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IIn alle beleidsdocumenten met betrekking tot de bestrijding van vrouwelijke genitale verminking moet
expliciet worden erkend dat VGV een uitdrukking is van ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen
en vrouwen, en in stand wordt gehouden door traditionele attitudes waarin vrouwen als minderwaardig
worden gezien. Het beleid moet concreet aangeven welke maatregelen worden genomen teneinde deze
attitudes, en de sociale en culturele gedragspatronen van mannen en vrouwen die daarop gebaseerd zijn,
te veranderen. Het wijzigen van de heersende attitudes en genderstereotypen die bijdragen aan het
voortbestaan van VGV moeten expliciet tot doelstelling van het beleid worden gemaakt.

Vrouwelijke genitale verminking is een traditie die in Nederland verboden is. Het is ook een goede zaak
dat er, ter bestrijding hiervan, een omvangrijke kabinetsbeleid is ontwikkeld dat door een aantal instan-
ties en organisaties momenteel wordt uitgevoerd. Dit zijn positieve zaken die we als Vluchtelingen-
Organisaties Nederland vanzelfsprekend ondersteunen.
Dat neemt niet weg dat we, ten op zichtte van internationale mensenrechtenverdragen, het huidige
beleid tegen het licht willen houden.
Dit willen we doen omdat we vanaf het begin van mening zijn dat dit beleid zich op een beperkte bena-
dering van VGV baseert, namelijk vanuit een gezondheidszorgperspectief.
Het kabinetsbeleid benoemt VGV wel als geweld, maar niet expliciet als seksueel geweld. VGV wordt ook
niet gezien als duidelijke uiting van een structurele vorm van vrouwenonderdrukking die diep in sommi-
ge  culturen  ingeprent is. Voor zover bij ons bekend, is er in het beleid ook geen sprake van aandacht
voor de onderliggende genderverhoudingen. Daarom kunnen we met enige stelligheid beweren dat het
Nederlandse beleid ter bestrijding van VGV zich niet focust op een mentaliteits- en attitudeverandering
m.b.t. de man/vrouw verhoudingen.
In onze visie vormt VGV een directe schending van zelfbeschikkingsrecht van jonge vrouwen. Daarom zijn
we zonder enige reserve tegen ieder vorm ervan. En daarom zijn we van opvatting dat dit in eerste
instantie een kwestie van mensenrechten is. Het is internationaal erkend dat VGV een zeer ernstige aan-
tasting van de seksuele en reproductieve rechten van meisjes en vrouwen is. Wanneer het doel is om de
seksuele en reproductieve rechten en vrijheden van vrouwen en meisjes te beschermen, mag het beleid
zich niet beperken tot het aanpakken van de lichamelijke ingreep, maar zal het zich ook moeten richten
op de aanpak van de onderliggende mentaliteit ten aanzien van seksualiteit. Het is merkwaardig dat
Nederland zich op internationaal niveau sterk maakt voor de strijd tegen VGV vanuit het oogpunt van
mensenrechten, maar dit in het nationale beleid niet terugkomt.
Dat moet ongetwijfeld de reden zijn geweest dat emancipatie en empowerment  als doelstellingen in
huidige  beleid onderbelicht zijn.

Voorwoord
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Wij, als Vluchtelingen-Organisaties Nederland zetten ons in voor uitbanning van VGV omdat dit in eerste
instantie een zeer ernstige schending van zelfbeschikkingsrecht van jonge vrouwen is, en daarmee een
duidelijke vorm van mensenrechtenschending. Het klinkt misschien heel hard, maar het is zoals het is.
Daarom was het voor ons zeer relevant om huidige beleid te toetsen aan normen van internationale
mensenrechtenverdragen. Deze toetsing en de uitkomsten ervan vindt u in de publicatie terug. We hopen
dat we hiermee de overheid kunnen uitdagen om het beleid aan te scherpen. We hopen ook dat instan-
ties en organisaties die zich voor deze strijd inzetten laten zich door dit publicatie inspireren.
Hierbij wil ik graag mevrouw Margreet de Boer bedanken omdat zij bereid was haar wijsheid met ons te
delen. De strijd tegen VGV in Nederland kent vele strijders; dank aan hun allen wegens hun inzet, ook in
de toekomst. Vluchtelingen en hun organisaties uit risicolanden waren pioniers van deze strijd in het ver-
leden. Ze zijn nog steeds de voorlopers. Het vraagt om enorme lef om openlijk strijd te voeren tegen de
minder goede kanten van je eigen cultuur, vooral in het hedendaagse Nederland. Dat is wat deze vluchte-
lingen al jaren aan het doen zijn. Omdat ze geloven dat mensenrechten nooit ondergeschikt geacht
mogen worden aan codes en conventies van tradities die niet meer van deze tijd zijn. Ze weten ook als
geen ander dat deze strijd valt te winnen wanneer we zacht voor de mensen zijn maar hard, eigenlijk kei-
hard, voor de zaak. Daarom zijn we zeer trots op al deze vrouwen, mannen en jongeren. Moge hun lef ons
allen inspireren!

Fatma Özgümüs
directeur Vluchtelingen-Organisaties Nederland

Inhoud
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Meisjesbesnijdenis is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen.
Besnijdenis vindt meestal plaats bij jonge meisjes, de exacte leeftijd verschilt per land. Bij Somalische
meisjes ligt de leeftijd tussen 6 en 10 jaar, in ieder geval voor de eerste menstruatie.
De volgende vormen zijn te onderscheiden:
• Incisie - prik of sneetje in de voorhuid van de clitoris.
• Clitoridectomie – excisie van de clitoris.
• Excisie - verwijdering van de gehele clitoris en kleine schaamlippen of een gedeelte hiervan; excisie

kent meerdere varianten.
• Infibulatie of faraonische besnijdenis - gehele verwijdering van de clitoris, de kleine schaamlippen en

een gedeelte van de grote schaamlippen. Na hechting van de resterende schaamlippen blijft een zeer
kleine opening over voor menstruatiebloed en urine. Ook van infibulatie zijn meerdere varianten
mogelijk. Bij Somalische vrouwen komt deze vorm in het land van herkomst het meest voor.

Daarnaast worden in verband met meisjesbesnijdenis de termen defibulatie en herinfubilatie gebruikt.
Defibulatie is het vergroten van de opening of het opheffen van de obstructie, meestal vóór het huwelijk
of een bevalling. Herinfibulatie is het opnieuw hechten van de resterende delen van de schaamlippen,
onder meer na een bevalling.
Om het mutilerende karakter van meisjesbesnijdenis aan te geven wordt vaak gesproken van vrouwelijke
genitale verminking (VGV), een vertaling van het Engelstalige begrip Female Genital Mutilation (FGM).
Daarnaast wordt in internationaal verband vaak gesproken van Female Genital Cutting.
Binnen de Somalische gemeenschap wordt soms de term soena-besnijdenis gebruikt. Hiermee wordt
gedoeld op de lichtere vormen van besnijdenis. Soms wordt er alleen de incisie mee bedoeld, maar exci-
sie kan onder soena worden begrepen. Het woord soena verwijst naar religieuze normen; eigenlijk bete-
kent soena: conform de islamitische voorschriften.

De herkomst van meisjesbesnijdenis is niet duidelijk. Als traditie wordt ze vaak gekoppeld aan de islam,
maar in de koran komt ze niet aan de orde. Bovendien zijn er ook christelijke volken die meisjesbesnijde-
nis toepassen. Waarschijnlijk is het een pre-christelijk, pre-islamitisch gebruik dat in sommige gebieden
later verweven is geraakt met het geloof. Hoewel de mensen die meisjesbesnijdenis toepassen, overwe-
gend moslim zijn, betekent dit dus niet dat het een gebruik van alle moslims is.
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1. Inleiding

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) staat sinds een aantal jaren weer hoger op de politieke agenda.
Hierbij wordt overigens steeds meer de term meisjesbesnijdenis gebruikt, nu het vooral minderjarige
meisjes betreft.
Nadat in 2003 het rapport ‘Strategieën ter voorkomen van besnijdenis bij meisjes’ verscheen, kwam het
toenmalige Tweede Kamerlid Hirsi Ali met verregaande voorstellen ten aanzien van de opsporing van
meisjesbesnijdenis door schoolartsen. Op verzoek van de regering bracht een adviescommissie van de
Raad voor Volksgezondheid (RVZ) in maart 2005 een advies uit, waarna het kabinet in 2005 zijn standpunt
formuleerde, en het beleid voor de komende jaren uitstippelde. Dit beleid is het onderwerp van de onder-
havige analyse.

We analyseren het beleid ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking vanuit mensenrechtelijk
perspectief. Naar ons oordeel voegt dit iets toe aan eerdere commentaren en studies, die hier en daar wel
raken aan mensenrechtelijke aspecten (denk aan privacy, discriminatie, lichamelijke integriteit), maar niet
systematisch nagaan in hoeverre het beleid in overeenstemming is met de eisen die daaraan vanuit men-
senrechtelijk perspectief mogen worden gesteld. En dat is precies wat we in deze studie willen doen.
Mensenrechten zijn niet vrijblijvend. Mensenrechten zijn fundamentele rechten, die beogen bescherming
te bieden aan alle mensen, waar ook ter wereld. Mensenrechten zijn neergelegd in verdragen, en uitge-
werkt in tal van internationale documenten. Nederland zet zich op internationaal niveau sterk in voor de
bescherming van mensenrechten; ons land staat (mede) aan de wieg van tal van verdragen en resoluties.
Nederland dring er ook altijd sterk op aan dat andere landen de mensenrechten eerbiedigen, en hun ver-
plichtingen in deze nakomen. Dat betreft dan onder meer verplichtingen op het gebied van geweld
tegen vrouwen, waaronder vrouwelijke genitale verminking.
Maar ook Nederland zelf moet natuurlijk de internationale verplichtingen waaraan het zich heeft gecom-
mitteerd nakomen. In deze studie gaan we na of dat ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking
gebeurt.

De centrale vraag hierbij is: Voldoet het Nederlandse beleid ten aanzien van de aanpak van meisjesbesnij-
denis aan de eisen die hieraan vanuit mensenrechtelijk perspectief gesteld moeten worden?
En vervolgens: op welke onderdelen zou het beleid aangepast moeten worden om het in overeenstem-
ming te brengen met deze internationaal-rechtelijke normen? 

Mogelijke lichamelijke klach-
ten direct na de ingreep

- extreme pijn
- infectie 
- overmatig bloedverlies 

(soms shock)
- HIV besmetting

De lichamelijke complicaties
hebben soms de dood tot
gevolg

Mogelijke lichamelijke 
complicaties op langere 
termijn

- littekenvorming
- urineweginfectie; ophoping

urine; moeilijk/pijnlijke 
urinelozing; incontinentie

- ophoping menstruatiebloed;
moeilijke/pijnlijke menstruatie

- chronische pijn
- onvruchtbaarheid
- medisch ingrijpen nodig om

seksuele gemeenschap en
bevalling mogelijk te maken

- pijn bij geslachtsgemeen-
schap

- onvruchtbaarheid door gynae-
cologische infecties

- complicaties bij zwangerschap
en bevalling 

Mogelijke psychische, seksuele
en sociale klachten

- post traumatisch stress 
syndroom (o.m. herbeleving,
nachtmerries)

- verminderd seksueel genot
- relatieproblemen 
- depressieve klachten

Vrouwelijke genitale verminking is schadelijk is voor de gezondheid van vrouwen. Het kan psychische
klachten en problemen met betrekking tot seksualiteit veroorzaken. De kans op lichamelijke klachten en
medische complicaties is groot, tijdens de ingreep maar ook daarna. De ernst van de klachten hangt
mede af van de vorm van de besnijdenis. Bij infibulatie komen de meeste en ernstigste klachten voor.
De klachten zijn onder te verdelen in lichamelijke klachten direct na de ingreep, lichamelijke complicaties
en psychische/seksuele en sociale klachten.
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IIn dit hoofdstuk komen achtereenvolgends aan de orde: het vóórkomen van meisjesbesnijdenis in
Nederland; de attitude ten opzichte van meisjesbesnijdenis, de aanpak van meisjesbesnijdenis tot nu toe,
en de totstandkoming van het huidige beleid.

2.1. Meisjesbesnijdenis in Nederland

2.1.1. Risicogroepen

Meisjesbesnijdenis komt op grote schaal voor in Afrika, in zeker 20 tot 30 landen1, maar komt ook voor in
sommige delen van Zuidoost Azië, en in immigranten-gemeenschappen in Europa, Noord-Amerika en
Australië2. In Afrika kunnen drie groepen van landen worden onderscheiden: landen waar bijna alle vrou-
wen (80% of meer) zijn besneden; landen waar 25-80% van de vrouwen zijn besneden (vaak vrouwen uit
bepaalde etnische groepen), en landen waar vrouwelijke genitale verminking onder sommige etnische
groepen (veel) voorkomt, maar waarbij de percentages voor het land als geheel onder de 25% blijft.
Landen in de eerste groep (80-100%) zijn Guinee, Somalië, Egypte, Mali, Noord-Sudan, Eritrea en Ethiopië.
In de tweede groep onder meer Mauritanië, Burkino Fasso, Tsjaad, Kenia en Senegal. En in de laatste groep
onder meer Nigeria, Tanzania en Ghana.
Alle landen waar vrouwelijke genitale verminking voorkomt, kunnen worden beschouwd als risicolanden.
Alle meisjes in Nederland afkomstig uit de risicolanden3 behoren tot de risicogroep voor vrouwelijke
genitale verminking.
In het gespreksprotocol meisjesbesnijdenis is een tabel opgenomen van het aantal meisjes van 0-16 uit
de risicolanden dat in Nederland woont (exclusief asielzoekers in procedure en illegalen; cijfers per 1
januari 2003). In totaal zijn dit 20.436 meisjes.

1 Unicef identificeert in zijn meest recente rapportage (Female genital mutilation/cutting, a statistical exploration, 2005) 20 landen in
Afrika waar VGV voorkomt; en geeft van een aantal landen aan dat geen informatie beschikbaar is. Op de website meisjesbesnijde-
nis.nl worden 28 landen in Afrika benoemd waar VGV voorkomt.

2 Unicef: Child Protection Information Sheet Female Genital Mutilation/Cutting, May 2006.
3 Dit geldt zowel voor meisjes die zelf vanuit een risicoland naar Nederland zijn gekomen, als voor meisjes wier ouders uit een risico-

land naar Nederland zijn gekomen. Zolang er geen data bekend zijn over het voorkomen van VGV in Nederland, moeten m.i. ook
meisjes van de derde en op termijn wellicht zelfs vierde generatie als behorend tot de risicogroep worden beschouwd.

Om een antwoord op deze vragen te vinden worden drie stappen doorlopen.
Na een beschrijving van de achtergronden en een historische schets die loopt tot augustus 2005 (hoofd-
stuk 2) wordt allereerst nagegaan welke mensenrechten relevant zijn met betrekking tot meisjesbesnijde-
nis en de bestrijding ervan, en aan welke internationale normen Nederland in deze is gehouden. Hierbij
worden concrete toetsingsnormen geformuleerd. (Hoofdstuk 3)

In hoofdstuk 4 wordt het huidige beleid ten aanzien van de aanpak van meisjesbesnijdenis weergegeven.
De nadruk ligt hierbij op het beleid zoals dat is geformuleerd in regelgeving, overheidsplannen en plan-
nen van aanpak. De uitvoering in de praktijk komt summier aan bod, en dan met name op die punten
waar deze afwijkt van het beleid (ofwel omdat er meer wordt gedaan dan wat in het beleid is opgeno-
men, ofwel omdat onderdelen van het beleid niet worden uitgevoerd).

In het daaropvolgende hoofdstuk (hoofdstuk 5) wordt vervolgens nagegaan in hoeverre het beleid in
overeenstemming is met de toetsingsnormen die zijn geformuleerd op basis van de mensenrechtelijke
bepalingen. Hierbij worden op de verschillende onderdelen aanbevelingen geformuleerd. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met enkele samenvattende slotconclusies.

2. Achtergronden en 
totstandkoming 
van het beleid
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4 Tabel afkomstig uit het gespreksprotocol meisjesbesnijdenis, AJN, 2005.
5 In het Unicef-rapport van 2006 worden recentere, en ten aanzien van sommige landen afwijkende cijfers gegeven. Voor sommige

landen liggen deze percentages beduidend hoger (bijvoorbeeld Guinee: 96%), soms ook flink lager (Ghana: 5%).

Tabel4

Land Aantal Perc. VGV Vorm besnijdenis Specifieke
meisjes in land wetgeving
0 t/m 16 van tegen VGV
jaar herkomst5

in Ned.

