VZW INTACT
JAARVERSLAG – 2010

1. Inleiding
1.1 Historisch overzicht
Gedurende meer dan vijftien jaar, heeft de VZW GAMS België activiteiten ontwikkeld
met het oog op de bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (VGV). Zij werkt
ondermeer aan de sensibilisatie van vreemde gemeenschappen die deze praktijk
voortzetten.
Geïnformeerd dat VGV toegepast zou worden in België, achtte de VZW GAMS België
het noodzakelijk dat een organisatie of onafhankelijke vereniging meldingen van
vrouwenbesnijdenis kon ontvangen en indien nodig de gerechtelijke overheden daarover
kon inlichten.
Er bleek echter dat geen enkele bestaande instelling deze rol ondubbelzinnig vervulde.
Bovendien werd het snel duidelijk dat er geen strijd kon gevoerd worden zonder
preventie en dat er nood was aan een grondige reflectie over de juridische middelen die
ter beschikking waren of die moesten uitgewerkt worden.
In die periode was er ook een indrukwekkende toename van asielaanvragen in België op
grond van de vrees voor VGV en de toekenning van het vluchtelingenstatuut om deze
reden.
Verschillende personen hebben zich bijgevolg gebogen over de vraag omtrent het nut
van een dergelijke vereniging en hebben de VZW INTACT opgericht (bijlage 1:
samenvatting van de redenen die de oprichting van de VZW INTACT (hierna “INTACT”)
rechtvaardigen.

Er werd beslist om het toepassingsgebied van de vereniging uit te breiden tot alle
“schadelijke traditionele praktijken” en om de activiteiten te enten op juridische
kwesties.
Zodoende zou er geen verwarring ontstaan tussen de missie van INTACT en deze van
GAMS-België of andere verenigingen. INTACT is onafhankelijk.
1.2 Belangrijkste verwezenlijkingen
Het jaar 2010 werd gekenmerkt door het zoeken naar fondsen om de VZW te
professionaliseren, evenals door de toekenning van een financiering door het Europees
Vluchtelingenfonds (EVF) voor het project “juridisch steunpunt met betrekking tot
vrouwelijke genitale verminkingen en andere schadelijke traditionele praktijken”. In juli
2010 kon de vereniging zich bekwamen dankzij deze steun van het EVF. Twee juristen
zijn part-time (3/5) werkzaam om de doelstellingen van de overeenkomst met EVF (zie
bijlage 3) te verwezenlijken. Een cofinanciering van dit project werd in 2010 verzekerd
door subsidies van de Franstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Instituut voor
de Gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) en de Koning Boudewijnstichting (KBS).
In november 2010 publiceerde de vereniging INTACT een brochure over het
beroepsgeheim gepubliceerd onder de naam: "Le secret professionel face aux
mutilations génitales féminines” (Het beroepsgeheim en de vrouwelijke genitale
verminking).

Dit

is

een

informatiebrochure,

die

niet

alleen

bevestigt

dat

vrouwenbesnijdenis een vorm van mishandeling is, maar die ook denkpistes aanwijst voor
praktijkmensen geconfronteerd met een dergelijke vorm van geweld. Toegankelijk en
praktisch, haalt ze de regels inzake het beroepsgeheim aan en toont ze de te volgen weg
ingeval VGV of een risico van VGV wordt waargenomen.
De brochure werd voor het eerst gedrukt in 10.000 exemplaren in het Frans en in het
Nederlands. Een nieuwe editie werd reeds ondersteund door de Franstalige
Gemeenschap, die tevens een brede verspreiding verzekert onder de volgende
praktijkmensen: artsen, de PMS-centra, de diensten voor gezondheidsbevordering op
school, de centra voor gezinsplanning, de hogescholen, etc.. In totaal werden 20.000
bijkomende brochures gedrukt en deze zullen worden uitgebracht begin februari 2011 in
het kader van de Internationale Dag tegen VGV, op 6 februari.
In maart 2010 werden de activiteiten die de VZW sinds 2009 onderneemt, bekroond
door de “Buiten categorie”-prijs (Prix Hors-Piste) toegekend door de Koning
Boudewijnstichting aan Céline Verbrouck, voorzitster van de VZW.
Overigens dienen een aantal actuele punten te worden aangehaald: het einde van 2010
werd gekenmerkt door de invoering van het nationaal actieplan (NAP) tegen

