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I. Teksten van de tussenkomsten volgens het programma van de dag



INTRODUCTIE tot de Conferentie van 23 oktober 2015 

De Conventie van Istanbul: een nieuwe tool om te strijden tegen vrouwenbesnijdenis 

Christine Flamand, Coördinatrice vzw INTACT 

 

Dames en heren parlementsleden,  

Dames en heren, 

In naam van de teams van GAMS België en INTACT, heten wij u van harte welkom op deze 

Conferentie over de Conventie van Istanbul. De Conventie inzake het voorkomen en bestrijden van 

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld is ontstaan op 12 april 2011 en is door België getekend in 

september 2012. Voor de staten die de Conventie al geratificeerd hebben, is ze in werking getreden 

in augustus 2014. Voor België is het proces van ratificatie gestart in de Ministerraad in juli 2015. Het 

wetsontwerp is naar de Raad van State gestuurd. Iedereen hoopt dat de Conventie zo snel mogelijk 

zal geratificeerd worden door België. Vandaag gaan we de Conventie bestuderen en samen 

nadenken over de rol die ze zal spelen in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis in België. 

Ook al is de Conventie nog niet in voege in België, hebben we er toch voor gekozen om ze u al voor 

te stellen. We wilden dit doen in deze symbolische plaats die de Congreszaal toch is, binnen het 

federale Parlement. Deze zaal werd niet toevallig gekozen. De parlementsleden hebben, zoals we 

vandaag nog zullen zien, een belangrijke rol te spelen bij de opvolging van de Conventie door België. 

We willen mevrouw Defraigne, voorzitster van het Senaat, van harte bedanken dat we de 

conferentie hier mogen organiseren. We willen ook de parlementsleden bedanken die aan deze 

Conferentie deelnemen. 

De specifieke kwestie die ons vandaag zal bezighouden is de strijd tegen vrouwenbesnijdenis. 

Daarom kan het nuttig zijn eens te herhalen wat we begrijpen onder vrouwenbesnijdenis. 

Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), is de praktijk vrouwenbesnijdenis 

alle ingrepen die leiden tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe 

geslachtsorganen van de vrouw of elke andere verminking van deze organen beoefend omwille van 

culturele of andere redenen en niet voor therapeutische doeleinden. Vrouwenbesnijdenis heeft 

gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van de meisjes en vrouwen die het ondergaan 

hebben en is tevens een flagrante aanslag op het principe van non-discriminatie. 

Enkele cijfers:  

 Wereldwijd zijn 135 miljoen vrouwen en meisjes besneden 

 Jaarlijks zijn er 3 miljoen nieuwe besnijdenissen 

 In Europa verblijven er 500 000 vrouwen en meisjes die VGV ondergaan hebben  

 In België leven naar schatting 13 000 besneden vrouwen en 4 000 meisjes die een risico op 

VGV lopen - recente studie van de FOD Gezondheid (2014) 



België kampt dus ook met vrouwensbesnijdenis en het is van belang dat er aan preventie wordt 

gewerkt en dat er alertheid bestaat rond dit thema. 

Het Verdrag van Istanbul geeft een nieuw kader aan de bescherming van de vrouwenrechten. Het 

Verdrag spreekt over de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het 

bevorderen van de wezenlijke gelijkheid van vrouwen en mannen, mede door de eigen kracht van 

vrouwen te versterken. Het idee van zelfontplooiing is, in de context van dit Verdrag, een zeer 

belangrijk beginsel om naar voren te brengen. 

Andere recente documenten nodigen de Staten uit om de gelijkheid van vrouwen en mannen na te 

streven en te bevorderen, bijvoorbeeld de VN doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, in het 

bijzonder doelstelling 5, die hamert op gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en 

meisjes. Belangrijk hierbij is dat er wordt gesteld dat investeren in gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen een van de meest doeltreffende paden is naar inclusieve, duurzame groei en 

armoedebestrijding.  

Daarnaast is er ook de heel recente resolutie van het Parlement van de Franstalige Gemeenschap, 

ter uitbanning van VGV, die sinds woensdag gestemd is. Belangrijk te onderlijnen is dat het Vlaams 

Parlement een resolutie reeds gestemd  had in oktober 2013, met dezelfde bedoeling. 

Het Verdrag van Istanbul haalt de volgende vormen van geweld aan: huiselijk geweld, seksueel 

geweld, vrouwenbesnijdenis, gedwongen huwelijken en gedwongen sterilisatie.  

Om hierop dieper in te gaan, hebben we beroep gedaan op diverse experten, die we al van harte 

bedanken voor hun aanwezigheid. Na enkele meer theoretische uiteenzettingen, zullen we overgaan 

op ronde-tafels met terreinwerkers, om de impact van de Conventie te voorspellen, zowel op vlak 

van preventie van vrouwenbesnijdenis als op vlak van asiel. Er zal ruimte zijn voor vragen, dus aarzel 

niet om zeer actief mee te werken aan de studiedag.   

We kijken uit naar de uiteenzettingen en debatten van de dag! 

 

 



Presentatie van de Conventie van Istanbul en het controlemechanisme 
Johan Friestedt, Administrator,  

Raad van Europa 

 

dia 2 
Waarom een Conventie over het geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld? 
 
dia 4 
1 op 3 vrouwen verklaart het slachtoffer geweest te zijn van fysiek of seksueel geweld 
vanaf de leeftijd van 15 jaar 
Bron: Bureau voor de Grondrechten van de Europese Unie (2014) 
 
dia 5 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
Opuz v. Turkije (2009) 

De verplichting van de overheid om doortastend te handelen teneinde te voorkomen, te 
onderzoeken, te straffen en herstel aan te bieden voor daden van geweld ten aanzien van 
vrouwen en voor huiselijk geweld, gepleegd door niet-overheidsactoren  
 
dia 6 
Enkele vaststellingen in Europa 

 Gebrek aan reactie van de bevoegde diensten 
 Vormen van geweld die ruim ondergewaardeerd, zelfs ontkend worden (huiselijk 

geweld, seksueel geweld, genitale verminking van vrouwen, gedwongen 
huwelijken, enz.) 

 Problemen met de coördinatie van de actie ter preventie en de strijd tegen het 
geweld jegens vrouwen en huiselijk geweld 

 Falen van de middelen om bescherming en steun aan de slachtoffers te bieden 
 Onvoldoende strafrechtelijke daadkracht 
 Afwezigheid van een dwingend juridisch instrument in Europa dat toelaat te 

voorkomen en op doeltreffende wijze alle vormen van geweld jegens vrouwen en 
huiselijk geweld te bestrijden  

 
dia 7 
De Conventie inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld  
Ter ondertekening opengesteld te Istanbul: 11 mei 2011 
In kracht getreden: 1 augustus 2014 
23 oktober 2015: 38 ondertekenaars/ratificaties  

 



 
dia 8 
Wie wordt beschermd door de Conventie? 
Elke vrouw die potentieel slachteroffer is van geweld, ook huiselijk geweld 
Andere personen die slachtoffer zijn of mogelijk slachtoffer zijn van huiselijk geweld 
 
dia 9 
 
Bestraffing van de verschillende vormen van geweld 

 psychologisch geweld 
 intimidatie 
 fysiek geweld 
 seksueel geweld, ook verkrachting 
 gedwongen huwelijken 
 genitale verminking van vrouwen 
 abortus en gedwongen sterilisatie 
 seksuele intimidatie 

 
dia 10 
De vier P’s van de Conventie van Istanbul 

 Prévention - Preventie 

 Protection - Bescherming 

 Poursuites - Vervolging 

 Politiques intégrées - Geïntegreerde politiek 
 
dia 11 
Geïntegreerde politiek 

 inwerkingstelling van één (of meerdere) coördinatieorganen 
 doeltreffende samenwerking tussen alle actoren (federale en andere autoriteiten, 

associatieve milieus, enz.) 
 verbetering van de gegevensgaring en het onderzoek 
 uitwerking van geïntegreerde actieplannen 

 
dia 12 
Preventie van geweld 

 verandering van de mentaliteit tegenover vooroordelen en gebruiken, 
geloofsovertuiging of tradities die de kweekvijver zijn van geweld tegen vrouwen 

 sensibiliseringscampagnes 
 actie op het niveau van het onderwijs 
 vorming van alle betrokken hulpverleners  
 programma’s die de daders viseren 

 
dia 13 
Bescherming van de slachtoffers 

 toegankelijkheid van de informatie, de diensten voor raad en steun, instellingen 
voor opvang (toevluchtsoorden) en mechanismen voor het indienen van klachten 

 procedures voor aangifte 
 waardering en beheer van de risico’s 
 maatregelen ter bescherming (verbods- en aanmaningsorders, orders tot 

bescherming, statuut van vluchteling gebaseerd op gender en het principe van 
non-refoulement) 

 
dia 14 
Strafrechtelijke vervolging van de daders 



 onmiddellijke reactie van de autoriteiten 
 onmogelijkheid om het onderzoek en de vervolging enkel te laten afhangen van 

een aangifte of neerlegging van een klacht 
 een verbod op verplichting om te bemiddelen of te verzoenen  
 effectieve, proportionele en ontradende sancties 

 
dia 15 
Opvolgsysteem 

 Een opvolggroep, bestaande uit 10 à 15 onafhankelijke personen: GREVIO   
 Een politieke instantie die de lidstaten vertegenwoordigt en die belast is de 

opvolging van de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag: het Comité der 
Partijen 

 
dia 16 
Twee onderscheiden procedures voor opvolging 

 Evaluatieprocedure 
land per land 
verdeeld in cyclussen na een eerste meer algemene evaluatie  
eventuele bezoeken ter plaatse 

 Speciale procedure van onderzoek 
Bij ernstig, verspreid of terugkerend geval van geweld 
eventueel bezoek met instemming van de lidstaat 
 

dia 17 
Evaluatieprocedure: eerste algemene evaluatie 
Referentievragenlijst van GREVIO 2015/2016 > Rapport van de Staat en andere 
informatie > Onderzoek door GREVIO met de vertegenwoordigers van de Staat > 
Bezoek? > Rapport van GREVIO > Eventueel commentaar van de Staat; Overdracht van 
het rapport van GREVIO aan het parlement > Aanbevelingen van het Comité der Partijen? 
 
dia 18 
Evaluatieprocedure: cycli 
Specifieke vragenlijst van GREVIO > Antwoorden van de Staat en andere informatie > 
Onderzoek van GREVIO > Bezoek? > Rapport van GREVIO > Eventueel commentaar 
van de Staat; Overdracht van het rapport van GREVIO aan het parlement > 
Aanbevelingen van het Comité der Partijen? 
 
dia 19 
Speciale Procedure van onderzoek 
Ernstig, verspreid of terugkerend geval van geweld > Speciaal Staatsrapport > Onderzoek 
van een of meerdere leden van GREVIO > Bezoek? > Analyse van de conclusies van het 
onderzoek door GREVIO > Overdracht van de conclusies > Comité van Partijen en het 
comité van Ministers 
  
dia 20 
Instelling van het toezichtmechanisme 
Aanname van de procedure voor verkiezing van de leden van GREVIO door het Comité 
van Ministers van de Raad van Europa (2014) 
Eerste vergadering van het Comité van Partijen en de verkiezing van de eerste tien leden 
van GREVIO (2015) 
Eerste vergadering van GREVIO en de start van de Evaluatieprocedure (2015/2016) 
 
dia 21 
GREVIO houdt rekening met de rol van de parlementen bij de implementatie van de 
Conventie 



De deelname van de parlementen in de opvolging: het perspectief van GREVIO 
 



De rol van het nationaal Parlement in de opvolging van de toepassing van 

de Conventie 

 
Béatrice Fresko-Rolfo 

 

Conferentie INTACT en GAMS België 

 

“De Conventie van Istanbul, een nieuwe tool om te strijden tegen vrouwenbesnijdenis” 

 

Vrijdag 23 oktober 2015, Brussel 

 

Samenvatting 

 

Sedert het van kracht worden van de Conventie van Istanbul, heeft de strijd tegen de genitale 

verminkingen er een nieuwe troef bij gekregen. De Conventie is een compleet juridisch instrument 

dat nu door de Staten moet geïmplementeerd worden. 

 

Recente teksten van de Parlementaire Vergadering 

 

Als lid van de Parlementaire Vergadering, werk ik momenteel aan een verslag dat betrekking heeft 

op de “Genitale verminking van vrouwen in Europa”. 

 

Het is niet de eerste keer dat de Parlementaire Vergadering een standpunt inneemt over dit 

onderwerp. In 2001 reeds, in de Resolutie 1247 (2001) “Seksuele verminking van vrouwen”, heeft de 

Vergadering onderlijnt dat “het dringend tijd was om onderscheid te maken tussen de nodige 

tolerantie of de verdediging van de culturele minderheden en de blindheid voor gebruiken die zich 

uiten in marteling en in de onmenselijke of barbaarse behandeling, die de Raad van Europa wilt 

elimineren”. De Raad had de Staten ook uitgenodigd om wetgeving aan te nemen waarbij de genitale 

verminking van vrouwen, zijnde een schending van de rechten van de mens en een aanslag op de 

fysieke integriteit zou verboden worden, en ook om de nodige maatregelen te treffen om hieraan een 

einde te stellen op hun grondgebied. 

 

Twee jaar geleden, in de Resolutie 1952 (2013) “Het recht van het kind op fysieke integriteit” heeft de 

Vergadering haar bezorgdheid herhaald ten aanzien van genitale verminking van vrouwen die, zoals 

wij allemaal weten, ten onrechte, meestal voorgesteld worden als een zegen voor de kinderen. 

 

Rapport in voorbereiding “genitale verminking van vrouwen in Europa” 

 

Het rapport dat ik momenteel voorbereid is erop gericht om duidelijke en adequate aanbevelingen te 

formuleren betreffende de middelen om vrouwen die het slachtoffer werden van genitale verminking 

van vrouwen te beschermen en te ondersteune. 

Ik wens er hier aan te herinneren dat de volledige gemeenschap betrokken moet worden in de strijd 

tegen de genitale verminking. 



 

Het lijkt me tot slot eveneens belangrijk de oorsprong van de genitale verminking van vrouwen te 

onderzoeken. 

 

Rol van de nationale parlementen 

 

De Conventie van Istanbul biedt een integraal internationaal kader om te strijden tegen de genitale 

verminking. 

 

Maar er stelt zich een vraag: Hoe kunnen de parlementen op doeltreffende wijze deelnemen aan de 

opvolging van de Conventie en ervoor zorgen dat ze daadwerkelijk in realiteit omgezet wordt? 

 

Wetgevende en budgettaire functies 

 

Eerst en vooral, moeten we de eerste rol van de nationale parlementen in gedachten houden: de 

toepassing van de wet. De parlementen moeten toezien op de  gelijkvormigheid van de nationale 

juridische orde met de verplichtingen die voortvloeien uit de Conventie. 

 

Het stemmen van het staatsbudget behoort ook tot de taken van de nationale parlementen. Een 

groot deel van de maatregelen die de Conventie van Istanbul voorziet, hebben een financiële 

weerslag voor de Staten, zoals bijvoorbeeld de creatie van toevluchtsoorden voor vrouwen die het 

slachtoffer zijn van geweld. 

 

Geen enkele maatregel kan getroffen worden als hij niet vergezeld gaat van de nodige middelen om 

dit te doen. 

 

Supervisie van het regeringswerk 

 

De opvolging door de parlementsleden gebeurt ook via de controle op het werk van de regering. De 

parlementsleden zullen namelijk – dankzij de vragen aan de regering – de mogelijk hebben om te 

vragen ingelicht te worden betreffende de maatregelen die getroffen werden om zich te schikken 

naar de bepalingen van de Conventie van Istanbul. 

 

Het is essentieel dat de parlementen samenwerken en in dialoog treden met zowel de 

gespecialiseerde instellingen als met de niet gouvernementele organisaties. Dit is de voorwaarde 

waarop ze voordeel zullen halen uit een onafhankelijke expertise die hen in staat zal stellen om een 

doeltreffende opvolging van de toepassing van de Conventie van Istanbul in te stellen. 

 

Medewerking aan de uitwerking van de rapporten voor opvolging 

 

Supervisie van het werk van de uitvoerende macht is echter niet voldoende. Het is even belangrijk 

dat de parlementen rechtstreeks kunnen deelnemen aan de uitwerking van de rapporten, voorgelegd 

aan GREVIO. 

 



Opvolging van de aanbevelingen van het mekanisme tot opvolging 

 

Artikel 70 van de Conventie van Istanbul geeft de nationale parlementen toegang tot de evaluatie 

van het opvolgmechanisme, GREVIO. Deze aanbevelingen zullen toelaten om onze pijlen te richten 

op de lacunes in de implementatie van de bepalingen van de Conventie en middelen tot remediëring 

voor te stellen. 

 

In die zin voorziet Artikel 70 de parlementen van een concrete juridische basis om hun rol van 

opvolger uit te oefenen. Zo kunnen ze dan het werk van de regering betreffende de implementatie 

van de aanbevelingen die door het GREVIO zullen gedaan zijn, controleren en op die manier 

deelnemen aan de perfectionering van het nationale systeem. 

 

Conclusies betreffende de rol van de nationale parlementen 

 

Zoals u gezien hebt, hebben de nationale parlementen meerdere mogelijkheden tot hun beschikking 

om actief deel te nemen in de opvolging van de toepassing van de Conventie van Istanbul. 

 

Echter, de bereidheid van elkeen om te komen tot een samenleving waarin vrouwen gevrijwaard 

zullen zijn van geweld, en gevrijwaard zullen zijn van verminking die men hen laat ondergaan, moet 

onze acties leiden en moet ertoe leiden dat alle nationale instellingen met elkaar samenwerken om 

dit doel te bereiken. 

 

Het Parlementaire Netwerk voor het recht van de vrouwen om te leven zonder geweld 

 

Nog enkele woorden over het Parlementaire Netwerk voor het recht van de vrouwen om te leven 

zonder geweld, waarvan ik lid ben. 

 

De samenkomst van juni jongstleden, heeft aanleiding gegeven tot discussies over de genitale 

verminking van vrouwen in de aanwezigheid van verschillende specialisten op dit gebied. 

 

Het Netwerk organiseert eveneens conferenties en seminaries in de lidstaten van de Raad van 

Europa, met de samenwerking van experten. Het doel is de werking van de Conventie van Istanbul 

uit te leggen evenals de best practices die gelinkt zijn aan de effectieve uitwerking ervan. 

 

Maar het Netwerk geeft vooral aanleiding tot uitwisseling. 

 

Conclusie 

 

Tot besluit zou ik graag eraan herinneren dat dankzij de Conventie van Istanbul, de praktijk van het 

genitaal verminken van vrouwen op internationaal niveau in al zijn aspecten veroordeeld werd. 

 

Maar het gevecht eindigt niet daar. Deze Conventie moet geïmplementeerd worden en moet leven 

ingeblazen worden opdat zij de doelen zou bereiken die de opstellers ervan voor ogen hadden. 

 



Zoals we zonet gezien hebben, moeten de nationale parlementen een cruciale rol spelen in deze. 

Maar of we nu als parlementslid of als professioneel tussenkomen bij vrouwen en meisjes die het 

slachtoffer zijn van genitale verminking van vrouwen of gevaar lopen het te zijn, we hebben allemaal 

een rol te spelen. Ik heb er geen enkele twijfel over dat, wanneer we vastberaden zijn, we erin zullen 

slagen ons doel te bereiken: een einde stellen aan het geweld tegen vrouwen en in het bijzonder aan 

de genitale verminking. 

 



II. Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden
van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld



 

Praktische gids:  
de Conventie van Istanbul, een tool om een einde te stellen aan VGV 

 
Natalie Kontoulis, Coördinatrice ad interim van het Netwerk, End FGM European Network 

 
Het Europees netwerk tegen de genitale verminking van vrouwen (End FGM European 
Network): Wie zijn we?  
 
END FGM heeft zich tot hoofddoel gesteld: handelen op een manier dat de Europese Unie 
en haar Lidstaten luisteren naar de stem van de vrouwen die de praktijk van de besnijdenis 
ondergaan hebben en hun rol en verantwoordelijkheid erkennen om een einde te stellen 
aan die praktijk in Europa en buiten Europa; dat ook erkend wordt dat besnijdenis een 
kwestie is die Europa aangaat. Dit netwerk is in Brussel gevestigd en is voor het ogenblik 
samengesteld uit 11 Europese verenigingen. De doelstelling van dit netwerk is te bouwen 
aan de dynamiek van het partnerschap gecreëerd door de campagne van END FGM en 
het werk voort te zetten op Europees niveau. Een van de grote actielijnen bestaat erin om te 
waken over de bekrachtiging van de Conventie van Istanbul en er steun voor te 
bieden, via de sensibilisering van de Europese politieke verantwoordelijken, de NGO’s en 
elke andere actor op de inhoud van de Conventie, maar ook door te werken aan de 
concrete ten uitvoerlegging van zijn verplichtingen, via gemeenschappelijke projecten, zoals 
de ontwikkeling van Europese vormingen voor hulpverleners. 
 
De Conventie van Istanbul is het eerste verdrag dat het bestaan van VGV in Europa en de 
noodzaak om het systematisch te bestrijden erkent. 
 
Deze gids is een uitlegoefening met als doel richtlijnen te voorzien voor de Staten die deel 
uitmaken van de Conventie, met betrekking tot hoe de verplichtingen van de Conventie van 
Istanbul specifiek toegepast worden bij de kwestie van VGV. Een ander doel is eveneens in 
mindere of meerdere mate de Staten gerust te stellen en aan te tonen dat deze 
verplichtingen uiteindelijk in vele opzichten reeds in werking gesteld zijn. Wat deze gids 
onderlijnt is dat “het er niet op aankomt om het wiel opnieuw uit te vinden”! Regeringen en 
organisaties van de civiele maatschappij zijn reeds begonnen met het werk in Europa. Het 
komt er nu op aan om het werk uit te breiden en dit op een gecoördineerde manier te doen. 
 
De gids bestaat – het komt erop aan hem nu te gebruiken 
 

 Voor wie is hij bestemd? Voor u, personen die ijveren voor het einde van de 
praktijk, voor de politiek verantwoordelijken, vertegenwoordigers van de civiele 
maatschappij. Maar ook voor de betrokken personen “voor de rechthebbenden” – 
allereerst voor de vrouwen maar ook voor de hulpverleners die geconfronteerd 
worden met de praktijk. Wij hebben immers de bedoeling om argumenten aan te 
bieden over hoe deze Conventie geïnterpreteerd moet worden. 
 

 Wanneer en hoe deze gids gebruiken? Deze gids heeft als doel gebruikt te 
worden door de politieke verantwoordelijken, civil society-organisaties en 
rechthebbenden telkens wanneer zij zich moeten beroepen op de internationale 
standaarden inzake de rechten van de mens, want de Conventie baseert zich op 
deze standaarden.  

 De Gids kan gebruikt worden tijdens de fase van de “opvolging” en meer in het 



bijzonder de checklist/elementen om te onthouden die u vindt op het einde kunnen 
nuttig zijn voor deze oefening. De beschreven praktijken kunnen ook bepaalde 
gouvernementele acties of acties van de civiele maatschappij inspireren. 
 

Een kader voor een holistische actie voor VGV 
 
U zult er beschrijving vinden, pagina per pagina, artikel per artikel van wat de Conventie 
verstaat onder “Preventie van VGV” / “Bescherming van de vrouwen en jonge meisjes in 
kwestie”. Daarna verduidelijken we de praktijken die we “veelbelovend” genoemd hebben en 
die als doel hebben de andere Staten, de NGO’s en elke andere actor te inspireren in zijn 
strijd tegen VGV in Europa. De gids is opgebouwd rond vier pijlers (4 Ps): Preventie, 
Protectie en ondersteuning, onderzoeken en Poursuivre (vervolgen), geïntegreerde Politiek. 
 

1. Doortastende Preventie van VGV 

 Sensibilisering 

 Stereotypen/geloofsovertuigingen 

 Vorming 

 Betrokkenheid van de jeugd 

 Civiele maatschappij 
 
Veelbelovende Praktijken: United to End FGM tool e-learning (EN, IT, PT)/ Project 
Young People Speak Out (Verenigd Koninkrijk) 

 Toegang tot en kwaliteit van steun 

 Alle overlevenden 

 Protocollen voor hulpverleners 

 Internationale bescherming 
 
Veelbelovende Praktijken: België (Procédures d’asile sensibles questions de genre) en 
Malte (Migrant Health Unit) 
 
2. Onderzoeken en doortastend vervolgen 

 Hoger belang van het kind 

 Strafrechtelijke procedures gevoelig en aard en rechten van het kind 

 Gevormde politie en rechters 
 
Veelbelovende Praktijken: Spanje (Catalaans protocol voor de preventie van VGV en 
het Verenigd Koninkrijk (Metropolitan police – guide to investigation en UK Prosecution 
office guidelines) 

 
3. Geïntegreerde Politiek 

 Coördinatie 

 Actieplannen 

 Gegevens/onderzoek 
 
Veelbelovende Praktijken: Actieplan van de Europese Commissie, Portugal 
Programme of Action 
 

Om te besluiten komen we nog even terug op de noodzaak om samen te werken met alle 
actoren van de civiele maatschappij om deze Conventie in werking te laten treden. De 
inspanningen van de strijd tegen VGV in Europa zijn versterkt en gaan in de richting van 
intergouvernementele coördinatie en samenwerking, die ook gebeurt op het niveau van de 
civiele maatschappij. 
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Hulpmiddelen ontwikkeld door de EU om te strijden tegen vrouwenbesnijdenis  
Presentatie: Anne van Nistelrooij – DG Justitie en Consumenten – 23 oktober 2015 
Anne.van-Nistelrooij@ec.europa.eu 
 
Strategie van de Commissie om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen.  

 Het Europees beleid betreffende gelijkheid tussen mannen en vrouwen is op dit moment 

vastgelegd in de Commissie Strategie. Deze Strategie identificeert de prioriteiten op het 

gebied van gelijkheid op EU niveau, en definieert de activiteiten die tot eind van dit jaar 

uitgevoerd worden. Er zijn zes focusgebieden, waarvan er eentje "Waardigheid, integriteit, 

en een eind aan gendergerelateerd geweld" is.  

 Gelimiteerde EU bevoegdheden; toch bestaat er een juridische basis in de Verdragen om 

bepaalde aspecten aan te pakken. Dit heeft gezorgd voor EU wetgeving die beschermt tegen 

seksuele intimidatie, wetgeving ter bestrijding van mensenhandel, van seksueel misbruik en 

seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, wetgeving die de rechten van 

slachtoffers garandeert, en het Europees Beschermingsbevel. 

 Niet-juridische maatregelen met Europese toegevoegde waarde, bijvoorbeeld: het 

ontwikkelen van statistieken en doen van onderzoek; het financieren van projecten door 

nationale overheden of Ngo's, of; uitwisselingen tussen experts en nationale overheden.  

De Mededeling "Naar het uitbannen van genitale verminking bij vrouwen"  

 Op 25 november 2013 hebben de Europese Commissie en de Europese Dienst voor Extern 

Optreden de Mededeling "Naar het uitbannen van genitale verminking bij vrouwen" 

aangenomen. 

 Deze mededeling leest als een actieplan met concrete maatregelen om genitale verminking 

tegen te gaan. De mededeling is sterk gericht op voorkoming van vrouwenbesnijdenis, en de 

activiteiten binnen de Europese Unie en daarbuiten sluiten sterk op elkaar aan.  

 De mededeling heeft vijf focusgebieden: inzicht in genitale verminking bij vrouwen in de EU; 

het bevorderen van duurzame sociale veranderingen om genitale verminking van vrouwen te 

voorkomen; het ondersteunen van lidstaten om genitale verminking bij vrouwen effectiever 

te kunnen vervolgen; de bescherming van vrouwen in de EU die gevaar lopen, en; de 

bevordering van wereldwijde uitbanning van genitale verminking bij vrouwen.  

 Twee jaar na de goedkeuring van de mededeling evalueert de Commissie de ingevoerde 

maatregelen en neemt zij een besluit over de follow-up. 

Activiteiten:  

 Inzicht in genitale verminking bij vrouwen in de EU: 

o Europees Instituut voor Gendergelijkheid heeft een methodologie ontwikkeld, met 

indicatoren die het mogelijk maken in te schatten hoeveel meisjes gevaar lopen per 

lidstaat;1 

o Prevalentieonderzoek Universiteit Gent (gefinancierd door Daphne III); 

o Toekomstig onderzoek naar (veranderende) opvattingen van migranten;  

                                                           
1
 http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0215093ENN_Web.pdf en 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0215094ENN.pdf  

mailto:Anne.van-Nistelrooij@ec.europa.eu
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0215093ENN_Web.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0215094ENN.pdf


o Mogelijkheid tot verzamelen van gegevens via International Statistical Classification 

of Diseases and Related Health Problems (Wereldgezondheidsorganisatie).  

 Het bevorderen van duurzame sociale veranderingen om genitale verminking van vrouwen te 

voorkomen: 

o Nationale bewustwordingscampagnes over geweld tegen vrouwen gefinancierd door 

de Europese Commissie, waarvan verschillende zich ook op genitale verminking van 

vrouwen richten;  

o Online platform voor professionals die in contact komen met meisjes die risico lopen 

besneden te worden, en met slachtoffers. Deze professionals kunnen bijvoorbeeld 

verpleegkundigen zijn, rechters, medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken, 

leerkrachten, artsen, politieagenten, enzovoort;  

o Via het programma "Rechten, gelijkheid en burgerschap"2 zal de Commissie 

projecten financieren die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van schadelijke 

praktijken zoals genitale verminking van vrouwen, met een nadruk op multisectoriële 

samenwerking en -indien van toepassing- koppeling met herkomstlanden;  

o Via het HEALTH programma heeft de Commissie een project gefinancierd dat gericht 

is op de verbetering van kwaliteit en toegankelijkheid van gezondheidsdiensten voor 

migranten en etnische minderheden (inclusief Roma). Genitale verminking van 

vrouwen is een specifiek onderwerp in de modules; 

o De Commissie heeft een Reflectie op geïntegreerde systemen voor 

kinderbescherming gepubliceerd3, voor iedereen die via zijn werk in aanraking komt 

met kinderen. Genitale verminking van meisjes is hier onderdeel van.  

 Het ondersteunen van lidstaten om genitale verminking bij vrouwen effectiever te kunnen 

vervolgen: 

o Genitale verminking van vrouwen is verboden in alle lidstaten. 

Extraterritorialiteitsclausules zijn vaak onderdeel van de wet: hierdoor is het mogelijk 

te vervolgen wanneer de besnijdenis buiten het grondgebied van de lidstaat heeft 

plaatsgevonden. Rechtszaken blijven desalniettemin schaars;  

o De Commissie analyseert rechtszaken en strafzaken, in een poging elementen te 

identificeren die ervoor gezorgd hebben dat bepaalde lidstaten succesvol hebben 

kunnen vervolgen; 

o De Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning 

en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten4 is in oktober 2012 

aangenomen. De deadline voor omzetting van deze Richtlijn is november 2015.  

o Training van juristen via het e-justice platform van de Europese Commissie5.  

 De bescherming van vrouwen in de EU die gevaar lopen:  

o Meisjes die risico lopen besneden te worden en vrouwen die slachtoffer zijn van 

genitale verminking hebben internationale bescherming nodig zodra zij aankomen in 

de Europese Unie. De Europese wetgeving stelt dat een meisje of vrouw die risico 

loopt besneden te worden in aanmerking komt voor internationale bescherming, en 

dat haar specifieke behoeften in acht moeten worden genomen;  

                                                           
2
 http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm  

3
 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  

4
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN  

5
 https://e-justice.europa.eu/content_gender_equality-312-en.do  

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN
https://e-justice.europa.eu/content_gender_equality-312-en.do


o De Richtlijn betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en 

intrekking van de internationale bescherming (herschikking)6 en de Richtlijn tot 

vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale 

bescherming (herschikking) verplichten lidstaten asielzoekers met bijzondere 

procedurele en opvangbehoeften, vanwege hun geslacht of als gevolg van ernstige 

vormen van seksueel geweld, te identificeren en deze in acht te nemen. Omzetting 

van deze richtlijnen moet gebeuren voor het eind van 2015;  

o Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken heeft een specifieke training 

ontwikkeld voor immigratie- en asielmedewerkers in de Lidstaten, over 

genderspecifieke zaken gerelateerd aan asiel en de toepassing van Europese 

wetgeving op dit gebied; 

o Er is financiering mogelijk via het Asiel, Migratie en Integratiefonds om de wijze 

waarop specifieke procedurele behoeften en opvangbehoeften in acht worden 

genomen te verbeteren7.  

 De bevordering van wereldwijde uitbanning van genitale verminking bij vrouwen:  

o Genitale verminking van vrouwen is onderdeel van de politieke en 

mensenrechtendialogen met derde landen;  

o Hechte samenwerking met de Afrikaanse Unie en de Afrikaanse groep in de VN-

Mensenrechtenraad;  

o Mensenrechten- en gendertraining voor medewerkers van de Europese Dienst voor 

Buitenlands Optreden in Brussel, in de Delegaties wereldwijd, en medewerkers van 

het Europees Parlement, de Europese Commissie en nationale overheden. 

Gespecialiseerde sessies over genitale mutilatie van vrouwen zijn een onderdeel van 

deze training;  

o Toezeggingen en financiële contributies tijdens de Girl Summit van 2014;  

o Ondersteuning en bijdragen aan de resoluties van de Wereldgezondheidsraad en het 

werk van de Wereldgezondheidsorganisatie op het gebied van genitale verminking 

van vrouwen;  

o Financiering van concrete projecten die als doel de uitroeiing van genitale 

verminking van vrouwen hebben: op dit moment in 10 landen buiten de EU.  

Uitwisseling van ervaringen: begin 2016 zal een uitwisseling plaatsvinden waar lidstaten en experts 

hun beleid op het gebied van genitale verminking van vrouwen en schadelijke praktijken presenteren 

en met elkaar bediscussiëren.  

Europese Unie en de "Istanbul Conventie"  

 Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen 

vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) is een krachtig instrument om geweld 

tegen vrouwen en huiselijk geweld op nationaal niveau en op Europees niveau tegen te gaan. 

