
De werkzaamheden van het Vlaams Forum Kindermishandeling in het kader van Vrouwelijke
Genitale Verminking

Het fenomeen van de vrouwelijke genitale verminking (VGV) trok de aandacht van het Vlaams Forum
Kindermishandeling (VFK) in haar tweede werkingsjaar. Er werd beslist VGV als een bijzondere vorm
van kindermishandeling te beschouwen en de problematiek aldus ter harte te nemen. 

Hiernavolgend wordt een woordje uitleg verschaft over het VFK en haar ontstaansgeschiedenis en de
weg die het fenomeen VGV binnen dit beleidsplatform heeft afgelegd. 

I. Het VFK en haar ontstaansgeschiedenis

Het VFK is een overlegstructuur tussen de verschillende beleidsactoren van justitie en welzijn dat
opgelegd werd door het Protocol Kindermishandeling dat op 30 maart 2010 werd ondertekend door
de toenmalige minister van justitie Stefaan De Clerck en de toenmalige en huidige Vlaams minister
van Welzijn, Jo Vandeurzen. 

Maar om het ontstaan van het VFK te kaderen dienen we terug te gaan tot 1996, het jaar dat in
België  de  zaak  Dutroux  losbarstte.  Naar  aanleiding  van  dit  schandaal  werd  door  de  toenmalige
ministerraad  de  Nationale  Commissie  tegen  Seksuele  uitbuiting opgericht.  Deze  Nationale
Commissie  formuleerde  enkele  aanbevelingen  die  aan  de  oorsprong  lagen  van  het  Protocol
Kindermishandeling. Ze hadden betrekking op:

- het opnemen van verantwoordelijkheid door elke actor;

- het beter op elkaar afstemmen van de justitiële en de psycho-medisch- sociale (welzijns)sector;

- de grenzen van justitie en het feit dat justitie niet alles zelf kan oplossen;

- de gelijkwaardigheid van de justitiële sector en de welzijnssector, als partners in de aanpak van
geweld op kinderen;

- de oprichting van een overlegstructuur in elk gerechtelijk arrondissement met als doel de brug te
vormen tussen justitie en hulpverlening;

- het uitwerken van een gedragslijn kwaliteitsvolle zorg.

In navolging van het eindrapport van de Nationale Commissie, werd langs Vlaamse kant beslist een
werkgroep  kindermishandeling  op  te  richten  die  een  eerste  stappenplan  kindermishandeling
uitwerkte,  met als doel een gelijkwaardig traject aan te bieden aan elk gemeld kind met respect voor
de noden en de rechten van het kind. Daarenboven werd het aanbevolen om structureel overleg op
arrondissementeel niveau mogelijk te maken. 

In  maart  2010  hebben  de  twee  betrokken  ministers  zich  dan  uiteindelijk  geëngageerd  door  de
officiële ondertekening van het Protocol Kindermishandeling. De ministers hebben er zich op dat
moment toe verbonden om het stappenplan kindermishandeling  te verspreiden en in te zetten op
sensibilisatie,  informatie  en  vorming.  Ze  zorgden  ook  voor  de  formele  oprichting  van
overlegstructuren op Vlaams en lokaal niveau. 



Enkel door overleg tussen de actoren van justitie, politie en hulpverlening kan worden gekomen tot
een integrale aanpak van kindermishandeling, wat door het Internationaal Verdrag voor de Rechten
van het Kind wordt voorop gesteld. Dit structureel overleg dient te gebeuren op twee niveaus, nl. op
het  lokale  vlak,  ofwel  het  niveau  van  het  gerechtelijk  arrondissement  en  op  beleidsniveau.  Het
arrondissementele overleg gebeurt in de arrondissementele raden voor kindermishandeling (Arro
Km). Hier komen op het niveau van het gerechtelijk arrondissement alle relevante lokale actoren
samen  om  te  vergaderen  over  (problemen)  in  de  aanpak  van  kindermishandeling.  Een  aantal
structurele problemen overstijgen echter dit lokale niveau en kunnen niet binnen de grenzen van het
arrondissement aangepakt worden. Om die reden is ook op beleidsniveau de overlegstructuur van
het Vlaams Forum Kindermishandeling gecreëerd. 

Volgens het Protocol Kindermishandeling heeft het VFK tot opdracht aanbevelingen te doen naar de
bevoegde overheden en mee op zoek te gaan naar oplossingen voor de door de arrondissementele
raden kindermishandeling gesignaleerde structurele problemen. Het VFK kan op eigen initiatief of op
verzoek advies verstrekken aan de bevoegde federale en Vlaamse ministers over elke aangelegenheid
die van belang is voor de ontwikkeling van het beleid inzake kindermishandeling. Het voorzitterschap
van  het  VFK  wordt  alternerend  waargenomen:  voor  Welzijn  door  het  departement  Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin (WVG) en voor justitie door de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (DSB).
Ondertussen  heeft  de  minister  van  Binnenlandse  zaken  op  20  mei  2014  het  Protocol
Kindermishandeling  ook ondertekend,  wat  betekent  dat  zij  ook het  voorzitterschap van het  VFK
zullen kunnen waarnemen in de toekomst.