intrafamiliaal geweld 2010-2014, dat onderwerpen gerelateerd aan VGV, gedwongen
huwelijken en erewraak opneemt (zie NAP in bijlage). Daarnaast werd een kwantitatieve
studie van het tropisch instituut van Antwerpen over het aantal besneden vrouwen in
België of vrouwen in België die het risico lopen besneden te worden, uitgegeven door
GAMS. Deze studie brengt in kaart in welke steden de risicogroepen zich bevinden. Er
dient opgemerkt te worden dat in dezelfde periode een kwalitatieve studie uitgevoerd
door het “Observatoire du sida et des sexualités“ (FUSL) werd gepubliceerd.
2. Activiteiten gerealiseerd in 2010
2.1 Fondsenwerving
Het eerste semester van 2010 werd besteed aan het zoeken naar fondsen : reeds op 15
januari 2010 werd er een project voorgesteld bij het Europees Vluchtelingenfonds
(EVF). De directie van de gelijkheid van kansen van de Franstalige Gemeenschap en het
ministerie van gelijkheid van kansen van het Waalse gewest werden gecontacteerd om
subsidies te bekomen, ten einde te nodige cofinanciering van het EVF te verzekeren.
Begin maart lanceerde Céline Verbrouck de “challenge” van INTACT (inning van
leningen/giften) wat de verwerving van een eigen vermogen mogelijk maakte, wat
onmisbaar is voor het bekomen van Europese fondsen. De steun van het EVF kon voor
een deel gecofinancierd worden door de Franstalige gemeenschap, het Waalse gewest,
de Koning Boudewijnstichting (“Buiten Categorie”-prijs) en door een subsidie ontvangen
van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen (project brochure
“beroepsgeheim”).
Op FEDASIL, het agentschap dat instaat voor de opvang van asielzoekers, werd
eveneens beroep gedaan, maar van dit verzoek konden geen vruchten worden geplukt.
Eind december werd dit agentschap nogmaals verzocht om cofinanciering in 2011.
2.2 Vestiging van de VZW in nieuwe lokalen
De eerste weken volgend op de aanwerving van de coördinatrice, Thérèse Legros,
werden grootendeels besteed aan de inrichting van de VZW: de zoektocht naar lokalen,
de administratieve en financiële organisatie (sociaal secretariaat, boekhouding,
verzekeringen, ontwikkeling van administratieve management tools, aankoop van
materiaal, informaticasysteem, …). De bezoeken, telefoons, meetings ten einde adequate
keuzes te maken voor de goede werking en het goed beheer van de VZW slorpten veel
tijd op.
Op 1 september 2010, installeerde INTACT zich uiteindelijk in haar bureau, gelegen in
de Defacqzstraat 1, te 1000 Brussel.

2.3 Aanmeldingen, juridische consultaties en informatieverzoeken
Organisatie van juridische consultaties
We hebben ervoor geopteerd om geen permanenties te organiseren vermits de
mogelijkheid bestond dat er een overmaat zou zijn aan vragen die niet het voorwerp
uitmaken van ons actieterrein.
We

verkiezen

om

afspraken

te

maken

via

de

betrokken

praktijkmensen

(verenigingsleven, gezinsplanning, ONE, K&G,…). Deze manier van werken vergt een
nauwe samenwerking met de psycho-sociale en medische netwerken in de Waalse,
Vlaamse en Brusselse grootsteden.
Daarom, sinds de aanvang van onze activiteiten, besteedden we aandacht aan het
ontwikkelen van contacten met een aantal bestaande verenigingen en platformen om
onze acties erop af te stemmen. Deze inspanningen zullen op lange termijn meer
slagkracht en geloofwaardigheid bezorgen aan ons werk en aan de consultaties. Het doel
is dat de consultaties gehergroepeerd en gedecentraliseerd worden in de betrokken
steden.
Aldus :
- In Charleroi hebben we nauwe contacten met het « Maison plurielle », dat streeft naar
het bieden van concrete en gecoördineerde antwoorden in geval van huiselijk en
intrafamiliaal geweld. Het gaat om een luister-, informatie- en raadgevingsplek, maar
ook om een plaats van vorming. Dit project wordt gesteund door de stad van Charleroi
en het Waalse Gewest. Het is voornamelijk gebouwd op de ervaring opgebouwd en het
werk verricht gedurende de laatste vier jaar door het platform “Violences Conjugales”
(huiselijk geweld). De ontmoeting van de verschillende veldmedewerkers van dit
platform zal een werkelijke samenwerking mogelijk maken in de strijd tegen de
schadelijke traditionele parktijken in Charleroi. De integratie van INTACT in het
platform is voorzien voor februari 2011.
-In Luik, maken we deel uit van het “collectif Liégeois contre les MGF” (Luiks collectief
tegen VGV). Aan de hand van de gelegde contacten in dit kader, werden in Luik reeds
verschillende juridische consultaties gegeven.
Daarnaast, hebben wij in het laatste kwartaal van 2010 deelgenomen aan de lancering
van twee projecten omtrent genitale verminking. Enerzijds, gaat het om een
pilootproject, geleid in samenwerking met ONE en GAMS, dat « gespreks- en
informatieoorden » opent voor moeders die zich wenden tot ONE met hun dochter.
Verder integreren wij ons ook in het « Louise Michel »-gezinsplanningsproject, dat met
psycho-sociale en medische consultaties is van start gegaan voor slachtoffers van VGV.