Benin 50 % Excisie Geen

Burkino Faso 70 % Excisie Specifiek tegen

Centraal 

Afrikaanse 50 % Clitoridectomie en excisie Specifiek tegen

Republiek

Congo (DRC) 1673 50 % Excisie Geen 

Djibouti 95 % Excisie en infibulatie Specifiek tegen

Egypte 3209 97 % Clitoridectomie, excisie en infibulatie Specifiek tegen 

Eritrea 90 % Clitoridectomie, excisie (en infibulatie) Geen

Ethiopië 1601 90 % Clitoridectomie, excisie en infibulatie Geen 

Gambia 70 % Excisie (infibulatie) Geen

Ghana 3274 20 % Excisie Specifiek tegen 

Guinee 269 80 % Clitoridectomie, excisie en infibulatie Specifiek tegen 

Guinee Bissau 50 % Clitoridectomie en excisie Geen

Ivoorkust 60 % Excisie Sinds kort 

specifiek tegen

Kameroen 250 20 % Clitoridectomie en excisie Specifiek tegen 

Kenia 471 50 % Clitoridectomie, excisie (soms infibulatie) Geen 

Liberia 470 55 % Excisie Geen 

Mali 90 % Clitoridectomie en excisie, (in het zuiden) Geen

infibulatie

Mauritanië 25 % Clitoridectomie en excisie Geen

Niger 20 % Excisie Geen

Nigeria 1410 50 % Clitoridectomie, excisie en (noord Geen

westen) kleine schaal infibulatie

Oeganda 130 5 % Clitoridectomie en excisie Geen 

Senegal 204 20 % Excisie Specifiek tegen 

Sierra Leone 413 85 % Excisie Geen 

Somalië 5714 98 % Infibulatie Geen 

Soedan 897 90 % Infibulatie (excisie) Specifiek tegen 

m.u.v. lichte 

vorm incisie 

Tanzania 279 10 % Excisie en infibulatie Geen 

Tsjaad (Chad) 60 % Excisie, infibulatie (langs grens met Geen

Soedan)

Togo 172 12 % Excisie Geen
in Noorden 
van het land

Er zijn geen gegevens bekend over het aantal ongedocumenteerde meisjes uit de risicolanden in
Nederland (meisjes die nog in de asielprocedure zitten, of meisjes die illegaal in Nederland zijn).

2.1.2. Aantal besnijdenissen in Nederland

Er zijn geen betrouwbare cijfers over het aantal in Nederland woonachtige meisjes dat besneden wordt,
of het aantal vrouwen en meisjes dat besneden is.
In de adviesaanvraag aan de Raad voor de Volksgezondheid had de minister van VWS gevraagd om
onderzoek uit te voeren naar de omvang van vrouwelijke genitale verminking in Nederland6. De
Commissie Bestrijding Vrouwelijke Verminking die het onderzoek voor de RVZ heeft uitgevoerd7 geeft in
haar eindrapportage aan dat het binnen de adviestermijn niet mogelijk was een gevalideerde nulmeting
te doen, en dat is besloten tot een beperkte, gerichte meting in Amsterdam en Tilburg. De resultaten van
dit onderzoek zijn neergelegd in een afzonderlijke rapportage8. Daarin wordt aangegeven dat met het
onderzoek geen sluitend antwoord kan worden gegeven op de vraag wat de precieze omvang is van
vrouwelijke genitale verminking in Nederland, omdat het onderzoek zich vooral richtte op professionals
en niet op de risicogroepen zelf. In het onderzoek rapporteren 10 beroepsbeoefenaren dat zij in het voor-
afgaande jaar geconfronteerd zijn met een of meer meisjes die na vestiging in Nederland zijn besneden9.
De Commissie Bestrijding VGV concludeert in haar rapport: ‘Gaan we uit van tien besnijdenissen in de
laatste twaalf maanden in de onderzochte steden, dan zou dat voor ons hele land kunnen betekenen dat
jaarlijks ten minste 50 meisjes besneden worden’10 (mijn cursivering, MdB). Op basis van het RVZ-advies
geeft ook het kabinet in het kabinetsstandpunt aan in te schatten dat jaarlijks tenminste 50 minderjarige
meisjes in Nederland worden besneden. Het kabinet voegt daaraan toe dat het RVZ aangeeft dat dit een
reële schatting is; een opmerking die in het RVZ-advies niet als zodanig is terug te vinden; de Commissie
houdt juist de nodige slagen om de arm bij de gegevens.

Vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn op het terrein van vrouwelijke genitale verminking
schatten dat het aantal besnijdenissen in Nederland hoger is dan vijftig per jaar. Zahra Naleie (FSAN)
schat dat ongeveer 80% van de Somalische vrouwen hun dochter wil laten besnijden. Ze kiezen wel
steeds meer (misschien wel vrijwel allemaal) voor een lichtere vorm van besnijdenis11.

Ook op basis van de gegevens over de aantallen meisjes uit de risicolanden en de percentages waarin
vrouwelijke genitale verminking in het herkomstland voorkomt kan worden geconcludeerd dat een
schatting van 50 besnijdenissen per jaar laag is. In de hiervoor opgenomen tabel uit het gespreksprotocol
meisjesbesnijdenis worden deze gegevens (peildatum 2003) gegeven. Als de percentages waarin VGV in
het land van herkomst voorkomt worden toegepast op het aantal meisjes dat van de betreffende bevol-
kingsgroep in Nederland aanwezig is; dan zouden 14.355 meisjes besneden zijn/worden. Zie onderstaan-
de tabel. Omdat elk meisje maar 1 x besneden wordt, zou dat neerkomen op 14.355/16 is 897 meisjesbe-
snijdenissen per jaar.
Nu mag worden aangenomen dat het percentage besnijdenissen in Nederland lager ligt dan in de her-
komstlanden; de schatting van het RVZ (50 meisjesbesnijdenissen per jaar) lijkt echter erg laag; het zou
betekenen dat binnen de risicogroepen nog ‘slechts’ 4% besneden wordt (50/ (20.436/16)).

6 Adviesaanvraag aan de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 
april 2004, opgenomen als bijlage 1. in: Commissie Bestrijding vrouwelijke genitale verminking: Bestrijding vrouwelijke genitale 
verminking, beleidsadvies; Zoetermeer, 2005.

7 Hoewel de commissie formeel geen onderdeel uitmaakt van de Raad voor de Volksgezondheid en Sport, is hij daar wel bij 
aangehaakt; vandaar dat wordt gesproken van het RVZ-rapport of het RVZ-advies.

8 GG&GD Amsterdam en GGD Hart van Brabant: vrouwelijke genitale verminking nader bekeken, Amsterdam/Tilburg, maart 2005.
9 T.a.p., p. 55.
10 Commissie Bestrijding Vrouwelijke Genitale Verminking: Bestrijding vrouwelijke genitale verminking, beleidsadvies;

Zoetermeer, 2005.
11 Somalische vrouwen hebben het dan over de soena, maar daarbij moet worden opgemerkt dat Somalische vrouwen iedere vorm

van besnijdenis die geen infibulatie is, soena noemen. Het kan dus om (veel) meer gaan dan een klein sneetje of prikje.
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Land 12 Aantal meisjes Percentage Aantal meisjes
0 t/m 16 jaar besnijdenis in Nederland dat
in Nederland13 in land van besneden zou zijn bij

herkomst 14 toepassing percentage
land van herkomst

Congo (DRC) 1673 50 % 836

Egypte 3209 97 % 3112

Ethiopië 1601 90 % 1440

Ghana 3274 20 % 654

Guinee 269 80 % 215

Kameroen 250 20 % 50

Kenia 471 50 % 235

Liberia 470 55 % 258

Nigeria 1410 50 % 705

Oeganda 130 5 % 6

Senegal 204 20 % 40

Sierra Leone 413 85 % 351

Somalië 5714 98 % 5599

Soedan 897 90 % 807

Tanzania 279 10 % 27

Togo 172 12 %  20

in Noorden

van het land

Totaal 20.436 14.355

Tabel

12 Alleen die landen waaruit meisjes in Nederland woonachtig zijn zijn opgenomen.
13 Gegevens uit tabel gespreksprotocol, zie par. 2.1.1.
14 Gegevens uit tabel gespreksprotocol, zie par. 2.1.1.

2.2. De attitude ten aanzien van meisjesbesnijdenis

“Waarom wordt een meisje besneden?
Ouders laten de besnijdenis uitvoeren uit liefde, om het kind te beschermen en om haar toekomst
veilig te stellen. Veel meisjes en vrouwen zien de ingreep als iets vanzelfsprekends: het hoort erbij,
iedereen is immers besneden. Vaak zijn ze opgelucht en trots als het voorbij is. De pijn hoort bij het
leven van een vrouw, zoals ook de pijn bij een bevalling. Er worden onder meer de volgende redenen
gegeven:
- Het besnijden bepaalt mede de vrouwelijke identiteit van het meisje. Dit heeft te maken met

opvattingen, waarden en normen rond zaken als maagdelijkheid, kuisheid en reinheid.
- Het beschermt de maagdelijkheid van het meisje.
- Het vergroot haar huwelijkskansen.
- Het geeft haar status in de gemeenschap (het omgekeerde geldt nog sterker: een onbesneden

meisje loopt het risico uitgestoten te worden).

- Een geïnfibuleerde vrouw is mooier.
- Het is een teken van een goede opvoeding.
- Het zou een islamitisch voorschrift voor reinheid zijn (soena).

In een gemeenschap waar besnijdenis traditie is, zijn de sociale gevolgen voor een onbesneden meis-
je vaak groot. De familie en de gemeenschap 
- beschouwen het meisje als onrein;
- verdenken haar van seksueel contact voor het huwelijk of rekenen haar seksueel ongeremd gedrag

aan;
- oefenen sociale controle uit op voortzetting van de traditie. Een onbesneden,‘open’ vrouw maakt

de familie te schande, wordt doorgaans uitgestoten en heeft minder kansen op een huwelijk; de
kans is groot dat zij - als enig mogelijke uitweg - in de prostitutie terechtkomt.

Ook het meisje zelf voelt zich vaak lelijk en onvolmaakt als ze niet besneden is.”

Website www.meisjesbesnijdenis.nl

Er is geen grootschalig onderzoek gedaan naar de attitude binnen de verschillende risicogroepen ten
opzichte van meisjesbesnijdenis, en de eventuele veranderingen in deze attitude. Wel zijn in het kader
van diverse beleidsstudies kleinschalige onderzoeken gedaan, en (groeps)interviews gehouden.
In het onderzoek Strategieën ter voorkoming van besnijdenis bij meisjes uit 200315 wordt summiere
informatie gegeven over de attitude onder Somaliërs, Eritreers, Egyptenaren en Soedanezen. Daaruit komt
naar voren dat vrouwelijke genitale verminking een cultureel verschijnsel is, waarop religie maar beperkt
van invloed is. Volgens dit onderzoek:
- is voor Somaliërs meisjesbesnijdenis een essentiële markering van hun Somalische identiteit;
- willen Eritreers niet met deze gewoonte geassocieerd worden, en ontkennen zij het bestaan ervan (ook

in Eritrea);
- is voor Soedanezen besnijdenis minder identiteitsbepalend dan voor Somaliërs; maar beschouwen zij

het wel als een vanzelfsprekendheid;
- wordt onder Egyptenaren meisjesbesnijdenis vooral als individuele aangelegenheid gezien: de religie

schrijft het niet voor, maar verbiedt het ook niet.
Een van de deelonderzoeken van de RVZ-studie heeft de attitude van Somalische vrouwen in Tilburg
onderzocht16. Daarin wordt geconcludeerd dat alle vrouwen tegen de faraonische besnijdenis (infibulatie)
zijn. Ook zijn ze ervan overtuigd dat deze vorm van besnijdenis volgens hun religie niet mag. Over de min-
der ingrijpende vormen van besnijdenis hebben de vrouwen verschillende meningen. De verschillen zijn
vooral een gevolg van de verschillende religieuze interpretaties. Vanuit de religie wordt geen eenduidige
boodschap verspreid over vrouwelijke genitale verminking: sommige imams zeggen dat meisjes beter niet
besneden kunnen worden en andere imams zeggen van wel. De geloofsovertuiging is vaak doorslagge-
vend bij de mening van mensen ten aanzien van besnijdenis en hun wens om hun dochter te laten besnij-
den. Het Nederlandse verbod op besnijdenis lijkt geen of weinig invloed te hebben op de attitude van de
vrouwen17. Sommige vrouwen geven aan dat de wens en druk van familieleden in Somalië ook op dit
moment een reden kan zijn voor de wens van Somalische ouders in Nederland om hun dochter te laten
besnijden. De mening en wens van mannen en vaders lijkt een relatief geringe invloed te hebben. Bij som-
mige vrouwen is de mening ten aanzien van VGV veranderd sinds hun komst naar Nederland. Bij andere
vrouwen is het veranderingsproces al in Somalië ingezet. De eigen ervaring met vrouwelijke genitale ver-
minking, voorlichting over VGV en het verbod erop, religieuze verdieping en de ontstane discussie onder

15 Anke van der Kwaak, Edien Bartels, Femke de Vries en Stan Meuwese: Strategieën ter voorkoming van besnijdenis bij meisjes, inventa-
risatie en aanbevelingen, SZW, november 2003.

16 GG&GD Amsterdam en GGD Hart van Brabant: vrouwelijke genitale verminking nader bekeken, Amsterdam/Tilburg, maart 2005.
17 Dat laat onverlet dat het verbod wel van invloed kan zijn op de beslissing al dan niet daadwerkelijk tot besnijdenis over te gaan.
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de bevolkingsgroep in Nederland en nu ook in Somalië zijn op het veranderingsproces van invloed.
Op basis van deze achtergrondstudie wordt in het RVZ-advies geconcludeerd dat van een bestendige
attitudeverandering in de risicogroepen nog geen sprake is. Vrouwen voelen vaak nog wel voor minder
ingrijpende vormen van besnijdenis bij hun dochters. Terughoudendheid in de uitvoering lijkt op dit
moment eerder afgedwongen te worden door het wettelijk verbod dan door de overtuiging dat meisjes-
besnijdenis in elke vorm onwenselijk is18.
Binnen de Ghanese gemeenschap in Amsterdam wordt het bestaan van meisjesbesnijdenis ontkend. Of
dit betekent dat besnijdenis daadwerkelijk niet voorkomt, of dat het taboe hierop zo groot is dat er niet
ver gesproken kan worden is niet duidelijk19.

Zahra Naleie (FSAN) geeft aan dat meisjesbesnijdenis weliswaar een vrouwenzaak is, maar dat mannen
wel degelijk een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol spelen. Ze staan er vaak afwijzend tegenover
wanneer hun vrouw hun dochter niet wil laten besnijden (argument: mogelijkheid om een goede huwe-
lijkspartner te vinden), en hebben uiteindelijk vaak de beslissende stem. Zahra Naleie wijst ook op de
grote invloed die de familie in het land van herkomst veelal nog heeft. Verder geeft ze aan dat het feit dat
de religieuze leiders geen heldere boodschap afgeven ten aanzien van meisjesbesnijdenis ook van grote
invloed is op de attitude.
Zowel Zahra Naleie (FSAN) als Alem Desta (VON) hebben de indruk dat er in de laatste jaren verschuivin-
gen te zien zijn in de attitude ten aanzien van meisjesbesnijdenis binnen met name de Somalische
gemeenschap. Er treedt een verschuiving op van infibulatie naar minder zware vormen van besnijdenis,
maar ook in absolute zin neemt besnijdenis af. Binnen de gemeenschappen zijn alle standpunten verte-
genwoordigd: mensen die vast willen houden aan traditie (infibulatie), mensen die lichtere vormen pro-
moten, en mensen die elke vorm van besnijdenis afwijzen.

Uit het onderzoek in Tilburg komt naar voren dat onder de Somalische vrouwen veel onvrede heerst over
de manier waarop politici en de media het onderwerp meisjesbesnijdenis (en de islam en moslims in het
algemeen) behandelen. Zij ervaren het als kwetsend, voelen zich gestigmatiseerd en schamen zich20.
Ook Zahra Naleie en Alem Desta geven aan dat het van groot belang is aandacht te besteden aan de
reden waarom VGV wordt afgewezen, en de houding die daarbij wordt aangenomen jegens de gemeen-
schappen. Gelijkschakeling met kindermishandeling kan voor de Nederlandse juridische kaders logisch
zijn; het sluit op geen enkele manier aan bij de beleving van meisjesbesnijdenis binnen de gemeenschap-
pen, roept daardoor veel weerstand op, en kan zelfs tot gevolg hebben dat men er niet meer over wil pra-
ten. Aan de andere kant is een eenzijdige nadruk op de gezondheidsaspecten weliswaar effectief waar
het gaat om de bestrijding van infibulatie, maar niet toereikend bij het ter discussie stellen van de lichtste
vormen van meisjesbesnijdenis, waaraan nauwelijks gezondheidsrisico’s kleven. FSAN en VON hechten er
daarom groot belang aan om naast de aandacht voor de gezondheidsaspecten, ook de lichamelijke inte-
griteit, het (seksuele) zelfbeschikkingsrecht en de empowerment van vrouwen centraal te stellen. Dat
impliceert dat de attitude ten aanzien van die onderwerpen van belang is, en waar nodig zal moeten ver-
anderen. Naar die attitudes, en de aanknopingspunten voor verandering daarin, binnen de verschillende
gemeenschappen is voor zover bekend nog geen onderzoek gedaan.

18 Beleidsadvies RVZ, p. 17.
19 Informatie afkomstig van Karin Katier, GG&GD Amsterdam.
20 GG&GD Amsterdam en GGD Hart van Brabant: vrouwelijke genitale verminking nader bekeken, Amsterdam/Tilburg, maart 2005.

2.3. De aanpak van meisjesbesnijdenis voor het nieuwe beleid

2.3.1. Standpunten ten aanzien van meisjesbesnijdenis

Nederland is sinds eind jaren tachtig, toen veel Somalische vluchtelingen naar ons land kwamen, bekend
met meisjesbesnijdenis. Sinds begin jaren negentig besteedt de politiek bij tijd en wijlen aandacht aan
vrouwelijke genitale verminking, en wordt er vanuit belangenorganisaties en zelforganisaties gewerkt aan
de bestrijding van meisjesbesnijdenis.