Het Verdrag heeft een adequate benadering, gebaseerd op mensenrechten. De ratificatie 

door lidstaten is vlot verlopen, en het Verdrag heeft geleid tot veranderingen in nationale 

wetgeving, met inbegrip van het strafbaar stellen van genitale verminking van vrouwen.  

                                                           
6
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=EN  

7
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-

integration-fund/index_en.htm  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=EN
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm


 Commissaris Jourová heeft herhaaldelijk verklaard dat het een prioriteit voor haar is te 

werken naar toetreding van de Europese Unie (binnen de grenzen van haar bevoegdheden) 

tot het Verdrag van Istanbul, om de levens, gezondheid en veiligheid van vrouwen te 

verbeteren. Eerste vicevoorzitter Timmermans heeft het belang van het Verdrag ook 

benadrukt in zijn recente toespraak tijdens de Global Leaders Meeting on Gender Equality 

and Women's Empowerment8.  

 De Commissie heeft onlangs een Roadmap gepubliceerd, waarin het deze toewijding 

concreet maakt. De Roadmap is een stap in de richting van een mogelijke EU toetreding tot 

het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen 

vrouwen en huiselijk geweld.  

 Het voorstel van de Commissie wordt verwacht in 20169.  

 

                                                           
8
 https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/timmermans/announcements/speech-first-vice-president-

timmermans-global-leaders-meeting-gender-equality-and-womens-empowerment_en  
9
 http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_010_istanbul_convention_en.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/timmermans/announcements/speech-first-vice-president-timmermans-global-leaders-meeting-gender-equality-and-womens-empowerment_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/timmermans/announcements/speech-first-vice-president-timmermans-global-leaders-meeting-gender-equality-and-womens-empowerment_en
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_010_istanbul_convention_en.pdf
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Het Verdrag van Istanbul
en FGM ? 
Nu en toekomst in Belgie ?

M A R I J K E  W E E W A U T E R S ,  I G V M

O P G E M A A K T  O P  B A S I S  V A N  P P T  I N  S A M E N W E R K I N G  M E T  V I C K Y  D E  S O U T E R F O D  J U S T I T I E

Verdrag van Istanbul
Ter ondertekening opengesteld op 11 mei 2011 te Istanbul

Van kracht sinds 11 augustus 2014 (na ratificatie door 10 
ondertekenaars waarvan minstens 8 lidstaten zijn van de Raad van 
Europa)

België: ondertekening op 11 september 2012

Ratificatie door België?
Gemengd Verdrag

= moet worden geratificeerd door alle bevoegde Regeringen, federaal en 
deelstatelijk

Stavaza:
Vlaanderen (29/11/2013)

Waals gewest ( 13 /03/ 2014)
Cocof (7/04/2014 )
Franstalige gemeenschap (26/04/2014)
Duitstalige gemeenschap (6/05/2014)
BXL en COCOM (01/2015)

Federaal: goedkeuring MR 23 juli 2015
procedure is nu lopende; 
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Het Verdrag en de letter ‘P’

Elk verdrag RvE opgebouwd rond de 3 ‘P’s’:

◦ Prevention
◦ Protection
◦ Prosecution

• Verdrag van Istanbul: verdragsstellers beslist een 4e ‘P’ toe te voegen:

‘Integrated policies’ 

toverwoorden = 
samenwerken (informatiedeling ?)
multiagency/multidisciplinair/integraal en holistisch beleid
outreachend !

• Maar er kunnen nog meer ‘P’s in worden gevonden…

participatie met Ngo’s en zelforganisaties 

Tot wat zal België zich verbinden
Hoofdstuk I – Doelstellingen, begripsomschrijvingen, gelijkheid en non-discriminatie, algemene
verplichtingen

Hoofdstuk II – Integraal beleid en gegevens verzamelen

Hoofdstuk III – Preventie

Hoofdstuk IV – Bescherming en ondersteuning

Hoofdstuk V – Materieel recht

Hoofdstuk VI – Onderzoek, vervolging, procesrecht en beschermende maatregelen

Hoofdstuk VII – Migratie en asiel

Hoofdstuk VIII – Internationale samenwerking

Hoofdstuk IX – Toezichtmechanisme

Hoofdstuk X – Verhouding tot andere internationale instrumenten

Een algemeen overzicht - 1 – Algemene 
principes

Het Verdrag is gendersensitief én genderneutraal
◦ Artikel 3 omschrijft zowel geweld tegen vrouwen (3.a) als huiselijk geweld (3.b)
◦ Slachtoffer = elke natuurlijke persoon die wordt blootgesteld aan geweld tegen 

vrouwen en huiselijk geweld
◦ De term ‘vrouwen’ omvat ook meisjes jonger dan 18 jaar

◦ Grondrecht van ieder, en van vrouwen in het bijzonder om zowel in de publieke als private
sfeer van geweld te worden gevrijwaard (artikel 4)

◦ Antidiscriminatie clausule: partijen moeten alle maatregelen nemen om discriminatie te
voorkomen en het gelijkheidsbeginsel wetgevend te verankeren (artikel 4)

◦ Maatregelen die nodig zijn ter voorkoming en bescherming van vrouwen tegen
gendergerelateerd geweld worden niet discriminatoir geacht op grond van de
bepalingen van het Verdrag

◦ Partijen moeten een genderbewust beleid voeren bij de uitvoering van het Verdrag (artikel 6) 
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Een algemeen overzicht - 2 - Integraal beleid 
en strategisch belang 

De partijen moeten een alomvattend en gecoördineerd
beleid uitwerken en uitvoeren om een holistisch antwoord
te geven op geweld tegen vrouwen (artikel 7) waartoe een
coördinerend orgaan moet worden aangeduid (artikel 10)

◦ Rechten van het slachtoffer moeten hierin centraal staan
◦ Alle betrokken instanties, instellingen en organisaties moeten 

hiertoe samenwerken
◦ Voorzien van de passende financiële middelen en

personeel om dit beleid adequaat uit te kunnen voeren
(artikel 8)

◦ Erkennen, stimuleren, ondersteunen NGO’s en
maatschappelijk middenveld (artikel 9)

Een algemeen overzicht - 3 - Preventie in de 
ruimste zin van het woord

Algemeen (artikel 12):
◦ Maatregelen om verandering van sociale en culturele gedragspatronen van vrouwen en

mannen te stimuleren
◦ Mensenrechten van slachtoffers moeten centraal worden geplaatst
◦ Bijzondere aandacht voor bijzondere kwetsbare personen
◦ Erop toezien dat cultuur, gewoonte, religie, traditie of zogenaamde eer niet ter

rechtvaardiging worden gebruikt
◦ Op regelmatige basis: organisatie bewustwordingscampagnes of programma’s

(artikel 13)
◦ Onderwijs: voorzien van onderwijsmateriaal (artikel 14)

◦ ook informele onderwijsvoorzieningen en faciliteiten voor sport, cultuur, recreatie en media
◦ Vorming en training van beroepskrachten (artikel 15)

◦ Voorkomen en opsporen van het geweld
◦ Behoeften en rechten van slachtoffers van dit geweld
◦ Voorkomen van re-victimisering
(belang van uniforme methodes; materiaal/ toolkits en risicotaxatie instrumenten hierin)
(initiële, basis en voortgezette opleidingen)

Een algemeen overzicht - 4 - Bescherming en 
ondersteuning van slachtoffers tegen verdere 
daden van geweld

Leidende principes (artikel 18):
◦ Bevorderen van een omvattende en ‘multi-agency’ benadering
◦ Integrale aanpak (relatie tussen slachtoffers, daders, kinderen en de sociale omgeving)
◦ Voorkomen van re-victimisering
◦ Indien mogelijk, beschermings- en ondersteuningsdiensten op dezelfde plaats ingericht
◦ Aandacht specifieke behoeften van kwetsbare slachtoffers

◦ Ter beschikkingstelling van informatie in taal die slachtoffer begrijpt (artikel 19)
◦ Voorzien van enerzijds algemene ondersteuningsdiensten zoals gezondheidszorg (artikel 20)

en anderzijds gespecialiseerde ondersteuningsdiensten die ‘op maat gemaakte’ hulp bieden,
aangepast aan de specifieke noden van vrouwen van geweld en slachtoffers van huiselijk
geweld (artikel 22)

◦ Gratis bereikbare hulplijnen 24 uur per dag 7/7 (artikel 24)(voor iedereen toegankelijk)
◦ Bijzondere aandacht voor kinderen getuigen van geweld: op leeftijd toegesneden

psychosociale hulp (artikel 26)
◦ Melding

Onderscheid burgers (artikel 27) / beroepsbeoefenaars: nationale regels inzake
vertrouwelijkheid mogen geen beletsel vormen om onder passende voorwaarden
melding te maken indien zij redenen hebben dat er geweld is gepleegd en dat er meer
ernstige daden van geweld te verwachten zijn (artikel 28)
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Voorbeelden van mogelijke implementatie

Per artikel 
publicaties van ‘gidsen’/fact sheets met good practices en advies

migrant women and asylum seekers
Eer gerelateerd geweld
Stalking
Rechten van kinderen
Daderprogramma’s
FGM 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-
violence/brochures/IstanbulConventionFGM%20Guide%20EN.pdf

Specifieke Strafbaarstelling FGM ?

Vrouwelijke genitale verminking (artikel 38)

“Female genital mutilation Parties shall take the necessary legislative or other 
measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised: a 
excising, infibulating or performing any other mutilation to the whole or any 
part of a woman’s labia majora, labia minora or clitoris; coercing or procuring a 
woman to undergo any of the acts listed in point a; c inciting, coercing or 
procuring a girl to undergo any of the acts listed in point a.”

Geïnspireerd op WHO classificatie

Ok voor België ???  Ja (sinds 2000 en 1 van de eerste)

Opvolging voor België ?

Installeren van een coördinerend orgaan inzake voorkoming en bestrijding 
van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Instituut ?

Reeds coördinatie van NAPPEN 

Consultatierondes met NGO’s en experten

Reeds concrete samenwerking met NGO’s en experten

Reeds verzamelen van good practices
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Belgische Monitoring ?
De conventie voorziet in het opstellen van nationale bevragingen en 
nationale rapporten en deze te overleggen met de nationale 
parlementen.

Ook mogelijk tot ‘controle plaats bezoeken’.

Of urgente controles

Belgische Monitoring-
implementatie ?

Om de opvolging en Belgische rapportage te vergemakkelijken, werd het 
ontwerp van NAP opgemaakt door het Instituut reeds volledig
gestructureerd op basis van de structuur (strategische en operationele
doelstellingen) van Cavhio.

Huidige stand van zaken ontwerp van NAP ?
120 blz meer dan hondertallen specifieke acties

vertaling van de terreinbehoeften en 
kritische rapporten
vertaling van concrete implementatie van cavhio

Concrete voorbeelden
FGM in vorige NAPPen ?
Concreet apart hoofdstuk !
Met heel veel concrete resultaten (samenwerking)

resolutie van 23 april 2014
wet van 5 mei 2014 (sb van aanzetten= artikel 409)

registratie ziekenhuizen en opleiding ziekenhuizen
initiatieven rond informatiedeling
(gecoördineerd) samenwerking met (nieuwe) partners (ONE; Kaleido, kind en gezin) VFK

prevalentie studies
Toolkit
meldcode
beroepsgeheim
col ?

Nieuw NAP ?

In de 5 P’s ? Nationaal en internationaal ?
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Dank u wel !

Marijke Weewauters, 

Diensthoofd federaal steunpunt gendergerelateerd geweld

IVGM

02/233.49.40

Marijke.weewauters@igvm.belgie.be



VGV voorkomen door hulpverleners:  
de rol van Travel Clinics 

 
Marie-Fabienne Muyle, arts, Travel Clinic, UMC Sint-Pieter 

 
De “Travel Clinic” of de Reiskliniek is een bevoorrechte plaats voor de preventie van VGV. Dit is 
een stelling die overal in ons land een realiteit zou moeten zijn. Spijtig genoeg hangt het toch van 
menselijke factoren af zoals de interesse die de hulpverlener heeft in de problematiek en van de 
vorming die hij bereid is te volgen. Maar ook en vooral van de factor “tijd” waarover de 
hulpverlener beschikt om dat alles in de praktijk om te zetten naast alle andere factorenzoals daar 
zijn: vaccinaties, preventie van malaria en al de rest voor een reis naar de tropen begint. “Tijd” die 
hij kan besteden bijvoorbeeld tijdens een medische consultatie, om eventuele problematieken van 
VGV te onderkennen bij een familie die hij ontvangt. 
 
Ik kan enkel vertellen wat ik beleef in ons centrum UMC Sint-Pieter te Brussel; sedert 2007 is dit 
het grootste vaccinatiecentrum in ons land, met toelating om in te enten tegen Gele Koorts. We 
hebben er consultaties in de voor- en in de namiddag, van maandag tot vrijdag, op en zonder 
afspraak met medische personeel – gedurende de periode van mei tot augustus – van maximum 
vijf artsen per halve dag, twee verpleegsters en drie tot vier secretaressen aan het onthaal. 
 
Voor het jaar 2014 hebben wij meer dan 22.000 consultaties gehad vanuit alle windstreken met 
een maximaal aantal passages van mei tot augustus, waardoor we het aantal patiënten moesten 
beperken tot 250 per dag, namelijk een gemiddelde van 50 personen gezien per arts gedurende 
deze periode. U zult snel begrijpen dat de factor “tijd” op gruwelijke wijze verstek laat. 
 
Maar het is net op dat moment van het jaar dat de risicovolle families komen en we zouden “tijd” 
moeten hebben om aan hen te besteden. Datzelfde jaar hebben we ook ongeveer 11.000 
inentingen tegen de Gele Koorts toegediend en een beetje meer dan 2.000 vaccins tegen 
hepatitis A voor kinderen. 
 
Uit deze cijfers kan geen enkele conclusie getrokken worden met betrekking tot het aantal 
kinderen, “meisjes”, die in 2014 gereisd hebben naar regio’s in Afrika met het risico op 
vrouwenbesnijdenis, maar we hebben toch besef van het aantal personen die naar zones reizen 
met een endemie van Gele Koorts, waar veel landen in Afrika en in Latijns Amerika deel van 
uitmaken. Vertrekkend vanuit deze vaststelling, komt het ons voor dat een groot aantal kinderen 
ons centrum gepasseerd zijn om terug te keren naar het land van oorsprong van hun ouders waar 
deze praktijk van VGV bestaat, maar het is duidelijk dat heel weinig families als dusdanig erkend 
geweest zijn! 
 
Naar mijn oordeel zou elke persoon in een Travel Clinic gevoelig moeten zijn voor, en gevormd 
zijn in, de problematiek van de VGV en constant alert zijn, te starten met de inschrijving waar de 
onthaalbediende zich ervan vergewist dat de correcte administratieve gegevens van elke patiënt 
genoteerd worden met inbegrip van een huisdokter voor referentie, vervolgens de arts die 
aandacht moet hebben voor het reisdoel van de personen die hem consulteren en voor de 
interacties tussen hen en dan opnieuw de onthaalbediende tijdens de facturatie wanneer 
bepaalde families om financiële redenen de keuze maken om de vaccinatie van bepaalde 
kinderen te schrappen ten voordele van andere die alleen zullen vertrekken en ten slotte kan de 
verpleegster bij het toedienen van de vaccinaties woorden of gebaren opmerken die 
verontrustend of alarmerend zijn. 
 
Bij dit werk als arts zie ik twee preventieassen: 

 de ene eerder vormend, informatief om de families sensibiliseren die eventueel te maken 
hebben met de problematiek die cultureel verankerd is in de geschiedenis van die families; 

 de andere eerder proactief van opsporing van een potentieel of reëel en immanent risico 
op VGV van een kind dat terugkeert naar het land van oorsprong waar de praktijk bestaat. 
De notie dat een feest georganiseerd wordt bijvoorbeeld. 

 



Wij kunnen tijdens een consulatie voorafgaand aan een reis van een familie met een potentieel 
risico inderdaad proberen vast te stellen of die familie met hun familiale geschiedenis betrokken 
zijn bij deze praktijk of niet en of dit reeds in overweging genomen werd voor de meisjes van deze 
familie. 
 
Veel van de families die ik ontvang werden reeds bewust gemaakt omdat de moeder als 
slachtoffer zich hier heftig tegen verzet en zelf actie voert. 
 
Deze moeders, die in het algemeen een redelijk onderwijs genoten hebben, begrijpen heel goed 
de fysieke en psychische gevolgen van deze verminkingen. Ze beleven ze nog in hun lichaam en 
hun psyche. Ze beschermen vastberaden hun dochters, soms met de steun van hun echtgenoot, 
soms alleen, want ze hebben hun land ontvlucht. Dit kan zich uiten in een verbod voor hun 
dochters om te reizen naar het land van oorsprong terwijl de jongens wel mogen gaan. Mijn rol op 
dit ogenblik is om de beslissing van de moeder te versterken en om het kind ervan te overtuigen 
dat de beslissing genomen werd om haar te beschermen en niet om haar te straffen. Dat alles 
later duidelijk zal worden – ook om de moeder uit te nodigen om professionele steun te zoeken 
om haar te helpen bij haar relatie met haar kind voor wat betreft de getroffen beslissing. 
 
Andere families zijn erin geïnteresseerd om medische, psychologische en zelfs juridische 
argumenten te krijgen die de geneesheer hen biedt. Ik herinner me een mama die met haar 
dochters zou gaan reizen en die niet wist hoe ze zich moest verzetten tegen haar eigen familie. 
Na een lang gesprek heeft ze me een officieel document gevraagd waarin het verbod op deze 
praktijk in de Belgische wet en de mogelijke juridische gevolgen voor haarzelf opgeschreven 
stond, zelfs indien het zou gebeuren buiten het nationaal territorium. Ik heb voor haar een brief in 
die zin geschreven, voorzien van alle officiële stempels en zegels waarover ik beschikte. 
 
Bepaalde moeders zijn zelf zeer gegeneerd om zich bloot te geven en erover te praten en het is 
door hen op hun gemak te stellen en de nadruk te leggen op de schadelijke gevolgen die ze zelf 
wel goed kennen want ze beleven ze dagelijks dat vertrouwen zich nestelt en dat hun vragen 
wegsmelten waarbij ze een luisterend oor vinden en een hulp die ze zich niet konden voorstellen. 
Ik verwijs hen dan naar instellingen als GAMS of INTACT al naargelang hun behoeften. 
 
Dan is er ook nog het moeilijk geval om op te sporen, om het reële risico in te schatten van de 
situatie waarin een kind naar een land gebracht wordt om te laten besnijden. Aandacht hebben 
voor een kind dat er triestig uitziet, dat weigert om te antwoorden op onbeduidende vragen van 
een arts zoals deze waar hij vraagt of ze blij is te reizen. Heel erg aandachtig te zijn voor wat 
gezegd wordt tijdens een consultatie op basis van de “muziek” van woorden want het ouderlijk 
gefluister in de moedertaal verhindert de professioneel soms om het gesprek te volgen. Aandacht 
hebben voor beslissingen die genomen worden in tegenspraak met een zekere logica zoals enkel 
de meisjes meenemen van wie de oudste de leeftijd van de leerplicht bereikt heeft en niet het 
broertje dat nog naar de kleuterschool gaat. Ik heb het geval gehad waar ik het gevoel had van 
een atmosfeer van grote spanning die bijna tastbaar was en toen ik de ouders een vraag stelde 
betreffende VGV was mijn overtuiging omzeggens gevormd. Omdat ik de verpleegster gevraagd 
had om alert te zijn waren wij er snel van overtuigd dat onze bezorgdheid gerechtvaardigd was en 
dat was het begin van een hele reeks acties van het netwerk. Dit was het startpunt voor hele 
reeks aan overleg over “hoe reageren en ageren” in het belang van het kind. Dit is iets dat zich 
steeds moet opbouwen bij elk geval dat zich zal voordoen. Ik heb kunnen deelnemen aan ateliers 
van het netwerk Gezamenlijke Strategieën voor de strijd tegen VGV, waar meerdere situaties met 
aanwijzingen besproken en geanalyseerd worden door professionelen en gespecialiseerde 
verenigingen om de praktijk te verbeteren. Dit heeft geleid tot de creatie van de preventiekit waar 
de tools van GAMS en INTACT verenigd zijn om het werk van de professionelen te faciliteren: je 
vindt er onder meer een paspoort Stop VGV met het zegel van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, Justitie en Gezondheid. Het doet een beroep op de wet en kan getoond worden aan de 
leden van de familie ter plaatse tijdens een reis. Er is ook een gids om te spreken met de families 
om de hulpverleners te helpen met de vraag hoe ze de kwestie moeten aansnijden tijdens een 
consultatie. De verenigingen hebben ook een risicoschaal ontworpen die ons in staat stelt om het 
risico te bepalen op een schaal van 5 en dienovereenkomstig te handelen. Ik raad aan deze kit bij 



de hand te hebben tijdens een consultatie om de kans op voorkoming niet te missen want we 
weten nooit wanneer we de familie zullen terugzien. 
 
Spijtig genoeg moeten we kunnen toegeven dat niet alle meisjes via een Travel Clinic zullen 
passeren want er is geen elke specifieke vaccinatie verplicht om te kunnen terugkeren naar het 
land van oorsprong van de ouders en de landen met een risico op VGV bevinden zich op alle 
werelddelen. Het is zo dat het nodig lijkt om verschillende structuren, namelijk medische, van de 
eerstelijnszorg te betrekken; dit zijn huisartsen en schoolartsen wiens gecoördineerd werk de 
opsporing van betrokken families kan verhogen. 
 
Maar ook de sociale assistenten en verpleegsters die vanaf de geboorte tot het schoolgaan van 
het kind het dichtst bij deze families staan, kunnen ze reeds zeer bewust maken van de noodzaak 
tot bescherming die ze hun meisjes moeten bieden. Met de ratificatie van de Conventie van 
Istanbul door België, zullen alle professionelen gehouden zijn hun rol te spelen in de voorkoming 
en bescherming van de meisjes tegen het risico op besnijdenis.  
 





VGV voorkomen via de sensibilisering van de gemeenschappen: een 
voorbeeld van een samenwerking tussen ONE1 en GAMS België 

 
Samia Youssouf, gemeenschapsanimatrice voor het bijkantoor van GAMS België te Luik 

 

 

Wij willen graag een pilootproject te Luik met u delen. In de schoot van de 
kinderconsultaties ONE van St-Marguerite en Féronstrée werd dit project opgestart in het 
kader van een partnerschap tussen ONE en GAMS België. Dit project berust op een 
actieve deelname van een gemeenschapsanimatrice van GAMS die een individueel 
proces van sensibilisatie leidt bij de betrokken families. 
 
Verschillende gemeenschapsanimatrices van GAMS België hebben zich sedert het begin 
van het project aangesloten: Zahra, Ramatou, Halimatou. Vandaag ben ik het die de 
permanenties waarneemt. 
 
Het principe van de samenwerking ONE-GAMS 
 
De risicovolle families worden gedetecteerd door de artsen en de medisch-sociale 
hulpverleners (MSH) in functie van de oorsprong van de ouders, genoteerd in de 
kennisgeving van geboorte. Wanneer het gaat om landen die gekend zijn voor besnijdenis, 
snijdt de arts het onderwerp aan tijdens een consultatie net zoals de MSH dat doen tijdens 
de eerste huisbezoeken. Ze stellen aan de ouders voor om mij te ontmoeten tijdens een 
van mijn permanenties tijdens de consultaties van ONE. De MSH proberen een afspraak 
te regelen met de betrokken families op dezelfde dag. Ik begin niet te praten over de 
besnijdenis in de wachtzaal, ik beschik over een klein lokaaltje en kan dus in alle discretie 
en autonomie praten met de familie. Ik kan de moeder alleen zien, de vader alleen of de 
beide ouders samen. Ik zie bepaalde families meerdere keren zodat de boodschappen 
voor preventie kunnen rijpen en besproken kunnen worden binnenin het koppel en 
binnenin de familie voordat ze me een tweede keer zien. Ik leg hun uit wie ik ben, wat de 
taak van GAMS is, wat de gevaren voor de gezondheid zijn, het feit dat er geen band met 
religie is. Ik vermeld ook de wet in België en dat als ooit een besnijdenis uitgevoerd wordt 
op een klein meisje op het ogenblik van vakantie in het land, de Belgische Staat vervolging 
kan instellen tegenover de familie hier en dit zelfs indien de besnijdenis plaats vindt in 
Afrika. Dit heeft een preventief karakter en we hebben projecten van reizen naar Afrika 
met kleine meisjes met een risico kunnen stoppen met de volle medewerking van de 
ouders ingevolge de sensibiliseringssessies. In andere gevallen, konden procedures voor 
het vertrek ingesteld worden met de medewerking van de arts van ONE (verklaring op eer, 
medisch onderzoek voor en na, contacten ter plaatse enz.). 
 
De ouders die deelgenomen hebben aan individuele sessies worden uitgenodigd om deel 
te nemen aan groepsactiviteiten voor volwassenen die ofwel voorgesteld worden door 
ONE in het kader van projecten over gezondheid-ouderschap, ofwel door GAMS die 
gespreksgroepen animeert in hun lokalen te Luik, ofwel door de Familiale Planning die 
ateliers aanbiedt aan zwangere vrouwen. GAMS heeft zo ateliers georganiseerd over 
goede praktijken voor het welzijn van het kind met de moeders die op consultatie komen 
bij ONE om zo de goede traditionele praktijken te valoriseren en om de nefaste praktijken 
zoals besnijdenis een halt toe te roepen. 
 
Hoe ervaren de families deze sensibilisering? 
 

                                                           
1 ONE is de Waalse tegenhanger van Kind en Gezin. 



In onze permanentie bij ONE, ontmoet ik vrouwen die GAMS niet noodzakelijkerwijze 
kennen: het kunnen politieke vluchtelingen zijn of ze kunnen hier gekomen zijn in het 
kader van de gezinshereniging. Omdat ik zelf uit een gemeenschap kom waar besnijdenis 
toegepast wordt, voelen de vrouwen zich op hun gemak om te praten. 
 
Een van de onverwachte positieve effecten is de deelname van de mannen. Bepaalde 
mannen die voorheen nooit kwamen naar de consultaties met de arts van ONE, 
verplaatsen zich voor het onderhoud met GAMS, nieuwsgierig als ze zijn om te weten te 
komen wat er zoal verteld wordt. 
 
Het komt veelvuldig voor dat tijdens de individuele gesprekken met de animatrice de 
vrouwen zich realiseren dat ze lijden onder de gevolgen van de besnijdenis en dat tot dan 
toe niemand zich zorgen gemaakt had over hun probleem wegens te intiem, te taboe. Ik 
geef hun raad en ik help hen om een afspraak te maken met een arts of een psycholoog 
om te kunnen gebruik maken van een gepaste behandeling. 
 
De moeders hebben ook massa’s vragen over de ontwikkeling van hun kind dat niet 
besneden is. Zij vormen in feite een scharniergeneratie van besneden mama’s en intacte 
dochters en de mythes rond de clitoris duiken soms op. Gaat-ie niet groeien? Zal ze haar 
aandacht niet verliezen op school? Vol van vragen over de clitoris die je moet bespreken, 
en ontmantelen met de families. Dat neemt tijd in beslag, maar het is nodig om er de tijd 
voor te nemen. 
 
Besluit 
 
Wij hopen dat de bekrachtiging van de Conventie van Istanbul België zal toelaten om aan 
de verenigingen de nodige middelen te verstrekken voor dit gemeenschapswerk, in 
samenwerking met professionele hulpverleners. Er zijn aanvragen om andere 
permanenties te openen van GAMS in de consultaties van ONE en ook in de scholen in 
partnerschap met de CLB-diensten, maar dit werk moet erkend worden en moet ook 
financieel gesteund worden als we een voldoende bereik van betrokken families willen 
bekomen en tot een hoger niveau willen komen. 
 



 

Het belang van het verband tussen het Verdrag van 1951 betreffende de Status van Vluchtelingen 

en het Istanbul Verdrag van 2014 

Andrea Vonkeman 

Senior Policy Officer 

UNHCR Bureau for Europe 

 

 

Ik zou graag beginnen met het bedanken van INTACT en GAMS om het UNHCR uit te nodigen om 

een bijdrage te leveren aan het evenement van vandaag. Dit stelt ons in staat enkele belangrijke 

elementen uit het rapport van het UNHCR met de titel ‘Too Much Pain – Female Genital Mutilation 

and Asylum in the European Union (A statistical overview)’ en nieuwe statistieken voor 2014 en  

2015 met jullie te delen. 

Het Verdrag van Istanbul en de link met het Vluchtelingenverdrag uit 1951. 

Ik zal beginnen met enkele beschouwingen over de Conventie van Istanbul en het belang van het 

verdrag voor vrouwen en meisjes die voor gendergerelateerd geweld vluchten en in nood zijn van 

internationale bescherming. 

Het UNHCR heeft bijgedragen tot het opstellen van de Conventie van Istanbul. We volgden de 

discussies en droegen bij tot de debatten van de redactiewerkgroep van de Raad van Europa, het ‘Ad 

Hoc Committee on Preventin Ciolence Against Women and Domestic Violence (CAHVIO)’. Het 

UNHCR beschouwt de Conventie als een zeer belangrijk en wereldwijd instrument voor bescherming. 

In het bijzonder omdat het de eerste keer is dat gendergerelateerde vervolging expliciet wordt vermeld 

in een internationaal verdrag, hiermee wordt bevestigd hetgeen waarvoor het UNHCR al langere tijd 

gepleit heeft; namelijk dat gendergerelateerd geweld erkend zou worden als een schending van de 

mensenrechten, maar ook om het als vorm van vervoling te erkennen, in de zin van het 

Vluchtelingenverdrag van 1951, waarvoor dus bescherming zou moeten worden verzekerd. 

Traditioneel gezien bevat de definitie van een vluchteling niet het element gender of leeftijd. Dit heeft 

als gevolg dat ervaringen van vervolgingen van vrouwen of meisjes louter om het feit dat ze 

vrouwelijk zijn, of de specifieke vormen van vervolging waaraan ze meer in het bijzonder kwetsbaar 

voor zijn, en de mogelijke gender- of leeftijdsdimensies van de definitie als een geheel meestal niet in 

overweging worden genomen. Inderdaad, sommige nationale asielwetgeving vermeldt gender en 

gendergerelateerde vervolging als een grond om internationale bescherming toe te kennen, maar er is 

jammergenoeg nog steeds gebrek aan een geharmoniseerd en gemeenschappelijke aanpak. Om al deze 

redenen, zijn bepalingen met betrekking tot asiel ook opgenomen in de Conventie van Istanbul. 

Het Explanatory Report van het Verdrag van Istanbul stelt dat het vluchtelingenrecht al veel te lang 

faalt in het aanpakken van het verschil tussen vrouwen en mannen wat betreft de reden waarom en de 

manier waarop ze vervolging ervaren. Deze gender-blindheid in de vaststelling van de 

vluchtelingenstatus en gendergerelateerd geweld was niet erkend. Er is geen twijfel over dat 

verkrachting en andere vormen van gendergerelateerd geweld, zoals vrouwenbesnijdenis, 

bruidschatgerelateerd geweld, huiselijk geweld, of mensenhandel, handelingen zijn die gebruikt waren 

als vormen van vervolging, of het nu begaan werd door statelijk of niet-statelijke actoren. 



De Conventie van Istanbul heeft twee artikelen toegewijd aan de bijzondere situatie van vrouwen en 

meisjes die vluchteling zijn. In het bijzonder zijn er artikel 60 over gendergerelateerde asielverzoeken 

en artikel 61 over non-refoulement, die belangrijke ontwikkelingen van het internationaal 

vluchtelingenrecht in het Verdrag verankeren. Deze ontwikkelingen konden hiervoor elke worden 

terug gevonden in de soft law en rechtspraak. Het is inderdaad zo dat deze artikelen een juridische 

basis voorzien voor een gemeenschappelijke en gedeelde interpretatie van sleutelconcepten en de 

verantwoordelijkheid van de staat benadrukken om enerzijds de bescherming van vrouwen die geweld 

overleefd hebben te verzekeren, en anderzijds, het risico op geweld dat mogelijks een al moeilijk 

proces van integratie verder zou kunnen hinderen, te voorkomen.  

In het bijzonder artikel 60 (30) van de Conventie benadrukt dat de definitie van ‘vluchteling’ en 

erkenningsgronden moeten worden geïnterpreteerd in een gendergevoelige manier. 

Types van asielaanvragen en gronden voor erkenning 

Vervolging op de grond van MPSG (“membership of a particular social group” – lidmaatschap van 

een specfieke sociale groep) wordt meer en meer naar voren geschoven als een grond voor 

bescherming in gendergerelateerde asielverzoeken en meer specifiek in zaken rond 

vrouwenbesnijdenis. Het moet nochtans worden benadrukt dat andere gronden uit het Verdrag 

eveneens van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van zaak tot zaak.  

Asielverzoeken kunnen worden ingediend door vrouwen en (niet begeleide en alleenstaande) meisjes 

die bescherming vragen tegen hun vrees te worden onderworpen aan VGV, of ze nu rechtstreeks 

komen uit landen waar vrouwenbesnijdenis voorkomt, of het grootste deel van hun leven in Europa 

hebben geleefd, en het risico lopen te worden besneden bij hun terugkeer; of door vrouwen en meisjes 

die reeds besneden zijn en bescherming zoeken tegen herbesnijdenis, defibulatie of herinfibulatie bij 

huwelijk (hierbij inbegrepen kindhuwelijken) of bij geboorte.  

Daarnaast, kunnen asielverzoeken ook ingediend worden door vrouwen die weigeren besnijdster te 

worden en mannen en vrouwen die vervolgd worden voor hun mening en inzet om 

vrouwenbesnijdenis te bannen en te bestrijden in hun eigen land en/of omwille van de waargenomen 

dreiging voor religieuze gebruiken. Daarnaast kunnen asielverzoeken ook worden ingediend door 

ouders die internationale bescherming vragen om hun dochters te beschermen voor 

vrouwenbesnijdenis, en tenslotte, door vrouwen die onder druk staan door hun familie en 

gemeenschap om besnijdster te worden in Europa, maar dit weigeren. 

Non-refoulement 

In artikel 61 van het Verdrag wordt de verplichting om het principe van non-refoulement te na te 

leven, benadrukt. Dit principe verplicht de staten maatregelen te nemen zodat vrouwelijke overlevers 

van geweld niet terug worden gestuurd naar om het even welk land waar hun leven in gevaar is of 

waar ze zouden kunnen worden blootgesteld aan foltering of onmenselijke en vernederende 

behandelingen of straffen. 