In het kader van deze projecten, die allebei aanvangen in januari 2011, zullen alle topics
van juridische aard toevertrouwed worden aan de VZW INTACT.
- In Vlaanderen: in het kader van de reeds plaatsgevonden uitwisselingen met het
verenigingsleven, werden al verschillende verzoeken om advies tot ons gericht. In
Antwerpen werd een consultatieplaats, het “Vrouwenhuis”, opgericht dat deel uitmaakt
van het CAW De Terp.
Aanmeldingen
In 2010 waren er verschillende seiningen:
-

Waarschuwing door K&G (Brussel) van een VGV-risico voor een Somalisch meisje

geboren in België. Een follow-up van de moeder werd georganiseerd samen met GAMS.
Intact is bereid om preventief op te treden indien nodig.
-

INTACT ingeschakeld door een verantwoordelijke van ONE (Brussel) die

samenwerkt met de teams van SOS enfants in gevallen van misbruik. Een medischmaatschappelijk werkster verdenkt een Mauritaanse familie van het organiseren van een
reis naar hun land om hun 4 jaar oude dochter te besnijden.
-

INTACT wordt ingeschakeld door GAMS, die gecontacteerd werd door de oudste

van vijf kinderen. Het kind vreesde dat zijn ouders de minderjarige dochters (tussen 4
en 12 jaar) zouden besnijden tijdens een reis in Guinea. Eerst werd een
bemiddelingspoging ondernomen in deze familie door Céline Verbrouck en Thérèse
Legros van INTACT, in samenwerking met de afgevaardigde van de rechten van het
kind. INTACT besloot deze situatie mee te signaleren aan het parket gezien de
dringendheid van de situatie. Het parket was ontvankelijk en ging over tot het verhoor
van de ouders en de oudste dochter. De afgevaardigde van de rechten van het kind
vermeldt

deze

interventie

in

zijn

activiteitenrapport

van

2009-2010

(http://www.dgde.cfwb.be/fileadmin/sites/dgde/upload/dgde_super_editor/dgde_edit
or/documents/Rapports/rapport%20annuel%202009-2010.pdf).

Het

dossier

werd

zonder gevolg geklasseerd door het parket na het vertrek van de familie.
-

Waarschuwing te Verviers in december (na de getuigenis van een persoon tijdens

een colloquium) met betrekking tot het bestaan van een mogelijke besnijdster in
Verviers (het parket werd gecontacteerd)

Juridische consultaties en follow-up
In 2010 waren er 19 juridische consultaties van asielzoekers en vluchtelingen, waarvan
het meerendeel uitging van praktijkmensen uit de opvangsektor (FEDASIL en LOI),
gezondheidssector (artsen, Kind en Gezin), ONG’s, verenigingen en stichtingen (DGDE of
federale ombudsman).