In 1991 neemt het kabinet het standpunt in dat besnijdenis in Nederland strafbaar is, omdat het onder de
delictsomschrijving van (kinder)mishandeling valt.
In 1992 verscheen het onderzoeksrapport ‘s Lands wijs, ’s lands eer, Vrouwenbesnijdenis en Somalische
vrouwen in Nederland bij het toenmalige Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen, het huidige Pharos.
Naar aanleiding van dit rapport, waarin werd voorgesteld de lichtste vorm van besnijdenis, de clitorale
incisie, toe te staan, is er enige tijd discussie geweest over de vraag of er onderscheid gemaakt zou moe-
ten worden tussen mutilerende en niet mutilerende vormen van besnijdenis. Delen van de Somalische
gemeenschap pleitten ervoor de mildste vorm van meisjesbesnijdenis toe te staan. De Vrouwenraad van
VON was van oordeel dat hiermee de jarenlange strijd van Afrikaanse vrouwen tegen vrouwenbesnijdenis
werd genegeerd, en heeft vanaf het begin krachtig stelling genomen tegen het onderscheid tussen ver-
schillende vormen van besnijdenis. In een ongevraagd advies wijst de VON-Vrouwenraad elke vorm van
besnijdenis af, en verzoekt de Nederlandse regering hetzelfde te doen21.
Uiteindelijk blijft het standpunt van zowel de regering als de diverse medische beroepsgroepen dat alle
vormen van meisjesbesnijdenis worden afgewezen. Het regeringsstandpunt wordt neergelegd in een brief
van de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan de Tweede Kamer22. Ook FSAN stelt
zich momenteel op het standpunt dat alle vormen van meisjesbesnijdenis moeten worden afgewezen.

2.3.2. De aanpak voor 2004 

1992-1999
Het rapport ‘s lands wijs, ’s lands eer had de discussie over meisjesbesnijdenis op gang gebracht, en leidde
tot activiteiten van verschillende organisaties.
In 1993 begon VON met het project Haawa Tako, waarbij vrouwelijke genitale verminking aan de orde
werd gesteld op bijeenkomsten van kadervrouwen uit de Somalische gemeenschap. De voorlichting over
VGV werd in dit project ingebed in de bredere doelstelling: het doorbreken van het isolement van
Somalische vrouwen door het opzetten van vrouwenzelfhulpgroepen op regionaal en lokaal niveau.
Pharos kent sinds 1993 een informatie- en consultatiepunt vrouwenbesnijdenis. Dit is met name gericht
op de deskundigheidsbevordering van (medische) medische professionals ten aanzien van meisjesbesnij-
denis.
FSAN is in 1996 gestart met een tweetalige voorlichtingscampagne over vrouwelijke genitale verminking,
gericht op de Somalische gemeenschap.
Ook binnen de medische beroepsgroepen kwam aandacht voor meisjesbesnijdenis. In 1994 heeft de
Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid richtlijnen uitgebracht hoe medici dienen te
handelen bij een melding van meisjesbesnijdenis in Nederland, zowel bij een mogelijk aanstaande als bij
een al in Nederland verrichte besnijdenis. Ook enkele beroepsorganisaties kwamen met richtlijnen23.
Het beleid van de overheid bestond uit het financieel ondersteunen van projecten, en het uitdragen van
het standpunt dat alle vormen van meisjesbesnijdenis strafbaar zijn.

1999-2004
In 1999 vertelde een Somalische moeder op de radio dat haar dochter was besneden tijdens een vakantie
in Somalië, tegen de wil van de moeder in. Dit radio-interview zorgde voor de nodige ophef, en leidde tot
een hernieuwde belangstelling bij zowel publiek als politiek voor het onderwerp meisjesbesnijdenis24.
Het ministerie van ging over tot financiering van een gezamenlijk voorlichtingsproject van Pharos en
FSAN: Vrouwenbesnijdenis in Nederland, van beleid tot praktijk. In dit project, dat werd uitgevoerd tussen
2000 en 2002, worden voorlichters eigen taal en cultuur en sleutelpersonen uit de Somalische gemeen-
schap geworven en getraind, en vindt deskundigheidsbevordering van professionals plaats.
Samen met Defence for Children International-NL vormden Pharos en FSAN begin 2000 een Platform
Aanpak Vrouwenbesnijdenis, dat onder andere klankbordbijeenkomsten organiseert voor professionals

21 VON: Over de hoofden van Vrouwen, ongevraagd advies n.a.v. het raport “’s Lands wijs, ‘lands eer – Somalische Vrouwen in Nederland”.
Utrecht, oktober 1992.

22 Brief van de Staatssecretaris van WVC aan de Tweede Kamer, 16 maart 1993, kenmerk GGB/HIZ/931 029.
23 Deze richtlijnen maken nog onderdeel uit van het huidige beleid, en worden besproken in hoofdstuk 4.
24 De politieke ontwikkelingen na 1999 komen aan de orde in paragraaf 2.4.1.
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en de Afrikaanse gemeenschap, voor uitwisseling over de nationale en internationale ontwikkelingen.
VON kent sinds 2003 een specifieke programmalijn ‘Trefpunt’, die zich richt op geweld tegen vrouwen.
Trefpunt houdt zich onder meer bezig met informatievoorziening en bevordering van kennisoverdracht;
het uitbrengen van adviezen over geweld tegen vrouwen, vanuit het perspectief van vluchtelingen en
migranten; outreach-werk, voorlichting, counseling, bemiddeling en training; en het slaan van bruggen
tussen maatschappelijke dienstverlening, reguliere gezondheidszorg, beleidsmakers, politici en vluchtelin-
genvrouwen25.
Ook bij Pharos en FSAN is  preventie en voorlichting op het gebied van VGV onderdeel van hun reguliere
takenpakket, waarbij de organisaties veel samenwerken. Daarbij richten ze zich sinds enige tijd ook op
andere risicolanden dan Somalië26.
Pharos fungeert als kenniscentrum (focal point) meisjesbesnijdenis27, en kent Er is specifieke actie onder-
nomen richting jongeren, door middel van en jongerenboard, met een eigen website (No game).
Ook andere organisaties voeren projecten uit om meisjesbesnijdenis te bestrijden, onder meer in het
kader van de subsidieregelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid28.
Sinds 2004 organiseert het ‘Platform 6 februari’29 jaarlijks de dag tegen vrouwelijke genitale verminking
in Nederland.

Verschillende organisaties werken dus al vele jaren aan de bestrijding van alle vormen van vrouwelijke
genitale verminking. Met beperkte budgetten en veel belangeloze inzet vanuit de doelgroep zelf is er het
nodige bereikt. De aanpak richt zich met name op voorlichting en attitudeverandering.

Ook in de periode 1999-2004 bestond het overheidsbeleid met name uit de financiële ondersteuning van
organisaties en projecten. Sinds 2003 is in de Vreemdelingencirculaire een aparte, uitgebreide paragraaf
gewijd aan (dreigende) genitale verminking. Dit maakt onderdeel uit van het staande beleid, en wordt
beschreven in hoofdstuk 4.

2.4. De totstandkoming van het huidige beleid  

In de navolgende paragrafen wordt een chronologisch overzicht gegeven van de verschillende onderzoe-
ken, beleidsdocumenten en reacties daarop. Daarbij wordt globaal aangegeven wat de inhoud van de
genoemde documenten was. Een meer specifieke omschrijving van de inhoud is waar relevant verwerkt
in de beschrijving van het beleid in hoofdstuk 4.

2.4.1. Politieke aandacht van 1999 tot en met 2004 

In 1999 zegt de minister van Justitie in antwoord op kamervragen (gesteld naar aanleiding van de com-
motie rond het radio-interview, zie par. 2.3.2.) toe om een onderzoek te laten uitvoeren naar de omvang
van vrouwenbesnijdenis in Nederland30. Het kabinet komt tot de conclusie dat een dergelijk onderzoek
niet haalbaar is, en organiseert in plaats daarvan een expertmeeting, die in juni 2000 plaatsvindt. Naar
aanleiding van deze bijeenkomst stuurt de Minister van Justitie een jaar later brief aan de Tweede
Kamer31. In deze brief doet hij verslag van de expertmeeting; zet hij het vigerende beleid uiteen, en geeft
hij de voorgenomen beleidsontwikkelingen weer. Het betreft hier met name voorlichtingsactiviteiten

25 Zie voor meer informatie: http://www.vluchtelingenorganisaties.nl/fgm/index.asp
26 Onder meer het Project Krachtig op eigen wijze van Pharos en FSAN: een huis aan huis campagne Meisjesbesnijdenis voor de

Soedanese gemeenschap in Nederland 2005/2006, en het IDIL-project van FSAN, waarbij kennis en ervaring worden overgedragen
aan voorlichters en sleutelpersonen uit andere landen (zie: http://www.fsan.nl/idil.html)

27 Zie voor meer informatie: http://www.meisjesbesnijdenis.nl/focalpoint.html
28 Zie voor een overzicht van gesubsidieerde projecten: www.emancipatieweb.nl
29 Een samenwerkingsverband van Fsan, Defence for Children International, African Sky, Samenwerkende Vluchtelingen Organisaties

Rijnmond, VON, World Population Foundation en Pharos.
30 Zie Aanhangsel van de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten generaal, 1999-2000, nr. 284, p. 587-588.
31 Brief van de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten generaal d.d. 6 juli 2001, Kamerstuk 27 400 VI, nr. 83.

32 Het verslag van dit Algemeen Overleg is vastgesteld op 22 januari 2002; kamerstuk 28 000 VI, nr. 52
33 Anke van der Kwaak, Edien Bartels, Femke de Vries en Stan Meuwese: Strategieën ter voorkoming van besnijdenis bij meisjes, inventa-

risatie en aanbevelingen, SZW, november 2003. Ook aangehaald als VU-onderzoek.
34 Nota-overleg Jeugdzorg 9 februari 2003 (kamerstuk 28 606, nr 15), en Nota-overleg Preventie Volksgezondheid 16 februari 2003

(kamerstuk 22 894, nr. 28).
35 Gewijzigde motie van het lid Arib c.s., Kamerstuk 22 894, nr. 32. Deze motie is op 31 maart 2004 door de Tweede Kamer aangenomen.
36 Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 23 april

2004, Kamerstuk 29 200 XVI / 29 200 VI / 29 200 XV , nr. 231.

zoals ze door VON, FSAN en Pharos zijn en worden uitgevoerd. In deze brief worden geen aanzetten gege-
ven tot wijziging of aanscherping van het beleid. De slotzin van de brief luidt: Het Nederlandse beleid
beoogt door middel van bewustwording op termijn te komen tot uitbanning van vrouwenbesnijdenis in
Nederland.

De brief wordt op 13 december 2001 besproken in een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer32. De
aanwezige kamerleden zijn van oordeel dat het kabinet te weinig doortastend is in de aanpak van meisjes-
besnijdenis, en suggereren een groot aantal concrete maatregelen. In het Algemeen Overleg zeggen de
aanwezige bewindslieden toe een aantal suggesties verder te onderzoeken, of te bespreken met ‘het veld’.

In 2002 geeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van het emancipatiebe-
leid een onderzoeksopdracht aan de Vrije Universiteit tot het doen van een breed juridisch en sociaalwe-
tenschappelijk onderzoek naar de aanpak van genitale verminking van meisjes en vrouwen in een aantal
Europese landen.
In 2002 en 2003 is het – afgezien van een aantal vragen bij de begrotingsbehandeling, met name rond de
strafrechtelijke aanpak - politiek stil rond VGV. Die stilte eindigt wanneer het onderzoek van de VU in
november 2003 verschijnt onder de titel ‘Strategieën ter voorkoming van besnijdenis bij meisjes’33. Het
VVD-kamerlid Hirsi Ali acht de daarin voorgestelde maatregelen volstrekt onvoldoende. Zij betoogt -ove-
rigens buiten het parlement- dat alle meisjes uit de risicolanden jaarlijks een verplicht medisch onderzoek
moeten ondergaan, gericht op de opsporing van vrouwelijke genitale verminking. Binnen het parlement
wordt de discussie over de rol van schoolartsen en de jeugdgezondheidszorg bij de preventie en opspo-
ring  van meisjesbesnijdenis door een aantal andere kamerleden gevoerd tijdens een tweetal nota-over-
leggen34. Vervolgens wordt er door een aantal kamerleden een motie ingediend die de regering oproept
met een voorstel te komen voor de periodieke controle door jeugdartsen c.q. praktijkverpleegkundigen,
onder meer met het oog op het opsporen van strafbare feiten zoals kindermishandeling en meisjesbe-
snijdenis35.

In april 2004 komt het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer met een reactie op het VU-onderzoek36.
In deze brief schetst het kabinet zijn inzet, waarbij het als prioriteiten aangeeft:
- onderzoek naar de omvang van de problematiek;
- versterking van de preventie;
- betere vroegtijdige signalering en interventie;
- meer voorlichting;
- asielbeleid terzake voortzetten;
- internationale inzet handhaven;
- repressieve aanpak;
- het loslaten van het vereiste van dubbele strafbaarheid;
- VGV als onderdeel van de aanpak van huiselijk geweld bij het Openbaar Ministerie;
- Het instellen van een speciale commissie bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) die de

mogelijkheden moet onderzoeken van een effectief controlesysteem en van effectief signaleren,
opsporen en handhaven.

In de brief beschrijft het kabinet het als zijn visie dat vrouwelijke genitale verminking vooral moet worden ge-
zien als bijzondere vorm van kindermishandeling, dit in tegenstelling tot het regeringsstandpunt van 1993,
waarin vrouwelijke genitale verminking primair als een vorm van vrouwenonderdrukking werd gezien.
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Het kabinet benoemt de ouders als eerstverantwoordelijken om meisjesbesnijdenis aan te pakken, met
ondersteuning van de zorg-, hulpverlenings- en onderwijssector.
De gemeenten hebben op basis van de Wet Collectieve Preventie de taak om gezondheidsproblemen bij
risicogroepen te voorkomen; het bestrijden van vrouwelijke genitale verminking maakt daar onderdel van
uit. De taak van de Rijksoverheid is het scheppen van voorwaarden, het faciliteren en stimuleren (o.a. door
wettelijke kaders, onderzoek, financieren van kennisinstituten, stimuleringsbudgetten).
Het kabinet geeft aan de nieuwe aanpak te zullen bespreken met de betrokken instanties, koepels en
migrantenorganisaties. VWS wordt aangewezen als ministerie dat de interdepartementale uitvoering van
de aanpak coördineert.
Afgezien van de financiering van de RVZ-commissie en het onderzoek trekt het kabinet geen extra bud-
get uit voor de genoemde maatregelen. Alles moet uit de bestaande budgetten van de verschillende
instellingen worden betaald.
De brief van april 2004 wordt niet in de Tweede kamer besproken. In de kamer wordt vrouwelijke genitale
verminking pas weer geagendeerd na het aanbieden van de kabinetsreactie op het RVZ-advies in 2005.

2.4.2. Het RVZ-advies

Bij brief van 29 april 200437 verzoekt de Minister van VWS de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg een
bijzondere commissie in te stellen die voor 2004 een advies uitbrengt over een effectieve bestrijding van
vrouwelijke genitale verminking. De minister verzoekt de RVZ tevens een onderzoek uit te voeren naar de
omvang van de problematiek in Nederland.
DE RVZ heeft een commissie ingesteld, bestaande uit negen leden, met elk een relevante expertise, soms
gecombineerd met ervaringsdeskundigheid.
De commissie heeft twee achtergrondstudies laten uitvoeren; een naar de juridische mogelijkheden om
meisjesbesnijdenis te bestrijden38, en een naar de omvang van de problematiek39.
De commissie heeft twee consultatieve bijeenkomsten georganiseerd met mensen uit de betrokken
gemeenschappen (merendeels vrouwen, maar ook mannen); er was een speciale website waarop mensen
hun visie konden geven, en er zijn interviews gehouden met een groot aantal (ongeveer 40) deskundigen
en betrokkenen, waaronder 1 vertegenwoordiger van VON en 1 van FSAN. De commissie heeft een twee-
tal zelforganisaties van Somalische vrouwen bezocht40. Tot slot heeft er literatuurstudie plaatsgevonden.
De commissie heeft al het materiaal waarop haar advies is gegrond neergelegd in een afzonderlijke publi-
catie41.

De RVZ-commissie brengt in maart 2005 haar advies uit. De vraag naar de omvang van de problematiek
wordt beantwoord met de schatting dat in Nederland jaarlijks 50 meisjes worden besneden; van een
daadwerkelijke omvangsmeting is echter geen sprake. Verder wordt aangegeven dat er nog geen sprake
is van een bestendige attitudeverandering. Zie ook hiervoor, paragraaf 2.1. en 2.2.
Ten aanzien van de te nemen beleidsmaatregelen gaat de commissie allereerst in op de suggestie van de
Tweede Kamer om verplichte medische controles van meisjes uit de risicogroepen in te zetten als manier
om het verbod op vrouwelijke genitale verminking te handhaven. De RVZ-commissie komt tot de conclu-
sie dat dit juridisch niet mogelijk is: de overheid heeft geen bevoegdheden om burgers te verplichten
mee te werken aan lichamelijk onderzoek, met als doel besnijdenis vast te stellen. Eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer en lichamelijk integriteit zijn belangrijke grondrechten. Inbreuken hierop zijn
mogelijk, maar alleen op basis van wettelijke bevoegdheden. Het strafrecht voorziet alleen in gedwongen
lichamelijk onderzoek van verdachten, niet van slachtoffers. In het gezondheidsrecht is gedwongen con-
trole alleen mogelijk wanneer iemand mogelijk een gevaar oplevert voor de volksgezondheid, zoals in het

geval van besmettelijke ziekten. Dit alles is in het geval van meisjesbesnijdenis niet aan de orde. Daarmee
is de vraag of de verplichting alleen aan een bepaalde bevolkingsgroep opgelegd kan worden niet meer
aan de orde. Wat voor alle burgers geldt; geldt ook voor bepaalde groepen burgers. De commissie ver-
wijst hierbij naar het verbod op discriminatie.