Een vrouw of meisje dat de praktijk ondergaan heeft voor ze asiel zoekt, kan nog steeds een gegronde 

angst voor een vervolging in de toekomst hebben, door de permanente en onomkeerbare natuur van 

vrouwenbesnijdenis. Daarnaast, kan een meisje of vrouw die in haar jeugd besneden werd, later de 

vrees hebben voor herbesnijdenis of herinfibulatie, in het geval de eerste procedure als niet compleet 

beschouwd wordt op het moment van haar huwelijk of bij bevalling.  



Wat heel belangrijk is, is dat het Verdrag van Istanbul in artikel 38 a erkent dat vrouwenbesnijdenis 

een vorm is van geweld tegen vrouwen. Het artikel 60 (1) verplicht de ondertekenende partijen om te 

verzekeren dat gendergerelateerd geweld tegen vrouwen erkend zou worden als vorm van vervolging 

binnen de betekenis van het Vluchtelingenverdrag van 1951. Deze verplichting echoet artikel 9 (2) a 

en f van de Kwalificatierichtlijn, dat seksueel geweld en gender- of kindspecifieke handelingen 

expliciet als vervolging opsomt; en artikel 4. 3 c van de Kwalificatierichtlijn, dat ondertekenende 

partijen verplicht de individuele positie en persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, hierin 

begrepen ook factoren zoals gender en leeftijd, te onderzoeken; en op die manier te onderzoeken of, 

op basis van de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, de handelingen waaraan de verzoeker 

blootgesteld werd of aan zou kunnen worden blootgesteld worden, kunnen beschouwd worden als 

vervolging of ernstige schade.  

In die zin geeft artikel 11 (3) van de herwerkte Procedurerichtlijn aan het personeel dat de 

asielaanvragen onderzoekt en de beslissingen neemt, de mogelijkheid om advies te vragen van 

experten in bepaalde dossiers en wanneer dat nodig zou zijn, zoals in medische, culturele, religieuze, 

kindgebonden en genderkwesties. 

Het verplicht de ondertekenende partijen [ook in het artikel 60] om juridische en praktische 

maatregelen te nemen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden, en ook om 

maatregelen te coördineren in geïntegreerde procedures. Het stelt dus een verplichting in om 

gendergevoelige procedures, richtlijnen en ondersteunende diensten in de asielprocedure op te richten; 

en dit is voor ons heel erg belangrijk. 

Dit kan eveneens de oprichting van toegepaste opvangstructuren en training van alle ambtenaren en 

dienstverleners (artikel 18 (7) van de herwerkte Opvangrichtlijn) die mogelijks in contact kunnen 

komen met slachtoffers van gendergerelateerd geweld, inhouden. Dit zijn ook bepalingen die 

geëchoed worden in de herwerkte Opvangrichtlijn (in artikel 18 (3) van de herwerkte 

Procedurerichtlijn. 

De instelling van formele procedures voor preventie en respons voor personeel dat werkzaam is in 

vluchtelingencentra; gemeenschapsparticipatie voor de ontwikkeling van preventie- en 

responsmechanismen; toegang tot gespecialiseerde begeleidinsdiensten en informatie met betrekking 

tot gendergerelateerd geweld, met inbegrip van rechtsmiddelenen herstel; (zie ook artikel 25 van de 

herwerkte Opvangrichtlijn) en natuurlijk ook de monitoring en rapporteringsmechanisme; toegang tot 

een interviewer en tolk van hetzelfde geslacht; zoals ook weerspiegeld in artikel 15 (3) b van de 

herwerkte Procedurerichtlijn, en genderrichtlijnen over de beoordeling van asielaanvragen, enzovoort. 

Too Much Pain – een statistisch overzicht 

Het rapport van UNHCR met de titel Too Much Pain, gepubliceerd in 2013 en herwerkt in maart 

2014, was de eerste alomvattende analyse van vrouwenbesnijdenis en asiel in de Europese Unie en 

toonde de volgende resultaten: 

Bij gebrek aan uitgesplitste gegevens door de nationale asielinstanties over de grond waarvoor 

internationale bescherming wordt gevraagd in het algemeen, en vrouwenbesnijdenis in het bijzonder, 

kunnen we niet weten hoeveel asielaanvragen gebaseerd op vrouwenbesnijdenis er worden ingediend 

bij de asielinstanties in de EU. 

Desondanks, is geschat dat in 2013 meer dan 25.000 vrouwen en meisjes die uit landen komen waar 

vrouwenbesnijdenis voorkomt, asiel gezocht hebben in de Europese Unie. De studie van het UNHCR 



heeft geschat dat ongeveer16.000 vrouwen en meisjes mogelijk geraakt zijn door vrouwenbesnijdenis 

bij het moment van aankomst in de Europese Unie in 2013 – hetgeen overeenkomst met  62% van alle 

vrouwelijke verzoeksters die uit landen komen waar vrouwenbesnijdenis bestaat.  

UNHCR schat dat in 2014 ongeveer 23.520 van de 36.305 vrouwen en meisjes die uit landen komen 

waar vrouwenbesnijdenis voorkomt, mogelijk overlevers zijn van vrouwenbesnijdenis, hetgeen zich 

vertaalt in een geschatte prevalentie van 65% van vrouwenbesnijdenis in de asielsystemen van de EU. 

Voor de eerste drie kwartalen van 2015, hebben 26.755 vrouwen en meisjes van de belangrijkste 

landen waar vrouwenbesnijdenis voorkomt asiel gezocht in de EU.  

Deze vrouwen en meisjes komen vooral uit Somalië, Eritrea, Nigeria, Iraq, Guinea, Egypte, Ethiopië, 

Mali en Ivoorkust. 

Ze zochten asiel in de volgende landen: Duitsland, Zweden, Nederland, Italië, Frankrijk, het Verenigd 

Koninkrijk en België. 

Er is verder ook geschat dat de asielsystemen in de EU per jaar enkele duizende asielaanvragen 

ontvangen die rechtstreeks gelieerd zijn aan vrouwenbesnijdenis, hetgeen weer wijst op het feit dat dit 

een niet verwaarloosbare grond voor asiel is. 

Deze besneden vrouwen en meisjes leven met de levenslange gevolgen van VGV – zoals chronische 

pijn, infecties en trauma – in de vluchtelingencentra en gemeenschappen, terwijl ze wachten op een 

antwoord in het asielprocedure, en later wanneer ze erkend zijn als vluchtelingen. 

Het EASO, en het UNHCR in het bijzonder, moedigt Europese staten aan om de COI (Country of 

Origin Information) gendergevoelig te maken, en om de capaciteit van de asielautoriteiten om 

asielaanvragen over besnijdenis te beoordelen, te versterken. Hierbij is de ontwikkeling van 

trainingsmateriaal en vormingen van ambtenaren een absoluut sleutelelement. 

Daarnaast moeten Europese Staten een beleid voor preventie en bescherming voor 

vrouwenbesnijdenis ontwikkelen dat maatgemaakt is op het land en de gemeenschap. Sociale, 

taalkundige, religieuze en culturele barrières kunnen de toegang van deze vluchtelingenvrouwen en –

meisjes tot de gespecialiseerde gezondheids- en begeleidingsdiensten verhinderen. Staten – of het nu 

landen van asiel zijn of doortochtlanden – moeten inspelen op de specifieke noden van de 

vluchtelingenvrouwen en –meisjes. 

Het UNHCR is ervan overtuigd dat de weg vooruit erin ligt om de verdere toetreding tot de Conventie 

van Istanbul te promoten en te verzekeren dat er geen voorbehouden zijn in verband met artikel 60 en 

61, gezien deze strategie kan leiden tot positieve verandering en de bescherming van vrouwen en 

meisjes die vluchten om veiligheid te bereiken, effectief kan verbeteren. 

Het UNHCR staat klaar om expertise en kennis, met betrekking tot de effectieve implementatie van 

de artikelen 60 en 61, aan te bieden aan staten. 

Heel erg bedankt. 
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In de korte tijd die mij toegekend wordt, zal ik mijn best doen om een beknopt verslag te 
schetsen van de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreffende de 
asielaanvragen, gebaseerd op bepaalde vormen van geweld gepleegd op vrouwen, meer 
bepaald de VGV, die een van de voornaamste thema’s van deze dag vormt. 
 
In de beslissingen, waarvan de oudste teruggaan tot maart 2002, had de Vaste 
Beroepscommissie voor Vluchtelingen, bevoegd voor asiel, tot aan de inwerkingtreding van de 
Raad op 1 juni 2007, VGV steeds omschreven als een vorm van vervolging an sich, waarvan 
de mogelijke slachtoffers als vluchteling konden erkend worden omdat ze behoren tot een 
bepaalde sociale groep, in voorkomend geval de vrouwen van het land in kwestie. Deze 
rechtspraak, eigen aan mogelijke slachtoffers van VGV, werd meestal ontdubbeld met een luik 
betreffende de ouders van de betrokken meisjes, ouders die zich aansluitend erkend zagen als 
vluchteling maar in hun geval wegens het uiten van een politieke opinie waarvoor ze 
blootgesteld konden worden aan vervolging en in voorkomend geval het tot uiting brengen van 
hun weerstand tegen een diep verankerde en vereeuwigde traditie in de samenleving van het 
betrokken land. 
 
In vele arresten uitgesproken vanaf juni 2007, en meer bepaald in een annulatie-arrest van 24 
juni 2010, uitgesproken in algemene vergadering, heeft de Vaste Beroepscommissie voor 
Vluchtelingen de gelegenheid gehad om deze redenering van ontdubbeling te bevestigen, een 
redenering die enerzijds VGV naar voren brengt als een vorm van vervolging die de vrouw in 
kwestie viseert, en anderzijds de weerstand tegen een dergelijke praktijk als de uiting van een 
politieke opinie bevestigt, die een mogelijke bron of bewezen feit van vervolging is. 
 
De belangrijke evolutie die in de laatste jaren vastgesteld werd in het aantal en de vorm van de 
asielaanvragen – volledig of gedeeltelijk – gebaseerd op VGV, heeft ertoe geleid dat de Raad 
zijn rechtspraak terzake opnieuw verduidelijkt heeft, waarbij de Raad meer bepaald oog heeft 
voor de situatie van de verschillende protagonisten in de vraag voor bescherming. Vanwaar die 
nood tot opheldering? Zonder de bedoeling te hebben een debat in het debat te creëren, wil ik 
enkel twee belangrijke factoren aanwijzen die de noodzaak en de gelegenheid om op 
dergelijke manier te handelen uitleggen. Enerzijds is daar het toegenomen volume en de 
onophoudelijk geactualiseerde stroom aan beschikbare informatie over de praktijk van VGV in 
de verscheidene landen van herkomst, informatie die ons toegelaten heeft om een uiterst 
actueel overzichtop stellen, groter en completer, van de heersende situatie ter zake, en meer 
bepaald om beter de risico’s en de gevolgen van bepaalde gedragingen te kunnen inschatten. 
Anderzijds is er de bezorgdheid, meer bepaald uitgedrukt door de actoren op het terrein, om te 
voorkomen dat de evaluatie van het risico op VGV voor een kind zou bezoedeld – en op een of 
andere manier gedegradeerd – worden door het debat over de geloofwaardigheid van de 
verklaringen van zijn ouders. 
 
Om de actuele staat van de rechtspraak van de Raad te verduidelijken, zou ik in het kort twee 
arresten van drie rechters, uitgesproken in 2014 (arrest nr. 122 669 van 17 april 2014 en arrest 
125 702 van 17 juni 2014) willen voorstellen, die herinneren of uitdrukking geven aan de 
verschillende principes en criteria die in rekening moeten gebracht worden. Voor de helderheid 
van de voorstelling, zal ik de vier situaties onderscheiden die in deze beide arresten behandeld 
worden, situaties die wij het meeste tegenkomen in de praktijk en die elkaar heel dikwijls 



overlappen binnenin een asielaanvraag. Deze situaties zijn respectievelijk: het risico op VGV, 
het risico op herhaling van een VGV, het risico in geval van weigering van een VGV en tot slot, 
de permanente gevolgen van een VGV, ondergaan in het verleden. 
 
Wat betreft VGV in het algemeen: de twee arresten van de Raad geven zeer duidelijk aan dat 
VGV, van welk type ook, het gevolg ervan of de manier waarop ze uitgevoerd worden, een 
zware en onomkeerbare aanslag vormen op de fysieke integriteit van de vrouwen die ze 
ondergaan. Deze aanslagen zijn een vorm van fysieke of mentale geweldpleging en zijn ook 
daden gericht tegen personen wegens hun geslacht of tegen kinderen, in de zin van artikel 
48/3, § 2, alinea 2, a) en f), van de wet van 15 december 1980. Ze zijn gericht tegen vrouwen 
als leden van een sociale groep in de zin van artikel 48/3, § 4, d), van dezelfde wet. 
 
Ten aanzien van het risico op besnijdenis, heeft de Raad, in de twee voornoemde arresten, 
een aanpak bekrachtigd, enerzijds gebaseerd op een diepgaande en genuanceerde analyse 
van de voor handen zijnde informatie betreffende het voorkomen van VGV en heeft hij een – 
niet exhaustieve – reeks van pertinente factoren gedefinieerd om het risico op VGV te 
evalueren: leeftijdscategorie, onderwijsniveau, religieuze geloofsbelijdenis, etnische groep, 
geografische oorsprong, sociaal milieu, familiale omgeving en de staat van het nationale recht.  
 
Anderzijds is de Raad overgegaan tot de evaluatie van de eigen individuele omstandigheden 
van de betrokken persoon in verband met het risico op VGV teneinde te bepalen in welke mate 
zij blootgesteld zou worden aan een dergelijk risico en/of zij redelijkerwijze in staat zou zijn zich 
hiertegen te verzetten. In het geval van Guinea, het land dat in beide arresten die ik behandel 
betrokken is, werd geoordeeld dat binnen de actuele staat van de laatst beschikbare 
statistieken, de extreem hoge graad van voorkomen van VGV zich vertaalt in een objectief en 
betekenisvol risico op verminking, ten minste voor jonge minderjarige onbesneden meisjes en 
dat dit bijzonder hoog risico voldoende zou kunnen zijn om de vrees op vervolging in hoofde 
van betrokkenen te verrechtvaardigen onder voorbehoud dat vastgesteld wordt dat ze om 
reden van uitzonderlijke omstandigheden, eigen aan henzelf, er niet aan blootgesteld zouden 
zijn of dat ze redelijkerwijs in staat zouden zijn zich hiertegen te verzetten. Hoewel toegepast 
op Guinea in de twee vermelde arresten, is deze aanpak natuurlijk, mutatis mutandis, ook 
geldig voor landen die een zeer hoge graad aan VGV vertonen, en ik denk namelijk eerst en 
vooral aan landen zoals Somalië en Djibouti. 
 
Wat betreft het risico op herbesnijdenis, heeft de Raad in zijn arrest nr. 125 van 17 juni 2014 
van meet af aan al onderlijnd dat het feit zelf reeds een VGV ondergaan te hebben niet toelaat 
om automatisch uit te sluiten dat het zich niet opnieuw zal voordoen. Hij heeft in tegendeel een 
dergelijke vrees geponeerd door het vermoeden, ingevoerd door het artikel 48/7 van de wet 
van 15 december 1980 in werking te laten treden. De Raad heeft erzodoende aan herinnerd 
dat het feit reeds een VGV ondergaan te hebben het vermoeden van vrees in het voordeel van 
het slachtoffer creëert, waarbij de bewijslast om het bestaan van goede redenen om aan te 
nemen dat deze vervolging – wat de precieze vorm ervan ook weze – zich niet meer zal 
voordoen, bij de asielinstanties gelegd wordt. In het kader van zijn beoordeling heeft de Raad 
eraan herinnerd dat de risico’s voor hernieuwde besnijdenis hun oorsprong kunnen vinden in 
heel verscheiden situaties: een eerste onvolledige besnijdenis, of een besnijdenis niet conform 
aan de tradities, een hernieuwde besnijdenis opgelegd door de specifieke tradities van de 
gemeenschap, of nog, een eerste besnijdenis waarvan de omvang latere interventies 
noodzaakt die gelijkstaan met het opnieuw uitvoeren van een besnijdenis (infibulatie). De Raad 
heeft het belang onderlijnd om te beschikken over alle pertinente en actuele informatie om het 
risico voor een herbesnijdenis te kunnen evalueren, rekening houdend enerzijds met het land 
in kwestie en anderzijds met de persoonlijke situatie van de betrokken vrouw en ten slotte de 
vertelde feitelijke omstandigheden. De Raad heeft echter onderlijnd dat de afwezigheid van 
voldoende coherente en convergente informatie over het onderwerp niet tot gevolg kon hebben 
dat het bestaan van het beweerde risico van de betrokken persoon genegeerd werd. In 



tegendeel, de Raad heeft geoordeeld dat indien een onvolledige besnijdenis een theoretisch 
risico zou inhouden voor een hernieuwde besnijdenis, de omstandigheden eigen aan de zaak 
(bijvoorbeeld: een verder gevorderde leeftijd, cultureel open milieu, hoog niveau van onderwijs, 
sociale en economische onafhankelijkheid) in voorkomend geval konden toelaten het risico 
weg te schuiven. 
 
Wat betreft de weerstand tegen de praktijk van VGV, heeft de Raad geoordeeld, in zijn arrest 
nr. 122 669 van 17 april 2014, dat de simpele weigering van een besnijdenis bij zijn eigen 
kinderen, zelfs gekend door de familiale en sociale entourage van de ouders, niet voldoende 
was om als grond te dienen voor de vrees op vervolging wegens het uiten van een politieke 
opinie. Hij heeft inderdaad geoordeeld dat de verzoekende partij op concrete wijze nog moest 
aantonen dat deze stellingname hem blootstelde aan zware bedreigingen vanwege zijn 
entourage of van de samenleving in het algemeen. Zoals geldt voor elke asielaanvraag, kan 
deze aantoning gesteund worden door voldoende nauwkeurige verklaringen van de 
betrokkenen, en/of door het aanbrengen van bewijsstukken en dan zal de Raad die evalueren, 
rekening houdend met alle pertinente informatie tot zijn beschikking gesteld door de partijen. In 
het Guinees dossier waarvan sprake in dit arrest, heeft de Raad in voorkomend geval 
geoordeeld dat de beperkte vormen van uitsluiting vermeld door verzoekende partij (namelijk; 
met de vinger gewezen worden tijdens een doopsel, of niet in staat geweest zijn een maaltijd te 
serveren tijdens een familiereünie) niet zwaarwichtig genoeg waren om te kunnen gelijkgesteld 
worden aan vervolgingen. Hij heeft eveneens vastgesteld dat de informatie die voorkwam in 
het administratief dossier geen enkel feit van vervolging vermelde van ouders van onbesneden 
meisjes noch enige vorm van sociale stigmatisering die van aard was om ze in gevaar te 
brengen. De Raad heeft ook een onderscheid gemaakt tussen de situatie van de ouders die de 
besnijdenis van hun eigen kinderen weigerden en de situatie van de militanten die zich actief 
inzetten voor acties en openbare campagnes tegen de praktijk van VGV in het algemeen, 
militanten die het voorwerp uitmaken van informatie en getuigenissen die verslag uitbrengen 
van agressieve en gewelddadige reacties van hun omgeving en van bepaalde groepen van de 
bevolking. 
 
Wat betreft de blijvende gevolgen van een besnijdenis, een uiterst gevoelig thema rekening 
houdend met de zeer persoonlijke dimensie ervan, heeft de Raad, in zijn arrest nr. 125 702 van 
17 juni 2014, het onherroepelijk karakter van VGV en hun blijvend karakter erkend, als gevolg 
van het fysieke en psychische leed voor de persoon die ze ondergaan heeft. Hij heeft echter 
ook geoordeeld dat als dusdanig – zonder het te minimaliseren – dit leed meer een kwestie is 
van de gevolgen van de initieel ondergane vervolging dan een herhaalde en hernieuwde vorm 
van vervolging, telkens wanneer dit leed verschijnt. In het kader van zijn analyse heeft de Raad 
het nodig geacht te herinneren aan de eerste bedoeling van de Conventie van Genève, 
namelijk om bescherming te bieden aan vervolging en niet om de schade te herstellen die 
inherent is aan een vooraf ondergane vervolging. In dit opzicht heeft de Raad onderlijnd dat de 
bescherming die geboden wordt door de Conventie van Genève in elk geval niet bedoeld is om 
een einde te stellen aan leed dat de betrokken persoon ondergaan heeft en dat de erkenning 
van de hoedanigheid van vluchteling niet als eerste roeping had een juridische statuut te geven 
ten einde de mogelijkheid te scheppen om het leed op een adequate manier op zich te nemen 
in het gastland. Ik onderstreep – waarbij ik het belang van deze opmerking benadruk – dat 
deze redenering niet specifiek is voor VGV en geldt voor elke aanvrager voor bescherming die 
het slachtoffer geweest is van vervolging. Eens deze limiet vastgesteld, heeft de Raad 
niettemin aandacht besteed aan de verscheidenheid van de ernst van de aanvallen op de 
fysieke integriteit die VGV betekenen en ook aan de verscheidenheid van hun gevolgen voor 
de mentale en fysieke gezondheid. Daarom heeft hij geoordeeld dat in bepaalde gevallen 
waarvan de specificiteit en ernst aangetoond werden, het gepast was om de hoedanigheid van 
vluchteling toe te kennen aan het slachtoffer van een VGV, zelfs al was de vrees voor de 
toekomst objectief onbestaande en ik zou er zelfs aan toevoegen: zelfs al bleef het huidige 
leed in de toekomst duren voor de betrokken persoon. Aldus heeft de Raad de gevallen 



voorbehouden waarin, om reden van het gruwelijk karakter van de toegebrachte verminking – 
en wegens haar intrinsieke natuur, wegens de omstandigheden waarin ze zich afgespeeld 
hebben en wegens de omvang van haar fysieke en psychische gevolgen – de vrees van de 
betrokken persoon zodanig verergerd is dat een terugkeer naar het land waar deze verminking 
mogelijk gemaakt werd, totaal ondenkbaar is. De Raad heeft herinnerd aan het belang, in het 
kader van de evaluatie, om de realiteit en de ernst van de toegebrachte verminking enerzijds 
en de fysieke en psychische letsels die daar het gevolg van zijn anderzijds en ten slotte de 
bestaande graad van vrees die een obstakel vormt voor enig redelijk perspectief op terugkeer 
naar het land vast te stellen. 
 
Tot slot, alvorens deze snelle presentatie af te ronden, zou ik willen onderstrepen dat het 
frequent voorkomt dat bepaalde thema’s die hierboven uiteengezet werden, zich inschrijven in 
specifieke feitelijke contexten – bijvoorbeeld situaties van familiaal geweld of gedwongen 
huwelijk. In dergelijke gevallen, zoals voor elke asielaanvraag, is er in het debat een 
belangrijke en dikwijls beslissende plaats voorbehouden voor de vaststelling van de feiten. 
 

============= 
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A. Inleiding 

Het Verdrag van Europa rond het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld (hierna kortweg Verdrag van Istanbul) is het eerste juridisch bindende Europese instrument 
dat tot stand is gekomen met het oog op het voorkomen en bestrijden van alle vormen van geweld 

tegen vrouwen en meisjes, met inbegrip van huiselijk geweld.1 Het verdrag is op 11 mei 2011 in 
Istanbul gesloten door alle 47 lidstaten van de Raad van Europa en op 1 augustus 2014 in werking 

getreden.2 België ondertekende dit Verdrag van Istanbul op 11 september 2012. Naar Belgische 

normen is het een zogenaamd “gemengd verdrag”, wat inhoudt dat het thema’s behandelt die 
behoren tot de bevoegdheid van zowel de federale overheid als van de gefedereerde bevoegde 
autoriteiten. Al de bevoegde regeringen moeten dus een wet houdende instemming met het verdrag 

aannemen. Op deelstatelijk niveau zijn de nodige wetten hiertoe reeds tot stand gekomen.3 Op 
federaal vlak heeft de Ministerraad op 24 juli 2014 zijn goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van 
wet houdende instemming met het Verdrag van Istanboel. Hiermee heeft België een belangrijke stap 
gezet naar de ratificatie van het Verdrag van Istanbul. 

Naast het Verdrag van Istanbul kan - volledigheidshalve - tevens verwezen worden naar de 
verschillende bepalingen die in de instrumenten van het Gemeenschappelijk Europees Asielbeleid 

                                                      

1 Council of Europe, Convention on preventing and combatting violence against women and domestic violence, 
12 April 2011, http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm  
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), “UNHCR welcomes entry into force of the Istanbul Convention 
and encourages worldwide accession”, 30 July 2014, beschikbaar via : 
http://www.refworld.org/docid/53d8b7294.html  
2 Ook de Europese Unie heeft de bevoegdheid om het Verdrag van Istanbul te ratificeren wat zij tot op heden 
evenwel nog niet deed (De EU ondertekende in haar hoedanigheid bijvoorbeeld wel het Verdrag voor de 
Rechten van Personen met een Handicap). Over de meerwaarde van de ondertekening door de EU van het 
Verdrag van Istanbul zie ook; S. Peers, “Should the EU ratify the Istanbul Convention on violence against 
women?”, EU law analysis blogspot, 23 April 2014, http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/2014/04/should-eu-
ratify-istanbul-convention-on.html  
3http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20150724/verdrag-van-de-raad-van-europa-rond-het-
voorkomen-en-bestrijden-van-geweld-teg  

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
http://www.refworld.org/docid/53d8b7294.html
http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/2014/04/should-eu-ratify-istanbul-convention-on.html
http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/2014/04/should-eu-ratify-istanbul-convention-on.html
http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20150724/verdrag-van-de-raad-van-europa-rond-het-voorkomen-en-bestrijden-van-geweld-teg
http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20150724/verdrag-van-de-raad-van-europa-rond-het-voorkomen-en-bestrijden-van-geweld-teg
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(Common European and Asylum System, kortweg CEAS) werden uitgewerkt ter bescherming van 

slachtoffers van gendergerelateerd geweld.4 

 

B. Impact van de Conventie van Istanbul op de internationale bescherming? 

B.1. Wettelijk kader  

Het Verdrag van Istanbul heeft tot doel geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en 

te bestrijden, de rechten van slachtoffers te beschermen en nationale en internationale 

samenwerking tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bevorderen.5 

Hoofdstuk VII van het Verdrag van Istanbul spitst zich in het bijzonder toe op internationale 

bescherming in het kader van Asiel en Migratie en erkent uitdrukkelijk dat vrouwen en meisjes die 
het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld in derde landen bescherming kunnen zoeken in een 
ander land wanneer hun eigen land faalt hen te beschermen tegen vervolging.  

UNHCR erkende reeds in haar “Guidelines on international protection: Gender-Related Persecution 
within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the 
Status of Refugees” de praktijk van gendergerelateerd geweld dewelke aanleiding kan geven tot 

vervolging.6 Met de Conventie van Istanbul werd hiertoe voor het eerst ook een bindend wettelijk 
kader gecreëerd. 

Art.60 van de Conventie van Istanbul benadrukt uitdrukkelijk de link tussen gendergerelateerd geweld 
en de Vluchtelingenconventie en legt de ondertekenende staten de verplichting op om een 

gendersensitief asielsysteem te ontwikkelen; 

1. “De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te 

waarborgen dat gendergerelateerd geweld tegen vrouwen kan worden erkend als 

een vorm van vervolging in de zin van artikel 1, A, tweede lid, van het Verdrag 
betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en als een vorm van ernstig gevaar 
die aanleiding geeft voor aanvullende/extra bescherming. 

2. De partijen waarborgen dat elk van de gronden uit dat Verdrag op 

gendersensitieve wijze wordt uitgelegd en dat, indien wordt vastgesteld dat er op 
basis van een of meer van deze gronden reden is voor vrees voor vervolging, de 
aanvragers de vluchtelingenstatus wordt toegekend in overeenstemming met de van 
toepassing zijnde instrumenten. 

3. De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om 

gendersensitieve opvangprocedures en ondersteuningsdiensten voor 

asielzoekers op te zetten alsmede genderrichtlijnen en gendersensitieve 

asielprocedures, met inbegrip van de vaststelling van de vluchtelingenstatus en 
verzoeken om internationale bescherming.” 

                                                      

4 Zie o.m. overweging 30, art.4§4, art. 9§2, a /f, art. 10 Herschikte Kwalificatierichtlijn. Zie ook overweging 29 
en art.10§3,d, art. 15§3 en art. 24 Herschikte Procedurerichtlijn. 

5 Kortweg spreekt men over de 3 “PPP’s”: Prevention, Protection en Promotion. Vaak wordt nog een vierde P 
toegevoegd, m.n. Integrated Policies.  

6 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related 
Persecution Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating 
to the Status of Refugees”, 7 May 2002, HCR/GIP/02/01, beschikbaar via: 
http://www.refworld.org/docid/3d36f1c64.html  

http://wetten.overheid.nl/BWBV0001002/geldigheidsdatum_01-03-2014#VertalingNL_VDRTKS571822_HOOFDSTUKI_Artikel1
http://wetten.overheid.nl/BWBV0001002/geldigheidsdatum_01-03-2014#VertalingNL_VDRTKS571822_HOOFDSTUKI_Artikel1
http://www.refworld.org/docid/3d36f1c64.html
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Dit impliceert dat de Conventie van Istanbul vereist dat lidstaten enerzijds een wettelijk kader 

uiteenzetten opdat gendergerelateerd geweld erkend kan worden als vervolgingsgrond conform 

de Vluchtelingenconventie (§1) en dat deze lidstaten anderzijds ook waarborgen dat de gronden 

voor asiel zoals opgesomd in de Vluchtelingenconventie op een gendersensitieve manier 

geïnterpreteerd worden (§2). Tenslotte legt art. 60 ook de verplichting op aan lidstaten om 

gendersensitieve opvang-en asielprocedures te introduceren (§3). 

Volledigheidshalve dient ook gewezen te worden op het feit dat de Conventie van Istanbul het non-

refoulement principe (art. 61) herhaalt; 

1. “De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te 

waarborgen dat het beginsel van non-refoulement wordt geëerbiedigd in 
overeenstemming met bestaande verplichtingen uit hoofde van het internationale recht. 

2. De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te 

waarborgen dat slachtoffers van geweld tegen vrouwen die bescherming nodig 

hebben ongeacht hun verblijfstitel of woonplaats onder geen enkele omstandigheid 

worden teruggezonden naar een land waar hun leven gevaar zou lopen of waar zij 
onderworpen zouden kunnen worden aan marteling of een onmenselijke of vernederende 
behandeling of bestraffing.” 

B.2. Gendersensitieve asielprocedure in België? 

B.2.1. Wetgevend kader voor de erkenning van gendergerelateerd geweld als vorm van vervolging 
conform de Vluchtelingenconventie 

Seksueel en gendergerelateerd geweld treft hoofdzakelijk vrouwen en meisjes. Velen van hen roepen 
in het kader van hun asielaanvraag een vrees voor gendergerelateerde vervolging in, onder meer 
gedwongen huwelijk, gedwongen sterilisatie, huiselijk geweld, de vrees voor eremoorden, seksueel 
geweld en verkrachting en vrouwelijke genitale verminking (hierna kortweg VGV).  

In 2013 werden verschillende wijzigingen aangebracht in de Vreemdelingenwet waardoor 
gendergerelateerd geweld en seksueel geweld wettelijk verankerd werden als daad van vervolging 
zoals; 

- Daden van vervolging kunnen de vorm aannemen van lichamelijk of geestelijk geweld, 
inclusief seksueel geweld (art. 48/3 §2, a) 

- Genderidentiteit is een aspect dat in aanmerking moet worden genomen om het concept 
sociale groep te omschrijven (art. 48/3 § 4,d) 

Aldus werd een wettelijk kader ingericht waarbij de Belgische asielinstanties erkennen dat de 
vluchtelingenstatus kan toegekend worden aan vrouwen en meisjes op grond van gendergerelateerd 
geweld. De laatste jaren bleef het aantal asielaanvragen op basis van één of meerdere 
gendergebonden motieven in België stijgen. Zo werd in 2012, in 19% van de beslissingen VGV als 

een gendergebonden motief aangehaald.7  

B.2.2. Gendersensitieve interpretatie 

Overeenkomstig de Vluchtelingenconventie, dienen asielzoekers om in aanmerking te komen voor 
internationale bescherming, aan te tonen dat zij een vrees voor vervolging hebben omwille van hun 
ras, nationaliteit, politieke opinie, religie of het behoren tot een sociale groep. Voor een correcte 

                                                      

7 CGVS, “2013 Jaarverslag”, p. 20, http://www.cgvs.be/sites/default/files/jaaverslagen/jv2013_cgvs_nl.pdf  

http://www.cgvs.be/sites/default/files/jaaverslagen/jv2013_cgvs_nl.pdf
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implementatie van de Conventie van Istanbul, is het noodzakelijk te waarborgen dat alle gronden van 

asiel op een gendersensitieve manier geïnterpreteerd worden.8 

Zo is het bijvoorbeeld een algemene trend om VGV te beschouwen als een asielmotief dat onder 

“behoren tot een sociale groep” valt en hierbij voorbij te gaan aan eventuele andere asielmotieven.9 
Echter kunnen ouders die zich verzetten tegen de praktijk van VGV op hun dochters, ook vallen onder 

de grond van “politieke opinie”. Of ook wanneer VGV wordt beschouwd als een religieuze praktijk, en 
een vrouw of kind zich niet gedraagt naar de normen van die religie door bijvoorbeeld te weigeren 
VGV te ondergaan of te weigeren VGV toe te passen op hun dochters, kan zij een vrees tot vervolging 

koesteren op grond van haar religie. 