De VZW werd ook gecontacteerd via het formulier van de

website.
De aangehaalde onderwerpen betreffen voornamelijk VGV en gedwongen huwelijken.
In het kader van de follow-up van deze consultaties, geeft INTACT onmiddellijk gevolg
aan het verzoek of stuurt zij het verzoek door naar een gespecialiseerde advocaat of
naar een andere vereniging. Wanneer in een zaak follow-up verzekerd is, neemt die veel
tijd in beslag. Dit is zeker het geval wanneer de aanvraag van asielzoekers werd
geweigerd. Vijf dossiers (van vrouwen uit Kameroen, Soedan, Guinea, Sierra Leone)
moesten zo gedurende lange tijd gevolgd worden. In twee gevalen ging het om vrouwen
in een gesloten centrum (centrum voor Illegalen). Een bepaald geval moest aanhangig
worden gemaakt voor het Hof voor de Rechten van de Mens door een gespecialiseerde
advocaat om een gedwongen verwijdering te vermijden van een van de vrouwen.
In een ander geval werd de UNHCR via het BCHV ingeschakeld.
Deze dossiers laten ons toe de manier waarop de asielinstanties asielaanvragen
behandelen en de nood aan vorming en sensibilisatie te begrijpen.
Verzoeken om inlichtingen van studenten en NGO’s
INTACT

wordt

ook

regelmatig

benaderd

door

studenten

die

onderzoek

en

werkzaamheden verrichten in verband met haar actieterrein: studenten van de IHECS,
de ULG of de ULB, voornamelijk in de journalistiek.
INTACT wordt tevens frequent gecontacteerd door andere Belgische of buitenlandse
NGO’s die meer algemene vragen hebben omtrent de juridische aanpak van VGV en
andere

schadelijke

traditionele

praktijken

in

België

(bijvoorbeeld

Amnesty

International Ierland in het kader van de Europese campage « End FGM », een
Italiaanse vereniging «Nosotras » die ook actief is in de strijd tegen VGV).
2.4 Ontwikkeling van het netwerk
Langs franstalige kant
Maart 2010 : Presentatie van INTACT aan het coördinatieplatform van het beleid
inzake

partnergeweld

van

het

Brussels

Hoofdstedelijk

Gewest

(voor

de

vertegenwoordigers van de gemeenten) + indiening van een project omtrent een
studiedag op 19.11.2010
Juli 2010 : Contacten met de DGDE, Mr. B. De VOS (Algemeen afgevaardigde van de
Franstalige Gemeenschap voor de Rechten van het kind) en het Brussels parket,
jeugdafdeling (Mevr. P. Goldfischer) in het kader van een waarschuwingsdossier. Deze
eerste uitwisselingen lieten ons toe samen te blijven werken, ondermeer in het kader
van reflectievergaderingen voor een efficiënte samenwerking ingeval van toekomstige
aanmeldingen. Bovendien, blijven deze actoren samenwerken met INTACT als
wetenschappelijke experten (bijvoorbeeld : interventies in onze colloquia).
Tijdens die maand van juli, hebben wij ook de NGO « No peace without justice »
ontmoet en onze VZW voorgesteld;
Augustus 2010 : ontmoeting met de voorzitter en de directeur van het « maison
plurielle » te Charleroi. We hebben er de activiteiten van INTACT voorgesteld en
legden er de fundamenten voor het begin van een samenwerking om er de juridische
consultaties omtrent de schadelijke traditionele praktijken (voornamelijk VGV en
gedwongen huwelijken) te decentraliseren.
September 2010 : Vergadering met GAMS om een efficiënte samenwerking mogelijk te
maken tussen de twee verenigingen. We werken nauw samen in het kader van de
vormingen en de juridische consultaties, de organisatie van de dag van 6 februari,
gedachtenuitwisselingen omtrent geconcerteerde VGV-strategieën, ...
Ook hebben wij tijdens die septembermaand, verschillende contacten gelegd :
ontmoeting met de VZW « Insoumise et dévoilée » ; ontmoeting met de leden van de
collective Liégeois contre les FGM (Centrum voor gezinsplanning « Louise Michel », CAL
Liège, Espace M,…) en ontmoeting met « Les amis de Saadia » (Michèle Waelput).
October

2010 :

Ontmoeting

met

« l’espace

M»

te

Luik

en

inrichting

van

gedecentraliseerde juridische consultaties te Luik.
Ontmoeting met de Luikse ONE in het kader van een pilootproject om, in samenwerking
met

GAMS,

VGV-ontmoetingsplaatsen

te

openen

ter

gelegenheid

van

de

kinderconsultaties in de Sainte-Marguerite- en Feronstrée-wijken.
November 2010 : Ontmoeting met het BCHV om onze uitwisselingen in asieldossiers
meer te structureren. We werken nauwe samen.
December 2010 : Ontmoeting met de partners van het netwerk « stratégies concertées
MGF » en eerste verdelingen van de vooropgestelde activiteiten in dit kader.
Langs Nederlandstalige kant

