderzoeksrechter, hulpverlener, begeleider van het slachtoffer, 
intercultureel bemiddelaar etc. let wel: met respect voor ieders beroepsgeheim en 
verantwoordelijkheid, maar allen in het belang van het (minderjarig) slachtoffer. Dit kan alleen slagen
als er een basisvertrouwen is tussen alle betrokkenen en hier ligt mijns inziens de rol weggelegd voor
de referentiemagistraat genitale verminking.

Het spreekt voor zich dat nieuwe evoluties, wetswijzigingen etc. ook worden opgevolgd door de 
referentiemagistraat en ter kennis gebracht worden aan de collega’s op het parket.

Ine Van Wymersch