B.2.3. Gendersensitieve asielprocedure  

Gendersensitieve procedures die de specifieke situatie van vrouwen die het slachtoffer zijn van VGV 
in overweging nemen, houden onder meer in dat de asielinstanties waarborgen dat een 

ondersteunende omgeving wordt gecreëerd voor deze vrouwen dewelke hen in staat stelt om 
relevante informatie naar voor te brengen. Dit impliceert dat bij aanvang van de asielaanvraag de 

confidentialiteit van hun asielverzoek dient te worden gegarandeerd en doorheen de ganse 

asielprocedure aandacht moet geschonken worden aan culturele gevoeligheden.10 

Positieve aspecten 

In haar rapport “De vrouw in de Belgische asielprocedure”, bracht het BCHV, samen met VwV, in 
beeld op welke manier het CGVS en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna kortweg RvV) 

tijdens de asielprocedure rekening houden met de positie van de vrouw.11 In deze studie werd 
vastgesteld dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) reeds 
verschillende elementen inbouwde die een vertrouwelijke sfeer creëren voor asielzoekers met 
gendergerelateerde motieven. Zo kunnen asielzoekers op het formulier bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) aangeven dat zij een voorkeur hebben voor een protection officer en 

tolk van hetzelfde geslacht. Tevens schenkt de opleiding van protection officers specifieke 
aandacht aan gendergerelateerde vervolging en aan het horen van (mogelijke) slachtoffers van 
dergelijke vervolging. De asielinstanties nemen in principe ook het gehoor af in afwezigheid van 

kinderen ouder dan één jou en de betrokken asielzoeker krijgt informatie over het doel, het verloop 
en de principes van het gehoor.  

Knelpunten 

Ondanks de reeds geleverde inspanningen van de asielinstanties voor een gendersensitieve 
asielprocedure, kan gewezen worden op een aantal knelpunten teneinde te streven naar een 
volwaardige implementatie van de Conventie van Istanbul.  

                                                      

8 
 Zie ook UNHCR – Council of Europe, “Refugee Women and the Istanbul Convention”, Strasbourg, 23 January 

2013, 
http://websitepace.net/documents/19879/1646080/20130123_RefugeeWomenIstanbulConvention_E.pdf
/7a3e4a8d-bc92-47e5-9386-a9b0d78869ba  

9 Council of Europe – Amnesty International, “Council of Europe Convention on preventing and combating 
violence against women and domestic violence - A tool to end FGM”, Januari 2015, p.29 
http://www.endfgm.eu/content/assets/IstanbulConventionFGMguide.pdf  

10 Council of Europe – Amnesty International, “Council of Europe Convention on preventing and combating 
violence against women and domestic violence - A tool to end FGM”, Januari 2015, p.31 
http://www.endfgm.eu/content/assets/IstanbulConventionFGMguide.pdf 

11 Vluchtelingenwerk Vlaanderen, “De vrouw in de Belgische asielprocedure”, 29 oktober 2014, 
http://www.vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/de_vrouw_in_de_belgische_asielprocedure.pdf  

http://websitepace.net/documents/19879/1646080/20130123_RefugeeWomenIstanbulConvention_E.pdf/7a3e4a8d-bc92-47e5-9386-a9b0d78869ba
http://websitepace.net/documents/19879/1646080/20130123_RefugeeWomenIstanbulConvention_E.pdf/7a3e4a8d-bc92-47e5-9386-a9b0d78869ba
http://www.endfgm.eu/content/assets/IstanbulConventionFGMguide.pdf
http://www.endfgm.eu/content/assets/IstanbulConventionFGMguide.pdf
http://www.vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/de_vrouw_in_de_belgische_asielprocedure.pdf
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1. Zo dienen de asielinstanties blijvende aandacht te hebben voor het recht van de vrouw op 

een individuele beoordeling van haar asielaanvraag, ook al komt haar asielrelaas sterk 
overeen met dat van haar man. Immers, copy-paste beslissingen voor vrouwen of meisjes 
lijken in strijd met zowel Europese regelgeving als de Vreemdelingenwet en het 

gehoorhandvest van het CGVS.12 Dit impliceert bijvoorbeeld dat vrouwen de mogelijkheid 
moeten hebben om onafhankelijke noden tot bescherming in te roepen, bijvoorbeeld ingeval 
van seksueel geweld en dat rekening wordt gehouden met hun individueel profiel (culturele 
achtergrond en gewoonten, leeftijd, opleiding, etc.). Hierbij is het tenslotte uiterst belangrijk 
dat de informatie verstrekt door het slachtoffer vertrouwelijk behandeld wordt t.a.v. van de 
partner of overige familieleden. 
 

2. Een gendersensitieve procedure voor asielzoekers houdt ook in dat de asielinstanties 

spontaan moeten onderzoeken of er gendergerelateerde motieven zijn, ook als de vrouw 
deze niet expliciet (bij aanvang van de registratie van haar asielaanvraag) naar voren brengt. 

Dit ligt immers vervat in het beginsel van de samenwerkingsplicht die voortvloeit uit de 

UNHCR richtlijnen, Europese regelgeving en jurisprudentie.13 De situatie van vrouwen in 
bepaalde landen van herkomst is immers dermate slecht, dat zij automatisch tot de 
risicogroep horen. Dit bijvoorbeeld in het bijzonder voor vrouwen die slachtoffer zijn van VGV 
in bepaalde landen waar de prevalentiegraad heel hoog is. Concreet betekent dit wanneer 
deze vrouwen of meisjes niet spontaan zelf het risico op VGV aanhalen, van de 
asielinstanties in dit kader een pro-actieve kan houding verwacht worden om de vrees op 
VGV spontaan te onderzoeken. Tevens dienen de asielinstanties in het kader van hun 

onderzoeksbeoordeling, gebruik te maken van de beschikbare gender-relevante country of 

origin information (COI).14 
 

3. Een gendersensitieve asielprocedure heeft ook implicaties op het vlak van bewijslast, deze 
bewijslast mag niet te hoog gelegd worden voor gendergerelateerde vervolging. Als 

uitgangspunt dient een “redelijke waarschijnlijkheid van vervolging ingeval van 
terugkeer…”gehanteerd te worden. Aangezien vrouwen vaak vervolgd worden in de private 
sfeer en zij hierover dus vaak geen documenten of bewijzen hebben, dient de bewijslast in 
casu verlaagd te worden. 
 

4. Een gendersensitieve procedure voor asielzoekers dient niet enkel gewaarborgd te worden 

door het CGVS tijdens het gehoor maar tevens ook bij de registratie van de asielaanvraag 

door de DVZ alsook in de beroepsprocedure bij de RvV.  

 
5. Een gendersensitieve asielprocedure erkent dat trauma, angst, gebrek aan vertrouwen en 

schaamte over bepaalde feiten in hoofde van de asielzoeker ook een impact kunnen hebben 

                                                      

12 Zie onder meer art. 4§4 Kwalificatierichtlijn en art. 48/5§3 Vreemdelingenwet; “(…)Er wordt rekening gehouden 
met de algemene omstandigheden in het land en met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker op het 
tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen.”Zie ook art. 4§3 KB van 11 juli 2003 tot 
regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en 
Staatlozen; “De ambtenaar onderzoekt de asielaanvragen op individuele, objectieve en onpartijdige wijze.” 
13 Zie in het bijzonder M. M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland en Attorney General, 
C-277/11, 22 november 2012, http://www.refworld.org/docid/50af68c22.html, §66: “Concreet houdt deze op 
de lidstaat rustende samenwerkingsplicht dus in dat, indien de door de verzoeker om internationale 
bescherming aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, de betrokken 
lidstaat in deze fase van de procedure actief met de verzoeker moet samenwerken om alle elementen te 
verzamelen die het verzoek kunnen staven.” 

14 UNHCR – Council of Europe, “Refugee Women and the Istanbul Convention”, Strasbourg, 23 January 2013, p.14 
http://websitepace.net/documents/19879/1646080/20130123_RefugeeWomenIstanbulConvention_E.pdf/7a3
e4a8d-bc92-47e5-9386-a9b0d78869ba  
 

http://www.refworld.org/docid/50af68c22.html
http://websitepace.net/documents/19879/1646080/20130123_RefugeeWomenIstanbulConvention_E.pdf/7a3e4a8d-bc92-47e5-9386-a9b0d78869ba
http://websitepace.net/documents/19879/1646080/20130123_RefugeeWomenIstanbulConvention_E.pdf/7a3e4a8d-bc92-47e5-9386-a9b0d78869ba
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op de weergave van het asielrelaas.15 In de praktijk wordt vastgesteld dat slachtoffers van 
VGV vaak te kampen hebben met ernstige traumatische ervaringen. Bovendien zijn deze 
vrouwen of meisjes, naast VGV, ook vaak blootgesteld geworden aan andere vormen van 
(seksueel) geweld zoals verkrachting, gedwongen huwelijk,… in het land van herkomst of 

tijdens hun vluchtweg. In dit kader valt de verdwijning van de psy-cel binnen het CGVS erg 
te betreuren.  

 
6. Een gendersensisitieve asielprocedure waarborgt de mogelijkheid voor de asielzoeker om zijn 

voorkeur aan te geven voor een protection officer en tolk van hetzelfde geslacht. Deze keuze 

zou ook moeten mogelijk zijn in het kader van de juridische bijstand opdat de vrouw of het 
meisje, slachtoffer van gendergerelateerde vervolging, zich in het kader van haar 

asielaanvraag kan laten bijstaan door een vrouwelijke raadsman.  
 

Op deze manier kan de Conventie van Istanbul een daadwerkelijk middel worden in de strijd tegen 
VGV. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                      

15 Zie ook :BCHV-CBAR, “Trauma, geloofwaardigheid en bewijs in de asielprocedure”, Augustus 2014, 
http://www.cbar-bchv.be/Portals/0/Juridische%20informatie/Asiel/Analyses/CBARAnalysepsy.pdf  

http://www.cbar-bchv.be/Portals/0/Juridische%20informatie/Asiel/Analyses/CBARAnalysepsy.pdf
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Preambule 

 
De lidstaten van de Raad van Europa en de andere staten die dit Verdrag hebben 

ondertekend, 

 

In herinnering roepend het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden (ETS nr. 5, 1950) en de Protocollen daarbij, het Europees Sociaal 

Handvest (ETS nr. 35, 1961, herzien in 1996, ETS nr. 163), het Verdrag van de Raad van 

Europa inzake de bestrijding van mensenhandel (CETS nr. 197, 2005) en het Verdrag van de 

Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en 

seksueel misbruik (CETS nr. 201, 2007); 

 

In herinnering roepend de volgende aanbevelingen van het Comité van Ministers aan de 

lidstaten van de Raad van Europa: Aanbeveling Rec(2002)5 inzake de bescherming van 

vrouwen tegen geweld, Aanbeveling CM/REC(2007)17 inzake normen en mechanismen 

voor gendergelijkheid, Aanbeveling CM/Rec(2010)10 inzake de rol van vrouwen en 

mannen bij de voorkoming en oplossing van conflicten en bij vredesopbouw en andere 

relevante aanbevelingen; 

 

Rekening houdend met de groeiende jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens waarin belangrijke normen worden vastgesteld op het gebied van geweld 

tegen vrouwen; 

 

Gelet op het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (1966), het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (1966), het Verdrag 

van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 

vrouwen (“CEDAW”, 1979) en het Facultatieve Protocol daarbij (1999), alsmede de 

algemene aanbeveling nr. 19 van het CEDAW-comité inzake geweld tegen vrouwen, het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (1989) en de Facultatieve 

Protocollen daarbij (2000) en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 

personen met een handicap (2006); 

 

Gelet op het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof (2002); 

 

In herinnering roepend de beginselen van het internationale humanitaire recht en in het 

bijzonder het Verdrag van Genève (IV) betreffende de bescherming van burgers in 

oorlogstijd (1949) en de Aanvullende Protocollen I en II (1977) daarbij; 

 

Alle vormen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld veroordelend; 

 

Erkennende dat het bereiken van de jure en de facto gelijkheid van vrouwen en mannen 

een van de sleutels is tot het voorkomen van geweld tegen vrouwen; 

 

Erkennende dat geweld tegen vrouwen een blijk is van historisch ongelijke 

machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen die hebben geleid tot de overheersing en 

discriminatie van vrouwen door mannen en de volledige ontplooiing van vrouwen in de 

weg hebben gestaan; 

 

Het structurele karakter van geweld tegen vrouwen erkennende als op gender gebaseerd 

geweld en voorts erkennende dat geweld tegen vrouwen tot een van de cruciale sociale 
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mechanismen behoort waarmee vrouwen ten opzichte van mannen in een ondergeschikte 

positie worden gedwongen; 

 

Erkennende, met grote bezorgdheid, dat vrouwen en meisjes vaak worden blootgesteld aan 

ernstige vormen van geweld, zoals huiselijk geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, 

gedwongen huwelijk, misdrijven gepleegd in het kader van de zogenaamde ,,eer” en 

genitale verminking, die een ernstige schending van de mensenrechten van vrouwen en 

meisjes vormen en een belangrijk obstakel voor de verwezenlijking van de gelijkheid van 

vrouwen en mannen; 

 

De voortdurende mensenrechtenschendingen tijdens gewapende conflicten erkennende die 

de burgerbevolking, en vrouwen in het bijzonder, treffen in de vorm van wijdverbreide of 

systematische verkrachting en seksueel geweld en de mogelijkheid dat gendergerelateerd 

geweld tijdens en na conflicten toeneemt; 

 

Erkennende dat vrouwen en meisjes blootstaan aan grotere risico’s van gendergerelateerd 

geweld dan mannen; 

 

Erkennende dat huiselijk geweld vrouwen buitenproportioneel treft maar dat ook mannen 

het slachtoffer van huiselijk geweld kunnen zijn; 

 

Erkennende dat kinderen het slachtoffer van huiselijk geweld zijn, ook wanneer ze getuige 

zijn van geweld binnen het gezin; 

 

Geleid door het streven een Europa te creëren dat vrij is van geweld tegen vrouwen en van 

huiselijk geweld, 

 

Zijn het volgende overeengekomen: 
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Hoofdstuk i - doelstellingen, begripsomschrijvingen, gelijkheid en non-discriminatie, algemene 

verplichtingen 

 

  Artikel 1 - Doelstellingen van het Verdrag 

 

 1 De doelstellingen van dit Verdrag zijn: 

 

  a vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld en geweld tegen vrouwen en 

huiselijk geweld te voorkomen, te vervolgen en uit te bannen; 

 

  b bij te dragen aan de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en 

wezenlijke gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen, mede door de eigen 

kracht van vrouwen te versterken; 

 

  c een allesomvattend kader op te zetten met beleid en maatregelen ter bescherming en 

ondersteuning van alle slachtoffers van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld; 

 

  d internationale samenwerking te bevorderen teneinde geweld tegen vrouwen en 

huiselijk geweld uit te bannen; 

 

  e ondersteuning en bijstand te bieden aan organisaties en rechtshandhavende instanties 

teneinde effectief samen te werken ten behoeve van het aannemen van een integrale 

aanpak om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld uit te bannen. 

 

 2 Teneinde de doeltreffende uitvoering van de bepalingen ervan door de partijen te 

waarborgen, wordt bij dit Verdrag een specifiek toezichtmechanisme ingesteld. 

 

  Artikel 2 - Reikwijdte van het Verdrag 

 

 1 Dit Verdrag is van toepassing op alle vormen van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van 

huiselijk geweld, dat vrouwen buitenproportioneel treft. 

 

 2 De partijen worden aangemoedigd dit Verdrag toe te passen op alle slachtoffers van 

huiselijk geweld. De partijen dienen bij de uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag 

bijzondere aandacht te schenken aan vrouwen die het slachtoffer zijn van gendergerelateerd 

geweld. 

 

 3 Dit Verdrag is zowel van toepassing in vredestijd als ten tijde van gewapende conflicten. 

 

  Artikel 3 - Begripsomschrijvingen 

 

  Voor de toepassing van dit Verdrag: 

 

  a  wordt ,,geweld tegen vrouwen” beschouwd als een schending van de mensenrechten 

en een vorm van discriminatie van vrouwen en wordt hieronder verstaan alle vormen 

van gendergerelateerd geweld die leiden of waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, 

seksueel of psychologisch letsel of leed of economische schade voor vrouwen, met 

inbegrip van bedreiging met dit soort geweld, dwang of willekeurige 

vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de privésfeer geschiedt; 
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  b wordt verstaan onder ,,huiselijk geweld” alle vormen van fysiek, seksueel, 

psychologisch of economisch geweld dat plaatsvindt binnen het gezin of het 

huishouden of tussen voormalige of huidige echtgenoten of partners, ongeacht of de 

dader in dezelfde woning als het slachtoffer verblijft of heeft verbleven; 

 

  c wordt verstaan onder ,,gender” de maatschappelijk bepaalde rollen, gedragingen, 

activiteiten en eigenschappen die in een maatschappij passend worden geacht voor 

vrouwen en mannen; 

 

  d wordt verstaan onder ,,gendergerelateerd geweld tegen vrouwen” geweld gericht 

tegen een vrouw omdat ze een vrouw is of geweld dat vrouwen buitenproportioneel  

treft; 

 

  e wordt verstaan onder ,,slachtoffer” elke natuurlijke persoon die wordt blootgesteld aan 

de gedragingen omschreven onder de letters a en b; 

 

  f omvat het begrip ,,vrouwen” ook meisjes jonger dan 18 jaar. 

 

  Artikel 4 - Grondrechten, gelijkheid en non-discriminatie 

 

 1 De partijen nemen de nodige wetgevende en andere maatregelen ter bevordering en 

bescherming van het recht van een ieder, en van vrouwen in het bijzonder, om in zowel de 

publieke als de privésfeer gevrijwaard te worden van geweld. 

 

 2 De partijen veroordelen alle vormen van discriminatie van vrouwen en nemen onverwijld 

de nodige wetgevende en andere maatregelen om discriminatie te voorkomen, in het 

bijzonder door: 

 

  - het verankeren van het beginsel van gelijkheid van vrouw en man in hun nationale 

grondwet of in andere passende wetgeving en erop toe te zien dat het in de praktijk wordt 

gebracht; 

 

  - het verbieden van discriminatie van vrouwen, waar nodig met behulp van sancties; 

 

  - het afschaffen van wetten en praktijken die discriminerend zijn voor vrouwen. 

 

 3 De uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag door de partijen, met name maatregelen 

ter bescherming van de rechten van slachtoffers, wordt gewaarborgd zonder discriminatie 

op welke grond dan ook, zoals geslacht, gender, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of 

andere opvatting, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale 

minderheid, vermogen, geboorte, seksuele geaardheid, genderidentiteit, leeftijd, 

gezondheid, handicap, burgerlijke staat, migranten- of vluchtelingenstatus of andere status. 

 

 4 Bijzondere maatregelen die nodig zijn ter voorkoming en bescherming van vrouwen tegen 

gendergerelateerd geweld worden niet discriminatoir geacht op grond van de bepalingen 

van dit Verdrag. 
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Artikel 5 - Verplichtingen van de staat en zorgvuldigheid 

 

 1 De partijen onthouden zich van elke betrokkenheid bij daden van geweld tegen vrouwen en 

zien erop toe dat de autoriteiten van de staat, ambtenaren, agenten, instellingen en andere 

actoren die optreden namens de staat in overeenstemming met deze verplichting handelen. 

 

 2 De partijen nemen de nodige wetgevende en andere maatregelen teneinde de vereiste 

zorgvuldigheid in acht te nemen bij het voorkomen, onderzoeken, bestraffen en 

bewerkstelligen van herstel na daden van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit 

Verdrag en worden gepleegd door actoren die niet behoren tot het staatsapparaat. 

 

  Artikel 6 - Genderbewust beleid 

 

  De partijen verplichten zich een genderperspectief te hanteren bij de uitvoering en toetsing 

van de gevolgen van de bepalingen van dit Verdrag en effectief beleid ten behoeve van de 

gelijkheid van vrouwen en mannen te implementeren evenals de bevordering van de eigen 

kracht van vrouwen. 

 

Hoofdstuk ii - integraal beleid en gegevens verzamelen 

 

  Artikel 7 - Alomvattend en gecoördineerd beleid 

 

 1 De partijen nemen de nodige wetgevende en andere maatregelen voor het aannemen en 

uitvoering van effectief, alomvattend en gecoördineerd nationaal beleid dat alle relevante 

maatregelen omvat ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld die onder de 

reikwijdte van dit Verdrag vallen en een holistisch antwoord vormen op geweld tegen 

vrouwen. 

 

 2 De partijen zien erop toe dat de rechten van het slachtoffer centraal staan bij alle 

maatregelen uit hoofde van het beleid bedoeld in het eerste lid, dat door middel van 

effectieve samenwerking tussen alle betrokken instanties, instellingen en organisaties wordt 

uitgevoerd. 

 

 3 Maatregelen die uit hoofde van dit artikel worden genomen hebben waar van toepassing 

betrekking op alle betrokken actoren, zoals overheidsinstanties, nationale, regionale en 

lokale parlementen en autoriteiten, nationale mensenrechteninstanties en maatschappelijke 

organisaties. 

 

  Artikel 8 - Financiële middelen 

 

  De partijen wijzen passende financiële middelen en personeel toe voor de adequate 

implementatie van integraal beleid, maatregelen en programma’s ter voorkoming en 

bestrijding van alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag, met 

inbegrip van hetgeen wordt uitgevoerd door non-gouvernementele organisaties en het 

maatschappelijk middenveld. 

 

  Artikel 9 - Non-gouvernementele organisaties en het maatschappelijk middenveld 

 

  De partijen erkennen, stimuleren en ondersteunen de werkzaamheden van de betrokken 

non gouvernementele organisaties en het maatschappelijk middenveld ter bestrijding van 
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geweld tegen vrouwen op alle niveaus en zetten een effectieve samenwerking op met deze 

organisaties. 

 

  Artikel 10 - Coördinerend orgaan 

 

 1 De partijen wijzen een of meer officiële organen aan of stellen die in die verantwoordelijk 

zijn voor de coördinatie, implementatie, toezicht op en toetsing van beleid en maatregelen 

ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van geweld waarop dit Verdrag van 

toepassing is. Deze organen coördineren het verzamelen van gegevens zoals bedoeld in 

artikel 11 en analyseren en verspreiden de resultaten. 

 

 2 De partijen zien erop toe dat de uit hoofde van dit artikel aangewezen of ingestelde organen 

algemene informatie ontvangen over ingevolge Hoofdstuk VIII genomen maatregelen. 

 

 3 De partijen zien erop toe dat de uit hoofde van dit artikel aangewezen of ingestelde organen 

beschikken over de capaciteit om rechtstreeks te communiceren en betrekkingen te 

onderhouden met hun tegenhangers van de andere partijen. 

 

  Artikel 11 - Het verzamelen van gegevens en onderzoek 

 

 1 Ten behoeve van de uitvoering van dit Verdrag verplichten de partijen zich 

 

  a met regelmatige tussenpozen uitgesplitste relevante statistische gegevens te 

verzamelen over gevallen van alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte 

van dit Verdrag; 

 

  b onderzoek te ondersteunen op het gebied van alle vormen van geweld die vallen onder 

de reikwijdte van dit Verdrag, zodat de oorzaken en gevolgen, frequentie en de 

veroordelingspercentages worden bestudeerd, alsmede de doeltreffendheid van de 

maatregelen ter uitvoering van dit Verdrag. 

 

 2 De partijen streven ernaar met regelmatige tussenpozen onderzoeken onder hun bevolking 

uit te voeren teneinde de omvang van en ontwikkelingen binnen alle vormen van geweld 

die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag vast te stellen. 

 

 3 De partijen voorzien de groep deskundigen bedoeld in artikel 66 van dit Verdrag van de 

informatie die uit hoofde van dit artikel is verzameld teneinde internationale samenwerking 

te stimuleren en internationale benchmarking mogelijk te maken. 

 

 4 De partijen zien erop toe dat de uit hoofde van dit artikel verzamelde informatie 

beschikbaar is voor het publiek. 

 

Hoofdstuk iii - preventie 

 

  Artikel 12 - Algemene verplichtingen 

 

 1 De partijen nemen de nodige maatregelen om veranderingen in de sociale en culturele 

gedragspatronen van vrouwen en mannen te stimuleren teneinde vooroordelen, 

gewoonten, tradities en alle andere praktijken gebaseerd op het idee dat vrouwen inferieur 

zouden zijn of op stereotype rollen van vrouwen en mannen uit te bannen. 
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 2  De partijen nemen de wetgevende en andere maatregelen die nodig zijn ter voorkoming van 

alle vormen van geweld door natuurlijke personen of rechtspersonen die vallen onder de 

reikwijdte van dit Verdrag. 

 

 3 Maatregelen genomen uit hoofde van dit hoofdstuk houden rekening met en behandelen de 

specifieke behoeften van personen die kwetsbaar zijn vanwege specifieke omstandigheden 

en plaatsen de mensenrechten van alle slachtoffers centraal. 

 

 4 De partijen nemen de nodige maatregelen om alle leden van de maatschappij, in het 

bijzonder mannen en jongens, te stimuleren actief bij te dragen aan het voorkomen van alle 

vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag. 

 

 5 De partijen zien erop toe dat cultuur, gewoonte, religie, traditie of de zogenaamde ,,eer” niet 

worden gebruikt ter rechtvaardiging van daden van geweld die vallen onder de reikwijdte 

van dit Verdrag. 

 

 6 De partijen nemen de nodige maatregelen ter bevordering van programma’s en activiteiten 

met betrekking tot het versterken van de eigen kracht van vrouwen.  

 

  Artikel 13 - Bewustwording 

 

 1 De partijen voeren regelmatig en op alle niveaus bewustwordingscampagnes of -

programma’s uit of bevorderen die, waarbij wordt samengewerkt met nationale 

mensenrechteninstellingen, organisaties die zich inzetten voor de gelijkheid van man en 

vrouw, het maatschappelijk middenveld en non-gouvernementele organisaties, in het 

bijzonder vrouwenorganisaties, teneinde waar mogelijk de bewustwording en kennis onder 

het publiek te bevorderen van de verschillende verschijningsvormen van alle vormen van 

geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag, de gevolgen ervan voor kinderen en 

de noodzaak dat soort geweld te voorkomen. 

 

 2 De partijen zien erop toe dat informatie over maatregelen die beschikbaar zijn om daden 

van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag te voorkomen breed onder het 

publiek wordt verspreid. 

 

  Artikel 14 - Onderwijs 

 

 1 De partijen nemen waar passend de maatregelen die nodig zijn om onderwijsmateriaal in te 

voeren over kwesties als de gelijkheid van vrouwen en mannen, niet-stereotype 

genderrollen, wederzijds respect, het geweldloos oplossen van conflicten in 

interpersoonlijke betrekkingen, gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en het recht op 

persoonlijke integriteit, aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de leerlingen in formele 

curricula en op alle onderwijsniveaus. 

 

 2 De partijen nemen de maatregelen die nodig zijn om de in het eerste lid bedoelde 

grondbeginselen te bevorderen bij informele onderwijsvoorzieningen alsmede bij faciliteiten 

voor sport, cultuur en recreatie en de media. 

 

  Artikel 15 - Trainen van beroepskrachten 

 

 1 De partijen bieden of intensiveren passende trainingen voor de beroepskrachten die te 

maken hebben met slachtoffers of plegers van alle daden van geweld die vallen onder de 
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reikwijdte van dit Verdrag, over het voorkomen en opsporen van dit soort geweld, over de 

gelijkheid van vrouwen en mannen, de behoeften en rechten van slachtoffers alsmede over 

hoe te voorkomen dat de slachtoffers opnieuw slachtoffer worden. 

 

 2 De partijen bevorderen dat de training bedoeld in het eerste lid ook training omvat over 

gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende instanties zodat de doorverwijzing 

bij gevallen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag alomvattend is en 

adequaat verloopt. 

 

  Artikel 16 - Preventieve interventie en behandelprogramma’s 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn voor het opzetten of 

ondersteunen van programma’s om plegers van huiselijk geweld niet-gewelddadig gedrag 

in hun interpersoonlijke relaties aan te leren teneinde verder geweld te voorkomen en 

gewelddadige gedragspatronen te veranderen. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn voor het opzetten of 

ondersteunen van behandelprogramma’s gericht op het voorkomen dat plegers, in het 

bijzonder plegers van zedenmisdrijven, opnieuw een strafbaar feit plegen. 

 

 3 Bij het treffen van de maatregelen bedoeld in het eerste en tweede lid, zien de partijen erop 

toe dat de veiligheid, ondersteuning en mensenrechten van de slachtoffers de eerste 

prioriteit zijn en dat deze programma’s, waar passend, in nauwe samenwerking met in 

slachtofferhulp gespecialiseerde instanties worden opgezet en uitgevoerd. 

 

  Artikel 17 - Participatie van de private sector en de media 

 

 1 De partijen moedigen de private sector, de sector voor informatie- en 

communicatietechnologie en de media aan, waarbij de vrijheid van meningsuiting en hun 

onafhankelijkheid naar behoren worden geëerbiedigd, deel te nemen aan het ontwikkelen 

en uitvoeren van beleid en het vaststellen van richtlijnen en normen voor zelfregulering om 

geweld tegen vrouwen te voorkomen en de eerbiediging van hun waardigheid te 

bevorderen. 

 

 2 De partijen ontwikkelen en bevorderen in samenwerking met actoren uit de private sector 

de vaardigheden onder kinderen, ouders en opvoeders in de omgang met informatie en 

communicatie met een vernederende seksuele of gewelddadige inhoud die schadelijk kan 

zijn. 

 

Hoofdstuk iv - bescherming en ondersteuning 

 

  Artikel 18 - Algemene verplichtingen 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn ter bescherming 

van alle slachtoffers tegen verdere daden van geweld. 

 

 2 De partijen nemen in overeenstemming met het nationale recht de wetgevende of andere 

maatregelen die nodig zijn om passende mechanismen te waarborgen voor effectieve 

samenwerking tussen alle relevante staatsorganen, met inbegrip van de rechterlijke macht, 

het openbaar ministerie, rechtshandhavende instanties, lokale en regionale autoriteiten 

alsmede non-gouvernementele organisaties en andere relevante organisaties en entiteiten 
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ter bescherming en ondersteuning van slachtoffers en getuigen van alle vormen van geweld 

die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag, met inbegrip van doorverwijzing naar 

diensten voor algemene en gespecialiseerde ondersteuning zoals omschreven in de artikelen 

20 en 22 van dit Verdrag. 

 

 3 De partijen waarborgen dat de maatregelen genomen uit hoofde van dit hoofdstuk: 

 

  - gebaseerd zijn op een gendergerelateerd begrip van geweld tegen vrouwen en huiselijk 

geweld en dat de mensenrechten en veiligheid van het slachtoffer daarbij centraal 

staan; 

 

  - gebaseerd zijn op een integrale aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de 

relatie tussen slachtoffers, daders, kinderen en hun ruime sociale omgeving; 

 

  - gericht zijn op het voorkomen dat slachtoffers opnieuw slachtoffer worden; 

 

  - gericht zijn op het versterken van de eigen kracht en economische zelfstandigheid van 

vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld; 

 

  - waar mogelijk ruimte laten voor een reeks van beschermings- en 

ondersteuningsdiensten op dezelfde plaats; 

 

  - toegesneden zijn op de specifieke behoeften van kwetsbare personen, met inbegrip van 

kinderen die slachtoffer zijn, en aan hen ter beschikking worden gesteld. 

 

 4 De dienstverlening mag niet afhankelijk zijn van de bereidheid van het slachtoffer aangifte 

te doen of te getuigen tegen een dader. 

 

 5 De partijen nemen passende maatregelen voor het verschaffen van consulaire diensten en 

andere diensten ter bescherming en ondersteuning van hun onderdanen en andere 

slachtoffers die in overeenstemming met hun verplichtingen uit hoofde van het 

internationale recht recht hebben op deze bescherming. 

 

  Artikel 19 - Informatie 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat slachtoffers tijdig adequate informatie ontvangen in een taal die zij begrijpen over de 

beschikbare vormen van ondersteuning en wettelijke maatregelen. 

 

  Artikel 20 - Algemene ondersteuningsdiensten 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat de slachtoffers toegang hebben tot diensten die hun herstel na geweld 

vergemakkelijken. Deze maatregelen omvatten zo nodig diensten op het gebied van 

juridische en psychologische advisering, financiële ondersteuning, huisvesting, onderwijs, 

training en ondersteuning bij het vinden van werk. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat de slachtoffers toegang hebben tot gezondheidszorg en maatschappelijke hulpverlening, 

dat de diensten over voldoende middelen beschikken en dat de beroepskrachten opgeleid 
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zijn voor het opvangen van slachtoffers en voor het hen doorverwijzen naar de passende 

diensten. 

 

  Artikel 21 - Bijstand bij individuele/collectieve klachten 

 

  De partijen waarborgen dat de slachtoffers beschikken over informatie en toegang hebben 

tot toepasselijke regionale en internationale individuele/collectieve klachtenmechanismen. 

De partijen bevorderen dat de bijstand aan slachtoffers die dergelijke klachten indienen op 

empathische en deskundige wijze wordt verstrekt. 

 

  Artikel 22 - Gespecialiseerde ondersteuning 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te voorzien in of 

regelingen te treffen voor een geografisch adequaat gespreide, rechtstreekse, korte en lange 

termijn gespecialiseerde dienstverlening voor slachtoffers die zijn blootgesteld aan de daden 

van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag. 

 

 2 De partijen voorzien in of treffen regelingen voor in vrouwen gespecialiseerde 

hulpverlening aan alle vrouwelijke slachtoffers van geweld en hun kinderen. 

 

  Artikel 23 - Opvangplaatsen 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn voor het opzetten 

van passende, gemakkelijk bereikbare opvangplaatsen in voldoende aantallen teneinde 

veilig onderdak te bieden aan slachtoffers, in het bijzonder vrouwen en hun kinderen, en 

hen proactief te bereiken. 

 

  Artikel 24 - Telefonische hulplijnen 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn voor het opzetten in 

het gehele land van telefonische hulplijnen die 24 uur per dag gratis bereikbaar zijn voor 

advies aan bellers, op basis van vertrouwelijkheid of met voldoende waarborgen voor hun 

anonimiteit ter zake van alle vormen van geweld die onder de reikwijdte van dit Verdrag 

vallen. 

 

  Artikel 25 - Ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn voor het in 

voldoende aantallen opzetten van passende, gemakkelijk bereikbare centra voor medisch en 

forensisch onderzoek, traumaverwerking en advisering van slachtoffers van verkrachting of 

seksueel geweld waar slachtoffers naar verwezen kunnen worden. 