II. De werkzaamheden van het VFK in het kader van de aanpak van VGV

Preventie en vroege detectie van kindermishandeling  zijn  noodzakelijk  voor de efficiënte aanpak
ervan.  In  die  zin  onderlijnt  het  Protocol  Kindermishandeling  het  belang  van  informatie  en
sensibilisatie naar de ganse bevolking en naar specifieke groepen toe, alsook de nood aan informatie,
communicatie en vorming binnen de sectoren van (jeugd)hulpverlening, politie en justitie.

In het tweede werkingsjaar van het VFK werd de DSB gecontacteerd door de vzw Intact  en het
International Center for Reproductive Health (ICRH). Zij wensten genitale verminkingen bij kinderen
te zien opgenomen worden in het Protocol Kindermishandeling. Genitale verminkingen zitten in feite
reeds vervat  in  de definitie  van kindermishandeling  van art.  19  IVRK (de basis  van het protocol
Kindermishandeling) maar zij prefereerden dat het expliciet als een vorm van kindermishandeling
zou  worden vermeld,  evenals  dat  een plan  tot  aanpak  (bv.  stappenplan)  specifiek  voor  genitale
verminkingen zou worden opgemaakt. 

Naar  aanleiding  van  deze  vraag  besliste  het  VFK  dat  VGV  een  zeer  bijzondere  vorm  van
kindermishandeling is waarover echter nog maar weinig bekend was/is. In eerste instantie werd door
het VFK beslist dat Intact vzw en het ICRH in de schoot van het VFK workshops mochten organiseren
met  de  bedoeling  het  probleem  eerst  in  beeld  te  brengen.  Er  werden  drie  workshops  met  de
verschillende actoren onderling (justitie/politie/hulpverlening) georganiseerd. In deze werkgroepen
werden  knelpunten  geïnventariseerd  en  werden  aanbevelingen  geformuleerd  op  basis  van
casusbesprekingen. Dit resulteerde in een nota van vzw Intact en het ICRH voor het VFK betreffende
“Vrouwelijke  genitale  verminking  en  kinderbescherming  in  Vlaanderen”.  Daarin  werd  niet  alleen
uitvoerig ingegaan op wat VGV precies inhoudt; ook het wettelijk kader en de huidige beleidsmatige



aanpak in Vlaanderen werden erin belicht. Voorts werden de knelpunten en aanbevelingen uit de
verschillende werkgroepen in deze nota gebundeld.

Uitgaande van de noodzaak van preventie van VGV en zich baserend op de hierboven vermelde nota
van vzw Intact en het ICRH, richtte  het VFK enkele aanbevelingen aan de betrokken ministers. Deze
waren kortweg de volgende:

-  Betreffende de  voorlichting aan de betrokken doelgroepen: informeren over het strafrechtelijk
verbod betreffende VGV in het inburgeringtraject en bij de asielzoekers in de opvangcentra (FEDASIL)
en via de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. -  

- Betreffende de sensibilisering/vorming van professionals heeft het VFK aanbevolen om VGV in de
basisopleiding van verpleegsters, vroedvrouwen, gynaecologen, sociaal verpleegkundigen en artsen
op te nemen. Ook de professionals binnen de welzijnssector als in de opvangcentra dienen vorming
te  krijgen  betreffende  VGV.  Daarenboven  werd  voorgesteld  om  VGV  in  de  basisopleiding  in  de
politieschool  op te nemen. De politiezones van de grootsteden zouden in het  bijzonder moeten
gesensibiliseerd worden betreffende deze thematiek. Het VFK heeft ook aan de minister van justitie
aanbevolen  om  bij  de  vorming  van  magistraten  bijzondere  aandacht  te  schenken  aan  deze
problematiek. 

- Betreffende de detectie, risicotaxatie en opvolging van VGV heeft het VFK beslist zelf verder actie
te ondernemen. Het VFK heeft een paar specifieke sectoren geïdentificeerd die een risico op VGV het
snelst kunnen detecteren, nl. de kraamklinieken, Kind en Gezin (via de preventieve gezondheidszorg)
en het CLB (via het medische schooltoezicht). Daarenboven stelde het VFK nog enkele aanbevelingen
voor in  het kader  van aanpak van een dreigende VGV en  de informatie-uitwisseling tussen de
verschillende actoren.  