De VZW nam contact op met Vlaamse verenigingen om zich voor te stellen in Vlaanderen.
Het gaat ondermeer om de ICRH, de VWV, de VMC, de SAMV (omgedoopt tot ELLA), de
Nederlandstalige

Vrouwenraad,

verschillende

CAW’s

(Centra

voor

Algemeen

Welzijnswerk) van Antwerpen en Brussel, het Comité Bijzondere Jeugdzorg van Brussel,
Provant in de provincie Antwerpen.
Op 2 september 2010 vond een ontmoeting plaats met het Vlaams Minderhedencentrum
om de VZW voor te stellen en toekomstige samenwerkingen te overwegen.
Op 2 october vond een ontmoeting plaats met Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV) om
de samenwerking te verfijnen op vlak van juridische hulpverlening. Ten gevolge van deze
uitwissingen werd er besloten dat de VZW INTACT geassocieerd zou worden met de
vormingen die VWV biedt aan de Nederlandstalige balies vanaf februari 2011 in verband
met VGV, gedwongen huwelijken en erewraak.
Op 8 november vond er een ontmoeting plaats met het Protestants sociaal Centrum van
Antwerpen (CAW de TERP) teneinde de VZW voor te stellen en een juridische
consultatieplaats overeen te komen voor adviesvragen van streekbewoners.
De Kinderrechtencommissaris werd eveneens benaderd en een bijeenkomst vond plaats
op 7 december om de activiteiten van de vereniging te promoten en een
informatiecampage met zijn steun in Vlaanderen te overwegen, begin 2011. In januari
werden afspraken vastgelegd met twee Vlaamse parlementairen, de provincie Antwerpen
en het bestuur van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, stelde zich
positief op ten aanzien van de activiteiten van de VZW en een ontmoeting met zijn
kabinet staat op het programma eind januari om toekomstige samenwerking mogelijk te
maken en de brochure omtrent het beroepsgeheim te verspreiden.
Een consultatieplaats werd ingericht in het « Vrouwenhuis » te Antwerpen om er
personen te ontvangen die beroep wensen te doen op INTACT voor een juridische
consultatie. Buiten de geplande contacten en ontmoetingen, is er sprake van een
deelname aan een FOHCUS-platform (geleid door de Gentse ICRH).
Alle vastgelegde afspraken laten ons toe te stellen dat de activiteiten van INTACT
reeds gekend zijn door de voornaamste actoren in het Vlaams politiek milieu en
verenigingsleven.
Op internationaal niveau
Vruchtbare contacten werden gelegd met internationale instellingen, met name met de
UNHCR, evenals met internationale NGO’s, zoals onder andere ECRE en Amnesty

International (in het kader van haar internationale campagne END FGM). In het kader
van de camagne END FGM werd INTACT benaderd om, in samenwerking met de UNHCR,
een vorming te geven in Cyprus aan asielinstanties over de VGV-problematiek.
2.5 Colloquia en conferenties
- Als organisator
Twee symposia werden in 2010 door INTACT georganiseerd :
- 16/11 : symposium georganiseerd in samenwerking met de regionale coördinatie inzake
partner- en intrafamiliaal geweld: « VGV , gedwongen huwelijken en erewraak : hoe
dienen

de

slachtoffers

te

worden

beschermd,

welke

samenwerking

tussen

professionelen ? », in het kader van de vijftiendaagse van de vrouw van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Dit symposium liet toe de praktijkmensen uit de magistratuur, de asielinstanties, de
opvangcentra en de medische wereld bij elkaar te brengen ten einde samen na te denken
over mogelijke samenwerking tussen deze verschillende sectoren om het risico op
geweld te voorkomen of geweldslachtoffers te ondersteunen. De stukken van het
colloquium zullen beschikbaar zijn in de loop van het eerste semester van 2011. Er waren
meer dan 130 personen aanwezig op deze bijeenkomst, die een belangrijke uitwisseling
mogelijk maakte over deze onderwerpen.
-19/11 : Symposium ter gelegenheid van de lancering van de brochure « Het
beroepsgeheim en de VGV », in het kader van de vijftiendaagse van het Hoofdstedelijk
Gewest Brussel :
Deze bijeenkomst sneed het belangrijk onderwerp omtrent het beroepsgeheim en de
informatieuitwisseling
personeelsleden

uit

onder

praktijkmensen

opvangcentra

of

die

aan.