Nu de juridische bevoegdheid tot het uitvoeren van verplichte jaarlijkse controles ontbreekt, heeft de
commissie de uitvoeringsaspecten en de voor- en nadelen van dergelijke controles niet nader onder-
zocht. In plaats daarvan werkt de commissie een andere strategie uit. De commissie adviseert een groot
aantal maatregelen op een drietal terreinen:
- verbetering van de signalering, opsporing en vervolging;
- verbetering van preventie;
- implementatie.
Onderdeel van de voorgestelde maatregelen is het uitvoeren van een vrijwillig (maar wel standaard)
lichamelijk onderzoek van de uitwendige geslachtsorganen bij alle kinderen in het kader van een drietal
reguliere contacten door de Jeugdgezondheidszorg.

De commissie heeft een globale berekening gemaakt van de extra kosten die gemaakt worden bij imple-
mentatie van haar advies, en schat de commissie de meerkosten voor verbetering van de signalering van
problemen bij de jeugd tussen de 4 en 14 jaar tussen de 10 en 14 miljoen euro42.

2.4.3. Reacties op het RVZ-advies en standpunten NGOs

VON heeft op 21 maart 2005 een ongevraagd advies uitgebracht over het beleid ter bestrijding van vrou-
welijke genitale verminking. In dit ongevraagd advies doet VON een aantal aanbevelingen, onder meer
over het specifiek strafbaar stellen van VGV, en het toekennen van een belangrijke rol aan vrouwen uit de
risicogroepen zelf bij de preventie en voorlichting. Het VON deelt het standpunt van de RVZ dat een –vrij-
willig- lichamelijk onderzoek bij alle kinderen plaats moet vinden, en niet alleen bij kinderen uit de risico-
landen.

Pharos bestempelt het RVZ advies in zijn reactie als een uitstekend en moedig advies, waarin expliciet
wordt gekozen voor het belang van de meisjes en waarin geen plaats meer is voor cultuurrelavistische
vergoelijking. Pharos plaatst twee kanttekeningen. In de eerste plaats wijst Pharos op de spanning tussen
het instandhouden van de vertrouwenrelatie tussen medici en de ouders enerzijds, en de meldplicht
anderzijds. Voorkomen moet worden dat medici zich opsporingsambtenaar gaan voelen, aldus Pharos.
Daarnaast stelt Pharos dat het cruciaal is dat de doelgroep sterk betrokken blijft in het uitbannen van
meisjesbesnijdenis. Het gevaar bestaat dat te eenzijdig wordt gekeken naar het handelen van de
Nederlandse professionele hulpverleners.

Ook een aantal medische beroepsorganisaties heeft gereageerd op het RVZ-advies43. De KNMG en KNOV
geven aan dat preventie, voorlichting en deskundigheid van (medische) professionals prioriteit moet heb-
ben. Zij wijzen een meldplicht voor medische professionals af, met als argument dat dit tot het mijden
van zorg kan leiden, en pleiten in plaats daarvan voor een meldcode. De KNMG beoordeelt het RVZ-voor-
stel voor de uitbreiding van het periodiek geneeskundig onderzoek van de jeugdigen met een lichamelijk
onderzoek als interessant. De AJN heeft echter grote bezwaren tegen de reguliere lichamelijke controle
van alle kinderen. De AJN acht een dergelijke algemene controle niet in overeenstemming met het res-
pecteren van de integriteit van het lichaam, en ziet ook de nodige praktische bezwaren. De AJN vraagt de

37 Deze opdrachtbrief is opgenomen als Bijlage 1 in het RVZ-advies.
38 R.S.B. Kool e.a.: Vrouwelijke Genitale Verminking injJuridisch perspectief, (rechtsvergelijkend) onderzoek naar de juridische mogelijk-

heden ter voorkoming en bestrijding van vrouwelijke genitale verminking, Willem Pompe Instituut, 2005.
39 GG&GD Amsterdam en GGD Hart van Brabant: vrouwelijke genitale verminking nader bekeken, Amsterdam/Tilburg, maart 2005.
40 Blug Lay in Rotterdam en African Sky in Utrecht.
41 Commissie Bestrijding Vrouwelijke Genitale Verminking: Bestrijding vrouwelijke genitale verminking, onderbouwing advies, RVZ,

2005.

42 Opgenomen in de onderbouwing van het advies.
43 Zie onder meer het commentaar van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) van 23

maart 2005, onder de titel ‘Vrouwelijke genitale verminking primair bestrijden met preventie en deskundigheidsbevordering’; het
commentaar van de KNOV (verloskundigen) van 5 april 2005:‘KNOV vindt bij vrouwelijke genitale verminking en andere vormen van
kindermishandeling meldcode beter dan meldplicht’, en de reactie van de AJN (Jeugdartsen).
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emancipatie en empowerment van de betrokken vrouwen onvoldoende aan de orde komt. De Kamer
heeft ook vragen bij het beschikbare budget: is het toereikend, en in hoeverre komt het mede ten goede
aan de zelforganisaties.

De betrokken ministers leggen in hun antwoord nogmaals uit waarom het kabinet tot zijn keuzes
omtrent de medische controles is gekomen, en hoe het door het kabinet ontwikkelde alternatief moet
worden gezien. In de voortgangsrapportages zal worden aangegeven hoe de door het kabinet geschetste
aanpak van risico-analyse via de Jeugdgezondheidszorg in de praktijk uitpakt. Ook moet uit deze rappor-
tage blijken of het bij de beroepsbeoefenaren blijft bij mooie woorden, of dat er gerichte resultaten wor-
den bereikt, aldus het kabinet. De ministers geven in hun antwoord ook aan veel waarde te hechten aan
een actieve betrokkenheid van allerlei minderheden?organisaties. Ze zeggen toe dat het kabinet in de
evaluatie c.q. voortgangs?rapportage die in het voorjaar van 2006 verschijnt, een apart onderdeel zal wij-
den aan de wijze waarop de zelforganisaties betrokken worden bij de uitbanning van het probleem van
vrouwelijke genitale verminking.

2.4.7. Uitvoeringsplannen en implementatie

Op verschillende onderdelen van het beleid zijn uitvoeringsprogramma’s gemaakt. Er is een 3 jarenplan
voor de preventie (Pharos), en de aanpak in de zes concentratiegebieden is uitgewerkt in een landelijk
plan van aanpak en in regionale plannen (Pharos/GGD’s).
Andere maatregelen zijn niet uitgewerkt in (implementatie)plannen. Van deze maatregelen is het ook niet
steeds helder wie verantwoordelijk is voor de implementatie, en hoe de implementatie wordt aangepakt.

In het plan ‘Preventie Vrouwelijke Genitale Verminking, Meerjarenprogramma 2006-2009’ werkt Pharos
zijn eigen taken voor de komende jaren uit: het bieden van ondersteuning in de zes concentratiegebie-
den, het zijn van landelijk kenniscentrum, deskundigheidsbevordering van professionals en voorlichting
van de risicogroepen. De laatste twee taken worden in nauwe samenwerking met FSAN uitgevoerd.

Ten behoeve van de aanpak in de zes concentratiegebieden heeft Pharos een vrij gedetailleerd (concept)
plan van aanpak vrouwelijke genitale verminking opgesteld (oktober 2005). Hierin worden de taken, ver-
antwoordelijkheden en de werkstructuur van de aanpak in de zes concentratiegebieden gedetailleerd
uiteengezet.

De doelstellingen voor de concentratiegebieden worden benoemd:
- goed bereiken van de risico- en doelgroepen,
- deskundigheidsbevordering van professionals,
- vergroten van kennis van intermediaire groepen,
- invoeren van het gespreksprotocol meisjesbesnijdenis,
- aandacht voor VGV in de keten rond kindermishandeling
- meer kennis over aard en omvang van VGV in de concentratiegebieden.

Het project moet uiteindelijk leiden tot een tweeledig eindresultaat:
1. Analyse van geslaagde wijzen van aanpak en voorstel tot verdere uitrol in Nederland.
2. Inzicht in hoe vaak het gemeld is en aangifte is gedaan: het resultaat van de registratie die Pharos ver-

zorgt. Hierbij wordt nogmaals uitdrukkelijk vermeld dat op basis van het project niet gezegd kan wor-
den of vrouwelijke genitale verminking is verminderd of uitgebannen; daarvoor is goed onderzoek
nodig.

Het plan van aanpak sluit af met een checklist voor het opstellen van lokale plannen van aanpak in de zes
concentratiegebieden.

Dit conceptplan is door de Directie Publieke Gezondheid van VWS vertaald naar het Projectplan aanpak
vrouwelijke genitale verminking in de zes concentratiegebieden (25 november 2005). Dit plan is een stuk
beknopter, en zeker op het punt van de benoeming van de te benoemen resultaten bij de verschillende

regering om het door hen ontwikkelde gespreksprotocol bij de besluitvorming en in de voorgestelde
pilots te betrekken44.

2.4.4. Het kabinetsstandpunt van 26 augustus 2005 

Het kabinetsbeleid ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking in Nederland is neergelegd in het
‘kabinetsstandpunt RVZ-advies bestrijding genitale verminking’, d.d. 26 augustus 2005.
De doelstelling van het beleid is het uitbannen van vrouwelijke genitale verminking in Nederland. Het
kabinet blijft, ondanks het advies van de RVZ-commissie, van mening dat specifieke strafbaarstelling van
vrouwelijke genitale verminking niet nodig is om effectief te kunnen vervolgen. Ook het RVZ-advies om
de contactmomenten bij de Jeugdgezondheidszorg uit te breiden met een lichamelijk onderzoek, waarbij
ook de uitwendige geslachtsorganen worden onderzocht, wordt niet overgenomen. Het kabinet wil de
Jeugdgezondheidszorg wel actiever gebruiken voor primaire preventie en vroegtijdige signalering, maar
niet via een lichamelijk onderzoek bij alle kinderen.
In plaats van een meldplicht kiest het kabinet voor een meldcode, die landelijk wordt ingevoerd. Er komt
een intensieve aanpak vrouwelijke genitale verminking in zes regio’s.
Het kabinetsstandpunt sluit aan bij het lopend beleid; de nieuwe maatregelen moeten hier een aanvul-
ling op vormen.
In totaal wordt voor de realisatie van het kabinetsplan ?3 miljoen uitgetrokken, te besteden in 3,5 jaar
(0,86 mln. per jaar). Dit bedrag is bestemd voor de aanpak in de concentratiegebieden. De inzet van
Pharos, NIZW, Rutgers Nisso Groep en anderen moet uit het gewone budget voor deze instellingen wor-
den betaald.
De inhoud van het kabinetsbeleid komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 4.

2.4.5. Reacties op het kabinetsstandpunt

De meeste organisaties hadden hun standpunt reeds kenbaar gemaakt in reactie op het RVZ-advies van
maart 2005. FSAN reageert met een persbericht op het kabinetsstandpunt. In deze reactie geeft FSAN aan
het met het kabinet eens te zijn dat een lichamelijke controle van alle jeugdigen niet nodig is, en dat het
beleid ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking wordt geïntensiveerd, waarbij ook de
Jeugdgezondheidszorg wordt betrokken. FSAN geeft daarbij echter aan geschrokken te zijn van het feit
dat alle preventie-activiteiten worden ingezet binnen de Jeugdgezondheidszorg, en niet binnen de doe-
groepen. Verder acht FSAN het voornemen om asielzoekers te vragen een verklaring af te leggen dat zij-
zelf of hun dochter niet besneden zijn schrikbarend45.

2.4.6. Het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer van september 2005

Het kabinetsstandpunt van augustus 2005 is behandeld tijdens een Algemeen Overleg van de Tweede
Kamer op 29 september 200546. Door de Tweede Kamerleden was er zowel waardering als kritiek voor het
kabinet.
Sommigen vonden de plannen niet ver genoeg gaan, en drongen aan op een verplichte controle onder
de risicogroepen (Hirsi Ali, VVD), of op het overnemen van het advies van de RVZ-commissie tot het aan-
bieden van een lichamelijk onderzoek aan alle kinderen via de jeugdgezondheidszorg (Azough,
GroenLinks; Arib, PvdA; Vergeer, SP).
De kamer vraagt meer aandacht voor de rol van zelforganisaties. Ook is er kritiek dat het aspect van

44 AJN: Standpunt van de AJN inzake meisjesbesnijdenis en Jeugdgezondheidszorg, perbericht d.d. 23 maart 2005; en: Reactie op
beleidsadvies speciale commissie van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg met betrekking tot vrouwelijke genitale verminking,
brief van het AJN-bestuur aan minister Hoogervorst (VWS) d.d. 3 mei 2005.

45 FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland): reactie op het kabinetsstandpunt m.b.t. meisjesbesnijdenis. Persbericht d.d. 28
september 2005.

46 Zie: verslag van een Algemeen Overleg, vastgesteld 31 oktober 2005, kamerstuk TK 30 300 XVI, nr. 21.
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MMet betrekking tot vrouwelijke genitale verminking is een groot aantal mensenrechten en internationale
normen van belang. In dit hoofdstuk wordt allereerst een overzicht gegeven van de verdragen en docu-
menten waarin relevante bepalingen zijn te vinden (3.1); daarna worden de verschillende verplichtingen
beschreven (3.2). Tot slot wordt op basis van de inhoud van de verplichtingen een ‘checklist’ met toet-
singsnormen opgesteld, waar het beleid aan getoetst kan worden (3.3).

In deze analyse ligt de focus op de internationale normen; de grondrechten zoals die zijn verankerd in de
Nederlandse grondwet weerspiegelen over het algemeen de internationale mensenrechten.

Er zijn verschillende soorten mensenrechten, onder meer vrijheidsrechten (bijvoorbeeld de vrijheid van
meningsuiting), sociale rechten (het recht op een gezondheid), burgerlijke en politieke rechten.

Mensenrechten zijn vastgelegd in een groot aantal internationale verdragen. Verdragen zijn afspraken
tussen Staten: zij formuleren verplichtingen voor Staten; ander Staten kunnen (al dan niet via een interna-
tionale organisatie als de VN) de Staat aanspreken op nakoming van die verplichtingen. Een groot aantal
Verdragen kent echter ook individuele rechten aan burgers toe. Wanneer burgers hun eigen Staat kunnen
aanspreken op nakoming van de verplichtingen uit een verdrag spreken we van directe werking. Soms
bevatten verdragen ook rechten die niet alleen tegenover de Staat kunnen worden ingeroepen, maar ook
tegenover andere personen of instellingen; in dat geval spreken we van horizontale werking.

Naast de mensenrechten die in verdragen zijn opgenomen, is er ook een groot aantal internationale nor-
men die in zogenaamde consensus-documenten zijn vastgelegd. Er is dan geen sprake van afdwingbare
‘contracten’ tussen staten, maar van een verklaring, een resolutie, of een ander document waarin normen
en verplichtingen worden neergelegd. Hoewel deze verplichtingen minder ‘hard ‘zijn dan die welke in een
verdrag zijn vastgelegd (ze zijn niet juridisch afdwingbaar) is een Staat wel degelijk gebonden aan de
beloftes die hij doet door deel te nemen aan de totstandkoming van dergelijke documenten.

Met enige regelmaat buigen internationale organisaties zich over de vraag of bepaalde mensenrechten in
Nederland in voldoende mate worden geïmplementeerd; of Nederland zijn verplichtingen nakomt.
Daarbij kan het gaan om uitspraken in individuele zaken (bijvoorbeeld van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens), maar ook om een meer algemene toets.

doelstellingen ook veel beperkter dan de opzet van Pharos. Als doel wordt genoemd:‘Voorkomen van
vrouwelijke genitale verminking via een programmatische ketenaanpak in steden met een concentratie
van kinderen uit risicolanden voor vrouwelijke genitale verminking’.

Het landelijke plan van aanpak is nader uitgewerkt in plaatselijke/regionale plannen in de verschillende
concentratiegebieden. In de beschrijving van het beleid in hoofdstuk 4 is het projectplan voor
Amsterdam van maart 2006 meegenomen.

2.4.8. Voortgangsrapportage juli 2006 

In de voortgangsrapportage van juli 2006 geeft het kabinet aan dat de plannen van aanpak in alle regio’s
zijn goedgekeurd, en dat er een start is gemaakt. Zo hebben alle regio’s een coördinator aangesteld. Er
zijn nog geen cijfers beschikbaar. Ook wordt niet aangegeven of er knelpunten zijn in de aanpak in de
regio’s. De toezegging van het kabinet dat in de voortgangsrapportages zal worden aangegeven hoe de
door het kabinet geschetste aanpak van risico-analyse via de Jeugdgezondheidszorg in de praktijk uit-
pakt, en of het bij de beroepsbeoefenaren blijft bij mooie woorden, of dat er gerichte resultaten worden
bereikt, wordt (daarom) nog niet nagekomen.