 

  Artikel 26 - Bescherming en ondersteuning van kinderen die getuige zijn 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat bij het bieden van bescherming en ondersteuning aan slachtoffers naar behoren 

rekening wordt gehouden met de rechten en behoeften van kinderen die getuige zijn van 

alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag. 

 

 2 Uit hoofde van dit artikel genomen maatregelen omvatten op de leeftijd toegesneden 

psychosociale hulp voor kinderen die getuige zijn geweest van een van de vormen van 
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geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag waarbij naar behoren rekening wordt 

gehouden met de belangen van het kind. 

 

  Artikel 27 - Melding 

 

  De partijen nemen de maatregelen die nodig zijn om eenieder die getuige is van het plegen 

van daden van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag of die gegronde 

redenen heeft om aan te nemen dat dergelijke daden kunnen zijn gepleegd of dat verdere 

daden van geweld kunnen worden verwacht, te stimuleren daarvan melding te maken bij 

de bevoegde organisaties of autoriteiten. 

 

  Artikel 28 - Melding door beroepsbeoefenaars 

 

  De partijen nemen de maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat de regels inzake 

vertrouwelijkheid die het nationale recht bepaalde beroepsbeoefenaars oplegt geen 

belemmering vormen voor de mogelijkheid onder passende voorwaarden melding te 

maken bij de bevoegde organisaties of autoriteiten, indien zij gegronde redenen hebben om 

aan te nemen dat er een ernstige daad van geweld die valt onder de reikwijdte van dit 

Verdrag is gepleegd en dat er meer ernstige daden van geweld te verwachten zijn. 

 

Hoofdstuk v - materieel recht 

 

  Artikel 29 - Civiele rechtszaken en rechtsmiddelen 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om slachtoffers te 

voorzien van passende civiele rechtsmiddelen tegen de dader. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om slachtoffers in 

overeenstemming met de algemene beginselen van het internationale recht te voorzien van 

passende civiele rechtsmiddelen tegen de autoriteiten van de staat die hebben verzuimd 

binnen de reikwijdte van hun bevoegdheden de nodige preventieve of beschermende 

maatregelen te treffen. 

 

  Artikel 30 - Schadevergoeding 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat slachtoffers het recht hebben schadevergoeding te vorderen van de daders met 

betrekking tot de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten. 

 

 2. Aan personen die zwaar lichamelijk letsel hebben opgelopen of wier gezondheidstoestand 

ernstig is verslechterd, wordt van overheidswege een adequate schadevergoeding 

toegekend, voor zover de schade niet wordt gedekt door andere bronnen, zoals de dader, 

verzekeringen of door de staat gefinancierde gezondheids- en sociale voorzieningen. Dit 

belet de partijen niet de toegekende schadevergoeding te verhalen op de dader, mits naar 

behoren rekening wordt gehouden met de veiligheid van het slachtoffer. 

 

 3 De maatregelen genomen uit hoofde van het tweede lid dienen te waarborgen dat de 

schadevergoeding binnen een redelijke termijn wordt toegekend. 
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  Artikel 31 - Voogdij, omgangsregeling en veiligheid 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat bij de vaststelling van de voogdij en omgangsregeling voor de kinderen rekening wordt 

gehouden met gevallen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat de uitvoering van een omgangsregeling of de voogdij niet ten koste gaat van de rechten 

en de veiligheid van het slachtoffer of de kinderen. 

 

  Artikel 32 - Civiele rechtsgevolgen van gedwongen huwelijken 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat huwelijken gesloten onder bedreiging met geweld nietig of vernietigbaar zijn of 

ontbonden kunnen worden zonder onnodige financiële of administratieve lasten voor het 

slachtoffer. 

 

  Artikel 33 - Psychologisch geweld 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat opzettelijke gedragingen tot het door middel van dwang of bedreiging ernstig 

beschadigen van de geestelijke integriteit van een ander, strafbaar worden gesteld. 

 

  Artikel 34 - Stalking 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat opzettelijke gedragingen tot herhaaldelijke bedreiging van een ander, hetgeen haar of 

hem doet vrezen voor haar of zijn veiligheid, strafbaar worden gesteld. 

 

  Artikel 35 - Fysiek geweld 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat opzettelijke gedragingen tot het plegen van daden van fysiek geweld tegen een derde 

strafbaar worden gesteld. 

 

  Artikel 36 - Seksueel geweld, met inbegrip van verkrachting 

 

 1. De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat de volgende opzettelijke gedragingen strafbaar worden gesteld: 

 

  a het zonder wederzijds goedvinden op seksuele wijze vaginaal, anaal of oraal met een 

lichaamsdeel of object binnendringen van het lichaam van een ander; 

 

  b het zonder wederzijds goedvinden plegen van andere seksuele handelingen met een 

persoon; 

 

  c het zonder wederzijds goedvinden een ander er toe bewegen seksuele handelingen te 

plegen met een derde. 
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 2 De toestemming dient vrijwillig te zijn gegeven en voort te vloeien uit de vrije wil van de 

betrokken persoon hetgeen wordt vastgesteld in het licht van de omstandigheden. 

 

 3 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat de bepalingen van het eerste lid tevens van toepassing zijn op gedragingen gericht tegen 

voormalige of huidige echtgenoten of partners erkend volgens het nationale recht. 

 

  Artikel 37 - Gedwongen huwelijk 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat opzettelijke gedragingen om een volwassene of een kind tot het aangaan van een 

huwelijk te dwingen, strafbaar worden gesteld. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat opzettelijke gedragingen om een volwassene of een kind te lokken naar het grondgebied 

van een partij of staat niet zijnde de partij of staat waar hij of zij woont met het oogmerk 

deze volwassene of dat kind te dwingen tot het aangaan van een huwelijk, strafbaar worden 

gesteld. 

 

  Artikel 38 - Vrouwelijke genitale verminking  

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat de volgende opzettelijke gedragingen strafbaar worden gesteld: 

 

  a excisie, infibulatie of het toebrengen van andere verminkingen aan de grote of kleine 

schaamlippen of de clitoris van een vrouw of een deel daarvan; 

 

  b een vrouw dwingen of ertoe bewegen de onder a genoemde handelingen te ondergaan; 

 

  c een meisje aanzetten, dwingen of ertoe bewegen de onder a genoemde handelingen te 

ondergaan. 

 

  Artikel 39 - Gedwongen abortus en gedwongen sterilisatie 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat de volgende opzettelijke gedragingen strafbaar worden gesteld: 

 

  a het zonder haar voorafgaande geïnformeerde toestemming verrichten van een abortus 

bij een vrouw; 

 

  b het zonder haar voorafgaande geïnformeerde toestemming of inzicht in de procedure 

verrichten van ingrepen met als doel of gevolg dat een vrouw zich niet langer op 

natuurlijke wijze kan voortplanten.  

 

  Artikel 40 - Seksuele intimidatie 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek seksueel getint gedrag met het 

doel of gevolg de waardigheid van een persoon te schenden, in het bijzonder door het 

creëren van een intimiderende, vijandige, onterende, vernederende of beledigende 

omgeving, onderworpen is aan strafrechtelijke of andere juridische sancties. 
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  Artikel 41 - Medeplichtigheid of uitlokking en poging 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om opzettelijke 

medeplichtigheid aan of opzettelijke uitlokking tot het plegen van de overeenkomstig de 

artikelen 33, 34, 35, 36, 37, 38, letter a, en 39 van dit Verdrag strafbaar gestelde feiten 

strafbaar te stellen. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om opzettelijke 

pogingen tot het plegen van de overeenkomstig de artikelen 35, 36, 37, 38, letter a, en 39 van 

dit Verdrag strafbaar gestelde feiten strafbaar te stellen. 

 

  Artikel 42 - Onaanvaardbare rechtvaardiging voor misdrijven, met inbegrip van 

misdrijven gepleegd in het kader van de zogenaamde ,,eer” 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat bij strafprocedures ingesteld na het plegen van een van de daden van geweld die vallen 

onder de reikwijdte van dit Verdrag, cultuur, gewoonte, religie, traditie of de zogenaamde 

“eer” niet worden aangemerkt als rechtvaardiging voor deze daden. Dit heeft met name 

betrekking op beweringen dat het slachtoffer culturele, religieuze, sociale of traditionele 

normen zou hebben overtreden of gewoonten met betrekking tot gepast gedrag zou hebben 

geschonden. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat het feit dat een persoon een kind aanzet tot het plegen van de handelingen bedoeld in 

het eerste lid niets afdoet aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid van die persoon voor de 

gepleegde handelingen. 

 

  Artikel 43 - Toepasselijkheid van strafbare feiten 

 

  De overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten zijn van toepassing ongeacht de 

aard van de relatie tussen het slachtoffer en de dader. 

 

  Artikel 44 - Rechtsmacht 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om rechtsmacht te 

vestigen met betrekking tot een overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gesteld feit, indien dit 

strafbare feit wordt gepleegd: 

 

  a op hun grondgebied; of 

  b aan boord van een schip dat onder hun vlag vaart; of 

  c aan boord van een overeenkomstig hun wetgeving ingeschreven luchtvaartuig; of 

  d door een van hun onderdanen; of 

  e door een persoon die op hun grondgebied haar of zijn vaste woon- of verblijfplaats 

heeft. 

 

 2 De partijen streven ernaar de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn te nemen 

om rechtsmacht te vestigen met betrekking tot de overeenkomstig dit Verdrag  strafbaar 

gestelde feiten wanneer ze zijn gepleegd tegen een van hun onderdanen of een persoon die 

op hun grondgebied haar of zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft. 
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 3 Voor de vervolging van de overeenkomstig de artikelen 36, 37, 38 en 39 van dit Verdrag 

strafbaar gestelde feiten nemen de partijen de wetgevende of andere maatregelen die nodig 

zijn om te waarborgen dat hun rechtsmacht niet afhankelijk wordt gesteld van de 

voorwaarde dat de feiten strafbaar zijn op het grondgebied waar zij zijn gepleegd. 

 

 4 Voor de vervolging van de overeenkomstig de artikelen 36, 37, 38 en 39 van dit Verdrag 

strafbaar gestelde feiten nemen de partijen de wetgevende of andere maatregelen die nodig 

zijn om te waarborgen dat hun rechtsmacht uit hoofde van het eerste lid, letters d en e, niet 

afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat vervolging slechts kan worden ingesteld 

na aangifte door het slachtoffer ter zake van het strafbare feit of overlegging van informatie 

door de staat van de plaats waar het feit is gepleegd. 

 

 5 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om rechtsmacht te 

vestigen met betrekking tot de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten, in 

gevallen waarin een vermoedelijke dader zich op hun grondgebied bevindt en zij die 

persoon niet uitleveren aan een andere partij, uitsluitend op grond van diens nationaliteit. 

 

 6 Wanneer meer dan een partij rechtsmacht opeist met betrekking tot een  overeenkomstig dit 

Verdrag strafbaar gesteld vermoedelijk gepleegd feit, raadplegen de betrokken partijen, 

wanneer dat passend is, elkaar teneinde te bepalen wiens rechtsmacht het meest geëigend is 

ten behoeve van strafvervolging. 

 

 7 Onverminderd de algemene normen van het internationale recht sluit dit Verdrag geen 

enkele rechtsmacht uit in strafzaken die een partij in overeenstemming met haar nationale 

recht uitoefent. 

 

  Artikel 45 - Sancties en maatregelen 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat op de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten doeltreffende, evenredige en 

afschrikkende straffen worden gesteld, rekening houdend met de ernst van de feiten. Deze 

sancties omvatten, wanneer dat passend is, vrijheidsberovende straffen die tot uitlevering 

kunnen leiden. 

 

 2 De partijen kunnen ter zake van daders andere maatregelen aannemen, zoals: 

 

  - controle van of toezicht op veroordeelden; 

 

  - ontzetting uit de ouderlijke macht, indien de belangen van het kind, die tevens de 

veiligheid van het slachtoffer kunnen omvatten, niet op andere wijze gewaarborgd 

kunnen worden. 

 

  Artikel 46 - Strafverzwarende omstandigheden 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat de volgende omstandigheden, voor zover deze niet reeds tot de bestanddelen van het 

strafbare feit behoren, in aanmerking kunnen worden genomen, overeenkomstig de 

relevante bepalingen van het nationale recht, als strafverzwarende omstandigheden bij het 

bepalen van de straf met betrekking tot de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde 

feiten: 
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  a het strafbare feit is gepleegd tegen een voormalige of huidige echtgenoot of partner die 

wordt erkend volgens het nationale recht, door een lid van het gezin, een persoon die 

samenwoont met het slachtoffer of een persoon die misbruik heeft gemaakt van haar of 

zijn macht; 

 

  b het strafbare feit of de daaraan gerelateerde strafbare feiten zijn bij herhaling gepleegd; 

 

  c het strafbare feit is gepleegd tegen een persoon die door bepaalde omstandigheden 

kwetsbaar is gemaakt; 

 

  d het strafbare feit is gepleegd tegen of in de aanwezigheid van een kind; 

 

  e het strafbare feit is gepleegd door twee of meer personen die gezamenlijk optraden; 

 

  f het strafbare feit is voorafgegaan door of ging vergezeld van extreem geweld; 

 

  g het strafbare feit is gepleegd met behulp van of onder bedreiging met een wapen; 

 

  h het strafbare feit heeft geleid tot zwaar lichamelijk letsel van of ernstige mentale schade 

bij het slachtoffer; 

 

  i de dader is eerder veroordeeld wegens soortgelijke strafbare feiten. 

 

  Artikel 47 - Vonnissen gewezen door een andere partij 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te voorzien in 

de mogelijkheid bij het bepalen van de straf rekening te houden met onherroepelijke 

vonnissen die door een andere partij zijn gewezen met betrekking tot de overeenkomstig dit 

Verdrag strafbaar gestelde feiten. 

 

  Artikel 48 - Verbod op verplichte alternatieve procedures voor geschillenregeling of 

veroordeling 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn ten behoeve van een 

verbod op verplichte alternatieve procedures voor geschillenregeling, met inbegrip van 

bemiddeling en verzoening, ter zake van alle vormen van geweld die vallen onder de 

reikwijdte van dit Verdrag. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat indien betaling van een boete wordt gelast, naar behoren rekening wordt gehouden met 

de mogelijkheid van de dader zijn of haar financiële verplichtingen jegens het slachtoffer na 

te komen. 

 

Hoofdstuk vi - onderzoek, vervolging, procesrecht en beschermende maatregelen 

 

  Artikel 49 - Algemene verplichtingen 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat onderzoeks- en gerechtelijke procedures met betrekking tot alle vormen van geweld die 

vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag zonder onnodige vertraging worden uitgevoerd 
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en dat in alle fasen van de strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met de 

rechten van het slachtoffer. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om, in 

overeenstemming met de grondbeginselen van de mensenrechten en met inachtneming van 

het genderperspectief op geweld, het daadwerkelijke onderzoek en de daadwerkelijke 

vervolging van overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten te waarborgen. 

 

  Artikel 50 - Onmiddellijke respons, preventie en bescherming 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat de verantwoordelijke rechtshandhavende autoriteiten onverwijld en adequaat reageren 

op alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van dit Verdrag door de 

slachtoffers adequate en onmiddellijke bescherming te bieden. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat de verantwoordelijke rechtshandhavende autoriteiten onverwijld en passend overgaan 

tot preventie van en bescherming tegen alle vormen van geweld die vallen onder de 

reikwijdte van dit Verdrag, met inbegrip van het inzetten van preventieve operationele 

maatregelen en het vergaren van bewijsmateriaal. 

 

  Artikel 51 - Risico-inventarisatie en risicobeheer 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat alle relevante autoriteiten het risico op de dood, de ernst van de situatie en de kans op 

herhaling van het geweld beoordelen teneinde de risico’s te beheersen en zo nodig 

gecoördineerd te zorgen voor veiligheid en ondersteuning. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat er bij de in het eerste lid bedoelde beoordeling, in alle fasen van het onderzoek en bij de 

uitvoering van beschermende maatregelen, rekening wordt gehouden met het feit dat de 

plegers van daden van geweld die vallen onder de reikwijdte van het Verdrag in het bezit 

zijn van of toegang hebben tot vuurwapens. 

 

  Artikel 52 - Spoedeisende locatieverboden 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat de bevoegde autoriteiten gerechtigd worden een pleger van huiselijk geweld bij 

onmiddellijk gevaar te bevelen onverwijld de woning van het slachtoffer of van de persoon 

die gevaar loopt gedurende een toereikende periode te verlaten en de pleger te verbieden 

deze woning te betreden of contact op te nemen met het slachtoffer of de persoon die gevaar 

loopt. Bij uit hoofde van dit artikel genomen maatregelen wordt prioriteit verleend aan de 

veiligheid van slachtoffers of personen die gevaar lopen. 

 

  Artikel 53 - Gebieds- of contactverboden of beschermingsbevelen 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat adequate gebieds- of contactverboden of beschermingsbevelen kunnen worden 

getroffen voor slachtoffers van alle vormen van geweld die vallen onder de reikwijdte van 

dit Verdrag. 
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 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat de in het eerste lid bedoelde gebieds- of contactverboden of beschermingsbevelen: 

 

  - onmiddellijk en zonder onnodige financiële of administratieve lasten voor het 

slachtoffer getroffen kunnen worden; 

 

  - kunnen worden getroffen voor een vastgestelde termijn of totdat ze worden aangepast 

of opgeheven; 

 

  - indien nodig, op verzoek kunnen worden getroffen met onmiddellijke werking; 

 

  - zelfstandig of in aanvulling op andere juridische procedures kunnen worden getroffen; 

 

  - kunnen worden getroffen in vervolgprocedures. 

 

 3 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat overtredingen van gebieds- of contactverboden of beschermingsbevelen getroffen uit 

hoofde van het eerste lid bestraft worden met doeltreffende, evenredige en afschrikkende 

strafrechtelijke of andere juridische sancties. 

 

  Artikel 54 - Onderzoek en bewijs 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat bewijsmateriaal met betrekking tot de seksuele achtergrond en gedragingen van het 

slachtoffer in civiele of strafrechtelijke procedures uitsluitend wordt toegelaten indien dat 

relevant en noodzakelijk is. 

 

  Artikel 55 - Procedures op verzoek van partijen en ambtshalve procedures 

 

 1 De partijen waarborgen dat onderzoek naar of vervolging van de overeenkomstig de 

artikelen 35, 36, 37, 38 en 39 van dit Verdrag strafbaar gestelde feiten niet volledig 

afhankelijk zijn van een melding of aangifte door een slachtoffer indien het feit geheel of 

gedeeltelijk op hun grondgebied heeft plaatsgevonden en dat de procedure kan worden 

voortgezet wanneer het slachtoffer haar of zijn verklaring of aangifte intrekt. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat overheidsinstanties, non-gouvernementele organisaties en hulpverleners op het gebied 

van huiselijk geweld in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in hun nationale 

recht slachtoffers op hun verzoek kunnen bijstaan en/of ondersteunen tijdens het onderzoek 

en de gerechtelijke procedures ter zake van de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar 

gestelde feiten. 

 

Artikel 56 - Beschermingsmaatregelen 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om de rechten en 

belangen van slachtoffers te beschermen, met inbegrip van hun bijzondere behoeften als 

getuigen, tijdens alle fasen van het onderzoek en de gerechtelijke procedure, en met name 

door: 

 

  a hen, alsmede hun familie en getuigen, te beschermen tegen intimidatie, vergelding en 

de mogelijkheid dat zij opnieuw slachtoffer worden; 
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  b te waarborgen dat de slachtoffers in elk geval worden geïnformeerd wanneer zij en 

hun familie gevaar zouden kunnen lopen wanneer de pleger ontsnapt of tijdelijk of 

definitief wordt vrijgelaten; 

 

  c hen onder de voorwaarden voorzien in hun nationale recht te informeren over hun 

rechten, de voorzieningen waarover zij kunnen beschikken en het gevolg dat is 

gegeven aan hun aangifte, de telastelegging, het algemene verloop van het onderzoek 

of de procedure en hun rol daarin alsmede de uitkomst van hun zaak; 

 

  d slachtoffers in de gelegenheid te stellen, op een wijze die verenigbaar is met de 

procedureregels van het nationale recht, te worden gehoord, bewijzen aan te dragen en 

hun opvattingen, behoeften en punten van zorg te laten presenteren, rechtstreeks of via 

een tussenpersoon, en in overweging te worden genomen; 

 

  e slachtoffers te voorzien van passende ondersteuning zodat hun rechten en belangen 

naar behoren kenbaar worden gemaakt en in aanmerking worden genomen; 

 

  f te waarborgen dat er maatregelen kunnen worden getroffen om de privacy en reputatie 

van het slachtoffer te beschermen; 

 

  g te waarborgen dat contact tussen slachtoffers en daders binnen de gerechtsgebouwen 

en die van de handhavende instanties zo veel mogelijk wordt vermeden; 

 

  h de slachtoffers bij te laten staan door onafhankelijke en competente tolken wanneer ze 

partij zijn in een procedure of bewijs aanvoeren; 

 

  i de slachtoffers in de gelegenheid te stellen in de rechtszaal een getuigenverklaring af te 

leggen in overeenstemming met de regels van het nationale recht zonder fysiek 

aanwezig te zijn of ten minste zonder dat de vermoedelijke dader aanwezig is, met 

name met behulp van geschikte communicatietechnologie indien beschikbaar. 

 

 2 Voor kinderen die het slachtoffer of getuige zijn van geweld tegen vrouwen en huiselijk 

geweld worden waar nodig bijzondere beschermende maatregelen getroffen, rekening 

houdend met de belangen van het kind. 

 

  Artikel 57 - Rechtsbijstand 

 

  De partijen voorzien in het recht op juridische bijstand en gratis rechtsbijstand voor 

slachtoffers onder de voorwaarden voorzien in hun nationale recht. 

 

  Artikel 58 - Verjaringstermijn 

 

  De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat de verjaringstermijnen voor het instellen van gerechtelijke procedures ten aanzien van 

de overeenkomstig de artikelen 36, 37, 38 en 39 van dit Verdrag strafbaar gestelde feiten 

toereikend zijn en in verhouding staan tot de ernst van het desbetreffende strafbare feit, 

zodat het slachtoffer na het bereiken van de meerderjarigheid in de gelegenheid is een 

procedure in te stellen. 

 



22 

 

Hoofdstuk vii - migratie en asiel 

 

  Artikel 59 - Verblijfstitel 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat slachtoffers van wie de verblijfstitel afhangt van die van hun echtgenoot of van een 

volgens het nationale recht als zodanig erkende partner bij beëindiging van het huwelijk of 

de relatie, wanneer zich zeer moeilijke omstandigheden voordoen, op verzoek een eigen 

verblijfsvergunning krijgen ongeacht de duur van het huwelijk of de relatie. De 

voorwaarden voor de toekenning en duur van de zelfstandige verblijfsvergunning worden 

vastgesteld in het nationale recht. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat slachtoffers kunnen bewerkstelligen dat de uitzettingsprocedure wordt opgeschort in 

het geval van een verblijfstitel die afhankelijk is van die van hun echtgenoot of van hun 

volgens het nationale recht als zodanig erkende partner zodat ze een eigen 

verblijfsvergunning kunnen aanvragen. 

 

 3 De partijen verlenen een verlengbare verblijfsvergunning aan slachtoffers, in een of in beide 

van de volgende situaties: 

 

  a de bevoegde autoriteit is van oordeel dat hun verblijf vanwege hun persoonlijke 

situatie noodzakelijk is; 

 

  b de bevoegde autoriteit is van oordeel dat hun verblijf noodzakelijk is met het oog op 

hun samenwerking met de bevoegde autoriteiten bij het onderzoek of de 

strafrechtelijke procedure. 

 

 4 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat slachtoffers van gedwongen huwelijken die voor dat huwelijk naar een ander land zijn 

overgebracht en als gevolg daarvan hun verblijfstitel hebben verloren in het land waar zij 

hun vaste woon- of verblijfplaats hebben, deze kunnen herkrijgen. 

 

  Artikel 60 - Gendergerelateerde asielverzoeken 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat gendergerelateerd geweld tegen vrouwen kan worden erkend als een vorm van 

vervolging in de zin van artikel 1, A, tweede lid, van het Verdrag betreffende de status van 

vluchtelingen van 1951 en als een vorm van ernstig gevaar die aanleiding geeft voor 

aanvullende/extra bescherming. 

 

 2 De partijen waarborgen dat elk van de gronden uit dat Verdrag op gendersensitieve wijze 

wordt uitgelegd en dat, indien wordt vastgesteld dat er op basis van een of meer van deze 

gronden reden is voor vrees voor vervolging, de aanvragers de vluchtelingenstatus wordt 

toegekend in overeenstemming met de van toepassing zijnde instrumenten.  

 

 3 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om 

gendersensitieve opvangprocedures en ondersteuningsdiensten voor asielzoekers op te 

zetten alsmede genderrichtlijnen en gendersensitieve asielprocedures, met inbegrip van de 

vaststelling van de vluchtelingenstatus en verzoeken om internationale bescherming. 
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  Artikel 61 - Non-refoulement 

 

 1 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat het beginsel van non-refoulement wordt geëerbiedigd in overeenstemming met 

bestaande verplichtingen uit hoofde van het internationale recht. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat slachtoffers van geweld tegen vrouwen die bescherming nodig hebben ongeacht hun 

verblijfstitel of woonplaats onder geen enkele omstandigheid worden teruggezonden naar 

een land waar hun leven gevaar zou lopen of waar zij onderworpen zouden kunnen 

worden aan marteling of een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. 

 

Hoofdstuk viii - internationale samenwerking 

 

  Artikel 62 - Algemene beginselen 

 

 1 De partijen werken, overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag en door toepassing van 

relevante toepasselijke internationale en regionale instrumenten voor samenwerking in 

civielrechtelijke en strafrechtelijke zaken, regelingen die zijn overeengekomen op basis van 

uniforme of wederkerige wetgeving en hun nationale recht, in zo ruim mogelijke mate met 

elkaar samen ten behoeve van: 

 

  a de voorkoming, bestrijding en vervolging van alle vormen van geweld die vallen onder 

de reikwijdte van dit Verdrag; 

 

  b de bescherming van en hulpverlening aan slachtoffers; 

 

  c onderzoek of procedures met betrekking tot de overeenkomstig  dit Verdrag strafbaar 

gestelde feiten; 

 

  d de tenuitvoerlegging van relevante civielrechtelijke en strafrechtelijke vonnissen van de 

gerechtelijke autoriteiten van de partijen, met inbegrip van beschermingsbevelen. 

 

 2 De partijen nemen de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn om te waarborgen 

dat slachtoffers van de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten gepleegd op 

het grondgebied van een partij anders dan de partij op het grondgebied waarvan zij wonen, 

aangifte kunnen doen bij de bevoegde autoriteiten van de staat waarin zij wonen. 

 

 3 Indien een partij die wederzijdse rechtshulp in strafzaken, uitlevering of de 

tenuitvoerlegging van door een andere partij uitgesproken civielrechtelijke of 

strafrechtelijke vonnissen afhankelijk maakt van het bestaan van een verdrag, een verzoek 

om deze samenwerking in rechtszaken ontvangt van een partij waarmee zij een dergelijk 

verdrag niet heeft gesloten, kan zij dit Verdrag beschouwen als de juridische grondslag voor 

wederzijdse rechtshulp in strafzaken, uitlevering of de tenuitvoerlegging van door een 

andere partij uitgesproken civielrechtelijke of strafrechtelijke vonnissen met betrekking tot 

de overeenkomstig dit Verdrag strafbaar gestelde feiten. 

 

 4 De partijen trachten waar passend de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen 

en huiselijk geweld te integreren in programma’s voor ontwikkelingssamenwerking ten 

behoeve van derde staten, onder meer door het sluiten van bilaterale en multilaterale 
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verdragen met derde staten teneinde de bescherming van slachtoffers in overeenstemming 

met artikel 18, vijfde lid, te vergemakkelijken. 

 

  Artikel 63 - Maatregelen ten behoeve van personen die gevaar lopen 

 

  Indien een partij op grond van de haar beschikbare informatie gegronde redenen heeft om 

aan Te nemen dat een persoon op het grondgebied van een andere partij direct gevaar loopt 

het slachtoffer te worden van een van de daden van geweld bedoeld in de artikelen 36, 37, 

38 en 39 van dit Verdrag, wordt de partij die over deze informatie beschikt aangemoedigd 

deze onverwijld door te zenden naar de laatstgenoemde teneinde te waarborgen dat alle 

relevante beschermende maatregelen worden genomen. Indien van toepassing omvat deze 

informatie gegevens over bestaande beschermingsvoorzieningen ten behoeve van de 

persoon die gevaar loopt. 

 

  Artikel 64 - Informatie 

 

 1 De aangezochte partij licht de verzoekende partij onverwijld in over het eindresultaat van 

de krachtens dit hoofdstuk ondernomen actie. De aangezochte partij licht de verzoekende 

partij eveneens onverwijld in over omstandigheden die de uitvoering van de beoogde 

maatregelen onmogelijk maken of deze aanzienlijk dreigen te vertragen. 

 

 2 Een partij kan, binnen de grenzen van haar nationale recht en zonder voorafgaand verzoek, 

informatie die in het kader van haar eigen onderzoek is verkregen aan een andere partij 

verstrekken wanneer zij van oordeel is dat het verstrekken van dergelijke informatie de 

ontvangende partij kan helpen bij het voorkomen van de overeenkomstig dit Verdrag 

strafbaar gestelde feiten of bij het instellen of uitvoeren van onderzoeken of 

strafvervolgingen ter zake van dergelijke strafbare feiten, of kan leiden tot een verzoek om 

samenwerking van deze partij in de zin van dit hoofdstuk. 

 

 3 Een partij die in overeenstemming met het tweede lid informatie ontvangt, verstrekt deze 

aan haar bevoegde autoriteiten zodat indien dit passend wordt geacht een procedure kan 

worden ingesteld of de informatie in aanmerking kan worden genomen in civielrechtelijke 

of strafrechtelijke procedures. 

 

  Artikel 65 - Bescherming van persoonsgegevens 

 

  Persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de 

verplichtingen van de partijen uit hoofde van het Verdrag tot bescherming van personen 

met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (ETS nr. 108). 

 

Hoofdstuk ix - toezichtsmechanisme 

 

  Artikel 66 - Groep van deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en 

huiselijk geweld 

 

 1 De Groep van deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 

(hierna te noemen ,,GREVIO”) houdt toezicht op de uitvoering van dit Verdrag door de 

partijen. 

 

 2 GREVIO bestaat uit ten minste 10 en ten hoogste 15 leden, rekening houdend met het 

evenwicht tussen mannen en vrouwen en de geografische spreiding, alsmede met 
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multidisciplinaire deskundigheid. Haar leden worden, voor een termijn van vier jaar die 

eenmaal kan worden verlengd, gekozen door het Comité van de Partijen uit door de 

partijen voorgestelde kandidaten die zijn gekozen uit onderdanen van de partijen. 

 

 3 De eerste verkiezing van 10 leden geschiedt binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit 

Verdrag. De verkiezing van vijf aanvullende leden geschiedt na de 25e bekrachtiging of 

toetreding. 

 

 4 De verkiezing van de leden van GREVIO is op de volgende beginselen gebaseerd: 

 

  a zij worden volgens een transparante procedure gekozen uit personen van onbesproken 

gedrag, die bekend staan om hun bewezen competentie op het gebied van de 

mensenrechten, gendergelijkheid, geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld of de 

hulp aan en bescherming van slachtoffers, of die aantoonbare beroepservaring hebben 

op de door dit Verdrag bestreken gebieden;  

 

  b in GREVIO mogen geen twee onderdanen van dezelfde staat zitting nemen; 

 

  c zij dienen de voornaamste rechtsstelsels te vertegenwoordigen; 

 

  d zij dienen de relevante actoren en instanties op het gebied van geweld tegen vrouwen 

en huiselijk geweld te vertegenwoordigen; 

 

  e zij nemen op persoonlijke titel zitting, zijn onafhankelijk en onpartijdig bij de 

uitvoering van hun taken en zijn beschikbaar om hun taken op doeltreffende wijze uit 

te voeren. 

 

 5 De procedure voor de verkiezing van de leden van GREVIO wordt binnen zes maanden na 

de inwerkingtreding van dit Verdrag vastgesteld door het Comité van Ministers van de 

Raad van Europa na raadpleging en verkrijging van unanieme instemming van de partijen. 

 

 6 GREVIO stelt haar eigen reglement van orde vast. 

 

 7 De leden van GREVIO en andere leden van delegaties die de bezoeken aan landen 

omschreven in artikel 68, negende en veertiende lid, afleggen, genieten de voorrechten en 

immuniteiten vastgelegd in de bijlage bij dit Verdrag. 

 

  Artikel 67 - Comité van de Partijen 

 

 1 Het Comité van de Partijen is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partijen bij het 

Verdrag. 

 

 2 Het Comité van de Partijen wordt bijeengeroepen door de Secretaris-Generaal van de Raad 

van Europa. Zijn eerste vergadering vindt plaats binnen een jaar na de inwerkingtreding 

van dit Verdrag teneinde de leden van GREVIO te kiezen. Daarna komt het bijeen telkens 

wanneer een derde van de partijen, de Voorzitter van het Comité van de Partijen of de 

Secretaris-Generaal daarom verzoeken. 

 

 3 Het Comité van de Partijen stelt zijn eigen reglement van orde vast. 
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  Artikel 68 - Procedure 

 

 1 De partijen dienen bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa een rapport 

gebaseerd op een door GREVIO opgestelde vragenlijst in over de wetgevende en andere 

maatregelen ter uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag dat zal worden bestudeerd 

door GREVIO. 

 

 2 GREVIO bestudeert het in overeenstemming met het eerste lid ingediende rapport tezamen 

met vertegenwoordigers van de betrokken partij. 

 

 3 De daaropvolgende evaluatieprocedures worden opgedeeld in rondes waarvan de duur 

wordt vastgesteld door GREVIO. Aan het begin van iedere ronde selecteert GREVIO de 

specifieke bepalingen waarop de evaluatieprocedure wordt gebaseerd en doet zij een 

vragenlijst uitgaan. 

 

 4 GREVIO bepaalt de passende maatregelen voor de uitvoering van deze toezichtsprocedure. 

GREVIO kan voor elke evaluatieronde een vragenlijst aannemen, die als basis kan dienen 

voor de evaluatie van de uitvoering door de partijen. Deze vragenlijst wordt aan alle 

partijen verzonden. De partijen beantwoorden deze vragenlijst alsmede elk ander verzoek 

om informatie van GREVIO. 