zich

Er

waren

bezighouden

45

deelnemers :

met

nieuwkomers,

psychologen, dokters en magistraten. Het symposium werd georganiseerd in het kader
van de vijftiendaagse van de vrouw van de Stad Brussel.
- Als interveniërende partij
10/03: deelname aan de conferentie in het cultureel centrum te Spa
11/06 : conferentie, met Amnesty International en het Instituut voor de Rechten van de
Mens (Institut pour les Droits de l’Homme) van de Balie van Brussel, in het
Justitiepaleis

24/06 : tussenkomst tijdens de studievoormiddag, georganiseerd door de SSM Ulysse,
op

het

CIVA,

55

rue

de

l'Ermitage,

1050

Brussel,

omtrent

het

thema:

"psychotherapeutische begeleiding van slachtoffers van foltering."
25/09 : deelname aan het theaterdebat « La chose » te La Louvière, georganiseerd door
het platform « Femmes de la Ville de La Louvière » en de « Conseil Consultatif
Louviérois des citoyens du Monde »
17/10 : deelname aan het theaterdebat « La chose » te Sugny, georganiseerd door het
Pondrôme-opvangcentrum
20/10 : conferentie over heksenkinderen in de Librex, te Brussel
22/10 : conferentie van de Lions Club van Namen
28/10 : Animatiedebat georganiseerd door de CAL van Braine L’Alleud.
8/12 : Deelname aan de Afrikaanse vijftiendaagse te Verviers, georganiseerd door het
“Centre femmes Verviers.”
- Als participant
6/2: deelname aan de dag georganiseerd door GAMS ter gelegenheid van de
internationale dag van de strijd tegen VGV
11/06 : Colloquium over gedwongen huwelijken te Luik, georganiseerd door de “Synergie
wallonie”
7/9 : Conferentie over resolutie 1235 : het geweld tegen vrouwen in het kader van
gewapende conflicten, georganiseerd in het kader van het EU-voorzitterschap, te
Brussel.
1/10 : MDM-conferentie over schadelijk traditioneel geweld op vrouwen, te Parijs
29/10: Presentatie van de resultaten van het kwantitatieve en kwalitatieve studie in de
MGF, FUSL.
25/11 : « het gedwongen huwelijk : laten we erover praten », georganiseerd door de
groep « mariages faussés » van de Commissie « Vif l’action » uit de stad Bergen, in het
kader van de sensibilisatieweek omtrent intrafamiliaal geweld.
26/11 : Conferentie « Violence against Women », georganiseerd door de Europese
Commissie, te Brussel (halve dag)

10/12 : Conferentie georganiseerd door de ICRH : rapport over gendergeweld in het
kader van de opvang van asielzoekers in 8 landen van de EU (waaronder België), te
Brussel.
2.6 Vormingen en vergaderingen van experten
26/1: Vorming te Luik in het “Louise Michel”-centrum voor gezinsplanning, in
aanwezigheid van verschillende sociale assistenten en artsen, gevormd in de VGVproblematiek en die de week erop animaties zullen doen in scholen. Juridische kwesties.
29/1 : Ontmoetings- en gespreksdag omtrent de aankomst in België van Vénantie
Bisimwa Nbientu doctor honoris causa van de UCL, Placet, Louvain-la-Neuve,
georganiseerd door de UCL rond het thema : « De uitdagingen betreffende gender : van
bescherming tot actie. »
4/2: Tussenkomst met betrekking tot juridische aspecten voor GAMS in de FEDASILvorming (EVF)
11/2: Vorming op de ULB door Philippe Woitchik, Patricia Jaspis en Céline Verbrouck van
studenten in de 1ste Master Rechten, sociologie of antropologie rond VGV.
1/4 : Juridische vorming in het FEDASIL-centrum van Natoye
22/06 : Vorming in het cultureel centrum van Verviers
7/10 : Juridische vorming in het FEDASIL-centrum van Rixensart
22/10: Juridische vorming te Jette voor politieagenten van de Zone Brussel-West
18/11 : Juridische vorming gegeven te Kortrijk voor de sociale werkers van de
opvangcentra en het OCMW.
22/11 : Expertenbijeenkomst met de parlementairen van de COCOF (Commissie van de
Franstalige Gemeenschap) over VGV-kwesties.
25/11 : Expertenbijeenkomst op de « Fédération laïque des centres de planning
familial » te Elsene omtrent het gebruik van medische attesten van de CGVS.
3/12 : Juridische vorming voor ONE/ Kind en Gezin te Anderlecht, in samenwerking met
GAMS
9/12 : Vorming van asielinstanties rond VGV- en asielkwesties in het kader van een
conferentie te Nicosia, Cyprus, in samenwerking met MIGS, een Cyprische NGO :
“Professional Development Seminar: Women and Refugee Status Determination:
Developing Quality Asylum Procedures.”