3. Mensenrechten: 
relevante internationale
normen
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Nederland stelt zich in international verband altijd zeer actief op waar het gaat om mensenrechten van
vrouwen en de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Zo heeft Nederland een belangrijke rol gespeeld
bij de totstandkoming van de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van december 2006 met
betrekking tot geweld tegen vrouwen. Verwacht mag daarom worden dat Nederland er alles aan doet om
zelf de gevraagde inspanningen te leveren, en aan de geformuleerde verplichtingen te voldoen.

3.1. Beschrijving van de belangrijkste bronnen 

3.1.1. Verdragen

Nederland heeft alle relevante internationale verdragen geratificeerd, en geen relevante voorbehouden
gemaakt. Het gaat dan met name om:

• VN- Vrouwenverdrag - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW)

• Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten - International Covenant on Civil and Political Rights
(CCPR)

• Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten - International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights (ICESCR) 

• Rassenverdrag - International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(CERD)

• Kinderverdrag - Convention on the Rights of the Child (CRC)
• Vluchtelingenverdrag - Convention relating to the Status of Refugees
• Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing –

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
• Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens - European Convention on Human Rights (ECHR)
• Europees Sociaal Handvest - European Social Charter (ESC) 

Van verdragen zijn niet alleen de verdragsteksen zelf relevant. Veel verdragen kennen een Verdragscomite
dat de verdragsnormen nader interpreteert en uitlegt in Algemene Aanbevelingen. Daarnaast volgen ver-
dragscomités hoe verdragen in de aangesloten staten worden geïnterpreteerd, en doen daaromtrent aan-
bevelingen. Sommige verdragen kennen daarnaast juridische procedures waarin individuele burgers een
zaak kunnen voorleggen aan een Comité of een internationaal gerechtshof. Ook uit aanbevelingen aan
landen en uitspraken in individuele zaken is af te leiden hoe algemene verdragsnormen uitgelegd moet
worden.

3.1.2. Consensus-documenten

Nederland heeft zich gecommitteerd aan tal van consensus-documenten die relevant kunnen zijn, zoals:
• Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
• Vienna Programme of Action (VDPA), World Conference on Human Rights 1993
• Declaration on the Elimination of Violence Against Women (declaration VAW), UN general Assembly,

1993.
• Declaration of the International Conference on Population and Development (Cairo-Declaration, of

ICPD-Declaration) en Programme of Action of the International Conference on Population and
Development (ICPD Programme of Action) , Cairo 1994

• Copenhagen Declaration on Social Development, World Summit for Social Development  Copenhagen,
1995

• Beijing Declaration en Beijing Platform for Action (Fourth World Conference on Women, 1995)
• Resolution 61/143 of the General Assembly of the United Nations on the Intensification of efforts to eli-

minate all forms of violence against women, 19 December 2006

3.1.3. Internationale beoordeling van de implementatie in Nederland

Regelmatig wordt door internationale organisaties beoordeeld in hoeverre Nederland de internationale
mensenrechtelijke verplichtingen in voldoende mate nakomt. Soms gaat het daarbij om een juridisch bin-
dende toetsing, soms om aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn echter geenszins vrijblijvend; commit-
ment aan verdragen en consensus-documenten impliceert commitment aan de internationale gremia die
nagaan hoe het met de implementatie staat.
De verschillende ‘beoordelingen’ geven niet alleen aan hoe het in Nederland is gesteld met de implemen-
tatie; ze geven vaak ook een nadere interpretatie van internationale bepalingen, toegespitst op de
Nederlandse situatie.
De volgende bronnen zijn vermeldenswaardig:
• Concluding Comments ten aanzien van Nederland van de Toezichthoudende Verdragscomités van het

VN-Vrouwenverdrag (CEDAW), het Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (CCPR), het Verdrag
inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (ICESCR), het Rassenverdrag (CERD) en het
Kinderverdrag (CRC)

• Oordelen (vaak views genoemd) van verdragscomités inzake individuele klachten die zijn ingediend
onder de mensenrechtenverdragen 

• Uitspraken van internationale gerechten, zoals het Europees Hof voor de rechten van de Mens
• Rapportages van internationale organisaties over de stand van zaken ten aanzien van bepaalde men-

senrechten/thema’s, zoals het rapport van de Speciaal Rapporteur Geweld tegen Vrouwen:’Report of
the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk ,mission
to the Netherlands’ van 7 februari 2007

3.2. De relevante bepalingen in internationale documenten

Uit de in de vorige paragraaf genoemde documenten kunnen een groot aantal relevante mensenrechte-
lijke overwegingen en normen worden gedestilleerd. Dit zijn dus normen en overwegingen waar de
Nederlandse overheid zich aan heeft gecommitteerd. Hieronder zijn de belangrijkste rechten op een rij
gezet. Vaak zijn normen en verplichtingen in meerdere documenten opgenomen; soms in dezelfde, soms
in andere bewoordingen. Er kan verschil zitten in de wijze waarop de verplichting van de Staat wordt
geformuleerd. In de onderstaande samenvatting zijn niet alle nuances op dat punt verwerkt; wanneer een
norm in meerdere documenten wordt genoemd, wordt deze slechts eenmaal weergegeven, waarbij door-
gaans wordt gekozen voor die formulering waarbij de verplichtingen van de Staat het meest helder en
uitgesproken zijn geformuleerd.
Het is lastig om een thematische ordening in de relevante mensenrechten aan te brengen. Er zijn men-
senrechten die voor vrijwel iedereen relevant zijn; en rechten die met name zien op de bescherming van
specifieke groepen. Vaak ook zijn algemene rechten nader gespecificeerd voor specifieke groepen. Er zijn
ook meer specifieke rechten, die vaak ook weer zijn uitgewerkt voor verschillende groepen. Iedere inde-
ling is arbitrair. In dit hoofdstuk is een indeling gemaakt die is toegespitst op het thema vrouwelijke geni-
tale verminking.
Begonnen wordt met relevante algemene rechten. Vervolgens bepalingen ten aanzien van de rechten van
vrouwen, de rechten van kinderen, en de rechten van minderheden. Daarna specifieke gezondheidsrech-
ten, en specifieke normen ten aanzien van geweld tegen vrouwen en vrouwelijke genitale verminking.

3.2.1. Relevante ‘algemene’ mensenrechten

Het recht op leven en het verbod van folteringen onmenselijke behandeling
Ieders recht op leven moet worden beschermd door de wet, en niemand mag foltering, of wrede, onmen-
selijke of vernederende behandeling ondergaan. Dit laatste ziet met name op foltering en onmenselijke
behandeling van overheidswege, maar ook het gedogen van en niet voldoende optreden tegen onmen-
selijke of wrede behandeling door anderen kan hieronder vallen. (art 6 en 7 ICCPR, art. 2 en 3 ECHR, art 1
CAT)
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Het recht op persoonlijke vrijheid, privacy en familieleven en het recht op lichamelijke  lichamelijke integriteit
Iedereen heeft het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid, en respect voor zijn privé leven en zijn
familie- en gezinsleven. Ieder mens heeft het recht gevrijwaard te zijn van willekeurige inmenging in zijn
privacy. De overheid mag alleen inbreuk maken op dit recht, wanneer dit volgens de wet gebeurt, en
noodzakelijk is voor (o.m.) het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van
de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Het recht op lichamelijke integriteit wordt in internationale verdragen niet met zoveel woorden genoemd
(in tegenstelling tot de Nederlandse Grondwet, waar het in artikel 11 afzonderlijk wordt gewaarborgd).
Het wordt over het algemeen geacht onderdeel te zijn van de bescherming van de persoonlijke vrijheid.
Veel consensus-documenten, onder andere op het gebied van de gezondheidszorg, refereren impliciet
wel aan het recht op lichamelijke integriteit.
Ten aanzien van het gezinsleven zijn er ook positief geformuleerde normen: de overheid moet beleid en
programma’s formuleren om het gezin/de familie te helpen in zijn ondersteunende, opvoedende en ver-
zorgende rol, met bijzondere aandacht voor de uitbanning van discriminatie van meisjes binnen het gezin.
(Art. 12 UDHR, Art. 9 en 17 ICCPR, art. 5 en 8 ECHR, Beijing Platform for Action)

Vrijheid van godsdienst 
Iedereen heeft het recht op vrijheid van gedachten, levensovertuiging en godsdienst. Deze vrijheid  mag
ingeperkt worden, maar alleen wanneer dat op de wet is gebaseerd, en noodzakelijk is voor de bescher-
ming van de openbare veiligheid, orde, gezondheid of moraal, of de fundamentele rechten en vrijheden
van anderen. Staten moeten de vrijheid van ouders respecteren, en waarborgen dat zij hun kinderen de
religieuze en morele opvoeding kunnen geven in overeenstemming met hun eigen overtuigingen.
De vrijheid van gedachten, levensovertuiging en godsdienst mogen uitdrukkelijk niet worden gebruikt
om discriminatie van vrouwen te rechtvaardigen.
(Art. 18 en 19 ICCPR, GR 28 ICCPR, art 9 ECHR)

Verbod van discriminatie
Gelijkheid en het verbod van discriminatie is een van de belangrijkste mensenrechten, en komt in een
groot aantal documenten terug. Dat begint met artikel 1 van de Universele verklaring van de rechten van
de Mens: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’.
Iedereen die binnen het grondgebied van een Staat verblijft en aan zijn rechtsmacht is onderworpen
moet gebruik kunnen maken van zijn fundamentele rechten en vrijheden, zonder enig onderscheid op
welke grond ook, zoals geslacht, ras, huidskleur, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale
of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, welstand, geboorte of enige
andere omstandigheid.
Het verbod van discriminatie is voor specifieke groepen nader uitgewerkt (zie volgende paragrafen).
(Art. 1 UDHR, art. 2 ICCPR, art. 14 ECHR)

Het recht op participatie van individuen en groepen  
Het recht van individuen (ook expliciet vrouwen, jongeren, adolescenten, ouders, families, mensen beho-
rende tot minderheden) en groepen (waaronder ook expliciet vrouwenorganisaties) om deel te nemen in
het beslissingsproces dat hun eigen ontwikkeling of gezondheid kan raken moet een integraal onderdeel
zijn van alle beleid dat door de overheid wordt ontwikkeld. Dat geldt ook voor beleid dat wordt ontwik-
keld om uitvoering te geven aan mensenrechtelijke verplichtingen. Zij moeten worden betrokken bij de
planning, implementatie en monitoring van beleid en programma’s die hen direct raken.
Ook in ruimere zin moet er sprake zijn van een breed gebaseerde participatie en betrokkenheid van de
‘civil-society’ in de formulering en implementatie van beslissingen die het functioneren en  het welvaren
van de samenleving bepalen. Het is van belang de mogelijkheden, talenten en ervaringen van kwetsbare
en achtergestelde groepen te erkennen en hen in staat te stellen een positieve bijdrage aan de samenle-
ving te hebben. Maatschappelijke organisaties die kwetsbare en achtergestelde groepen vertegenwoordi-
gen, vrouwengroepen en andere NGOs moeten worden betrokken bij de formulering, implementatie en
uitvoering van strategieën, plannen, beleid , programma’s en projecten die zich richten op bevolkings- en
ontwikkelings onderwerpen, inclusief migratie. Ook diverse zelforganisaties moeten hier nauwer bij wor-

den betrokken. Het doel is een effectief partnerschap tussen alle overheidsniveaus en de volle breedte
van NGOs en zelforganisaties.
(GR 24 CEDAW, GR 14 ICESCR, art. 5 CRC, par. 4.12, 13.5., 15.7. en 15.11. ICPD Programme of Action,
Copenhagen Declaration, Beijing Platform for Action)

Ondersteuning van organisaties
Er moet alles aan worden gedaan om de uitbreiding en versterking van zelforganisaties en belangenorga-
nisaties van vrouwen, jongeren en van (andere) kwetsbare en achtergestelde groepen aan te moedigen.
Dit vereist: het aanmoedigen en ondersteunen van de oprichting en ontwikkeling van organisaties, in het
bijzonder onder kwetsbare en achtergestelde groepen; regelingen, institutionele structuren en inspraak-
en overlegmechanismes om deze organisaties te betrekken bij de ontwikkeling, implementatie en moni-
toring van beleid; het ondersteunen van capacaty-building-programma’s op essentiële gebieden (partici-
patieve planning, analyses, onderzoek, belangenbehartiging); het ter beschikking stellen van middelen,
door middel van subsidies, technische en administratieve ondersteuning voor initiatieven op gemeen-
schaps-niveau; het versterken van netwerken en uitwisseling tussen organisaties. De overheid moet er
(naast internationale organisaties) voor zorgen dat er - indien haalbaar en wanneer er om wordt
gevraagd- toereikende financiële en technische bronnen en informatie, nodig voor een effectieve partici-
patie van NGOs in het onderzoek, het ontwikkelen, de implementatie, de monitoring en evaluatie van
bevolkings- en ontwikkelings-activiteiten, beschikbaar komen voor de non-gouvernementele sector, op
zo’n manier dat de autonomie van de organisaties niet in het gedrang komt. De overheid moet er voor
zorgen dat NGOs en hun netwerken hun autonomie kunnen bewaren, en hun capaciteit kunnen verster-
ken, door geregeld overleg en consultatie, passende training en externe activiteiten, en dus een grotere
partner-rol kunnen spleen op alle niveaus.
(par. 4.12, 13.5., 15.7. en 15.11. ICPD Programme of Action, Copenhagen Declaration, Beijing Platform for
Action)

3.2.2. Mensenrechten van vrouwen

Algemeen
Mensenrechten van vrouwen en kinderen zijn een onvervreemdbaar, integraal en onafscheidelijk deel van
de universele mensenrechten. Het volledige en gelijke genot van alle mensenrechten en fundamentele
vrijheden door vrouwen en meisjes is een prioriteit voor overheden, en is essentieel voor de vooruitgang
van vrouwen.
(Beijing Platform for Action)

Verbod van discriminatie van vrouwen; uitbanning vooroordelen
Staten hebben de verplichting alle discriminatie van vrouwen uit te bannen. Dit betreft zowel discrimina-
tie door de overheid en publieke organisaties, als door andere organisaties en particulieren.
Wanneer de Staat niet adequaat handelt ten aanzien van schendingen van rechten die gebaseerd zijn op
het VN-Vrouwenverdrag door privé-personen, is de Staat verantwoordelijk voor deze schendingen.
Adequaat handelen betekent dat de Staat schendingen moet voorkomen (preventie), onderzoeken en
bestraffen, en compensatie moet bieden 
De Staat moet alle passende maatregelen nemen om het sociale en culturele gedragspatroon van de
man en de vrouw te veranderen ten einde te komen tot de uitbanning van vooroordelen, van gewoonten
en van alle andere gebruiken, die zijn gebaseerd op de gedachte van de minderwaardigheid of meerder-
waardigheid van één van beide geslachten of op de stereotiepe rollen van mannen en vrouwen. Hiervoor
zijn veranderingen in kennis, attitude en gedrag van zowel mannen als vrouwen noodzakelijk. De over-
heid moet stappen nemen opdat traditie, religie en uitingen daarvan geen basis zijn voor discriminatie
van meisjes.
(art. 1, 2, 5a  CEDAW, GR 19 CEDAW, par. 4.24. ICPD Programme of Action, Beijing Platform for Action)

Verbetering van de positie en empowerment van vrouwen
De Staat is verplicht maatregelen te nemen om de volledige ontwikkeling en vooruitgang (positieverbe-
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tering) van vrouwen te waarborgen. De empowerment en autonomie van vrouwen is een hoofddoelstel-
ling en een belangrijke bron van ontwikkeling
Om vrouwen bewust te maken van hun rechten, moet de overheid programma’s voor mensenrechten-
educatie aanmoedigen en coördineren, en samenwerken met plaatselijke en regionale vrouwengroepen,
NGOs, opleiders en de media. De overheid moet passende maatregelen nemen om er voor te zorgen dat
vluchtelingen- en migrantenvrouwen bewust worden gemaakt van hun mensenrechten en de beschikba-
re procedures en regelingen.
De overheid moet NGOs en zelforganisaties aanmoedigen en ondersteunen in hun pogingen negatieve
attitudes en praktijken tegenover meisjes te doorbreken.
Aanvullende financiering is nodig voor actieprogramma’s om de positie en empowerment van vrouwen
te verbeteren.
(art. 3 CEDAW, par. 4.1. en 13.18. ICPD Programme of Action, Copenhagen Declaration, Beijing Platform for
Action)

Gender Impact Analyse
De overheid moet er voor zorgen dat er, voordat er beleidsbeslissingen worden genomen, een analyse
van hun effect op vrouwen, respectievelijk mannen is uitgevoerd. De overheid moet haar beleid geregeld
toetsen, en evalueren of vrouwen profiteren van de ontwikkeling.
(Beijing Platform for Action)

Zie voor gezondheidsrechten van vrouwen par. 3.2.5, en voor de bescherming tegen geweld tegen vrou-
wen par. 3.2.6.