Het is in het kader van deze laatste aanbeveling dat het VFK een subcommissie VGV heeft opgericht.
Deze subwerkgroep heeft als officieel mandaat gekregen verder richting te geven aan aanbevelingen
van het VFK m.b.t. deze problematiek betreffende de detectie, risicotaxatie en opvolging van VGV, de
aanpak van een dreigende VGV en de informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren.  

De  werkgroep  bestaat  uit  vertegenwoordigers  van  het  VFK  met  daarbij  een  vertegenwoordiging
vanuit Kind en Gezin en de CLB’s, de expertisecentra (Intact, Gams, ICHR), aangevuld met expertise
vanuit forensische en ethisch-deontologische invalshoek. 

De subwerkgroep VGV kwam tot nog toe vijf maal samen, in de periode tussen oktober 2013 en
oktober 2014. De werkzaamheden focusten zich dus voornamelijk op het traject prenatale screening
- kraamkliniek - postnataal gesprek - Kind & Gezin - CLB in het kader van de detectie, risicotaxatie,
opvolging  en  informatie-uitwisseling  m.b.t.  VGV.  In  dit  kader  werd  er  werk  gemaakt  van  een
stappenplan VGV voor respectievelijk de kraamklinieken, de CLB’s en Kind en Gezin. Naast deze
sectorspecifieke  stappenplannen  hebben  Intact  en  GAMS  ook  een  toolkit  gemaakt  waarin  alle
beschikbare VGV-instrumenten voor alle actoren gegroepeerd worden: gids om een gesprek met de
ouders te voeren, het paspoort, de kaart met risico-landen, de brochure, een beslissingsboom….Een
generieke beslissingsboom zal dus een onderdeel vormen van deze toolkit, die breed kan verspreid
worden bij  alle  mogelijke eerstelijnsactoren,  zoals  de  huisartsen,  de  CAW’s,  enz…Deze generieke
fiche  in  de  vorm  van  een  “beslissingsboom”  kan  dan  gelden  als  een  leidraad  voor  ALLE



eerstelijnshulpverleners, waarbij los van het traject, ELKE professional dit als een eerste handleiding
kan gebruiken. Hierbinnen kan wel verwezen worden naar de sectorspecifieke stappenplannen die
binnen  de  werkgroep  VGV  werden  uitgewerkt,  zodat  de  algemene  sectoren  zien  dat  deze  wel
degelijk  bestaan  en  ze  dus  weten  dat  ze  deze  specifieke  sectoren  bij  twijfel  eventueel  kunnen
contacteren. Daarnaast legt het VFK nog de laatste hand aan een specifieke fiche met daarin de
ketenwerking  in  functie  van  een  dossier  van  opvolging  van  een  kind  van  de  geboorte  tot  de
meerderjarigheid. Hierbij hebben we oog voor het traject dat een dossier kan doorlopen in het kader
van detectie en risicotaxatie in de specifieke sectoren van de kraamklinieken, Kind en Gezin en de
CLB’s waarbij we naar hun sectorspecifieke stappenplannen zullen verwijzen. 

Zoals uit het voorafgaande blijkt hebben de werkzaamheden van het VFK in het kader van VGV zich
hoofdzakelijk gericht op het preventieve en protectionele aspect van het fenomeen, en niet zozeer
op de repressieve aanpak ervan of het opsporings- en vervolgingsbeleid ter zake. Dit wordt ter harte
genomen door de leden van het expertisenetwerk Misdrijven tegen Personen binnen het College van
procureurs-generaal, waar men zich in een subwerkgroep momenteel buigt over de totstandkoming
van  een  omzendbrief  Eergerelateerd  Geweld,  met  inbegrip  van  het  fenomeen  van  de  genitale
verminkingen.  Het  zal  de  bedoeling  zijn  binnen  deze  omzendbrief  te  verwijzen  naar  de
werkzaamheden van het VFK op het preventieve en protectionele luik van dit fenomeen. Hoezeer wij
er binnen het VFK van overtuigd zijn dat alle schakels van de keten van belang zijn in de aanpak van
een bepaald fenomeen, zijn we er voor wat VGV betreft echter heel erg van overtuigd dat VGV vooral
moet verhinderd worden en de kinderen tegen deze praktijken moeten beschermd worden. Van
zodra een VGV is uitgevoerd is het te laat en zijn de gevolgen voor de gezondheid van het meisje
enorm. Om die reden zetten wij  maximaal in op detectie,  risicotaxatie,  opvolging en informatie-
uitwisseling tussen de betrokken actoren. Preventie van VGV is hierbij ons leidmotief.
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