2.7 Reflectiegroepen
In deze eerste fase van het project, hebben wij verschillende reflectiegroepen
geïntegreerd. Overigens, hebben wij de gerichte ontmoeting van deskundigen
bewerkstelligd en hebben wij de krachtlijnen voor de integratie en ontwikkeling van
nieuwe reflectiegroepen getekend. Aldus :
- Hebben wij deelgenomen aan de maandelijkse vergaderingen van het Luikse collectief,
samengesteld uit het netwerk van Luikse praktijkmensen actief in de strijd tegen VGV.
(4 vergaderingen sinds juli 2010)
- We hebben eveneens deelgenomen aan een nieuwe asieldenkgroep, gecoördineerd door
CIRE (1 vergadering in 2010)
- Organisatie van een vergadering met de Algemeen afgevaardigde van de Franstalige
Gemeenschap voor de Rechten van het kind (DGDE), de kinderrechtencommissaris, het
Brussels parket, jeugdafdeling en GAMS België, op 7 september 2010 met het oog op
het verbeteren van de uitwisselingen ingeval van toekomstige waarschuwingen.
- Deelname aan de vergadering : « réseau stratégies concertées MGF » op 17 december
2010
In

het

kader

van

de

geconcerteerde

VGV-strategieën

http://www.strategiesconcertees-mgf.be/, zal INTACT vanaf het eerste trimester van
2011 een denkgroep rond de juridische aspecten omtrent VGV oprichten en coördineren.
Tenslotte, is er ook voorzien dat wij ons binnenkort integreren in groepen als het
«réseau mariage et migration » of het « comité d’accompagnement SSM »
gecoördineerd door de VZW Ulysse, evenals het « plate-forme régionale de violence
entre partenaires et intrafamiliale » (het regionaal platform betreffende partner- en
intrafamiliaal geweld) of de expertengroep gecoördineerd door het IGVM met
betrekking tot het beroepsgeheim.
2.8 Verkrijgbaar
a)

De informatiebrochure over « Het beroepsgeheim en de VGV »

Dit is een informatiebrochure, die niet alleen bevestigt dat vrouwenbesnijdenis een
vorm van mishandeling is, maar die ook denkpistes aanwijst voor praktijkmensen die
geconfronteerd worden met een dergelijke vorm van geweld. Ze haalt de regels aan
inzake het beroepsgeheim en toont de te volgen weg ingeval VGV of een risico van VGV
wordt waargenomen.

De 12 bladzijden lange brochure richt zich ondermeer tot praktijkmensen, waaronder
sociale werkers, artsen en psychologen actief in opvangcentra of die werken met
asielzoekers of erkende vluchtelingen.
Deze brochure is het resultaat van juridisch denkwerk, geleid door experten ter zake
en liet toe om met een belangrijke reflectie over deze problematiek van start te gaan.
De Franstalige Gemeenschap verzekerde de verspreiding onder de betrokken
praktijkmensen (met uitzondering van de praktijkmensen werkzaam rond de opvang van
asielzoekers) en heeft beslist om de brochure opnieuw te laten drukken in 20.000
exemplaren. Stappen worden ondernomen bij het Vlaamse Gewest tot het bekomen van
vergelijkbare steun. (Afspraak voorzien op 27 januari 2011).
b)

Het thematisch dossier

Het denkwerk van de redactie van de brochure werd opgenomen in een thematisch
dossier met de titel « Het beroepsgeheim » en werd op de internet website geplaatst.
Dit

dossier

bevat

de

relevante

wetsbepalingen,

de

protocollen

betreffende

kindermisbruik en de decreten betreffende jeugdhulp.
c)