3.2.3. Rechten ter bescherming van kinderen

In alle handelingen betreffende kinderen, of deze nu wordt gepleegd door publieke of private welzijnsin-
stanties, gerechten, administratieve autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de moeten de belan-
gen van het kind de eerste overweging vormen.
(art. 3 CRC)

Teneinde de doeltreffende uitoefening te waarborgen van het recht van kinderen en jeugdige personen
op te groeien in een omgeving die de volledige ontwikkeling van hun persoonlijkheid en van hun fysieke
en geestelijke capaciteiten bevordert, moeten Staten, rechtstreeks of in samenwerking met openbare of
particuliere instanties, alle passende en noodzakelijke maatregelen nemen om (onder meer) te waarbor-
gen dat kinderen en jeugdige personen, met inachtneming van de rechten en plichten van hun ouders,
beschikken over de verzorging, de ondersteuning, het onderwijs en de opleiding die zij nodig hebben en
om kinderen en jeugdige personen te beschermen tegen verwaarlozing, geweld of uitbuiting.
(art. 17 ESC)

De Staat moet het kind beschermen tegen elke vorm van mishandeling door ouders of door
een derde die de zorg over het kind heeft. De Staat moet doelgerichte sociale programma’s
opzetten om misbruik te voorkomen en om hulp te bieden aan slachtoffers. Deze sociale programma’s
moeten voorzien in de nodige ondersteuning van het kind en van degenen die de zorg voor het kind
hebben, alsmede in andere vormen van voorkoming van en voor opsporing, melding, verwijzing, onder-
zoek, behandeling en follow-up en, indien van toepassing, voor inschakeling van rechterlijke instanties.
De Staat is verplicht kinderen die het slachtoffer zijn geworden van o.m. verwaarlozing of mishandeling
een passende behandeling te bieden die hun herstel en herintegratie in de samenleving bevordert.
(art. 19 en 39 CRC)

Zie voor specifieke gezondheidsrechten van kinderen par. 3.2.5.

3.2.4. Rechten ter bescherming van minderheden en vluchtelingen

Verbod van discriminatie op grond van ras, etniciteit, nationaliteit, verblijfsstatus
Het algemene discriminatieverbod is ten aanzien van rassendiscriminatie uitgewerkt in het CERD. De
Staat is verplicht rassendiscriminatie in al haar vormen te verbieden en uit te bannen en het recht van een
ieder, zonder onderscheid naar ras, huidskleur of nationale of etnische afstamming, op gelijkheid voor de
wet te verzekeren. Dat geldt onder meer voor het recht op veiligheid van de persoon en de bescherming
door de Staat tegen geweld of lichamelijk letsel, politieke en burgerlijke rechten (waaronder het recht op
vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; het recht op vrijheid van mening en meningsuiting), eco-
nomische, sociale en culturele rechten (waaronder het recht op openbare gezondheidszorg en genees-
kundige verzorging).
(art. 5 CERD)

Beleid afstemmen op specifieke behoeften; bescherming van vluchtelingen
De overheid moet zijn sociaal beleid afstemmen op de specifieke behoeften van vluchtelingen, ontheem-
den en asielzoekers, gedocumenteerde migranten en ongedocumenteerde migranten.
De Staat moet waarborgen dat er adequate bescherming is, inclusief trauma-behandeling en counseling,
voor extra kwetsbare vrouwen, waaronder vrouwelijke vluchtelingen.
De Staat moet waarborgen dat kinderen die asiel zoeken of een vluchtelingenstatus hebben passende
bescherming en humanitaire hulp ontvangen. De vluchtelingendefinitie moet leeftijds- en gender-sensi-
tief worden geïnterpreteerd, waarbij de specifieke vluchtmotieven en vluchtmanieren van kinderen in
aanmerking worden genomen.
(GR 24 CEDAW, art. 22 CRC, Copenhagen Declaration)

Recht op eigen cultuur; diversiteit
Daar waar etnische, religieuze of linguïstische minderheden bestaan, mogen personen die tot een derge-
lijke minderheden behoren niet het recht worden ontzegd om, in gemeenschap met andere leden van
hun groep, hun eigen cultuur te genieten, hun eigen religie te beoefenen, of hun eigen taal te gebruiken.
Culturele, etnische en religieuze diversiteit moet worden erkend en gerespecteerd. Overheidsbeleid en
politieke en sociale processen moeten proberen sociaal verdelende verschillen te overbruggen, uitsluiting
te voorkomen, en onderwijl pluralisme en diversiteit, waaronder culturele en religieuze diversiteit, te res-
pecteren.
(art. 27 ICCPR, Copenhagen Declaration)

3.2.5. Recht op gezondheid

Algemeen
Een ieder heeft het recht om de hoogst haalbare standaard van fysieke en geestelijke gezondheid te
genieten. Een ieder heeft recht op een levensstandaard die adequaat is voor zichzelf en zijn/haar gezin;
dit omvat o.m. de benodigde medische zorg en de noodzakelijke sociale voorzieningen.
Met het oog op een effectieve uitoefening van het recht op bescherming van de gezondheid moeten
Staten, direct of in samenwerking met publieke of private organisaties onder meer maatregelen nemen
om de oorzaken van slechte gezondheid weg te nemen, en voorzien in educatieve en adviserende facili-
teiten voor de bevordering van de gezondheid 
(art. 25 UDHR, art. 12 ICESR, art. 11. ESC) 

Gezondheid van vrouwen en meisjes
Vrouwen hebben recht op het genot van de grootst mogelijke mate van lichamelijke en geestelijke
gezondheid. Gezondheid is een staat van volledige lichamelijk, geestelijk en sociaal wel-zijn; en niet
slechts de afwezigheid van ziekte of gebrek. De gezondheid van vrouwen omvat hun emotionele, sociale
en lichamelijke wel-zijn, en wordt bepaald door zowel de sociale, politieke en economische context van
hun leven, als door biologische factoren.
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De expliciete erkenning en bevestiging van het recht van alle vrouwen op de zeggenschap over alle
aspecten van hun gezondheid, inclusief hun eigen vruchtbaarheid, is de basis voor hun empowerment.
Ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen kunnen een negatief effect hebben op de
gezondheid van vrouwen. Geweld tegen vrouwen raakt de gezondheid van vrouwen; vrouwelijke genitale
verminking draagt een groot risico op sterfte en blijvende gezondheidsschade.
Staten dienen een gender-perspectief centraal te stellen en te integreren in alle beleid, plannen, program-
ma’s en onderzoeken die de gezondheid van vrouwen raken, en vrouwen te betrekken in de planning,
implementatie en monitoring van dergelijk beleid en programma’s, en in het aanbieden van  gezond-
heidsvoorzieningen aan vrouwen. De overheid moet gender-sensitief en op vrouwen gericht gezond-
heids-onderzoek, - behandeling en technologie bevorderen.
De overheid moet preventieve programma’s die de gezondheid van vrouwen bevorderen versterken. De
overheid moet toegankelijke informatie ontwikkelen en op alle mogelijke manieren verspreiden om te
verzekeren dat mannen en vrouwen, en in het bijzonder jongeren, informatie over hun gezondheid, inclu-
sief seksualiteit en voortplanting, kunnen vergaren, en geïnformeerde en verantwoorde beslissingen kun-
nen nemen. De overheid moet prioriteit geven aan formele en informele educatieve programma’s die
vrouwen stimuleren en in staat stellen om hun eigenwaarde te ontwikkelen, kennis te vergaren, beslissin-
gen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot hun eigen gezondheid; wederzijds
respect te bereiken op het gebied van seksualiteit en vruchtbaarheid. Ook educatie van mannen met
betrekking tot het belang van de gezondheid van vrouwen is van belang. Zowel bij mannen als bij vrou-
wen moet speciale aandacht besteed worden aan programma’s die de uitbanning van schadelijke attitu-
des en praktijken, waaronder VGV, accentueren.
(Art. 12 CEDAW, GR 24 CEDAW, GR 14 ICESR, Beijing Platform for Action)

Gezondheid van kinderen
Kinderen hebben het recht op het genot van de grootst mogelijke mate van gezondheid en op toegang
van het kind en zijn familie tot de essentiële gezondheidvoorzieningen, tot kindvriendelijke informatie
over preventief en gezondheidsbevorderend gedrag. De Staat moet ervoor zorgen dat geen enkel kind
zijn of haar recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden.
In alle beleid en programma’s gericht op de gezondheid van kinderen en adolescenten moet hun belang
op de eerste plaats staan.
Om de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en adolescenten te kunnen volgen, is het noodzakelijk
dat Staten systematisch gegevens verzamelen. Hiervoor moeten mechanismen voor data-verzameling
worden gebruikt, die het mogelijk maken te onderscheiden naar verschillende achtergronden, en naar
verschillende groepen, zoals etnische minderheden of vluchtelingen.
(GR 14 ICESCR, art. 4 en 24 CRC)

Recht op gezondheidszorg 
Het recht op gezondheid omvat de volgende onderling samenhangende en essentiële elementen:
beschikbaarheid; toegankelijkheid; aanvaardbaarheid en kwaliteit. De staat heeft de verplichting om posi-
tieve maatregelen te nemen die het individuen en groepen mogelijk maken en ondersteunen om hun
recht op gezondheid te genieten.
De Staat moet waarborgen dat alle gezondheidsvoorzieningen in overeenstemming zijn met de mensen-
rechten van vrouwen, inclusief het recht op autonomie, privacy, vertrouwelijkheid, informed consent en
keuze.
(GR 14 ICESR, GR 24 CEDAW)

Beschikbaarheid en toegankelijkheid
De Staat moet de toegang tot de gezondheidszorg verzekeren, voor vrouwen op gelijke voet als voor
mannen. De Staat moet zorgen voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van adolescent-sensitieve
gezondheidszorg, inclusief counseling voor seksuele en reproductieve gezondheid.
De Staat is ook verantwoordelijk voor gelijke toegang tot voorzieningen die door derden worden aange-
boden.
Toegankelijkheid heeft vier overlappende dimensies: Non discriminatie, fysieke toegankelijkheid, econo-

mische toegankelijkheid en informatie-toegankelijkheid. De Staat heeft in ieder geval de volgende ver-
plichtingen:
- Voorzieningen moeten (de jure én de facto) voor iedereen toegankelijk zijn, in het bijzonder voor

kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, zonder discriminatie.
- Tijdige toegang tot de gezondheidszorg moet gewaarborgd zijn.
- Voorzieningen moeten –veilig- bereikbaar zijn voor alle groepen van de bevolking; in het bijzonder

voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, waaronder etnische minderheden, vrouwen, kinderen,
adolescenten. Dit geldt ook in de landelijke gebieden. Dit betekent dat voorzieningen op een aanvaard-
bare afstand aanwezig moeten zijn, en er voldoende openbaar vervoer is om ze te kunnen bereiken.

- De Staat moet ervoor zorgdragen dat de toegang tot de gezondheidsvoorzieningen niet wordt belem-
merd door benodigde toestemming van echtgenoot, ouder of (medische) instantie .

- Gezondheidsvoorzieningen moeten voor iedereen betaalbaar zijn. De Staat is verplicht barrières voor
de toegankelijkheid  weg te nemen, waaronder hoge kosten.

- Toegankelijkheid omvat het recht om informatie en ideeën te zoeken, te krijgen en te verstrekken; de
Staat moet sociale barrières voor (reproductieve) gezondheidsinformatie en zorg wegnemen voor ado-
lescenten.

De overheid moet het budget voor eerstelijns gezondheidszorg en sociale voorzieningen verhogen, en
speciale aandacht geven aan de reproductieve en seksuele gezondheid van meisjes en vrouwen, en prio-
riteit geven aan gezondheids programma’s in landelijke en arme stedelijke gebieden.
De Staat moet de gezondheidsvoorzieningen voor vrouwen die worden geboden door publieke, niet
gouvernementele en private organisaties monitoren, teneinde gelijke toegang en de kwaliteit van de zorg
te waarborgen. Het CEDAW-Comité maakt zich zorgen over het gebrek aan informatie in de rapportage
van de Nederlandse Staat aan het Comité over de feitelijke situatie van zwarte-, migranten en vluchtelin-
genvrouwen, onder meer ten aanzien van de toegang tot gezondheidsvoorzieningen.
(GR 14 ICESCR, art. 12 en 14  CEDAW, GR 24 CEDAW, Concluding Observations CEDAW 2001, GR 4 CRC, par.
7.45. ICPD Programme of Action, Beijing Platform for Action)

Aanvaardbaarheid
De Staat moet de toegang tot kwaliteits-gezondheidszorg garanderen, door deze aanvaardbaar te maken,
ook expliciet voor vrouwen. Aanvaardbaar betekent: uitgevoerd op een manier die verzekert dat iedereen
volledig geïnformeerd instemt (informed consent), die de waardigheid respecteert, die vertrouwelijkheid
garandeert en die ontvankelijk is voor (specifieke) behoeftes en perspectieven.
Gezondheidsvoorzieningen moeten respectvol omgaan met de cultuur van individuen, minderheden, vol-
ken en gemeenschappen en moeten gender-sensitief zijn. De staf moet getraind zijn om de specifieke
behoeften van kwetsbare en gemarginaliseerde groepen te onderkennen en hierop in te gaan.
De Staat moet mensen ondersteunen in het maken van geïnformeerde keuzes omtrent hun gezondheid.
Ook kinderen moeten zoveel mogelijk in de gelegenheid worden gesteld hun opinie te geven in zaken die
hen aangaan47; deze opinies moeten meegenomen worden in de afweging. De Staat moet voor adolescen-
ten een veilige en ondersteunende omgeving scheppen, die hen de mogelijkheid biedt deel te nemen aan
beslissingen over hun gezondheid; zij moeten zoveel mogelijk betrokken worden bij het vormgeven van
maatregelen en programma’s die gericht zijn op hun gezondheid, ontwikkeling en/of bescherming. Ook
het recht op privacy en vertrouwelijkheid van adolescenten moet gerespecteerd worden; inclusief vertrou-
welijk advies en counseling ten aanzien van gezondheidskwesties. Gezondheidswerkers moeten de ver-
trouwelijkheid waarborgen, en mogen deze alleen doorbreken na toestemming van de adolescent of in
situaties waarin deze ook bij volwassenen doorbroken zou mogen worden.
(GR 14 ICESCR, CEDAW GR 24, art. 12 CRC, GR 4 CRC)

Kwaliteit van de zorg
De Staat moet zorgdragen voor een gender-sensitieve training, zodat werkers in de gezondheidszorg in
staat zijn zaken rond de gezondheid van vrouwen in het algemeen, en de gezondheids-gevolgen van
seksespecifiek geweld in het bijzonder, te onderkennen en hiermee om te gaan. De Staat moet waarbor-

47 Art. 12 CRC beperkt dit overigens niet tot hun gezondheid
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gen dat de opleidingscurricula van professionals in de zorg samenhangende, verplichte cursussen bevat-
ten over de gezondheid van vrouwen en mensenrechten, in het bijzonder seksespecifiek geweld.
(GR 24 CEDAW, 14 ICESCR)

Seksuele en reproductieve rechten
Reproductieve gezondheid betreft het volledige lichamelijke, mentale en sociale welzijn (en dus niet
alleen de afwezigheid van ziektes of gebreken) met betrekking tot alles wat te maken heeft met het
voortplantingssysteem en zijn functies en processen. Seksuele gezondheid impliceert dat mensen in staat
zijn om een bevredigend en veilig seksleven te hebben, en dat zij de mogelijkheid hebben zich voort te
planten, en de vrijheid om te beslissen of, wanneer en hoe vaak zij dat willen doen. Reproductieve
gezondheidszorg draagt bij aan de reproductieve en seksuele gezondheid, door het voorkomen en oplos-
sen van problemen.
De Staat moet preventieve, promotionele en herstellende actie ondernemen om vrouwen te beschermen
tegen schadelijke traditionele praktijken en normen die hen hun volle reproductieve rechten onthouden.
De Staat moet zorgen dat alle barrières voor toegang van vrouwen en adolescenten tot eerstelijns voor-
zieningen op het gebied van family-planning en seksuele en reproductieve rechten zijn weggenomen, en
dat er tijdige toegang is. De Staat moet zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare voorzieningen voor
seksuele en reproductieve gezondheid, die de privacy en vertrouwelijkheid respecteert. Reproductieve
gezondheidzorg moet onder andere bieden: informatie, educatie en counseling op het gebied van seksu-
aliteit en reproductieve gezondheid. Ook actieve ontmoediging van schadelijke praktijken als vrouwelijke
genitale verminking moet een integraal onderdeel zijn van de eerstelijns gezondheidszorg, inclusief
reproductieve gezondheidszorg programma’s. Voorzieningen moeten sensitief zijn voor de behoeften van
individuele vrouwen en adolescenten, en tegemoetkomen aan hun vaak machteloze situatie, met speciale
aandacht voor slachtoffers van seksueel geweld.
(GR 24 CEDAW, GR 14 ICESCR, GR 4 CRC, par. 7.2, 7.6. en 7.11. ICPD Programme of Action, Beijing Platform
for Action).