 

 5 GREVIO kan informatie over de uitvoering van het Verdrag ontvangen van non-

gouvernementele organisaties en uit het maatschappelijk middenveld alsmede van 

nationale instellingen voor de bescherming van de mensenrechten. 

 

 6 GREVIO houdt naar behoren rekening met de bestaande informatie die beschikbaar is via 

andere regionale en internationale instrumenten en organen op terreinen die vallen onder 

de reikwijdte van dit Verdrag. 

 

 7 Bij het aannemen van vragenlijsten voor de afzonderlijke evaluatierondes, houdt GREVIO 

naar behoren rekening met de bij de partijen reeds verzamelde gegevens en het reeds 

verrichte onderzoek bedoeld in artikel 11 van dit Verdrag. 

 

 8 GREVIO kan over de uitvoering van het Verdrag informatie ontvangen van de Commissaris 

voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa, van de Parlementaire Vergadering 

en de relevante gespecialiseerde organen van de Raad van Europa alsmede van andere uit 

hoofde van internationale instrumenten opgerichte organen. Bij deze organen ingediende 

klachten en de uitkomst daarvan worden aan GREVIO ter beschikking gesteld. 

 

 9 GREVIO kan aanvullend landenbezoeken organiseren, in samenwerking met de nationale 

autoriteiten en met hulp van onafhankelijke nationale deskundigen, indien de ontvangen 

informatie ontoereikend is of in de gevallen voorzien in het veertiende lid. Tijdens deze 

bezoeken kan GREVIO worden bijgestaan door specialisten op specifieke gebieden. 

 

 10 GREVIO stelt een conceptrapport op met haar analyse van de uitvoering van de bepalingen 

waarop de evaluatie is gebaseerd, alsmede haar suggesties en voorstellen voor de wijze 

waarop de desbetreffende partij de gesignaleerde problemen kan aanpakken. Het 

conceptrapport wordt voor commentaar verzonden naar de partij die het voorwerp is van 

de evaluatie. GREVIO neemt haar commentaar in aanmerking bij de vaststelling van haar 

rapport. 
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 11 Op grond van alle ontvangen informatie en het commentaar van de partijen neemt GREVIO 

haar rapport en conclusies aan betreffende de maatregelen die door de desbetreffende partij 

zijn genomen tot uitvoering van de bepalingen van dit Verdrag. Dit rapport en de 

conclusies worden naar de desbetreffende partij en het Comité van de Partijen gezonden. 

Het rapport en de conclusies van GREVIO worden vanaf het aannemen ervan openbaar 

gemaakt, tezamen met het eventuele commentaar van de desbetreffende partij. 

 

 12 Onverminderd de procedure omschreven in het eerste tot en met het achtste lid, kan het 

Comité van de Partijen, op basis van het rapport en de conclusies van GREVIO, aan deze 

partij gerichte aanbevelingen aannemen a) betreffende de maatregelen die genomen moeten 

worden om de conclusies van GREVIO uit te voeren, en indien nodig met vaststelling van 

een datum waarop informatie over de uitvoering daarvan moet worden ingediend, en b) 

gericht op het bevorderen van samenwerking met die partij ten behoeve van de goede 

uitvoering van dit Verdrag. 

 

 13 Indien GREVIO betrouwbare informatie ontvangt die duidt op problemen die de 

onmiddellijke aandacht vergen teneinde ernstige schendingen van het Verdrag te 

voorkomen of de schaal of de frequentie ervan te beperken, kan zij met spoed verzoeken om 

een speciaal rapport over de maatregelen die zijn getroffen om ernstige, massale of 

hardnekkige patronen van geweld tegen vrouwen te voorkomen. 

 

 14 Rekening houdend met de informatie die door de desbetreffende partij is verstrekt alsmede 

met andere betrouwbare informatie waarover zij beschikt, kan GREVIO een of meer van 

haar leden aanwijzen om een onderzoek uit te voeren en spoedig verslag uit te brengen aan 

GREVIO. Indien daartoe gerechtigden met instemming van de partij, kan het onderzoek een 

bezoek aan haar grondgebied omvatten. 

 

 15 Na bestudering van de uitkomsten van het onderzoek bedoeld in het veertiende lid doet 

GREVIO deze, tezamen met eventuele commentaren en aanbevelingen, toekomen aan de 

desbetreffende partij en, indien passend, aan het Comité van de Partijen en het Comité van 

Ministers van de Raad van Europa. 

 

  Artikel 69 - Algemene aanbevelingen 

 

  GREVIO kan indien passend algemene aanbevelingen aannemen voor de uitvoering van dit 

Verdrag. 

 

  Artikel 70 - Betrokkenheid van parlementen bij toezicht 

 

 1 De nationale parlementen worden uitgenodigd deel te nemen aan het toezicht op de 

maatregelen ter uitvoering van dit Verdrag. 

 

 2 De partijen overleggen de rapporten van GREVIO aan hun nationale parlementen. 

 

 3 De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa wordt uitgenodigd zich regelmatig 

op de hoogte te stellen van de uitvoering van dit Verdrag. 
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Hoofdstuk x - verhouding tot andere internationale instrumenten 

 

  Artikel 71 - Verhouding tot andere internationale instrumenten 

 

 1 Dit Verdrag laat de verplichtingen onverlet die voortvloeien uit andere internationale 

instrumenten waarbij de partijen bij dit Verdrag partij zijn of zullen worden en die 

bepalingen bevatten over aangelegenheden waarop dit Verdrag van toepassing is. 

 

 2 De partijen bij dit Verdrag kunnen met elkaar bilaterale of multilaterale verdragen sluiten 

inzake de aangelegenheden die in dit Verdrag worden behandeld teneinde de bepalingen 

van dit Verdrag aan te vullen of aan te scherpen of de toepassing van de erin vervatte 

beginselen te faciliteren. 

 

Hoofdstuk xi - wijzigingen van het verdrag 

 

  Artikel 72 - Wijzigingen 

 

 1 Elk voorstel tot wijziging van dit Verdrag dat door een partij wordt ingediend, wordt 

medegedeeld aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa en door haar of hem 

toegezonden aan de lidstaten van de Raad van Europa, elke ondertekenaar, elke partij, de 

Europese Unie, elke staat die overeenkomstig de bepalingen van artikel 75 is uitgenodigd 

dit Verdrag te ondertekenen en aan elke staat die overeenkomstig de bepalingen van artikel 

76 is uitgenodigd tot dit Verdrag toe te treden. 

 

 2 Het Comité van Ministers van de Raad van Europa bestudeert voorgestelde wijzigingen en 

kan deze na overleg met de partijen bij dit Verdrag die geen lid zijn van de Raad van 

Europa, aannemen met de meerderheid voorzien in artikel 20, onderdeel d, van het Statuut 

van de Raad van Europa. 

 

 3 De tekst van elke door het Comité van Ministers overeenkomstig het tweede lid 

aangenomen wijziging, wordt aan de partijen ter aanvaarding toegezonden. 

 

 4 Elke overeenkomstig het tweede lid aangenomen wijziging treedt in werking op de eerste 

dag van de maand die volgt op het verstrijken van een tijdvak van een maand na de datum 

waarop alle partijen de Secretaris-Generaal hebben medegedeeld dat zij haar hebben 

aanvaard. 

 

Hoofdstuk xii - slotbepalingen 

 

  Artikel 73 - Gevolgen van dit Verdrag 

 

  De bepalingen van dit Verdrag doen geen afbreuk aan de bepalingen van nationale wetten 

en bindende internationale instrumenten die reeds van kracht zijn of van kracht zullen 

worden en krachtens welke gunstiger rechten op het gebied van voorkoming en bestrijding 

van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aan personen zijn of zouden worden 

toegekend. 
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Artikel 74 - Geschillenregeling 

 

 1 De partijen bij een geschil dat kan ontstaan inzake de toepassing of uitlegging van de 

bepalingen van dit Verdrag trachten het in de eerste plaats te beslechten door middel van 

onderhandelingen, bemiddeling, arbitrage of op een andere onderling overeen te komen 

vreedzame wijze. 

 

 2 Het Comité van Ministers van de Raad van Europa kan procedures voor geschillenregeling 

vaststellen die beschikbaar zijn voor partijen bij een geschil indien zij daarmee instemmen. 

 

  Artikel 75 - Ondertekening en inwerkingtreding 

 

 1 Dit Verdrag staat open voor ondertekening door de lidstaten van de Raad van Europa, door 

niet-lidstaten die hebben deelgenomen aan de opstelling hiervan en door de Europese Unie. 

 

 2 Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. De akten van 

bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal 

van de Raad van Europa. 

 

 3 Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken 

van een tijdvak van drie maanden na de datum waarop 10 ondertekenaars, waaronder ten 

minste acht lidstaten van de Raad van Europa, overeenkomstig de bepalingen van het 

tweede lid hun instemming door het Verdrag te worden gebonden tot uitdrukking hebben 

gebracht. 

 

 4 Ten aanzien van iedere in het eerste lid bedoelde staat of de Europese Unie, die daarna zijn 

of haar instemming door dit Verdrag te worden gebonden tot uitdrukking brengt, treedt het 

Verdrag in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een 

tijdvak van drie maanden na de datum van de nederlegging van de akte van bekrachtiging, 

aanvaarding of goedkeuring. 

 

  Artikel 76 - Toetreding tot het Verdrag 

 

 1 Na de inwerkingtreding van dit Verdrag kan het Comité van Ministers van de Raad van 

Europa, na raadpleging en verkrijging van unanieme instemming van de partijen bij dit 

Verdrag, elke staat die geen lid is van de Raad van Europa en die niet heeft deelgenomen 

aan de opstelling van het Verdrag, uitnodigen tot dit Verdrag toe te treden, door een door 

de meerderheid als voorzien in artikel 20, onderdeel d, van het Statuut van de Raad van 

Europa genomen besluit en door de unanieme stemming door de vertegenwoordigers van 

de partijen die recht hebben op een zetel in het Comité van Ministers. 

 

 2 Ten aanzien van elke toetredende staat treedt het Verdrag in werking op de eerste dag van 

de maand die volgt op het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum van 

nederlegging van de akte van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa. 

 

  Artikel 77 - Territoriale toepassing 

 

 1 Elke staat of de Europese Unie kan, op het tijdstip van ondertekening of bij de nederlegging 

van zijn of haar akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, het 

grondgebied of de grondgebieden waarop dit Verdrag van toepassing is nader aanduiden. 
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 2 Elke partij kan op een later tijdstip door middel van een verklaring gericht aan de Secretaris-

Generaal van de Raad van Europa de toepassing van dit Verdrag uitbreiden tot ieder ander 

grondgebied dat in de verklaring wordt genoemd en voor de internationale betrekkingen 

waarvan zij verantwoordelijk is of namens welk grondgebied zij bevoegd is verbintenissen 

aan te gaan. Ten aanzien van een dergelijk grondgebied treedt het Verdrag in werking op de 

eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na 

de datum van ontvangst van die verklaring door de Secretaris-Generaal. 

 

 3 Elke krachtens de twee voorgaande leden gedane verklaring kan, met betrekking tot elk in 

die verklaring nader aangeduid grondgebied, worden ingetrokken door middel van een aan 

de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa gerichte kennisgeving. De intrekking wordt 

van kracht op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een tijdvak van 

drie maanden na de datum van ontvangst van die kennisgeving door de Secretaris-

Generaal. 

 

  Artikel 78 - Voorbehouden 

 

 1 Ten aanzien van de bepalingen van dit Verdrag kunnen geen voorbehouden worden 

gemaakt, met uitzondering van de voorbehouden voorzien in het tweede en derde lid. 

 

 2 Elke staat of de Europese Unie kan, op het tijdstip van ondertekening of bij de nederlegging 

van zijn of haar akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, door 

middel van een verklaring gericht aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, 

verklaren dat hij of zij zich het recht voorbehoudt de volgende bepalingen niet toe te passen 

of slechts in specifieke gevallen of omstandigheden toe te passen: 

 

  - artikel 30, tweede lid; 

 

  - artikel 44, eerste lid, onderdeel e, derde en vierde lid; 

 

  - artikel 55, eerste lid, wat betreft artikel 35 ter zake van lichte strafbare feiten; 

 

  - artikel 58 wat betreft de artikelen 37, 38 en 39; 

 

  - artikel 59. 

 

 3 Elke staat of de Europese Unie kan, op het tijdstip van ondertekening of bij de nederlegging 

van zijn of haar akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, door 

middel van een verklaring gericht aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, 

verklaren dat hij of zij zich het recht voorbehoudt voor de gedragingen bedoeld in de 

artikelen 33 en 34 te voorzien in niet-strafrechtelijke sancties in plaats van strafrechtelijke 

sancties. 

 

 4 Elke partij kan een voorbehoud geheel of gedeeltelijk intrekken door middel van een 

verklaring gericht aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa. Een dergelijke 

verklaring wordt van kracht met ingang van de datum van ontvangst door de Secretaris-

Generaal. 
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  Artikel 79 - Geldigheid en herziening van voorbehouden 

 

 1 De in artikel 78, tweede en derde lid, bedoelde voorbehouden zijn vijf jaar geldig, gerekend 

vanaf de dag van de inwerkingtreding van dit Verdrag ten aanzien van de betrokken partij. 

Dergelijke voorbehouden kunnen evenwel worden verlengd met tijdvakken van dezelfde 

duur. 

 

 2 Achttien maanden voor de datum van het verstrijken van het voorbehoud stelt de 

Secretaris-Generaal van de Raad van Europa de betrokken partij in kennis van dat 

verstrijken. Uiterlijk drie maanden voor het verstrijken stelt de partij de Secretaris-Generaal 

in kennis van het handhaven, het wijzigen of het intrekken van haar voorbehoud. Bij 

gebreke van een kennisgeving van de betrokken partij deelt de Secretaris-Generaal van de 

Raad van Europa die partij mede dat haar voorbehoud geacht wordt automatisch te zijn 

verlengd voor een tijdvak van zes maanden. Indien de betrokken partij voor het verstrijken 

van dat tijdvak geen kennisgeving doet van haar voornemen het voorbehoud te handhaven 

of te wijzigen, vervalt het voorbehoud. 

 

 3 Indien een partij in overeenstemming met artikel 78, tweede en derde lid, een voorbehoud 

maakt, stelt zij GREVIO alvorens het te verlengen of op verzoek in kennis van de redenen 

die de voortzetting rechtvaardigen. 

 

  Artikel 80 - Opzegging 

 

 1 Elke partij kan dit Verdrag te allen tijde opzeggen door middel van een kennisgeving 

gericht aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa. 

 

 2 Deze opzegging wordt van kracht op de eerste dag van de maand die volgt op het 

verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum van ontvangst van de 

kennisgeving door de Secretaris-Generaal. 

 

  Artikel 81 - Kennisgeving 

 

  De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa stelt de lidstaten van de Raad van Europa, 

de niet-lidstaten die hebben deelgenomen aan de opstelling van dit Verdrag alsmede elke 

ondertekenaar, elke partij, de Europese Unie en elke staat die is uitgenodigd tot dit Verdrag 

toe te treden, in kennis van: 

 

  a elke ondertekening; 

 

  b de nederlegging van elke akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of 

toetreding; 

 

  c elke datum van inwerkingtreding van dit Verdrag in overeenstemming met de 

artikelen 75 en 76; 

 

  d elke wijziging die overeenkomstig artikel 72 is aangenomen en de datum waarop een 

dergelijke wijziging in werking treedt; 

 

  e elk voorbehoud en elke intrekking van voorbehouden gemaakt ingevolge artikel 78; 
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  f elke opzegging uit hoofde van de bepalingen van artikel 80; 

 

  g elke andere akte, kennisgeving of mededeling met betrekking tot dit Verdrag. 

 

  TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit 

Verdrag hebben ondertekend. 

 

  GEDAAN te Istanbul op 11 mei 2011, in de Engelse en de Franse taal, zijnde beide teksten 

gelijkelijk authentiek, in een enkel exemplaar dat wordt nedergelegd in het archief van de 

Raad van Europa. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa doet een gewaarmerkt 

afschrift toekomen aan elke lidstaat van de Raad van Europa, aan de niet-lidstaten  die 

hebben deelgenomen aan de opstelling van dit Verdrag, aan de Europese Unie en aan elke 

staat die is uitgenodigd tot dit Verdrag toe te treden. 
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Bijlage - Voorrechten en immuniteiten (artikel 66) 

 

 1 Deze bijlage is van toepassing op de leden van GREVIO genoemd in artikel 66 van het 

Verdrag alsmede op andere leden van de delegaties die landenbezoeken afleggen. Voor de 

toepassing van deze bijlage omvat de uitdrukking ,,andere leden van de delegaties die 

landenbezoeken afleggen” mede de onafhankelijke nationale deskundigen en de 

specialisten genoemd in artikel 68, negende lid, van het Verdrag, medewerkers van de Raad 

van Europa en tolken in dienst van de Raad van Europa die GREVIO vergezellen tijdens de 

landenbezoeken. 

 

 2 De leden van GREVIO en de andere leden van de delegaties die landenbezoeken afleggen 

genieten bij de uitoefening van hun functie ter zake van de voorbereiding en het afleggen 

van landenbezoeken, alsmede bij de follow-up daarvan en de reizen in verband met deze 

functie, de volgende voorrechten en immuniteiten: 

 

  a immuniteit van arrestatie of detentie en van inbeslagname van hun persoonlijke bagage 

en immuniteit van rechtsvervolging met betrekking tot alle door hen in hun officiële 

hoedanigheid gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen; 

 

  b immuniteit van enige vrijheidsbeperking bij het verlaten van en de terugkeer naar het 

land waar zij wonen en bij het binnenkomen en verlaten van het land waar zij hun 

functie uitoefenen en van vreemdelingenregistratie in het land dat zij bezoeken of dat 

zij passeren bij de uitoefening van hun functie. 

 

 3 Tijdens reizen ondernomen bij de uitvoering van hun taken worden leden van GREVIO en 

de andere leden van de delegaties die landenbezoeken afleggen in het kader van douane- en 

deviezencontroles dezelfde faciliteiten toegekend die worden toegekend aan 

vertegenwoordigers van buitenlandse regeringen met tijdelijke officiële taken. 

 

 4 De documenten ter zake van de evaluatie van de uitvoering van het Verdrag verricht door 

leden van GREVIO en andere leden van de delegaties die landenbezoeken afleggen zijn 

onschendbaar indien zij activiteiten van GREVIO betreffen. De officiële correspondentie van 

GREVIO of de officiële communicatie van leden van GREVIO en andere leden van de 

delegaties die landenbezoeken afleggen wordt niet geblokkeerd of onderworpen aan 

censuur.  

 

 5 Teneinde de volledige vrijheid van meningsuiting en de volledige onafhankelijkheid bij de 

uitoefening van hun taken te waarborgen voor de leden van GREVIO en andere leden van 

de delegaties die landenbezoeken afleggen, wordt hun blijvende immuniteit van 

rechtsvervolging toegekend met betrekking tot alle door hen in hun officiële hoedanigheid 

gesproken of geschreven woorden en verrichte handelingen, ook wanneer de 

desbetreffende personen niet langer betrokken zijn bij de uitvoering van deze taken. 

 

 6 De voorrechten en immuniteiten worden de personen genoemd in het eerste lid van deze 

bijlage toegekend ter waarborging van de onafhankelijke uitoefening van hun functie ten 

behoeve van GREVIO en niet voor persoonlijke belangen. De immuniteiten van de personen 

genoemd in het eerste lid van deze bijlage kunnen worden opgeheven door de Secretaris-

Generaal van de Raad van Europa in elk geval waarin deze immuniteit naar zijn of haar 

mening de rechtsgang zou belemmeren en indien dat kan geschieden zonder de belangen 

van GREVIO te schaden. 
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1. INTRODUCTION 
Every year, millions of women and girls worldwide have their quality of life drastically 
altered by female genital mutilation (FGM). The procedure involves partial or total removal 
of their external genitalia or other injury to their genital organs for non-medical reasons1. 
Thousands of women and girls living in Europe are affected or at risk. 

FGM is internationally recognised as a violation of women’s human rights and a form of child 
abuse. In common with other forms of gender-based violence, ‘it constitutes a breach of the 
fundamental right to life, liberty, security, dignity, equality between women and men, non-
discrimination and physical and mental integrity’2. It also violates the rights of the child as 
defined in the United Nations Convention on the Rights of the Child. 

Throughout the world, calls for an end to FGM are gaining strength. Under the leadership of 
the African group and with strong EU support, the General Assembly of the United Nations 
(UNGA) adopted a landmark Resolution in 2012: ‘Intensifying global efforts for the 
elimination of female genital mutilations’3. A follow-up declaration by the African group in 
the UN Human Rights Council in June 2013, supported by EU Member States, focuses on the 
challenges the world community needs to address to achieve zero tolerance for FGM. 
Moreover, the monitoring of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment pays special attention to FGM. 

Fundamental rights and gender equality are core values of the European Union. The EU has 
long been committed to eliminating gender-based violence and violence against children, as 
stated in its 'Strategy for equality between women and men’4, in the Directive on the rights of 
victims5 and in the EU Agenda for the rights of the child6. 

This Commission Communication on FGM builds on work the EU has done over many years 
and on a report from the European Institute for Gender Equality (EIGE)7. It also benefits from 
the input of a High-Level Round-Table on FGM8, contributions from civil society, 
international organisations, academics and equality bodies to a public consultation9 and a 
written opinion of the EU Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and 
Men10. This Communication covers internal as well as external policies and develops a 
holistic, integrated approach, with particular emphasis on prevention. 

                                                 
1 As defined by the World Health Organisation (WHO). 
2 Council Conclusions on Combating Violence Against Women, and the Provision of Support Services 

for Victims of Domestic Violence adopted on 6 December 2012. 
3 UNGA Resolution 67/146 adopted on 20 December 2012. 
4 COM(2010) 491 final. 
5 Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims 

of crime. 
6 COM(2011) 60 final. 
7 EIGE 2013. Female genital mutilation in the European Union and Croatia. 
8 Some of the world’s leading anti-FGM campaigners were invited to a round-table on 6 March 2013 to 

give insights and advice. . 
9 The results of the consultation are available here: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-

equality/opinion/130306_en.htm. 
10 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/advisory-comittee. 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/130306_en.htm
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2. TOWARDS A BETTER UNDERSTANDING OF FGM IN THE EU 
According to UNICEF11, more than 125 million women worldwide are currently living with 
the consequences of FGM. The practice is most common in the western, eastern, and north-
eastern regions of Africa, in some countries in Asia and the Middle East, and worldwide 
among some migrants from these areas. In the EU, the figure of 500 000 victims is commonly 
cited12.  

It is difficult to estimate the number of girls at risk. Girls that have migrated from a 
country where FGM is practised, or who were born to one or both parents originating from 
such a country may be considered as being at risk13. However, an accurate assessment of the 
determinants of risk should take into account other factors, such as changes in parents’ 
behaviour or beliefs following migration.  

Prevalence of FGM in EU Member States14 

Country Year of 
publication 

Number of women 
with FGM 

Number of girls 
at risk of FGM 

Number of criminal 
court cases15 

Belgium 2011 6 260 1 975  

Denmark  No data available 1 

Germany 2007 19 000 4 000  

Ireland 2011 3 170 Not available  

Spain  No data available 6 

France 2007 61 000 Not available 29 

Italy 2009 35000 1 000 2 

Hungary 2012 170 – 350  Not available  

Netherlands 2013 29 210 40 – 50 each year 1 

Sweden  No data available 2 

UK 2007 65 790 30 000  

Moreover, there is a lack of evidence on the circumstances of mutilations carried out on girls 
living in the EU. In the late 1970s and early 1980s, several cases brought to court in France16 
provided evidence of mutilations carried out on French territory. Later on, convictions of 
parents and cutters17 may have prompted families to cut their girls in their home countries or 
in EU Member States where legislation or enforcement are weaker. The most recent court 

                                                 
11 UNICEF Female Genital Mutilation/Cutting: A Statistical Overview and Exploration of the Dynamics 

of Change, New York, 2013. 
12 European Parliament:Resolution on ending female genital mutilation from 16/06/2012 

(2012/2684(RSP)). Note that not all countries have estimates, and such estimates are not necessarily 
comparable. 

13 EIGE 2013, Female genital mutilation in the European Union and Croatia.  
14 Source: EIGE 2013 except from the Netherlands: Exterkate2013 — Female Genital Mutilation in the 

Netherlands. Prevalence, incidence and determinants. Pharos — Centre of Expertise on Health for 
Migrants and Refugees. 

15 Criminal court cases, including convictions, recorded until January 2012 . 
16 EIGE 2012 — Study to map the current situation and trends of FGM: country reports . 
17 The person (generally a woman) who performs FGM.  
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cases in the EU illustrate mutilations perpetrated both abroad (cases from Italy, Spain, 
Denmark, and Sweden) and in the EU (cases from Spain, France). 

Objective:  
Better understanding of FGM in the EU. 

Actions: 
The European Commission will:  

– ask the European Institute for Gender Equality to develop a common methodology 
and indicators to measure the prevalence of FGM, to estimate the number of women 
and girls at risk of being mutilated and the number of women affected by FGM in the 
EU; 

– assess the feasibility of developing a survey as well as quantitative and qualitative 
research on FGM; 

– encourage Member States to develop specific indicators on FGM as part of the EU’s 
follow-up of the UN Beijing Platform for Action; 

3. PROMOTE SUSTAINABLE SOCIAL CHANGE TO PREVENT FGM 

3.1. Promote sustainable social change to prevent FGM 
FGM is a deep-rooted social norm pressuring families to conform to peer expectations. It is 
related to the social control of women’s sexuality, as well as to a wide range of convictions 
and fears. Despite the severe short-term and long-term physical and psychological 
consequences of mutilation, FGM is often practised in the belief that it is beneficial for the 
girl. In a context of migration, it may also be a way of keeping a link to the country of origin 
and preserving cultural identity. FGM is an intimate issue and still often a taboo topic among 
affected communities. That is why it is crucial to take into account its complexities. 

Legislative frameworks and enforcement are necessary but not sufficient to ensure FGM is 
abandoned. Changes in attitudes and beliefs among relevant communities are needed. 
The outcomes of several projects funded by the EU's Daphne programmes18 demonstrate that 
targeted awareness-raising measures need to be developed with and within the communities 
affected. These need to involve both men and women, religious and community leaders, 
respected and influential figures in the different communities, victims that are willing to talk, 
young and old. The measures need to build on existing opposition to FGM in the population 
affected and link the EU with the countries of origin. 

A recent report19 shows that that there is a higher prevalence of FGM in poor families or in 
which the parents have a low educational level. Therefore, empowering women to give them 
the opportunity to take informed decisions for themselves and their children is therefore a key 
issue when putting in place measures to help ensure the practice is abandoned. 

3.2. Develop multidisciplinary cooperation 

It seems that thousands of girls living in the EU might be at risk of being mutilated. A wide 
range of professions are in contact with them, in particular in the fields of health, education, 
                                                 
18 Decision No 779/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 establishing 

for the period 2007-2013 a specific programme to prevent and combat violence against children, young 
people and women and to protect victims and groups at risk (Daphne III programme) as part of the 
General Programme Fundamental Rights and Justice. See also 
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/ 

19 UNICEF 2013. 
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child protection, social services, the judiciary, immigration and asylum. If they are to offer 
adequate protection and support, multidisciplinary cooperation based on sound knowledge 
of FGM is needed. Depending on their role and responsibility, practitioners should be able to 
identify girls at risk and women subjected to FGM and report to the relevant authorities so 
that appropriate protection mechanisms and support are mobilised. To enable this, the topic of 
gender-based violence, including FGM, needs to be in educational curricula for all 
professions potentially coming into contact with communities affected. Educational material 
and training need to be developed, the support of NGOs addressing the topic needs to be 
ensured, and effective multi-sectorial protocols put in place. Clear guidelines on professional 
secrecy and conditions for disclosure are essential. 

FGM performed by health practitioners is a growing cause for concern worldwide. Some 
NGOs have also raised the issue of women being re-infibulated20 in hospital after giving birth, 
at the woman’s or her family’s request, despite the fact that this is prohibited by national 
legislation in the EU. 

Moreover, many women who have survived FGM may also experience other forms of 
violence, such as early, child or forced marriage or domestic violence. As migrants, 
sometimes dependent on their husbands, fathers or wider family, they may be particularly 
vulnerable. Member States are encouraged to facilitate adequate access to social protection 
benefits and services for them where appropriate, as well as access to education opportunities. 

Most survivors of FGM need help to cope with the short- and long-term consequences of the 
procedure. Their needs will vary according to their age or their situation. Giving them 
adequate support would help raise their awareness of the damaging health consequences of 
the practice. Some Member States (such as Belgium, France, Italy, Sweden or the UK21) have 
set up health centres specialising in care for victims of FGM, providing mostly 
gynaecological services, in particular for pregnant women. However, there appears to be a 
lack of services providing a holistic approach, including, for instance, psychological, psycho-
sexual or post-traumatic support. 

Member States are encouraged to raise the awareness of health professionals about FGM 
(identification, prevention, treatment, adequate healthcare during pregnancy and delivery), 
including follow-up of the healthy child. They are encouraged to provide adequate reporting 
on FGM, in particular by making full use of the WHO’s International Classification of 
Diseases. 

Objective:  

Promote effective prevention and victim support measures, including through changing social 
norms as well as women’s empowerment. 

Actions: 

The European Commission will:  

– promote the development of training modules, multi-sectorial guides and protocols 
through the future Rights, Equality and Citizenship programme. These will target 
relevant professionals and aim to prevent FGM and to support victims; 

                                                 
20 According to WHO, infibulation is the narrowing of the vaginal opening through the creation of a 

covering seal. The seal is formed by cutting and repositioning the inner, or outer, labia, with or without 
removal of the clitoris. The vaginal orifice must be reopened for sexual intercourse and childbirth, a 
procedure known as "defibulation". In some instances, this is followed by reinfibulation 

21 EIGE 2013. 
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– encourage Member States to strengthen their child protection systems by ensuring 
better coordination and cooperation across services to make them more integrated 
and better equipped to deal with actual cases of, or risks of, child abuse, including 
FGM. 

– as follow-up to the EU's Daphne programme, make full use of the EU's new Rights, 
Equality and Citizenship programme22 to finance activities developed by NGOs that 
aim to prevent violence against women and children, as well as informing children of 
their rights and fostering respect of their right to be heard; 

– as follow-up to the Lifelong Learning and Youth in Action programme, make full 
use of the Erasmus+ programme and other European funding tools to finance, where 
appropriate, awareness-raising and changes in attitudes (especially of parents) 
involving teachers, educators, families and communities. Activities may aim to 
empower young migrant women, to improve the training of teachers and other 
professionals potentially coming into contact with the communities affected and to 
prevent violence against women; 

– promote actions under the future Asylum and Migration Fund aimed at  empowering 
migrant women and girls and reinforcing their integration in the receiving societies;   

– include gender-based violence, including FGM, in any future work relating to EU 
guidelines on child protection systems; 

– develop specific training modules, including on FGM-related issues, for health 
professionals working with migrants. 

4. SUPPORT MEMBER STATES IN PROSECUTING FGM MORE EFFECTIVELY  
The UN Resolution ‘Intensifying global efforts for the elimination of female genital 
mutilations’23 urges states to enact and enforce legislation prohibiting FGM.  

FGM is prosecutable in all EU Member States, either through general criminal legislation 
or through specific criminal law provisions24. A principle of extra-territoriality is often 
included, making it possible to prosecute FGM when it is committed abroad, if the victim and 
/or the person(s) exercising or planning the procedure are nationals of the investigating 
country. 

However, FGM-related criminal law cases in courts are rare, due mainly to victims’ 
reluctance to file complaints. There is also a lack of services with sufficient expertise and 
knowledge to provide support to victims who come forward. Regulations on professional 
secrecy as well as the absence of mechanisms to properly refer girls at risk or who have 
undergone FGM to support services also impede appropriate follow-up for victims. 

Legislation, effective prosecution, and the conviction of guilty parents and cutters appear to 
be essential as deterrents to dissuade parents from mutilating their daughters and to help them 
resist pressure from their families and communities. 

There are reasons to examine both national legislation and relevant court cases, as they 
provide insights into some of the core legal issues around FGM. For example, in Spain, 
parents were recently sanctioned for mutilating their child before her migration to Europe. 
The issue of the best interests of the child should also be raised as a primary concern 

                                                 
22 COM(2011) 758 final.  
23 UNGA Resolution 67/146. 
24 BE, DK, IE, ES, IT, CY, AT, SE, UK and HR have specific provisions on FGM. 
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throughout any criminal proceeding (from investigation through to sentencing), e.g. to prevent 
a child from becoming a victim twice, first due to FGM and then due to being removed from 
parental care. 

Objective:  
Support Member States’ enforcement of laws prohibiting FGM. 

Actions: 
The European Commission will: 

– analyse criminal laws and court cases related to FGM and organise an exchange of 
good practice between Member States to assess what actions at EU level would bring 
added value; 

– disseminating existing training material for legal practitioners through appropriate 
platforms; 

– enforce the rights of crime victims set out in the directive on the rights of victims25, 
in particular the right to access generic and specialist support services. 

5. ENSURE PROTECTION FOR WOMEN AT RISK ON THE EU TERRITORY 
The EU's Qualification Directive26 ensures eligibility for international protection for 
women who have a well-founded fear of persecution or who face the risk of suffering FGM. It 
extends to parents who fear persecution or face a real risk of suffering serious harm because 
they refuse to consent to their child undergoing FGM. The ‘revised Qualification Directive’27 
strengthens protection for those fearing FGM. It explicitly recognises that issues arising from 
an applicant’s gender should be given due consideration if they are related to the applicant’s 
well-founded fear of persecution. Such issues include gender identity and sexual orientation, 
which may be related to certain legal traditions and customs, resulting in genital mutilation, 
for example.  