De actualisering van de internet website

De internet website werd in 2010 verder aangevuld.
2.9 De Pers
5/3 : Artikel in La Libre « Les exciseuses agissent dans l’ombre » door Annick Hovinne
7/7 : Artikel in Télé-moustique : « Belgique, Terre d’excision » door Anne-Cécile Huwart
12/07 : Interview met Céline Verbrouck in het RTBF-radionieuws (journaal van 19u)
8/7 : Interview met Céline Verbrouck op Bel RTL-Radio in het kader van de zaak
Thérésa
15/9 : Artikel in La Libre : « L’excision au bout de l’éloignement » door Annick Hovine
17/9 : Korte artikels in Le Soir en La Libre
25/11 : Artikel in Le Soir over de situatie van Theresa : « Pour Theresa, l’exil ou
l’excision », door Hugues Dorzée

3. Projecten/noden van INTACT voor de toekomst

3.1 Projecten et prioriteiten voor 2011

- Fondsenwerving (FEDASIL, Vlaamse Gemeenschap, VGC, Franstalige Gemeenschap,
Nationale Loterlij, IGVM,…)
- Informatiecampagne in Vlaanderen
- Verspreiding van de brochure « beroepsgeheim en VGV »
- Ontwikkeling van de website en database voor praktijkmensen (wetgeving, nationale en
internationale referentiewerken, rechtspraak, rechtsleer, gebruiken in de betrokken
landen, FAQ, memento, …)
- Ontwikkeling van het netwerk
- Coördinatie en deelname aan expertengroeperingen (zie punt 1.3 G)
- Vormingen :
• Vorming in de FEDASIL-centra, in samenwerking met GAMS (vanaf februari
•

2011)
Opleiding van advocaten van de Nederlandstalige balie, in samenwerking met de

•

VWV (vanaf februari 2011)
Te overwegen en te organiseren : Opleiding van advocaten van de Franstalige
balie, van magistraten, van asielinstanties, van personneel uit de sector van de
jeugdbijstand,…

- Substantieel werk:
•

Reflectie over de volgende topics en eventueel opstellen van workpapers/
aanbevelingen:
o Werken rond internationale bescherming : studie van rechtspraak om
aanbevelingen te doen aan de asielinstanties en om de kwaliteit van
o

beslissingen te verbeteren;
Verduidelijking van het juridisch standpunt van INTACT ten aanzien van
de controles uitgevoerd door de CGVS na het toekennen van het

o

vluchtelingenstatuut;
Denkwerk rond de notie « ernstig en dreigend gevaar » vervat in artikel
458bis Strafwetboek en standpunt van INTACT met betrekking tot
strafrechtelijke aspecten (Opteren voor een vergelijkbaar systeem als in

o

Frankrijk of meer gericht op sensibilisatie en preventie?) ;
Denkwerk en inneming van een standpunt ten aanzien van de besnijdenis

o

van mannen:
…

- Colloquia:

•

4 februari 2011 : Colloquium « besnijdenis en religie » naar aanleiding van de
internationale dag van de strijd tegen VGV, georganiseerd in samenwerking met

•

GAMS
Mei 2011 : Colloquium over het asielrecht en schadelijke traditionele praktijken,
in samenwerking met andere instellingen (zoals ICRH, HCR, CBAR, Amnesty

•

international, asielinstanties,…)
Ander colloquium meer gericht op de strafrechtelijke en jeugdluiken?
3.2 Noden/moeilijkheden

INTACT beschikt over twee deeltijdse juristen (2 X 3/5) die in principe enkel werken
op het EVF-project. De omvang van het werk is enorm in termen van ontwikkeling van
activiteiten (binnen en buiten het EVF-kader), ontwikkeling van het netwerk, maar ook in
termen van administratief en financieel beheer. Bovendien voorzien wij voor 2011 een
toename in arbeid door onder andere de contacten om het netwerk uit te breiden en de
decentralisatie van de juridische consultaties. We hebben dus nood aan fondsen, zowel
om de cofinanciering van onze EVF-activiteiten te verzekeren, als om de activiteiten te
ontwikkelen die niet rechtstreeks de EVF-doelgroep betreffen. De zoektocht naar
subsidies neemt echter ook veel tijd in beslag ...

BIJLAGEN :
1. Samenvatting van de redenen die de oprichting van de VZW INTACT (hierna
2.
3.
4.
5.
6.
7.

« INTACT ») rechtvaardigen.
Statuten in het Frans en in het Nederlands
Overeenkomst met het EVF
NAP 2010-2014
Brochure « het beroepsgeheim en de vrouwelijke genitale verminkingen »
Persartikelen
Overzicht van de subsidies en leningen / giften