Er moet speciale aandacht besteed worden aan de educatie van adolescenten op het terrein van family
planning en seksuele en reproductieve rechten.
Seksualiteit en gender-verhoudingen zijn nauw verbonden. Gelijkwaardige verhoudingen tussen mannen
en vrouwen op het gebied van seksuele relaties en voortplanting, inclusief het volledige respect voor de
integriteit van het menselijk lichaam, vereist onder meer wederzijds respect. Het is essentieel om de com-
municatie tussen mannen en vrouwen over seksualiteit en reproductieve gezondheid te verbeteren. De
Staat moet aandacht geven aan de promotie van wederzijds respect en gelijkwaardige genderrelaties; in
het bijzonder in de educatie van adolescenten, zodat ze op een positieve en verantwoordelijke manier
met hun seksualiteit kunnen omgaan.
(Art. 5, 10 en 12 CEDAW, GR 24 CEDAW, par. 4.24, 7.3. en 7.34. ICPD Programme of Action, Beijing Platform
for Action)

Participatie en gezondheid
Regeringen moeten de participatie van de samenleving in de planning van gezondheidsbeleid waarbor-
gen. De overheid moet structuren opzetten om NGOs, en in het bijzonder vrouwen NGOs, en andere orga-
nisaties die werken aan het verbeteren van de gezondheid van vrouwen en meisjes, te ondersteunen en
betrekken bij het ontwikkelen en implementeren van het overheidsbeleid en programma’s. De eindver-
antwoordelijkheid om volledige, veilige en toegankelijke seksuele en reproductieve gezondheidszorg
voorzieningen te bieden ligt bij de overheid; de betrokkenheid van NGOs is aanvullend.
De overheid moet NGOs werkzaam op het gebied van gezondheid van vrouwen ondersteunen, en helpen
om netwerken te ontwikkelen, gericht op de verbetering van de afstemming en samenwerking tussen
alle sectoren die de gezondheid raken.
(par. 8.7. en 15.6 ICPD Programme of Action, Beijing Platform for Action)

Budget
De overheid moet het budget voor eerstelijns gezondheidszorg en sociale voorzieningen verhogen, en

speciale aandacht geven aan de reproductieve en seksuele gezondheid van meisjes en vrouwen. De over-
heid moet, waar dit passend is, het budget voor investeringen in de gezondheid van vrouwen verhogen.
(Beijing Platform for Action)

3.2.6. Bescherming tegen sekse-specifiek geweld

Algemeen 
Sekse specifiek geweld (geweld tegen een vrouw omdat zij een vrouw is, of geweld dat vrouwen buiten-
proportioneel treft) is een vorm van discriminatie van vrouwen. Geweld tegen vrouwen is een uitdrukking
van historische ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, die hebben geleid tot de
dominantie over en de discriminatie van vrouwen door mannen, en tot de belemmering van de volledige
ontplooiing van vrouwen. Geweld tegen vrouwen is een van de cruciale sociale mechanismen waardoor
vrouwen in een ondergeschikte positie ten opzichte van mannen zijn gedwongen. De Staten moeten
geweld tegen vrouwen veroordelen, en mogen geen gebruiken, traditie of religieuze overweging inroe-
pen om hun verplichtingen tot uitbanning van geweld tegen vrouwen te ontlopen.
Staten moeten passende en effectieve maatregelen nemen om sekse specifiek geweld te bestrijden. De
overheid moet actieplannen ter bestrijding van sekse specifiek geweld ontwikkelen en op alle niveaus
implementeren. Staten moeten voorzover passend voorzieningen ter bevordering van de bescherming
van vrouwen tegen geweld invoegen in reeds bestaande plannen. De Staat moet maatregelen nemen
voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen die extra kwetsbaar zijn voor geweld, zoals (o.m.) vrouwen
behorend tot minderheidsgroepen, vluchtelingenvrouwen, migrantenvrouwen, meisjes.
(GR 19 CEDAW, Declaration VAW, Beijing Platform for Action)

Maatregelen
De maatregelen die ingevolge de internationale normen genomen moeten worden zijn onder te verde-
len in maatregelen op het gebied van signalering en onderzoek, preventieve maatregelen (inclusief attitu-
deverandering), wettelijke maatregelen (waaronder strafbaarstelling) en handhaving, beschermende
maatregelen, en overige maatregelen.

Signalering en onderzoek
Staten moeten bewerkstelligen dat er statistieken worden samengesteld en onderzoek wordt gedaan
naar het vóórkomen, de aard, ernst, oorzaken en gevolgen van de verschillende vormen van sekse-speci-
fiek geweld, en over de effectiviteit van maatregelen om sekse-specifiek geweld te voorkomen en te
bestrijden. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden naar sekse, leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau,
sociale status en verblijfsstatus van de slachtoffers en plegers. De overheid moet de resultaten van onder-
zoeken en studies wijd verspreiden.
(GR 19 CEDAW, Concluding Comments CEDAW 2001, Declaration VAW, Beijing Platform for Action, Special
Rapporteur VAW)

Preventieve maatregelen
De Staat moet preventieve maatregelen nemen ten aanzien van sekse-specifiek geweld. Dit omvat:
- effectieve maatregelen, onder meer op het gebied van educatie en informatie aan het publiek, om atti-

tudes en gebruiken die leiden tot sekse-specifiek geweld te doorbreken. Het gaat daarbij om attitudes
met betrekking tot de rollen en status van mannen en vrouwen, sociale rolpatronen en vooroordelen.

- organiseren en financieren van informatie campagnes en educatie en trainingsprogramma’s om jon-
gens en meisjes, mannen en vrouwen bewust te maken van de effecten van geweld in het gezin, hun
gemeenschap en de samenleving.

- bevorderen van trainingen voor potentiële slachtoffers zodat zij zichzelf en anderen kunnen bescher-
men tegen geweld.

- deskundigheidsbevordering ten aanzien van de oorzaken, achtergronden en gevolgen van sekse-speci-
fiek geweld bij o.a. politie, Openbaar Ministerie, werkers in de gezondheidszorg, maatschappelijk wer-
kers, degenen die te maken hebben met zaken rond minderheden, migratie en vluchtelingen.

(GR 19 CEDAW, Declaration VAW, Beijing Platform for Action)
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Wettelijke maatregelen, handhaving, toegang tot de rechtsgang en schadevergoeding
Met betrekking tot seksespecifiek geweld moeten wetten adequate bescherming bieden aan alle vrou-
wen, en hun integriteit en waardigheid beschermen. De Staat moet effectieve wettelijke maatregelen ter
bestrijding van sekse-specifiek geweld nemen, inclusief wettelijke sancties om het onrecht wat vrouwen
die geweld hebben ondergaan te bestraffen en te herstellen.
Het strafrecht en het strafprocesrecht moeten vrouwen effectieve bescherming bieden tegen, en plegers
vervolgen voor misdaden die gericht zijn tegen vrouwen of die vrouwen onevenredig treffen, ongeacht
de relatie tussen de pleger en het slachtoffer. De overheid moet zorgen voor de nodige voorwaarden en
procedures om slachtoffers aan te moedigen schendingen van hun rechten te rapporteren en aangifte te
doen, vrij van angst voor straf of vergelding
De overheid moet zorgen voor toegang tot adequate (klachten)procedures. Vrouwen die het slachtoffer
zijn van geweld moeten toegang hebben tot gerechtelijke procedures en tot rechtvaardige en effectieve
herstel?mogelijkheden voor het leed dat ze hebben geleden. Dit betreft onder meer civiele mogelijkhe-
den, waaronder schadevergoeding.
Staten moeten vrouwen informeren over hun rechten en juridische mogelijkheden met betrekking tot
het zoeken van genoegdoening. Staten moeten zorgen voor gratis of goedkope rechtshulp.
Staten moeten zorgen voor strategieën om te voorkomen dat slachtoffers van sekse specifiek geweld te
maken krijgen met secundaire victimisatie door wetten, juridische procedures en handhavingspraktijken die
niet gendergevoelig zijn. Zo moet er voor worden gezorgd dat in het binnen het strafproces vrouwelijke ver-
weerders, slachtoffers of getuigen niet worden gediscrimineerd of opnieuw tot slachtoffer worden gemaakt.
Staten moeten in het kader van de aanpak van sekse-specifiek geweld zorgen voor gender-sensitieve trai-
ning van juridische professionals.
(GR 19 CEDAW, Declaration VAW, par. 7.39. ICPD Programme of Action, Beijing Platform for Action)

Beschermende maatregelen
De Staat moet de veiligheid van slachtoffers van sekse-specifiek geweld garanderen, en moet zorgen voor
passende beschermende en ondersteunende gespecialiseerde voorzieningen en bijstand voor slachtof-
fers van seksespecifiek geweld.
Dit omvat:
- goed gefinancierde opvangvoorzieningen (shelters);
- passende gezondheidsvoorzieningen voor slachtoffers van sekse-specifiek geweld en speciaal getrain-

de gezondheidswerkers, gericht op lichamelijk en psychisch herstel;
- medische, psychologische en andere counseling/ advies;
- rehabilitatie;
- ondersteuning bij het verwerven van levensonderhoud en bijstand in de kinderopvang en het levens-

onderhoud voor kinderen;
- bevorderen van trainingen voor slachtoffers zodat zij zichzelf en anderen kunnen beschermen tegen

geweld;
- het verspreiden van informatie over de hulp die beschikbaar is voor vrouwen en gezinnen die het

slachtoffer zijn van geweld.
De voorzieningen moeten leeftijdsadequaat zijn (dus ook voor meisjes) en zowel qua taal als qua cultuur
toegankelijk zijn voor migrantenvrouwen en –meisjes
De voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor vrouwen op het platteland.
(GR 19 en 24 CEDAW, Declaration VAW, Beijing Platform for Action) 

Andere maatregelen
De overheid moet programma’s voor counceling en rehabilitatie van plegers verschaffen, financieren en
bevorderen.
(Beijing Platform for Action)

Participatie en ondersteuning van (vrouwen)groepen
Vrouwenorganisaties spelen een belangrijke rol in de toenemende aandacht voor de aard, ernst en
omvang van de problematiek van geweld tegen vrouwen. De overheid moet deze belangrijke rol in de

bewustwording erkennen, en het werk van de vrouwenbeweging en NGOs faciliteren en versterken, en
op lokaal en nationaal niveau met hen samenwerken.
(Declaration VAW)

Budget
De overhead moet ten behoeve van activiteiten ter bestrijding van geweld tegen vrouwen, inclusief de
implementatie van actieplannen op alle niveaus, vanuit het budget van de centrale overheid toereikende
middelen reserveren, en gemeenschapsmiddelen mobiliseren.
(Declaration VAW, Beijing Platform for Action)  

3.2.7. Specifieke normen met betrekking tot vrouwelijke genitale verminking

Algemeen
In veel landen worden schadelijke praktijken toegepast, bedoeld om de seksualiteit van vrouwen te con-
troleren, waaronder vrouwelijke genitale verminking. VGV leidt tot ernstig lijden, is een groot, levenslang
gezondheidsrisico voor vrouwen, en is een aantasting van mensenrechten. VGV wordt (net als andere vor-
men van geweld tegen vrouwen en andere schadelijke traditionele praktijken) in stand gehouden door
traditionele attitudes waarin vrouwen als minderwaardig worden gezien of waarin ze stereotype rollen
hebben. VGV kan er aan bijdragen dat vrouwen in ondergeschikte posities blijven.
(GR 19 CEDAW, par. 7.35 ICPD Programme of Action)

Maatregelen
De Staat moet passende en effectieve maatregelen nemen om schadelijke traditionele praktijken, die
onder meer de gezondheid van kinderen aantasten, waaronder vrouwelijke genitale verminking uit te
bannen. (GR 14 CEDAW, GR 14 ICESCR, art. 24 CRC, GR 4 CRC)

Deze maatregelen zijn onder te verdelen in maatregelen op het gebied van signalering en onderzoek,
preventieve maatregelen (inclusief attitudeverandering), wettelijke maatregelen (waaronder strafbaarstel-
ling) en handhaving, beschermende maatregelen, en maatregelen die (vrouwen)groepen die actief zijn in
de bestrijding van vrouwelijke genitale verminking ondersteunen.

Signalering en onderzoek
Onder het VN-Vrouwenverdrag en onder het het ICCPR moeten staten informatie aanleveren over het
vóórkomen van vrouwelijke genitale verminking en de maatregelen die worden genomen om VGV uit te
bannen. Het CEDAW-Comité maakt zich zorgen over de beperkte informatie in de rapportage van de
Nederlandse Staat aan het Comité over de vrijwaring van zwarte-, migranten en vluchtelingenvrouwen
van sekse-specifiek geweld, waaronder VGV.
Maatregelen ter bestrijding van VGV kunnen omvatten het verzamelen en verspreiden van data over VGV
(bijvoorbeeld door universiteiten, gezondheidsorganisaties).
(GR 14 CEDAW, Concluding Observations CEDAW 2001, GR 28, ICCPR)

Preventieve maatregelen
Staten moeten preventieve maatregelen ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking nemen,
waaronder:
- zorgen voor de verspreiding van passende informatie over schadelijke traditionele praktijken.
- het faciliteren van de oprichting van multidisciplinaire informatie- en adviescentra over schadelijke tra-

ditionele praktijken, waaronder VGV.
- actieve ontmoediging van schadelijke praktijken als VGV als integraal onderdeel van de eerstelijns

gezondheidszorg, inclusief reproductieve gezondheidszorg programma’s. Er moeten passende strate-
gieën ter uitbanning van VGV worden opgenomen in het nationale gezondheidsbeleid, bijvoorbeeld
door het opnemen van een speciale verantwoordelijkheid van professionals in de gezondheidszorg om
de schadelijke gevolgen van VGV uit te leggen.

- counseling van vrouwen en mannen om de praktijk te ontmoedigen.
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- aanmoedigen van politici, professionals, religieuze en andere leiders in de gemeenschappen (commu-
nity outreach-programma’s), om samen te werken in het beïnvloeden van de attitude ten aanzien van
de uitbanning van VGV, via educatie, counseling, de media en de kunst.

- het opzetten van educatieve campagnes en het ontwikkelen van lesmateriaal, gericht op de bewust-
wording en informatie over de schadelijke gevolgen van bepaalde traditionele praktijken ten aanzien
van meisjes, en op het wijzigen van heersende attitudes en de genderstereotypen die bijdragen aan
het voortbestaan van schadelijke culturele praktijken. Programma’s moeten worden gericht op vrou-
wen en mannen, in het bijzonder ouders. Ook meisjes zelf moeten bewust worden gemaakt.

- zorgen dat schadelijke traditionele praktijken de toegang tot zorg rond de bevalling en family-planning
niet hinderen.

- binnen de asielprocedure bijzonder aandacht besteden aan het feit dat VGV een van de specifieke vor-
men van vervolging is waaraan kinderen bloot kunnen staan, wat de vluchtelingenstatus kan rechtvaar-
digen.

(GR 14 CEDAW, GR 14 ICESCR, GR 4 en 6 CRC, par. 7.6. en 7.40. ICPD Programme of Action, Beijing Platform
for Action)

Wettelijke maatregelen en handhaving
De Staat moet zorgen voor wetgeving die vrouwelijke genitale verminking verbiedt en voor effectieve
handhaving van de wet.
(GR 24 CEDAW)

Beschermende maatregelen
De staat moet zorgen voor passende behandeling en rehabilitatie van meisjes en vrouwen die vrouwelij-
ke genitale verminking hebben ondergaan.
(par. 7.40 ICPD Programme of Action)

Participatie en ondersteuning van (vrouwen)groepen
Vrouwen ontplooien belangrijke activiteiten in het identificeren en bestrijden van vrouwelijke genitale
verminking. De activiteiten van vrouwen en vrouwenorganisaties op nationaal en lokaal niveau, NGOs en
religieuze instellingen, die werken aan de uitbanning van VGV dienen door regeringen krachtig te worden
ondersteund en aangemoedigd.
(GR 14 CEDAW, par. 4.22 ICPD Programme of Action, Beijing Platform for Action)

3.3. Mensenrechten als toetsingsnormen voor het beleid rond Vrouwelijke 
Genitale Verminking 

Het doel van deze analyse is om te toetsen of het beleid ter bestrijding van vrouwelijke genitale vermin-
king voldoet aan de eisen die de internationale, mensenrechtelijke verplichtingen stellen. Doet Nederland
waaraan het zich heeft gecommitteerd?
De vraag of het beleid in overeenstemming is met mensenrechtelijke verplichtingen kan op drie verschil-
lende niveau gesteld worden:
1. Worden de maatregelen genomen waartoe de Staat zich in mensenrechtelijke documenten heeft ver-

plicht? Hierbij wordt nagegaan of het beleid voldoet aan de positief geformuleerde verplichtingen die
in mensenrechtelijke bepalingen zijn neergelegd. Bijvoorbeeld: zorgt de overheid voor adequate
opvang en ondersteuning van slachtoffers, zoals vereist in verschillende internationale documenten?

2. Levert het beleid zelf, en de implementatie ervan, geen schending van mensenrechten op?
Bijvoorbeeld: maakt het beleid ongeoorloofd onderscheid op grond van ras of afkomst, of wordt de
persoonllijke levenssfeer aangetast?

3. Staat in het beleid de mensenrechtelijke benadering centraal en worden mensenrechtelijke principes
nageleefd? Bijvoorbeeld: is er aandacht voor onderliggende discriminatie, en wordt die in het beleid
ook aangepakt; staat empowerment centraal? 

De in de vorige paragraaf beschreven internationale bepalingen waaraan Nederland zich heeft gecom-
mitteerd worden hieronder op deze drie niveaus vertaald naar normen waaraan het beleid ter bestrijding
van vrouwelijke genitale verminking kan worden getoetst.

3.3.1. Worden de vereiste maatregelen genomen? 

Worden die maatregelen genomen waartoe de Staat zich in mensenrechtelijke documenten heeft ver-
plicht?

Preventie
1. Strategieën ter uitbanning van vrouwelijke genitale verminking moeten worden opgenomen in het

reguliere nationale gezondheidsbeleid; actieve ontmoediging van VGV moet een integraal onderdeel
zijn van de eerstelijns gezondheidszorg.

2. De overheid moet ter voorkoming van vrouwelijke genitale verminking doelgerichte sociale program-
ma’s opzetten, die voorzien in ondersteuning van het kind en van degenen die de zorg voor het kind
en haar opvoeding hebben. Dit omvat empowerment trainingen en counseling van mannen en vrou-
wen om de praktijk te ontmoedigen.