The recast Asylum Procedures Directive28 makes asylum procedures gender sensitive. In 
particular, i) all female applicants will be given the possibility to access the asylum procedure, 
to have their cases examined individually and to receive effective protection if eligible; ii) 
responsible authorities must be properly prepared to take into account the complexity of 
gender-related claims; iii) female applicants must have an effective opportunity to reveal their 
personal experiences to the asylum authorities in a safe and confidential environment and to 
benefit from vital procedural guarantees, such as interpretation services and legal advice; iv) 
victims of torture and of other severe forms of sexual, physical or psychological violence will 
be provided with sufficient time and support to prepare for personal interviews and other 
crucial steps in the procedures.  

The recast Directive on Reception Conditions for Asylum Seekers29 introduces gender-
specific reception conditions which will also apply to those fearing FGM, namely: i) the 

                                                 
25 Directive 2012/29/EU 
26 Council Directive 2004/83/EC on minimum standards for the qualification and status of third country 

nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and 
the content of the protection granted. 

27 Directive 2011/95/EU on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons 
as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for 
subsidiary protection, and for the content of the protection granted. 

28 Directive 2013/32/EU on common procedures for granting and withdrawing international protection. 
29 Directive 2013/33/EU laying down standards for the reception of applicants for international protection. 
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special needs of all vulnerable female applicants will need to be identified in a timely manner; 
ii) those subjected to serious acts of violence should have access to rehabilitation services to 
obtain the necessary psychological and medical support; and iii) accommodation facilities 
should be gender sensitive. 

Complementing these legislative measures, the European Asylum Support Office (EASO) can 
promote best practices and a common approach on gender-related issues, in particular 
concerning training of asylum service personnel and country of origin information. 

The European Refugee Fund and the future Asylum and Migration Fund provide for financial 
incentives for a Member State to resettle (transfer) specific categories of persons, including 
children and women at risk, to that Member State on a voluntary basis. 

Objective: 
Guarantee protection to women at risk within the existing EU legislative framework on 
asylum. 

Actions: 

The European Commission will:  

– continue to monitor the timely transposition and correct implementation of the EU 
legislative framework on asylum, guaranteeing protection to women at risk; 

– ensure that the training tools and country of origin information drawn up by EASO 
include a gender dimension, including references to FGM, where relevant; 

– continue to encourage Member States to make use of the financial incentives 
provided for in existing legislative instruments to raise the awareness of 
professionals working in the field of asylum; 

– encourage Member States to continue to, start to or increase the use of financial 
incentives for the resettlement of children and women at risk, including those at risk 
of gender-based violence. 

6. PROMOTE THE ELIMINATION OF FGM GLOBALLY  
The EU has participated actively in international cooperation to promote the elimination 
of FGM for many years. At global level, the EU has contributed to developing strong 
commitments compelling all countries to prohibit, punish and undertake appropriate action to 
change the social norms underpinning FGM. For example, it supported the UNGA Resolution 
on the elimination of FGM30 and teamed up in 2012 with the African group in the UN Human 
Rights Council to give further strength to achieving the commitments in the Resolution. 

The European Union also promotes enhanced international protection of women and girls 
at risk of FGM worldwide in its relations with non-EU countries and in international fora. 

The EU’s action on FGM outside Europe is backed up by specific EU policy commitments 
and guidance (EU guidelines on violence against women, EU Strategic Framework and 
Action Plan on Human Rights and Democracy, Human Rights Countries Strategies where 
FGM is prioritised in relevant countries). Prevention of FGM is also included as an issue for 
cooperation in the framework of the Cotonou Agreement, the most comprehensive partnership 
agreement between the EU and 79 African, Caribbean and Pacific countries. Furthermore, the 
root causes of FGM are addressed through the EU’s support to broader development 

                                                 
30 UNGA Resolution 67/146. . 
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objectives for gender equality and women’s empowerment, in particular girls’ and women’s 
education, their human rights and their sexual and reproductive health. 

From 2006 to 2012, 17 projects addressing FGM in 18 countries benefited from EU funding 
of about EUR 8 million, supporting the efforts of civil society organisations and governments, 
as well as UN organisations, especially UNICEF. 

Overall, there is a positive trend towards gradually abandoning FGM in the 28 countries 
most affected. To date, 42 countries have passed laws specifically condemning FGM. The 
build-up of strong engagement by the governments concerned has been crucial in this regard. 
Regional organisations, particularly the African Union (AU), have played a key role. AU’s 
Protocol on the rights of women, ratified by 33 countries, stipulates that all necessary 
legislative and other measures have to be taken to eradicate FGM, including the raising of 
public awareness, prohibition through legislative measures backed by sanctions, and support 
to victims.  

The EU will continue to take action to promote the FGM being abandoned, guided by 
documented good practices about what works best to achieve progress. It will base action on 
historic as well as recent advances in the global consensus on the need to strengthen the world 
community’s resolve to end FGM. Linking FGM to girls’ and women’s empowerment and 
education, to their sexual and reproductive health, and to the prevention of early, child and 
forced marriage have been shown to facilitate abandonment. 

Objective:  
Promote the worldwide elimination of FGM and enhance protection for women at risk in non-
EU countries. 

Actions: 

The European Commission and the European External Action Services will: 

– include FGM in EU annual dialogues with civil society organisations in relevant 
partner countries; 

– draw up a guidance note to Heads of EU Missions in relevant partner countries on 
FGM; 

– integrate FGM in gender and child rights training for EU staff working in EU-
delegations in countries affected; 

– support a regional campaign on FGM elimination; 

– continue to work closely with the African Union and African group at the UN on 
further initiatives to strengthen the global fight against FGM; 

– continue to support advocacy for improved national legislation on FGM where 
needed;  

– continue to support capacity-building initiatives for public and civil society 
organisations; 

– continue to address FGM-related issues in political, human rights and policy 
dialogues with relevant partner countries, including those where health is a focal 
sector for cooperation; 

– continue to promote enhanced international protection of women at risk of FGM 
worldwide in its relations with non-EU countries and in international fora. 
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7. IMPLEMENTATION, MONITORING AND EVALUATION 
To secure swift progress and to reach the objectives of this Communication, an ad hoc group 
of the Commission’s inter-service group on gender equality will review, evaluate and 
monitor actions in this Communication and report annually on measures implemented. Two 
years after the Communication is adopted, the Commission will evaluate measures put in 
place and decide on follow-up. 

In addition to this internal monitoring, the European Commission will consult NGOs and 
experts active in this field on a regular basis. Indeed, non-governmental organisations have 
had and will continue to have a paramount role, protecting girls at risk, providing training to 
professionals, sensitively raising awareness in the communities affected, developing 
knowledge, materials and good practice, putting the issue on the agenda of policy makers and 
building bridges between Europe and countries of origin. Throughout the EU, civil society 
organisations face common challenges and need opportunities to exchange information and 
good practice, develop projects and methods, as well as peer-review their work. 

Objective: 
Implement the actions planned in the Communication and ensure sustained attention for the 
issue. 

Actions: 

The European Commission will: 

– monitor the timely delivery of actions planned in this Communication and take stock 
every year around 6 February, the International day of zero tolerance of FGM; 

– facilitate the exchange of experience and good practice on FGM issues between 
NGOs and experts; 

– encourage the Presidencies of the Council of the European Union to put FGM on the 
agenda of meetings of EU Chief Medical Officers and EU Chief Nursing Officers; 

– organise a workshop on FGM as part of the 2013 European Forum on the rights of 
the child; 

– put FGM on the agenda of the 2014 informal Member State expert group on the 
rights of the child. 

8. CONCLUSION 
With this Communication on FGM, the European Commission and the European External 
Action Service reiterate their commitment to combating violence against women and 
eliminating FGM both within and outside the EU, acknowledging that the linkage between 
the communities affected in EU and their countries of origin needs to be taken into account. 

The EU will keep raising the issue in future and will support those who have been actively 
engaged in this field for many years, in particular international organisations, Member States 
and NGOs. The EU will continue to develop policies and implement measures, bearing in 
mind that FGM has multi-faceted aspects, requiring multi-disciplinary measures and close 
cooperation with communities in which it is practised. 
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Elimination of female genital mutilation  

European Parliament resolution of 6 February 2014 on the Commission communication 

entitled ‘Towards the elimination of female genital mutilation’ (2014/2511(RSP)) 

 

The European Parliament, 

– having regard to the Commission communication entitled ‘Towards the elimination of 

female genital mutilation’ (COM(2013)0833), 

– having regard to the report by the European Institute for Gender Equality entitled ‘Female 

genital mutilation in the European Union and Croatia’, 

– having regard to UN General Assembly resolution 67/146 on intensifying global efforts 

for the elimination of female genital mutilations, 

– having regard to its resolution of 14 June 2012 on ending female genital mutilation
1
, 

– having regard to its resolution of 5 April 2011 on priorities and outline of a new EU 

policy framework to fight violence against women
2
, 

– having regard to its resolution of 24 March 2009 on combating female genital mutilation 

in the EU
3
,  

– having regard to its resolution of 16 January 2008 entitled ‘Towards an EU strategy on 

the rights of the child’
4
, 

– having regard to Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 

25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of 

victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA
5
, 

– having regard to the Commission’s Strategy for Equality between Women and Men 2010-

2015, which was presented on 21 September 2010,  

– having regard to the ‘Stockholm Programme – An Open and Secure Europe Serving and 

Protecting Citizens’
6
, 

– having regard to the Council of Europe Convention of 12 April 2011 on preventing and 

combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention), 

– having regard to Articles 6 and 7 of the EU Treaty on respect for human rights (general 

principles) and Articles 12 and 13 of the EC Treaty (non-discrimination), 

                                                 
1
  OJ C 332 E, 15.11.2013, p. 87. 

2
  OJ C 296 E, 2.10.2012, p. 26.  

3
  OJ C 117 E, 6.5.2010, p. 52. 

4
  OJ C 41 E, 19.2.2009, p. 24. 

5
  OJ L 315, 14.11.2012, p. 57. 

6
  OJ C 115, 4.5.2010, p. 1. 



 

 

– having regard to General Recommendation No 14 of 1990 of the UN Committee on the 

Elimination of Discrimination Against Women on female circumcision, 

– having regard to Rules 115(5) and 110(2) of its Rules of Procedure, 

A. whereas violence against women is defined by Parliament in its resolution of 5 April 2011 

on priorities and outline of a new EU policy framework to fight violence against women 

as ‘any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, 

sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, 

coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life
1
‘; 

B. whereas female genital mutilation (FGM) is a form of violence against women and girls, 

which constitutes a violation of their fundamental rights and is in breach of the principles 

laid down in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and whereas it is 

absolutely necessary to embed the fight against FGM in a general and coherent approach 

to combating violence against women; 

C. whereas FGM was defined by the World Health Organisation (WHO) in 2008 as all 

procedures that involve partial of total removal of the external female sexual organs for 

non-medical reasons, including sunna circumcision or clitoridectomy (partial or total 

removal of the clitoris along with the prepuce), excision (partial or total removal of the 

clitoris and the outside labia, ‘the lips’) and the most extreme practice of FGM, 

infibulation (narrowing the vaginal opening through the creation of a covering seal); 

D. whereas, according to the WHO, approximately 140 million children, young girls and 

women are believed to have experienced this cruel form of gender-based violence 

globally; whereas, according to the WHO, most cases of FGM have been carried out in 

childhood on young girls between infancy and the age of 15; whereas this cruel practice 

has been reported in 28 African countries, Yemen, northern Iraq and Indonesia; 

E. whereas FGM is a brutal practice which does not occur only in third countries but also 

affects women and girls living in the EU, who undergo FGM either on its territory or in 

their home countries before moving to, or whilst travelling outside, the EU
2
; whereas, 

according to the UNHCR, around 20 000 women and girls from FGM-practising 

countries seek asylum in the EU on a yearly basis, of whom 9 000 may be already 

mutilated
3
 and estimates of the number of women who have undergone FGM or are at 

risk within Europe run up to 500 000
4
, whilst prosecutions of the crime are still rare; 

F. whereas FGM is frequently performed at home in mediocre, unhygienic conditions and 

often without anaesthetic or medical knowledge, and has multiple very serious and often 

irreparable or fatal consequences for the health, both physical and psychological, of 

women and girls and is harmful to their sexual and reproductive health; 

                                                 
1
  Article 1 of the UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women of 20 

December 1993 (A/RES/48/104); point 113 of the United Nations 1995 Beijing Platform 
for Action. 

2
  EIGE, Female genital mutilation in the European Union and Croatia, 2013. 

3
  UNHCR’s Contribution to the European Commission’s consultation on female genital 

mutilation in the EU, 2013. 
4
  Waris, D. and Milborn, C., Desert Children, Virago, UK, 2005. 



 

 

G. whereas FGM clearly goes against the European founding value of equality between 

women and men and maintains traditional values according to which women are seen as 

the objects and properties of men; whereas cultural and traditional values should under no 

circumstances be used as an excuse to practice FGM on children, young girls or women; 

H. whereas the protection of the rights of the child is entrenched in numerous Member States 

and in European and international agreements and legislation, and whereas no violence 

against women in general, including against young girls, can be justified on grounds of 

respect for cultural traditions or various kinds of initiation ceremonies; 

I. whereas the prevention of FGM is an international human rights obligation for every 

Member State under General Recommendation No 14 of the UN Committee on the 

Elimination of Discrimination Against Women on Female Circumcision and Directive 

2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of 

victims of crime, which recognises FGM as a form of gender-based violence regarding 

which, amongst other things, minimum standards for protection should be established; 

1. Welcomes the Commission’s communication ‘Towards the elimination of female genital 

mutilation’, in which it undertakes to use EU funding to prevent FGM and improve 

support for victims, including protection for women at risk under EU asylum rules, and, 

together with the European External Action Service (EEAS), to strengthen international 

dialogue and encourage research with a view to clearly identifying women and girls at 

risk; 

2. Welcomes the Commission’s commitment to facilitating the exchange of experience and 

good practices on FGM issues between Member States, NGOs and experts, and 

emphasises the need to continue to closely involve civil society, including that of third 

countries, not only in awareness-raising campaigns but also in the development of 

educational material and training; 

3. Points out that international, European and Member State institutions play a vital role in 

the prevention of FGM, the protection of women and girls and the identification of 

victims and in taking measures to ban gender-based violence including FGM, and 

welcomes the EU’s commitment to continue to take action to promote the abandonment 

of the FGM in countries where it is practised; 

4. Reiterates its call on the Commission to submit, without delay, a proposal for an EU 

legislative act to establish prevention measures against all forms of violence against 

women (including FGM) and, as indicated in the Stockholm Programme, a 

comprehensive EU strategy on the issue, including further structured joint action plans to 

end FGM in the EU; 

5. Emphasises the need for the Commission and the EEAS to take a firm stance on third 

countries which do not condemn FGM; 

6. Calls on the Commission to use a harmonised approach to gathering data on FGM, and 

calls for the European Institute for Gender Equality to involve demographers and 

statisticians in the development of a common methodology and for indications to be 

drawn up by them in accordance with the communication, in order to guarantee the 

feasibility of comparison between individual Member States; 



 

 

7. Reiterates its call on the Member States to use existing mechanisms, in particular 

Directive 2012/29/EU, including training for professionals to protect women and girls, 

and to pursue, prosecute and punish any resident who has committed the crime of FGM, 

even if the offence was committed outside the borders of the Member State concerned, 

and calls, therefore, for the principle of extraterritoriality to be included in the criminal 

law provisions of all Member States so that the offence is punishable to the same extent in 

all 28 Member States; 

8. Calls on the EU and those Member States which have not yet ratified the Council of 

Europe’s Istanbul Convention on preventing and combating violence against women to do 

so without delay so that the EU’s commitment complies with international standards 

promoting a holistic and integrated approach to violence against women and to FGM; 

9. Calls on the Commission to designate 2016 as the European Year to End Violence against 

Women and Girls; 

10. Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the 

Council of Europe, the UN Secretary-General and the governments and parliaments of the 

Member States. 
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COU�CIL OF

THE EUROPEA� U�IO�
 EN 

 

Council conclusions - "Preventing and combating all forms of 

violence against women and girls, including female genital 

mutilation" 

 
 

JUSTICE and HOME AFFAIRS Council meeting 

Luxembourg, 5 and 6 June 2014 

 
 

The Council adopted the following conclusions: 

 

" THE COU�CIL OF THE EUROPEA� U�IO� 

 

CONSIDERING that gender-based violence against women and girls is violence that is directed 

against a woman because she is a woman or affects women disproportionately; it constitutes a 

breach of the fundamental right to life, liberty, security, dignity, equality between women and men, 

non-discrimination and physical and mental integrity
1
 and refrains women and girls from their full 

enjoyment of human rights, and in this context sexual and reproductive health and rights, in 

accordance with the Beijing Platform for Action and the Programme of Action of the International 

Conference on Population and Development and the outcomes of their review conferences; 

 

RECALLING that Declaration no. 19 on Article 8 of the Treaty on the Functioning of the European 

Union states that "In its general efforts to eliminate inequalities between women and men, the 

Union will aim in its different policies to combat all kinds of domestic violence. The Member States 

should take all necessary measures to prevent and punish these criminal acts and to support and 

protect the victims";  

                                                 
1
  Charter of Fundamental Rights of the European Union, Articles 1, 2, 3(1), 6, 21(1) and 23. 

mailto:press.office@consilium.eu.int
http://ue.eu.int/Newsroom
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CONSIDERING that gender based violence against women and girls includes violence in close 

relationships, sexual violence (including rape, sexual assault and harassment in all public and 

private spheres of life), trafficking in human beings, slavery, sexual exploitation, and harmful 

practices such as child and forced marriages, female genital mutilation and crimes committed in the 

name of so-called "honour", as well as emerging forms of violations, such as on-line harassment, 

various forms of sexual abuse instigated or facilitated through the use of information and 

communication technology, stalking and bullying;  

 

AFFIRMING that violence against women is rooted in historical and structural inequality in power 

relations between women and men. 

 

RECOGNISING that violence against women affects not only the immediate victims, but often has 

more far-reaching consequences, in particular for their children, and has a deeply adverse effect on 

society as a whole;  

 

RECALLING the strong commitment expressed in the Stockholm Programme
2
: "Those who are 

most vulnerable or who find themselves in particularly exposed situations, such as persons 

subjected to repeated violence in close relationships [and] victims of gender-based violence, … are 

in need of special support and legal protection"; 

 

UNDERLINING the importance of the work done by the Council of Europe (CoE), including its 

Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence
3
, and by 

the United Nations Commission on the Status of Women, including the Agreed Conclusions on the 

elimination and prevention of all forms of violence against women and girls adopted at its 57
th

 

Session in 2013
4
; 

 

EMPHASISING the need to adequately assist, support and protect the victims of violence against 

women, bearing in mind Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, 

support and protection of victims
5
, Directive 2011/99/EU on the European protection order in 

criminal matters
6
 and Regulation 606/2013/EU on mutual recognition of protection measures in 

civil matters; 

 

STRESSING that combating and eliminating all forms of violence against women requires 

coordinated policies at all relevant levels and a comprehensive approach targeting the key issues of 

prevention, under-reporting, protection, victim support, and the prosecution of perpetrators as well 

as other measures aimed at them; 

 

CONSIDERING that female genital mutilation is a violation of women’s full enjoyment of human 

rights, is a violation of children’s rights and is a form of child abuse, which requires effective and 

multi-disciplinary action developed in close cooperation with the communities where such practices 

are carried out and taking into account the rights and best interests of the child; 

 

                                                 
2
 The Stockholm Programme - An open and secure Europe serving and protecting citizens 

(section 2.3.4), (OJ C 115, 4.5.2010, p 1). 
3
  http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/html/210.htm. 

4
 http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_Agreed_Conclusions_(CSW_report_excerpt).pdf 

5
  OJ L 315, 14.11.2012, p. 57. Denmark did not participate in the adoption of this Directive and 

is not bound by it. 
6
  OJ L 338, 21.12.2011, p. 2. 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/html/210.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_Agreed_Conclusions_%28CSW_report_excerpt%29.pdf
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RECALLING United Nations General Assembly (UNGA) Resolution 67/146 "Intensifying global 

efforts for the elimination of female genital mutilations", adopted in December 2012; 

 

WELCOMING the Commission and the European External Action Service (EEAS) 

Communication of 25 November 2013 on the elimination of female genital mutilation (FGM) in 

Europe
7
; 

 

RECALLING the EU strategy towards the eradication of trafficking in human beings and 

vulnerability to violence of women victims trafficked for sexual exploitation
8
; 

 

 

WELCOMING the EU-wide survey carried out by the European Union Agency for Fundamental 

Rights (FRA) documenting the extent of violence against women in the European Union, through 

comparable data on women's experiences of physical, sexual and psychological violence and 

recommending actions to tackle violence against women, which was presented at a conference on 5 

March 2014 hosted under the auspices of the Hellenic Presidency and entitled "Violence against 

women across the EU: Abuse at home, work, in public and online", and HIGHLY CONCERNED 

about the persistence and the magnitude of the phenomenon, and the scale of under-reporting; 

 

UNDERLINING the results of the FRA survey which provides comparable data, including data on 

violence in close relationships and emerging forms of violations, such as on line harassment, 

various forms of sexual abuse instigated or facilitated through the use of information and 

communication technology, stalking and bullying, and STRESSING the need to verify at national 

and at EU level whether existing instruments are sufficient for effectively addressing violence 

against women, the root causes thereof, and to facilitate increased reporting;  

 

HAVING REGARD to previously adopted legislative and non-legislative instruments as well as 

political commitments voiced by the European Parliament, the Council, the European Commission, 

and other relevant stakeholders relating to violence against women, including the documents listed 

in the Annex; 

 

REAFFIRMING the commitments expressed in previous Council Conclusions on preventing and 

eliminating all forms of violence against women
9
; 

 

 

CALLS O� THE MEMBER STATES A�D THE EUROPEA� COMMISSIO�, in accordance 

with their respective competences, to: 

 

1. develop and implement, and further improve where they already exist, comprehensive, 

multidisciplinary and multi-agency coordinated action plans, programmes or strategies, as 

appropriate, to prevent and combat all forms of violence against women and girls, taking into 

account the results of the FRA survey, where appropriate;  

 

                                                 
7
  17228/13 FREMP 203 SOC 1009 DROIPEN 154 COHOM 270. 

8
  11780/12 JAI 465 GENVAL 43 COSI 53 ENFOPOL 208 JAIEX 48 RELEX 589 

EUROJUST 58 (COM(2012) 286 final). 
9
  As listed in ANNEX, point 3). 
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2. identify all obstacles that prevent women and girls victims of gender-based violence, notably  

violence in close relationships and sexual violence, from reporting to the relevant authorities 

and services and take concrete actions to effectively tackle the issue of under-reporting, 

including by reinforcing, where appropriate, special units and/or police units that deal with 

women victims, building trust in police and other state institutions and actors, facilitating 

access to justice, including legal aid, where appropriate, ensuring reliable registration and 

collection of complaints received by all relevant actors; 

 

3. improve the collection, the analysis and the dissemination at both national and EU level of 

comprehensive, comparable, reliable and regularly updated data on violence against women, 

notably on victims and perpetrators, disaggregated by sex, age and victim-perpetrator 

relationship, as well as on the number of incidents reported by the victims and recorded by 

law enforcement authorities, on the number of convictions, and on the punishments handed 

down to offenders, by ensuring a coherent approach which makes full use of existing and, as 

appropriate, new EU surveys, and involving all relevant actors, including national and 

European statistical offices, and making full use of the work of the European Institute for 

Gender Equality (EIGE) and FRA where appropriate; 

 

4. ensure prompt and effective investigation of all cases of violence against women, including 

violence in close relationships and sexual violence, and prosecution of perpetrators while 

ensuring that victims' special needs are taken into consideration throughout criminal 

proceedings, bearing in mind Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the 

rights, support and protection of victims of crime; 

 

5. enhance the protection of victims of violence against women when exercising their right to 

free movement in the European Union, taking into account Directive 2011/99/EU on the 

European protection order in criminal matters and Regulation 606/2013/EU on mutual 

recognition of protection measures  in civil matters
10

, taking account of the different justice 

systems across the EU;  

 

6. ensure that victims of violence against women and where appropriate their family members 

have access to specialised immediate and appropriate longer-term geographically distributed 

victim support services in accordance with their needs, notably 24 hours help-lines, shelters or 

any other appropriate interim accommodation, specialised advice and counselling centres and 

adequate healthcare services, taking into account Directive 2012/29/EU; 

 

7. establish or strengthen specific and systematic training for all practitioners and, to the extent 

possible, future practitioners likely to come into contact with victims of violence against 

women, taking into account Directive 2012/29/EU; 

 

8. pay special attention to the interests and difficulties of all women and girls in vulnerable 

situations and facing multiple discrimination so as to ensure that protection against violence 

and support for its victims reaches all parts of society, including marginalised groups; 

                                                 
10

  OJ L 181, 29.6.2013, p. 4. 
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9. enhance preventive measures, inter alia by raising awareness of all forms of violence against 

women and girls and of its adverse impact in society, by combating, especially by engaging 

with young people, inter alia in schools, gender stereotypes that can lead to violence against 

women and girls, by emphasising the critical role and responsibility of men and boys in the 

process of eradicating violence against women; 

 

10. develop adequate support programmes aimed at victims in vulnerable situations as well as 

appropriate interventions aimed at perpetrators of violence against women, with a view to 

preventing further violence; 

 

11. to the extent consistent with the freedom of expression and the freedom of the press, support 

the media in improving public awareness on violence against women and girls, and in 

developing and strengthening self-regulatory mechanisms to promote balanced and non-

stereotypical portrayals of women, and to support zero tolerance against violence against 

women; 

 

12. support private sector investment in programmes, campaigns and strategies to respond to, 

prevent and eliminate all forms of discrimination and violence against women, including 

sexual abuse instigated or facilitated through the use of information and communication 

technology and sexual harassment at the workplace, and to empower victims and survivors of 

violence; 

 

13. ensure appropriate and sustainable funding at EU and national level for preventing and 

combating all forms of violations against women and girls, making use of national and EU 

funds, in particular the European Structural and Investment Funds, the Rights, Equality and 

Citizenship programme and other relevant programmes; 

 

14. review existing legislation and law enforcement mechanisms with a view to effectively 

combating emerging forms of violations against women and girls, such as on line harassment, 

various forms of sexual abuse instigated or facilitated through the use of information and 

communication technology, stalking and bullying; 

 

15. develop and undertake effective multidisciplinary actions through coordinated services to 

eliminate female genital mutilation where such practices are carried out, ensuring the 

participation of all relevant actors in particular in the fields of justice, police, health, social 

services, child protection, education, immigration and asylum, and external action; 

 

16. collect and disseminate reliable, comparable and regularly updated data on the prevalence of 

female genital mutilation at EU level as well as at national level where such practices are 

carried out; 

 

17. promote appropriate training to all relevant professionals in order to address female genital 

mutilation, ensure women and girls' access  to specialised support services, including health 

care services and where appropriate social care services, tailored to their needs, and develop 

measures to prevent female genital mutilation in close cooperation with the communities 

where such practices are carried out; 

 

18. ensure effective implementation of national laws prohibiting female genital mutilation taking 

into due account the rights and best interests of the child;  
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19. provide clear guidelines at national level for granting the benefit of international protection to 

women and girls at risk of female genital mutilation taking into account Directive 

2011/95/EU, on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons 

as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons 

eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted
11

;  

 

20. improve strategic cooperation on violence against women, including female genital 

mutilation, with international organisations and non-governmental organisations; 

 

I�VITES THE MEMBER STATES to: 

 

21. sign, ratify and implement the Council of Europe Convention on preventing and combating 

violence against women and domestic violence; 

 

CALLS O� THE EUROPEA� COMMISSIO� to: 

 

22. consider issuing a Handbook which would bring together all existing EU acts aiming at 

combating violence against women;  

 

I�VITES RELEVA�T EU AGE�CIES: 

 

23. FRA, EIGE, the European Agency for Safety and Health at Work (OSHA), the European 

Asylum Support Office (EASO), the European Police College (CEPOL), Eurojust and 

Europol to continue their efforts to combat violence against women and to strengthen their 

cooperation and pool their expertise, in accordance with their respective mandates; 

 

24. EIGE to adopt in 2014 and implement its strategic framework to support the Member States 

to tackle gender based violence, and to look at the profile of victims of violence and the 

profile of perpetrators while considering the adoption of specific EU indicators;  

 

25. FRA, EIGE and Eurostat, in accordance with their respective mandates, to continue working 

with objective, reliable and comparable data on the extent of gender-based violence through 

EU-wide field surveys, where appropriate, and relevant crime statistics;  

 

26. all relevant EU agencies to work together with the Member States to facilitate the exchange of 

good practice and assist the Member States at their request in their efforts to encourage 

reporting and ensure the proper recording of cases of gender-based violence.  

 

CALLS O� THE MEMBER STATES, THE EEAS A�D THE EUROPEA� COMMISSIO�, 

in accordance with their respective competences, to: 

 

27. strengthen their support to partner countries in combating all forms of violence against 

women, including the elimination of female genital mutilation, inter alia through support to 

non-state actors, in accordance with the EU Guidelines on Violence Against Women and the 

EU 2010-2015 Plan of Action for Gender Equality and Women's Empowerment." 

 

 

_________________________ 

                                                 
11

 OJ L 337, 13.12.11, p. 9. United Kingdom, Ireland and Denmark did not participate in the 

adoption of this Directive and are not bound by it or subject to its application. 
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Note 

 
UNHCR Guidance Notes on thematic legal and/or procedural issues are issued by the Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) pursuant to its mandate as contained in 
the 1950 Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, and to the 
responsibilities as defined in Article 35 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees 
and in Article II of its 1967 Protocol. These Notes are prepared in response to emerging legal or 
operational refugee issues, and are intended to provide guidance on the interpretation or application 
of the applicable law and legal standards. 
 
On matters of refugee status determination, the Guidance Notes should be read in conjunction with, 
the relevant Guidelines on International Protection. Those of specific relevance to the present 
Guidance Note are listed below. They provide important, complementary information. 
 

o Guidelines on International Protection No. 1: Gender-related persecution within the context 
of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of 
Refugees, 7 May 2002, (HCR/GIP/02/01); 

o Guidelines on International Protection No. 2: “Membership of a particular social group” 
within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating 
to the Status of Refugees, 7 May 2002, (HCR/GIP/02/02); 

o Guidelines on International Protection No. 3: Cessation of refugee status under Article 
1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (‘Ceased 
circumstances’ clauses), 10 February 2003, (HCR/GIP/03/03); and 

o Guidelines on International Protection No. 4: Internal flight or relocation alternative within 
the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the 
Status of Refugees, 23 July 2003, (HCR/GIP/03/04). 

 
Guidance Notes are issued as public domain documents, and are available on UNHCR’s Refworld 
website (http://www.refworld.org). Any questions concerning this or any other Guidance Note 
should be addressed to the Protection Policy and Legal Advice Section (PPLAS) of the Division of 
International Protection Services, UNHCR, Geneva. 
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I. INTRODUCTION 
 
1. This Note provides guidance on the treatment of claims for refugee status relating to 
female genital mutilation (FGM).1 Based on the evolving jurisprudence regarding such 
claims, the Note establishes that a girl or woman seeking asylum because she has been 
compelled to undergo, or is likely to be subjected to FGM, can qualify for refugee status 
under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. Under certain circumstances, 
a parent could also establish a well-founded fear of persecution, within the scope of the 1951 
Convention refugee definition, in connection with the exposure of his or her child to the risk 
of FGM. 
 
II. FORMS AND CONSEQUENCES OF FEMALE GENITAL MUTILATION 
 
2. FGM comprises all procedures involving partial or total removal of the external 
female genitalia, or other injury to the female genital organs, carried out for traditional, 
cultural or religious reasons. In other words, the procedure is for non-medical reasons. 
 
3. While the methods by which FGM is carried out vary from country to country and 
from one cultural, ethnic or religious group to another, the practice has been broadly classified 
into four main types, namely:2 
 

(i) partial or total removal of the clitoris and/or the prepuce (clitoridectomy); 
(ii) partial or total removal of the clitoris and the labia minora, with or without 

excision of the labia majora (excision); 
(iii) narrowing of the vaginal orifice with creation of a covering seal by cutting and 

appositioning the labia minora and/or the labia majora, with or without 
excision of the clitoris (infibulation); and 

(iv) all other harmful procedures to the female genitalia for non-medical purposes, 
for example pricking, piercing, incising, scraping and cauterization. 

 
4. All forms of FGM are considered harmful, although the consequences tend to be more 
severe the more extensive the procedure. Other factors, such as age and social situation, may 
also have an impact on the gravity of the consequences. FGM is mostly carried out on girls 
under the age of 15 years, although it is occasionally also performed on adult and married 
women. The procedure is often performed with rudimentary tools and without anesthesia 
while the girl or woman is held down. 
 
5. Almost all those who are subjected to FGM experience extreme pain and bleeding. 
Other health complications include shock, psychological trauma, infections, urine retention, 
damage to the urethra and anus, and even death. The “medicalization” of FGM, whereby the 
procedure is performed by trained health professionals rather than traditional practitioners, 
does not necessarily make it less severe. Although some of the immediate consequences may 
be mitigated in certain circumstances, there is no evidence that the obstetric or other long-
term complications associated with the practice are avoided or significantly reduced.3 
                                                 
1 For an overview of FGM with particular reference to human rights, see Eliminating Female Genital 

Mutilation. An interagency statement, February 2008, available at http://www.unhcr.org/refworld/ 
docid/47c6aa6e2.html, including its Annex 2 on the classification of female genital mutilation. 

2 Ibid. 
3 Ibid., pp. 11–12. See also, World Health Organization, Female Genital Mutilation, Trends, available at 

http://www.who.int/reproductive-health/fgm/trends.htm. 
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6. The consequences of FGM do not stop with the initial procedure. The girl or woman is 
permanently mutilated and can suffer other severe long-term physical and mental 
consequences.4 In later life, she may be forced to undergo infibulation, defibulation or 
reinfibulation, for instance, upon marriage or at child birth.5 A girl or woman initially 
subjected to a relatively minor form of FGM can later undergo a more severe form of the 
procedure. FGM survivors also face significantly increased risks during child birth, including 
the possibility of losing the child during or immediately after birth. Studies indicate that these 
risks are greater the more extensive the type of FGM.6 As observed by the Special Rapporteur 
on Torture: 

 
“Depending on the type and severity of the procedure performed, women may 
experience long-term consequences such as chronic infections, tumors, abscesses, 
cysts, infertility, excessive growth of scar tissue, increased risk of HIV/AIDS 
infection, hepatitis and other blood-borne diseases, damage to the urethra resulting in 
urinary incontinence, [fistula], painful menstruation, painful sexual intercourse and 
other sexual dysfunctions.”7

 
III. SUBSTANTIVE ANALYSIS 
 
A. WELL-FOUNDED FEAR OF PERSECUTION 
 
7. UNHCR considers FGM to be a form of gender-based violence that inflicts severe 
harm, both mental and physical, and amounts to persecution.8 The recognition of FGM as 
a form of persecution is supported, in the first instance, by developments in international and 
regional human rights law.9 All forms of FGM violate a range of human rights of girls and 
women,10 including the right to non-discrimination,11 to protection from physical and mental 

                                                 
4 Interagency statement, op.cit., Annex 5: Health complications of female genital mutilation. 
5 Reinfibulation” is a procedure to “recreate an infibulation usually after childbirth in which defibulation was 

necessary…if [it] is performed to create a virginal appearance, it is often necessary not only to close what has 
been opened but also to perform further cutting to create new raw edges for more extensive closure”, ibid., 
p. 26. 

6 Ibid., p. 11. See further, WHO “Management of pregnancy, childbirth and the postpartum period in the 
presence of female genital mutilation, 2001, available at http://www.who.int/gender/other_health/ 
en/manageofpregnan.pdf, which notes that FGM may be a contributory or causal factor in maternal death. 

7 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, 15 January 2008, (A/HRC/7/3), available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/ 
47c2c5452.html, para. 51. 

8 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 1: Gender-related persecution within the context of 
Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 7 May 
2002, (HCR/GIP/02/01), available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html, para. 9. 

9 Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, General Recommendation No. 14: Female 
circumcision, 1990, (A/45/38), available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/ 
453882a30.html; UNHCR Executive Committee, Conclusion on Refugee children and adolescents, No. 84 
(XLVIII), 1997, available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c68c.html, para. (a)(v). Report of the 
Special Rapporteur on Violence against women, its causes and consequences: Cultural practices in the 
family that are violent towards women, 31 Jan. 2002, (E/CN.4/2002/83), available at 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d6ce3cc0.html, paras. 12–20. 

10 Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, General Recommendation No. 19: 
Violence against women, 1992, (A/47/38), available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/ 
453882a422.html, paras 6–9, 11; Interagency statement, op.cit., pp. 8–10; 1979 Convention on the 
Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), Article 5; 1989 Convention on the Rights of 
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violence,12 to the highest attainable standard of health,13 and, in the most extreme cases, to 
the right to life.14 FGM also constitutes torture and cruel, inhuman or degrading treatment15 
as affirmed by international jurisprudence and legal doctrine, including by many of the UN 
treaty monitoring bodies,16 the Special Procedures of the Human Rights Council,17 and the 
European Court of Human Rights.18 To expel or return a girl or woman to a country where 
she would be subjected to FGM may thus amount to a breach by the State concerned of its 
obligations under international human rights law. Many States in which FGM is practised, 
including those with immigrant communities in which FGM occurs, have enacted laws that 
specifically prohibit FGM, or apply general provisions of their criminal codes with respect to 
intentional wounds or strikes, assault causing grievous harm, attacks on corporal and mental 
integrity, or violent acts that result in mutilation or permanent disability.19 
 
8. Since the early 1990s, an increasing number of jurisdictions have recognized FGM as 
a form of persecution in their asylum decisions. In France, the Commission des Recours des 
Réfugiés (CRR) accepted in Aminata Diop (1991),20 that FGM could constitute persecution, 
and that refugee status could be granted to a woman exposed to FGM against her will, where 
FGM was officially prescribed, encouraged or tolerated. In Farah v. Canada (1994),21 the 
Immigration and Refugee Board of Canada described FGM as a “torturous custom” and 
recognized it as a form of persecution. The United States Board of Immigration Appeals 
determined in re Fauziya Kasinga (1996),22 that the level of harm in FGM constituted 

                                                                                                                                                         
Child (CRC), Articles 19, 24(3); Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the 
Rights of Women in Africa, 11 July 2003, Article 5. 

11 1966 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 3; CEDAW, Articles 2, 5. 
12 CRC, Article 19; 1993 Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW), 20 December 

1993, Article 2 (a). 
13 1966 International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, Article 12; CRC Article 24. 
14 ICCPR, Article 6; CRC, Article 6. 
15 ICCPR, Article 7; CRC, Article 37; 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment, Article 3. 
16 Committee Against Torture, General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 

24 January 2008, CAT/C/GC/2, available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/47ac78ce2.html, para. 18; 
Human Rights Committee (HRC), General Comment No. 28: Article 3 (The equality of rights between men 
and women), 29 March 2000, (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10) available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/ 
45139c9b4.html, para. 11. 

17 Report of the Special Rapporteur on torture, op.cit., paras. 50–55. 
18 Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, European Court of Human Rights, Application no. 23944/05, 

8 March 2007, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/46a8763e2.html. 
19 By March 2007, some 30 countries including 18 African nations had anti-FGM legislation in place. See 

further, Interagency statement, op.cit., p. 18; The Centre for Reproductive Rights, Fact Sheet, Female 
Genital Mutilation (FGM), Legal prohibitions worldwide, available at: http://reproductiverights.org/en/ 
document/female-genital-mutilation-fgm-legal-prohibitions-worldwide

20 CRR 164078, 18
 
September 1991, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b7294.html. While 

this particular claim failed on factual grounds, the principle has since been reaffirmed in France, upholding 
refugee status in, for instance, Mlle Kinda, CRR, 366892, 19 March 2001. 

21 Decision of 10 May 1994, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b70618.html. The Board 
also found FGM to constitute a gross infringement of the applicant’s personal security, referring to the 
Universal Declaration of Human Rights, Article 3, as well as a number of child-specific rights. See also 
Annan v. Canada, Minister of Citizenship and Immigration, the Trial Division of the Federal Court, 6 July 
1995, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/49997ae2f.html. The Court referred to FGM as 
a “cruel and barbaric” practice and the applicant was granted refugee status. The position in Canada has been 
reinforced by many further decisions. 

22 Nr 3278, 13 June 1996, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/47bb00782.html. Kasinga has 
been quoted in a series of further cases in the US, including in Abankwah v. Immigration and Naturalization 
Service, US Court of Appeals for the Second Circuit, 9 July 1999, available at: http://www.unhcr.org/ 
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persecution. The Australian Refugee Review Tribunal decided, in RRT N97/19046 (1997),23 
that a well-founded fear of FGM practised by the applicant’s tribe involved gender-related 
persecution. In the United Kingdom, refugee status in relation to a well-founded fear of FGM 
was first upheld in Yake (2000)24 and in the leading case of Fornah (FC) (Appellant) v. SSHD 
(Respondent) (2006),25 the House of Lords stated that “it is common ground in this appeal 
that FGM constitutes treatment which would amount to persecution within the meaning of the 
Convention”. The House of Lords also found that “it is a human rights issue, not only because 
of the unequal treatment of men and women, but also because the procedure will almost 
inevitably amount either to torture or to other cruel, inhuman or degrading treatment”. Similar 
approaches have been adopted elsewhere in Europe, including in Austria,26 Germany27 and 
Belgium.28 The European Court of Human Rights has also found that it is not in dispute that 
subjecting a woman to FGM amounts to ill-treatment contrary to Article 3 of the 1950 
European Convention on Human Rights.29 
 
(i) Child-specific forms of persecution 
 
9. FGM can be considered a child-specific form of persecution as it disproportionately 
affects the girl child.30 In keeping with the established practice, when assessing a child’s 
claim for asylum (that is, where the child is the principal applicant), it is important to bear in 
mind that actions or threats that might not qualify as persecution in the case of an adult may 
do so in the case of a child.31 In most cases, however, the potential or actual harm caused by 
FGM is so serious that it must be considered to qualify as persecution, regardless of the age of 
the claimant. 
 
10. It can happen that a girl is unwilling or unable to express fear, contrary to 
expectations. A very young girl, for example, could well be unaware of or not fully 
understand the harm that FGM entails. In certain situations, adolescent girls could even be 
“looking forward” to going through the procedure, as this is often a moment when they 
receive attention and gifts as the centre of an important ritual.32 Their fear can nevertheless be 
considered well-founded since, objectively, FGM is clearly considered as a form of 
persecution. In these circumstances, it is up to the decision-makers to make an objective 

                                                                                                                                                         
refworld/docid/3ae6b74b10.htm. The Court affirmed that it cannot be disputed that FGM involves the 
infliction of “grave harm constituting persecution”. 

23 16 October 1997. 
24 Immigration and Appeals Tribunal, Appeal Number 00TH00493, 19

 
January 2000. 

25 UK House of Lords, (UKHL 46), 18 October 2006, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/ 
4550a9502.html. 

26 GZ (Cameroonian citizen), 220.268/0-X1/33/00, Austrian Federal Refugee Council, Independent Federal 
Asylum Senate, 21 March 2002. 

27 See for instance, Refugee Protection in International Law: UNHCR’s global consultations on international 
protection, “Protected characteristics and social perceptions: an analysis of the meaning of ‘membership of 
a particular social group’”, Aleinikoff, available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/470a33b30.html, 
pp. 283–284. 

28 Jurisprudence n° 979-1239, Conseil du Contentieux des Etrangers, Belgium, 25 July 2007, available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4874d5082.html.

29 See footnote 18 above. 
30 UNHCR Executive Committee, Conclusion on Children at risk, No. 107 (LVIII), 2007, available at: 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/471897232.html, para. (g)(viii). 
31 Ibid. The Conclusion also recommends that child-specific manifestations of persecution be recognized. 
32 Interagency statement, footnote 1 above, p. 6. 
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assessment of the risk facing the child, regardless of the absence of an expression of fear.33 
When this fear is expressed on behalf of the child by the parent or caregiver, it may be 
assumed that the fear of persecution exists.34 
 
11. Where a family seeks asylum based on a fear that a female child of the family will be 
subjected to FGM, the child will normally be the principal applicant, even when accompanied 
by her parents. In such cases, just as a child can derive refugee status from the recognition of 
a parent as a refugee, a parent can, mutatis mutandis, be granted derivative status based on his 
or her child’s refugee status.35 Even when very young, the child may still be considered the 
principal applicant. In such cases, the evolving capacities of the child need to be taken into 
account and the parent, caregiver or other person representing the child will have to assume 
a greater role in making sure that all relevant aspects of the child’s claim are presented. The 
parent could nevertheless be considered the principal applicant where he or she is found to 
have a claim in his or her own right. This includes cases where the parent would be forced to 
witness the pain and suffering of the child,36 or risk persecution for being opposed to the 
practice. 
 
12. Even when the parents have been in the country of asylum for some time, a well-
founded fear on behalf of the child or because of the parent’s own opposition to FGM can 
arise upon the birth of a daughter post-flight. The fact that the applicant did not demonstrate 
this conviction or opinion in the country of origin, nor act upon it, does not itself mean that 
a fear of persecution is unfounded, as the issue would not necessarily have arisen until then. 
The birth of a daughter may, in these circumstances, give rise to a sur place claim.37 If it is 
held that the opposition or fear of FGM is a mere artifice for the purpose of creating grounds 
for asserting a fear of persecution, a stringent evaluation of the well-foundedness of the fear is 
warranted. In the event that the claim is found to be self-serving, but the claimant nonetheless 
has a well-founded fear of persecution, international protection is required. 
 
(ii) A continuing form of harm 
 
13. FGM-related claims not only involve applicants facing an imminent threat of being 
subjected to the practice, but also women and girls who have already suffered from it. While 
in general a person who has experienced past persecution will be assumed to have a well-
founded fear of future persecution,38 some decision-makers have contested this notion in 
FGM-related claims, on the premise that FGM is a one-off act that cannot be repeated on the 
same girl or woman. 

                                                 
33 UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention 

and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 1 January 1992, available at: http://www.unhcr.org/ 
refworld/docid/3ae6b3314.html, paras. 40–42, 217. 

34 Ibid., para. 218. 
35 Ibid., para. 184. See also UNHCR Executive Committee Conclusion on the Protection of the Refugee’s 

Family, No. 88 (L), 1999, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c4340.html, para. (b)(iii). 
36 Yayeshwork Abay and Burhan Amare v. John Ashcroft, United States Attorney General and Immigration and 

Naturalization Service, US Court of Appeals, Sixth Circuit, 19 May 2004, available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/40b30ae14.html. The Court concluded, given the circumstances of the 
case, that “a rational fact finder would be compelled to find that [the mother’s] fear of taking her daughter 
into the lion’s den of female genital mutilation in Ethiopia and being forced to witness the pain and suffering 
of her daughter is well-founded”. See also M. et Mme Sissoko, CRR (SR), Commission des Recours des 
Réfugiés France, Decisions Nos. 361050 and 373077, 7 December 2001. 

37 UNHCR Handbook, op.cit., paras. 94–96. 
38 Ibid., para. 45. 
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14. The permanent and irreversible nature of FGM as described earlier, however, supports 
a finding that a woman or girl who has already undergone the practice before she seeks 
asylum, may still have a well-founded fear of future persecution. Depending on the individual 
circumstances of her case and the particular practices of her community, she may fear that she 
could be subjected to another form of FGM and/or suffer particularly serious long-term 
consequences of the initial procedure. In other words, there is no requirement that the future 
persecution feared should take an identical form to the one previously endured, as long is it 
can be linked to a Convention ground.39 
 
15. Furthermore, even if the mutilation is considered to be a one-off past experience, there 
may still be compelling reasons arising from that past persecution to grant the claimant 
refugee status. This may be the case where the persecution suffered is considered particularly 
atrocious, and the woman or girl is experiencing ongoing and traumatic psychological effects, 
rendering a return to the country of origin intolerable.40 
 
(iii) Agents of persecution 
 
16. FGM is mostly perpetrated by private individuals. This, however, does not preclude 
the establishment of a well-founded fear of persecution if the authorities concerned are unable 
or unwilling to protect girls and women from the practice.41 
 
17. The decision or pressure to perform FGM on a girl or woman is not necessarily driven 
by malevolent designs. The parents, or the community at large, most likely view the 
procedure as upholding traditional, cultural, social or religious values, with no conception of 
committing a human rights violation.42 There is, however, no requirement of malicious or 
“punitive” intent on the part of the actor for the harm in question to be regarded as 
persecution.43 Even when the girl or woman involved appears to overcome her fear of harm, 
and submit eagerly to the procedure in order to conform to community values and norms,44 
she should not necessarily be deemed to have made an informed decision, free of coercion. 
 

                                                 
39 Matter of A-T, Respondent, Decided by the US Attorney General, 22 September 2008, available at 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/48d8a0df2.html; Khadija Ahmed Mohamed v. Alberto R. Gonzales, 
Attorney General, US Court of Appeals, Ninth Circuit, 10 March 2005, available at: http://www.unhcr.org/ 
refworld/docid/423811c04.html. The Court found that FGM amounts to “continuing and permanent 
persecution”. 

40 UNHCR Guidelines on International Protection No. 3: Cessation of refugee status under Article 1C(5) and 
(6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (‘ceased circumstances’ clauses’), 
HCR/GIP/03/03, 10 February 2003, paras. 20–21, available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/ 
3e50de6b4.html. See also CRDD A96-00453 et al, Canadian Refugee and Immigration Board, 8 December 
1997, in which one of the applicants who had already undergone FGM was granted refugee status inter alia 
due to the atrocity of the persecution suffered and the psychological trauma that a return to such a society 
would entail. 

41 UNHCR Handbook, op.cit., para. 65. See also paras. 19–21 below. 
42 Whether the girl will be at risk of FGM will depend on the attitudes of her parents, extended family and the 

community. It should be noted that “the wishes of parents, though important, are not decisive”, as even 
progressive parents may experience considerable pressure from members of the extended family and/or the 
community. See FM (FGM) Sudan v. Secretary of State for the Home Department, CG [2007] 
UKAIT00060, UK AIT, 27 June 2007, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/468269412.html, 
para. 140. 

43 See, for instance, Kasinga v. US, footnote 22 above, p. 365. 
44 Interagency statement, footnote 1 above, p. 6. 

9 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/48d8a0df2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/423811c04.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/423811c04.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3e50de6b4.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3e50de6b4.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/468269412.html


 

18. In certain situations, FGM is carried out by trained medical personnel.45 They may 
share similar motives to perform the procedure to those of traditional circumcisers, such as 
a sense of duty to the community culture, or economic gain.46 FGM carried out by trained 
medical personnel is nevertheless still a violation of the human rights of the individuals 
undergoing them, and is arguably contrary to the fundamental medical ethic to “Do no 
harm”.47 Where the procedure is carried out in government-run facilities and by its medical 
personnel, the State itself could be considered as the agent of persecution. As the Special 
Rapporteur on Torture has noted: 

 
“… the medicalization [of FGM] does not in any way make the practice more 
acceptable … [w]here public hospitals offer this ‘service’, it constitutes torture or ill-
treatment.”48

 
(iv) Availability of State protection 
 
19. The availability of State protection can be assessed against the standards offered by 
international and regional human rights law. Although States do not have a duty to eliminate 
all risk of harm, they are obliged to take effective and appropriate measures to eliminate 
FGM.49 These obligations include the prohibition through legislation, backed by sanctions, of 
all forms of FGM, at every level of government, including medical facilities.50 Not only must 
States ensure that perpetrators are duly prosecuted and punished,51 they are also required to 
raise awareness and mobilize public opinion against FGM, in particular in communities where 
the practice remains widespread. Such obligations also concern States with immigrant 
communities in which FGM is practised.52 Custom, tradition or religious considerations 
should not be invoked by States to circumvent their obligations with respect to the elimination 
of FGM.53 
 

                                                 
45 For information about States where FGM is performed by health professionals (at public or private clinics), 

see Interagency statement, ibid., p. 12; and Female genital mutilation/cutting: Data and trends (FGM/C: 
Data and trends), Population Reference Bureau, 2008, available at http://www.prb.org/pdf08/fgm-
wallchart.pdf. 

46 Interagency statement, op.cit., p. 12. 
47 1964 World Medical Association, Declaration of Helsinki, Ethical principles for medical research involving 

human subjects, (latest edition, October 2008) available at http://www.wma.net/e/policy/ 
b3.htm, paras. 3–4. The Association also urged its members under its Resolution on Access of women and 
children to health care and the role of women in the medical profession, adopted in November 1997, and 
amended in October 2008, to “categorically condemn violations of the basic human rights of women and 
children, including violations stemming from social, religious and cultural practices”. 

48 Report by Special Rapporteur on Torture, footnote 7 above, para. 53; Protocol to the African Charter, 
footnote 10 above, Article 5 (b). See also, HRC, CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of 
torture, or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment), 10 March 1992, paras. 8, 13, 
available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/453883fb0.html. 

49 CEDAW General Recommendation No. 14, footnote 9 above. 
50 Protocol to the African Charter, op.cit., Article 5 (b); Report of the Special Rapporteur on Violence against 

women, its causes and consequences on the due diligence standard as a tool for the elimination of violence 
against women, 20 January 2006, (E/CN.4/2006/61), available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/ 
45377afb0.html, paras. 89–93. 

51 DEVAW, footnote 12 above, Article 4(c). 
52 See further the various country observations made by the Treaty monitoring bodies, available at 

http://www.universalhumanrightsindex.org/en/index.html. 
53 DEVAW, op.cit., Article 4. 
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20. Available data shows that although measures have been taken by a number of States to 
eliminate the practice, it nevertheless continues in many areas.54 Across the world, very few 
perpetrators are brought to justice. This is partly explained by the fact that FGM is deeply 
rooted in socio-cultural norms, and is often upheld by traditional and religious leaders, 
circumcisers, and elders, wielding power and authority at local level, and all operating 
relatively independently on matters of tradition and culture. For various reasons, State 
authorities may be unwilling or unable to interfere with such traditional customs and practices 
that are so deeply entrenched and widely followed. Thus, while FGM may have been legally 
designated as a crime, in practice it is not treated as such, with the result that there is little or 
no law enforcement to stop it.55 
 
21. A formal prohibition of FGM by law is thus not sufficient to conclude that State 
protection is available. Refugee status can, and should be granted where the State has failed to 
impose criminal sanctions, or bring charges against perpetrators.56 UNHCR has underlined in 
its Guidelines on Gender-Related Persecution that: “Even though a particular State may have 
prohibited a persecutory practice [FGM], that State may nevertheless continue to condone or 
tolerate the practice, or may not be able to stop it effectively. In such cases, the practice would 
still amount to persecution.”57 For protection to be considered available, States must display 
active and genuine efforts to eliminate FGM, including appropriate prevention activities as 
well as systematic and actual (not merely threatened) prosecutions and punishment for FGM-
related crimes. Factors indicating an absence of protection include a lack of effective 
legislative protection, lack of universal State control, and pervasive influence of customary 
practices.58 
 
B. CONVENTION GROUNDS 
 
22. A well-founded fear of being persecuted must be related to one or more of the 
Convention grounds, that is, “for reasons of race, religion, nationality, membership of 
a particular social group or political opinion.”59 It is by now widely recognized by States that 
the fear of a girl or woman of being subjected to FGM may be for reasons of membership of 
a particular social group, but also of political opinion and of religion.60 FGM is inflicted on 
girls and women because they are female, to assert power over them and to control their 
sexuality.61 The practice often forms part of a wider pattern of discrimination against girls and 
women in a given society.62 
 
                                                 
54 For an overview of States’ prevalence rates and national laws relating to FGM, see FGM/C: Data and trends, 

footnote 45 above. 
55 Interagency statement, op.cit., pp. 5–7. 
56 GZ (Cameroonian citizen), 220.268/0-X1/33/00, footnote 26 above. 
57 UNHCR Guidelines on Gender-related persecution, footnote 8 above, para. 11. 
58 See, for instance, FB (Lone Women – PSG – Internal Relocation – AA (Uganda) Considered) Sierra Leone v. 

SSHD, UK Asylum and Immigration Tribunal, 27 November 2008, available at: http://www.unhcr.org/ 
refworld/docid/4934f35a2.html, para. 69. 

59 1951 Convention, Article 1A(2). 
60 For a brief overview of jurisprudential developments, see UNHCR, Zainab Esther Fornah v. SSHD and 

UNHCR, Case for the Intervener, 14 June 2006, available at http://www.unhcr.org/refworld/ 
docid/45631a0f4.html, para 18. 

61 Report by the Special Rapporteur on Violence against women, cultural practices in the family that are violent 
towards women, footnote 9 above, para. 14; Interagency statement, op.cit., p. 10. See also Kasinga v. US, 
footnote 22 above, pp. 366–367. 

62 See, for instance, Fornah v. UK, footnote 25 above. The Court found that FGM was an extreme expression of 
the discrimination to which all women in Sierra Leone were subject, para. 31. 
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23. UNHCR defines a particular social group as “a group of persons who share 
a common characteristic other than their risk of being persecuted, or who are perceived as 
a group by society. The characteristic will often be one which is innate, unchangeable, or 
which is otherwise fundamental to identity, conscience or the exercise of one’s human 
rights”.63 Applicants in FGM-related claims will frequently meet either of these tests. Their 
gender and age are both innate and cannot be changed at a given moment in time. Moreover, 
their plea not to undergo physical alteration can be considered so integral to their human 
dignity that it becomes fundamental to the exercise of their human rights. 
 
24. Both broader and more specific social groups can be identified, for example, “young 
girls” or “women” (broad definitions) or “girls belonging to ethnic groups that practice female 
genital mutilation” (narrow definition).64 As with other Convention grounds, the size of 
a social group is irrelevant. Even if the group is large – the entire female population within 
a certain age range, or all women belonging to a particular tribe – its size cannot justify 
refusing to extend international protection where it is otherwise appropriate.65 
 
25. Women and girls opposing FGM may also be seen as facing persecution on account of 
their political opinion.66 They may be viewed by local leaders and others who support the 
practice as holding opinions that are critical of their policies, traditions and methods. The 
notion that challenging prevailing gender roles may be political has received some attention 
both in case law and academic commentary.67 UNHCR has for its part noted that political 
opinion should be understood in the broad sense to encompass “any opinion on any matter in 
which the machinery of State, government, society, or policy may be engaged. This may 
include an opinion as to gender roles”.68 
 
26. It is also important to bear in mind that culture and tradition are not apolitical, but 
often interact with power relations and influence economic and social circumstances.69 FGM 
has been described as a “manifestation of gender inequality that is deeply entrenched in 
                                                 
63 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 2: "Membership of a particular social group" within 

the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of 
Refugees, 7 May 2002, HCR/GIP/02/02, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/ 
3d36f23f4.html, para. 11. 

64 In the case of Kasinga v. US, footnote 22 above, the group was “young women of the Tchamba-Kunsuntu 
Tribe who had not undergone, and opposed, FGM as practiced by the tribe”, while, for instance, in MA1-
00356 (Guinea, 2001), Canada, Convention Refugee Determination Division, the identified group was 
simply “women”. 

65 UNHCR, Guidelines on “Membership of a particular social group”, op.cit., paras. 18–19; Islam (A.P.) 
v. SSHD; R v. Immigration Appeal Tribunal and Another, Ex Parte Shah (A.P.), UK House of Lords, 
25 March 1999, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dec8abe4.html; Khadija Mohammed 
v. Alberto R. Gonzales, footnote 39 above, which noted that “the fact that persecution is widespread does not 
alter our normal approach to determining refugee status or make a particular asylum claim less compelling 
[…] nor does its cultural acceptance”, p. 3080. See also UNHCR’s Submission in the case of Zainab Esther 
Fornah v. SSHD and the United Nations High Commissioner for Refugees, UK, 14 June 2006, above 
footnote 60, which noted “[i]t is a large group, but the size of the group is no bar. Not all members of the 
group are at risk of persecution, but that too is no bar.” 

66 UNHCR, Handbook for the Protection of women and girls, January 2008, available at: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47cfc2962.html, Chapter 4.2.6. 

67 See, for instance, Guy S. Goodwin-Gill and Jane Mc Adam, The Refugee in International Law, 3rd edition, 
2007, p. 87; Matter of M-K, US Department of Justice, Executive Office for Immigration Review, 9 August 
1995; V97/06156, Australia RRT, 3 November 1997. 

68 UNHCR Guidelines on Gender-related persecution, footnote 8 above, para. 32. 
69 See, for instance, Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Violence against women, its 

causes and consequences on intersections between culture and violence against women, 17 January 
2007, A/HRC/4/34, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/461e2c602.html, paras. 20, 62. 
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social, economic and political structures” and which “represents society’s control over 
women”.70 In this context, an opposition to FGM could well be considered as tantamount to 
a demand for freedom from oppression and for greater independence for women, thereby 
threatening the basic structure from which the political power flows. As expressed by the 
Refugee Status Appeal’s Authority of New Zealand: 

 
“The political opinion ground must be oriented to reflect the reality of women’s 
experiences and the way in which gender is constructed in the specific geographical, 
historical, political and socio-cultural context of the country of origin. In the particular 
context, a woman’s actual or implied assertion of her right to autonomy and the right 
to control her own life may be seen as a challenge to the unequal distribution of power 
in her society and the structures which underpin that inequality. In our view such 
situation is properly characterized as ‘political’”.71

 
27. FGM-related claims may also be analysed within the Convention ground of religion. 
While FGM can be found among Christian, Jewish and Muslim communities, none of the 
holy texts of these religions prescribe the practice, which predates both Christianity and Islam. 
Certain societies nevertheless justify its continuation on grounds of moral or religious 
obligations. Some religious leaders may, for instance, consider it a religious act or claim that 
the practice is rooted in religious doctrine.72 Where a woman or a girl does not behave, or is 
perceived as not behaving in accordance with the interpretation of a particular religion, such 
as by refusing to undergo FGM or to have FGM performed on her children, she may have 
a well-founded fear of being persecuted for reasons of religion.73 
 
C. INTERNAL FLIGHT OR RELOCATION ALTERNATIVE 
 
28. In determining whether there is an internal flight or relocation alternative in cases 
involving FGM, it is necessary to determine whether such an alternative is both relevant and 
reasonable.74 Where the claimant is from a country with a universal (or near-universal) 
practice of FGM, internal flight will normally not be considered a relevant alternative. As 
with other forms of gender-based persecution, FGM is typically perpetrated by private actors. 
The lack of effective State protection in one part of the country is an indication that the State 
will not be able or willing to protect the girl or woman in any other part of the country.75 
 
29. Internal flight in FGM-related claims has mostly been considered by decision-makers 
in the case of countries where FGM is not a general practice, or is less widespread. If the 
woman or girl were to relocate, for example, from a rural to an urban area, the protection risks 
in the place of relocation would nevertheless have to be closely examined, including the 
potential reach of the agents of persecution. Even in countries where FGM is criminalized, it 
cannot be assumed that the claimant will be protected by the authorities, as the law may not 
be enforced or not consistently enforced in all areas. As stated in UNHCR’s Guidelines on 
Internal Flight or Relocation Alternative: 
                                                 
70 Interagency statement, op.cit., p. 6. 
71 Refugee Appeal No. 76044, New Zealand, Refugee Status Appeals Authority, 11 September 2008, available 

at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/48d8a5832.html, paras. 82, 84. 
72 Interagency statement, op.cit., p. 7. 
73 See, for instance, Annan v. Canada, footnote 21 above. 
74 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 4: Internal flight or relocation alternative within the 

context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 
HCR/GIP/03/04, 2003, available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html. 

75 Ibid., para. 15. 
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“Laws and mechanisms for the claimant to obtain protection from the State may 
reflect the State’s willingness, but, unless they are given effect in practice, they are not 
of themselves indicative of the availability of protection.”76

 
30. Relocation is moreover not relevant if the applicant would again be exposed to a risk 
of being persecuted in a new location, whether in its original or any new form of persecution 
or serious harm. It is important to consider that, due to her age, gender and other factors, the 
applicant may face discrimination of various kinds, and be at heightened risk of abuse, 
violence and deprivation of other basic human rights.77 
 
31. Any proposed relocation must also be reasonable and allow the applicant to live 
a relatively normal life without undue hardship. Factors to evaluate include her personal 
circumstances, any past persecution, safety and security, respect for human rights and 
possibility of economic survival.78 Due weight must notably be given to her age, coping 
capacity, physical and mental health conditions, as well as her family and socio-economic 
situation. Relocation will not normally be reasonable if the applicant would then be without 
family support (as may be assumed in cases where the threat of FGM emanates from her 
immediate family members), and/or if she is very young. As noted by the United Kingdom’s 
Asylum and Immigration Tribunal, “if survival comes at a cost of destitution, beggary, crime 
or prostitution, then that is a price too high.”79 
 
32. It is also important to note that if the applicant is placed, through relocation, in 
a desperate situation, she may eventually feel compelled to seek the assistance of her family, 
in the hope that her predicament will cause them to cease their threats to subject her (or her 
daughters) to FGM. In a case such as this, where there would be a risk of indirectly re-
exposing the applicant to the conditions that had given rise to the initial well-founded fear, 
relocation is clearly not appropriate.80 
 
IV. PROCEDURAL ISSUES 
 
33. Normally, it is the applicant who bears the responsibility of establishing the accuracy 
of the facts on which the claim is based, by submitting oral or documentary evidence. As 
UNHCR has noted: “The burden of proof is discharged by the applicant rendering a truthful 
account of facts relevant to the claim so that, based on the facts, a proper decision may be 
reached”.81 Recognition of refugee status should not be conditional on the presentation of 
a medical certificate to prove whether the girl has been subjected to FGM or not, particularly 
as certain medical examinations may have negative psycho-social implications for the child, if 
not undertaken in an appropriate manner.82 Any medical examination should be carried out 
with the informed consent of the child, in an age and gender-sensitive manner, and with 
primary consideration for the best interest of the child. Medical certificates would normally 
                                                 
76 Ibid. See also section A (iv) above on Availability of State Protection, paras. 19–21. 
77 UNHCR Guidelines on Internal Flight Alternative, op.cit., paras. 18–21. 
78 Ibid., paras 24–30. 
79 FB (Lone Women – PSG – Internal Relocation – AA (Uganda) Considered) Sierra Leone v. SSHD, footnote 

58 above, preamble para. 3. 
80 UNHCR Guidelines on Internal Flight Alternative, op.cit., para. 21; Refugee Appeal No. 76044, footnote 71 

above, para. 185. 
81 UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 16 December 1998, available at: 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3338.html, para. 6. 
82 UNHCR Guidelines on Gender-Related Persecution, footnote 8 above, para. 37. 
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not be relevant when the applicant qualifies for refugee status, regardless of whether or not 
she has undergone FGM.83 
 
34. In some cases, it has been revealed that following the granting of refugee status on the 
purported ground of opposition to FGM, a parent has nevertheless gone ahead and subjected 
his or her daughter to the practice. It follows that, in cases where claims are lodged on this 
ground, it is necessary to assess the credibility and genuineness of the claim very carefully, so 
as to avoid refugee status being granted on incorrect grounds. Further guidance on these 
procedural aspects is to be found in UNHCR’s Guidelines on Gender-related Persecution.84 
 
V. CONCLUSION 
 
35. Efforts during the past decades to eliminate FGM at the international, regional and 
national level are slowly beginning to yield results, as demonstrated by lower prevalence rates 
of FGM in some areas. Women and girls will nevertheless continue to be in need of 
international protection as long as the authorities in their own countries are either unable or 
unwilling to protect them effectively from the practice. Under these conditions, it is 
imperative that all elements of the refugee definition be given an age and gender-sensitive 
interpretation. Due recognition must be given to the fact that girls and women are persecuted 
in ways that are different from boys and men. In cases of FGM, it is critical to view the issue 
of persecution not as only a “personal” or social problem of the applicant, but as clearly 
linked to one or more of the Convention grounds. This paper reaffirms the now well-
established understanding that victims or potential victims of FGM can be considered as 
members of a particular social group. As noted in UNHCR’s Guidelines on Gender-related 
Persecution, “harmful practices in breach of international human rights law and standards 
cannot be justified on the basis of historical, traditional, religious or cultural grounds”.85 
 
 
UNHCR 
Division of International Protection Services 
May 2009 
 

                                                 
83 Section A (ii) above, on FGM as a continuing form of harm”, paras. 13–15. 
84 UNHCR Guidelines on Gender-related persecution, op.cit., paras. 35–36. 
85 Ibid., para. 5. 
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