3. De overheid moet de oprichting van multidisciplinaire informatie- en adviescentra over vrouwelijke
genitale verminking faciliteren.

4. De overheid moet zorgen voor het opzetten van bewustwordings- en educatieve campagnes en het
ontwikkelen van lesmateriaal, gericht op de bewustwording en informatie over de schadelijke gevol-
gen van bepaalde traditionele praktijken ten aanzien van meisjes, en op het wijzigen van heersende
attitudes en de genderstereotypen die bijdragen aan het voortbestaan van schadelijke culturele prak-
tijken. Programma’s moeten worden gericht op vrouwen en mannen, in het bijzonder ouders. Ook
meisjes zelf moeten bewust worden gemaakt. Ook moeten er educatieve programma’s gericht op het
algemene publiek komen. De overheid moet in samenwerking met vrouwengroepen en NGOs vrou-
wen zorgen voor programma’s voor mensenrechten-educatie, om vrouwen bewust te maken van hun
relevante rechten.

5. De overheid moet politici, professionals, religieuze en andere leiders aanmoedigen om samen te wer-
ken in het beïnvloeden van de attitude ten aanzien van de uitbanning van vrouwelijke genitale ver-
minking.

Juridische bescherming en handhaving
6. Vrouwelijke genitale verminking moet strafbaar zijn.
7. Effectieve handhaving van de wet: de overheid moet gevallen van vrouwelijke genitale verminking

onderzoeken; plegers moeten worden vervolgd en bestraft.
8. Wetten moeten meisjes en vrouwen adequate bescherming bieden tegen vrouwelijke genitale ver-

minking, en hun integriteit en waardigheid beschermen.
9. Er moet voor worden gezorgd dat slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking niet opnieuw wor-

den gevictimiseerd door de strafzaak.
10. Slachtoffers moeten toegang hebben tot adequate (klachten)procedures en rechtvaardige en effec-

tieve herstelmogelijkheden. Slachtoffers moeten de mogelijkheid hebben schadevergoeding te vor-
deren. De overheid moet slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking informeren over hun
mogelijkheden, en zorgen voor goedkope of gratis rechtshulp.

Ondersteuning van slachtoffers
11. De overheid moet zorgen voor leeftijdsadequate, gender-sensitieve en vertrouwelijke medische, soci-

ale en psychologische behandeling en ondersteuning van meisjes en vrouwen die te maken hebben
gehad met vrouwelijke genitale verminking.

12. De overheid moet er voor zorgen dat vrouwelijke genitale verminking de toegang tot zorg rond de
bevalling en family-planning niet hindert.

13. De overheid moet zorgen voor het verspreiden van informatie over de hulp die beschikbaar is voor
meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van vrouwelijke genitale verminking.
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Maatregelen m.b.t. plegers
14. De overheid moet zorgen voor programma’s voor counseling en rehabilitatie van plegers van vrouwe-

lijke genitale verminking.

Toegang voorzieningen
15. De overheid moet ervoor zorgen dat de voorzieningen de jure en de facto voor alle vrouwen en kin-

deren toegankelijk en bereikbaar zijn, ook op het platteland.

Aanvaardbaarheid van voorzieningen
16. De overheid moet de toegang tot voorzieningen aanvaardbaar maken voor vrouwen: informed con-

sent, respect voor de waardigheid, vertrouwelijkheid gegarandeerd, ontvankelijk voor specifieke
behoeftes en perspectieven, gender-sensitief. De staf moet getraind zijn om de specifieke behoeften
van vrouwen en meisjes te onderkennen en hierop in te gaan.

17. De voorzieningen moeten zowel qua taal als qua cultuur toegankelijk zijn voor migranten- vrouwen
en –meisjes; ze moeten respectvol omgaan met de cultuur van minderheden.

Deskundigheidsbevordering
18. De overheid moet zorgen voor deskundigheidsbevordering ten aanzien van oorzaken, achtergronden

en gevolgen van vrouwelijke genitale verminking bij o.a. politie, juridische professionals, werkers in de
gezondheidszorg, maatschappelijk werkers en degenen die werken met migranten en vluchtelingen.
De overheid moet er voor zorgen dat de opleidingscurricula verplichte onderdelen bevatten over de
gezondheid van vrouwen en mensenrechten, in het bijzonder seksespecifiek geweld.

Vormgeving van participatie
19. Het recht van vrouwen en meisjes, en van (vrouwen)organisaties om deel te nemen in het beslissings-

proces dat hun ontwikkeling en/of gezondheid kan raken moet een integraal onderdeel zijn van het
beleid.

Ondersteuning van organisaties 
20. De oprichting en ontwikkeling van zelforganisaties en NGOs die zich bezig houden met de bestrijding

van vrouwelijke genitale verminking (waaronder het werken aan het doorbreken van negatieve atti-
tudes), moeten worden aangemoedigd en ondersteund door: het ondersteunen van capacity-buil-
ding programma’s; subsidies; technische en administratieve ondersteuning; het verstreken van net-
werken en uitwisseling tussen organisaties. Hierbij moet de autonomie van de organisaties gewaar-
borgd zijn.

21. De activiteiten van vrouwen en vrouwenorganisaties op nationaal en lokaal niveau, NGOs en religieu-
ze instellingen, die werken aan de uitbanning van vrouwelijke genitale verminking dienen door de
overheid krachtig te worden ondersteund en aangemoedigd.

Data-verzameling en onderzoek
22. De overheid moet systematisch gegevens verzamelen over de gezondheid en ontwikkeling van kin-

deren, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar verschillende achtergronden.
23. De overheid moet bewerkstelligen dat er statistieken worden samengesteld en onderzoek wordt

gedaan naar het voorkomen, de aard, de ernst, oorzaken en gevolgen van vrouwelijke genitale ver-
minking, en over de effectiviteit van maatregelen om VGV te voorkomen en bestrijden. Gegevens
moeten worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau, sociale status en ver-
blijfsstatus van de slachtoffers en plegers.

24. De overheid moet zorgen voor de brede verspreiding van data en onderzoeksresultaten.
25. Het beleid moet vooraf worden geanalyseerd op het effect voor vrouwen. De overheid moet regelma-

tig evalueren of vrouwen profiteren van het beleid.

Asiel
26. De overheid moet in zijn asielbeleid bijzondere aandacht besteden aan het feit dat vrouwelijke geni-

tale verminking een specifieke vorm van vervolging is waaraan kinderen bloot kunnen staan; en die
de vluchtelingenstatus kan rechtvaardigen.

Budget
27. De overheid moet, waar dit passend is, het budget voor investeringen in de gezondheid van vrouwen

verhogen.
28. De overheid moet voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen vanuit het budget van de rijksover-

heid toereikende middelen reserveren, en gemeenschapsmiddelen mobiliseren.
29. Voor de verbetering van de positie van vrouwen en hun empowerment moet aanvullende financie-

ring gevonden worden.

3.3.2. Schendt het beleid zelf mensenrechten?  

Levert het beleid zelf, en de implementatie ervan, geen schending van mensenrechten op?

Religieuze en culturele vrijheid en waarden
30. De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging mogen slechts ingeperkt worden op basis van de

wet, en voorzover het noodzakelijk is voor de bescherming van meisjes en vrouwen tegen vrouwelijke
genitale verminking.

31. De vrijheid van levensovertuiging en godsdienst mogen niet worden gebruikt om vrouwendiscrimi-
natie te rechtvaardigen; tradities, cultuur en religie mogen niet gebruikt worden om vrouwelijke geni-
tale verminking toe te staan of te billijken.

Gezinsleven, Privacy en lichamelijke integriteit
32. Het recht op privacy, vertrouwelijkheid en lichamelijke integriteit van zowel vrouwen als kinderen

moet gerespecteerd worden.
33. De inmenging in het gezinsleven mag slechts plaatsvinden op basis van de wet, en voor zover het

noodzakelijk is voor de bescherming van meisjes tegen vrouwelijke genitale verminking.

Minderheden
34. Het beleid mag niet discrimineren op basis van ras, taal, godsdienst, nationale afkomst of het behoren

tot een minderheid. Stigmatisering van minderheidsgroepen moet worden voorkomen.

Toegang voorzieningen 
35. De toegang tot voorzieningen mag niet worden belemmerd door toestemming van echtgenoot,

ouder of medische instantie te eisen.

3.3.3. Worden mensenrechtelijke principes nageleefd?

Staat in het beleid de mensenrechtelijke benadering centraal en worden mensenrechtelijke principes
nageleefd?

Mensenrechten van vrouwen en kinderen centraal
36. Het beleid moet erkennen dat vrouwelijke genitale verminking een aantasting van mensenrechten is.

Het volledige en gelijke genot van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden door vrouwen en
meisjes  moet een prioriteit voor de overheid zijn.

37. In het beleid moet het belang van het kind voorop staan.

Sekse-specifiek geweld, gender-perspectief en onderliggende discriminatie
38. Het gender-perspectief moet centraal staan in het beleid, en daarin zijn geïntegreerd.
39. Het beleid moet erkennen dat vrouwelijke genitale verminking een vorm is van sekse-specifiek

geweld (geweld tegen een vrouw omdat zij een vrouw is, of geweld dat vrouwen buitenproportioneel
treft), en daarmee een vorm van discriminatie van vrouwen. Het beleid moet erkennen dat VGV een
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IIn dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe het beleid ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking
er momenteel uitziet. Dit hoofdstuk is in hoofdzaak gebaseerd op het beleid zoals dat in beleidsplannen
en rapportages is vastgelegd. Waar informatie over de uitvoering in de praktijk voorhanden is zijn daar
opmerkingen over toegevoegd; hiernaar is echter geen uitgebreid geen onderzoek gedaan.
Hoewel volgens de plannen de implementatie reeds vergevorderd zou moeten zijn, is dat nog niet ten
aanzien van alle maatregelen het geval. Waar mogelijk wordt aangegeven wat de stand van zaken eind
2006/begin 2007 ten aanzien van de implementatie is.
In dit hoofdstuk wordt alleen het specifieke beleid ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking
beschreven. Wanneer in hoofdstuk 5 wordt getoetst kan ook algemener beleid van belang zijn; waar
nodig wordt daar in dat hoofdstuk aan gerefereerd.

4.1. Doelstellingen, doelgroep en verantwoordelijkheid 

4.1.1. Doelstelling

De doelstelling is het uitbannen van vrouwelijke genitale verminking in Nederland. In het kabinetsstand-
punt wordt expliciet gesteld dat het kabinet er vanuit gaat dat met het pakket van maatregelen vrouwe-
lijke genitale verminking in Nederland binnen afzienbare tijd tot het verleden behoort. Niet wordt aange-
geven wanneer ‘binnen afzienbare tijd’ is; ook wordt niet vermeld hoe gemeten gaat worden of VGV
daadwerkelijk is uitgebannen.

4.1.2. Doelgroep

In het kabinetsstandpunt van 2005 wordt de werkelijke doelgroep (beneficiairs) niet omschreven; noch
voor het beleid als geheel, noch per maatregel. Gesproken wordt van ‘de risicogroepen’. Alle meisjes uit de
risicolanden behoren tot de risicogroep voor vrouwelijke genitale verminking. De meisjes uit de risicolan-
den en hun ouders/families vormen de groep die te maken kan krijgen met VGV, en die dus bereikt zou
moeten worden door het beleid. De groep meisjes die daadwerkelijk slachtoffer wordt van VGV is kleiner
dan de risicogroep: niet alle meisjes uit de risicogroep worden besneden. Cijfers zijn niet bekend; er is (en

uitdrukking is van ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, en in stand wordt
gehouden door traditionele attitudes waarin vrouwen als minderwaardig worden gezien. Het beleid
moet gericht zijn op het veranderen van deze attitudes, en op de sociale en culturele gedragspatro-
nen van mannen en vrouwen die daarop gebaseerd zijn.

Seksuele en reproductieve rechten
40. Het beleid moet expliciet de zeggenschap van alle vrouwen over hun eigen seksualiteit en voortplan-

ting erkennen en respecteren, alsmede het recht op een bevredigend en veilig seksleven.
41. Het beleid moet er rekenschap van geven dat seksualiteit en gender-verhoudingen nauw verbonden

zijn. Het beleid moet gericht zijn op gelijkwaardige verhoudingen tussen mannen en vrouwen op het
gebied van seksuele relaties en voortplanting, inclusief het volledige respect voor de integriteit van
het menselijk lichaam. Dit vereist onder meer wederzijds respect.

Empowerment
42. Het beleid moet er op gericht zijn de volledige ontwikkeling en vooruitgang van vrouwen te verbete-

ren; empowerment van vrouwen moet een hoofddoelstelling van het beleid zijn.

Religieuze en culturele vrijheid en waarden
43. Het beleid moet enerzijds proberen sociaal verdelende verschillen te overbruggen en uitsluiting te

voorkomen, en anderzijds pluralisme en diversiteit, waaronder culturele en religieuze diversiteit,
erkennen en respecteren.

Participatie van organisaties
44. Vrouwen, zelforganisaties en NGOs moeten worden betrokken bij de planning en formulering, imple-

mentatie, uitvoering en monitoring van het beleid en de (uitvoerings)programma’s ter bestrijding van
vrouwelijke genitale verminking.

4. Het beleid ter bestrijding
van vrouwelijke genitale
verminking
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wordt) geen omvangsmeting gedaan. Wel geeft het kabinet aan op basis van de RVZ-rapportage in te
schatten dat jaarlijks 50 minderjarige meisjes in Nederland worden besneden. Zie verder par. 2.1.1.
De adressanten van het overheidsbeleid zijn voor een deel de mensen in de risicogroep (voorlichting bin-
nen de gemeenschappen), en daarnaast met name de medische beroepsbeoefenaren, en in mindere
mate andere professionals zoals  scholen en politie.

4.1.3. Verantwoordelijkheid 

In het kabinetsstandpunt van 2005 wordt bij een aantal maatregelen genoemd wie verantwoordelijk is
voor de uitvoering. Bij een aantal maatregelen wordt dit echter niet aangegeven. In het kabinetsstand-
punt wordt ook niet aangegeven waar de centrale aansturing en verantwoordelijkheid ligt. Op basis van
het eerder geformuleerde beleid mag worden aangenomen dat de centrale coördinatie bij het ministerie
van VWS ligt.

4.2. Maatregelen

4.2.1. Strafwetgeving

Geen specifieke strafbaarstelling
Er is de nodige discussie geweest over de vraag of vrouwelijke genitale verminking als apart delict straf-
baar gesteld zou moeten worden. In 2001 was hier door Tweede Kamerleden op aangedrongen. Het kabi-
net gaf in 2004 aan dat er geen specifieke strafbaarstelling zou komen. De RVZ adviseerde echter om wel
een specifieke strafbaarstelling te introduceren, als gekwalificeerde vorm van mishandeling. Dit als een
heldere publieke normstelling die duidelijk maakt dat meisjesbesnijdenis in alle verschijningsvormen een
fundamentele schending van de mensenrechten is, die bestreden moet worden. Ondanks dit advies blijft
het kabinet van mening dat specifieke strafbaarstelling van vrouwelijke genitale verminking niet nodig is
om effectief te kunnen vervolgen. Dit is ook niet nodig voor een heldere publieke normstelling; die sig-
naalwerking kan volgens het kabinet ook langs andere weg worden verzekerd. De expliciete vermelding
van vrouwelijke genitale verminking in het wetboek van strafrecht waar het gaat om de verlenging van
de verjaringstermijn en het opheffen van het vereiste van de dubbele strafbaarstelling (zie hierna) dragen
daar aan bij.
Dit betekent dat vrouwelijke genitale verminking in Nederland niet als apart delict strafbaar is gesteld.
vrouwelijke genitale verminking wordt gezien als vorm van mishandeling48, en/of als het onbevoegd uit-
oefenen van de geneeskunst. Deze delicten zijn strafbaar gesteld. Alle vormen van meisjesbesnijdenis zijn
strafbaar; hierbij wordt geen onderscheid gemaakt49. In de beoordeling van strafzaken kan wel onder-
scheid gemaakt worden naar de ernst van de mishandeling; voor mishandeling die zwaar lichamelijk let-
sel ten gevolge heeft is de strafmaat hoger (maximaal 4 jaar gevangenisstraf ). Indien de besnijdenis door
een ouder zelf wordt uitgevoerd op de eigen dochter, kan de straf met een derde worden verhoogd50.
Ook in het geval dat de ouders opdracht geven voor een besnijdenis, hiervoor betalen, middelen leveren
waarmee de besnijdenis wordt uitgevoerd en/of meehelpen tijdens de besnijdenis, zijn zij strafbaar. Deze
handelingen worden beschouwd als mededaderschap, uitlokking dan wel medeplichtigheid.

Strafbaarheid van in het buitenland uitgevoerde besnijdenissen
In 2004 heeft de regering het initiatief genomen om ook meisjesbesnijdenis die door Nederlanders en
inwoners van Nederland wordt uitgevoerd buiten Nederland, in Nederland strafbaar te stellen. Daarmee
wordt het mogelijk waarmee het mogelijk in Nederland woonachtige ouders die hun dochter buiten
Nederland laten besnijden in Nederland te vervolgen. Deze wetswijziging is op 1 februari 2006 in werking

getreden51. Met deze wetswijziging wordt vrouwelijke genitale verminking ook expliciet genoemd in het
wetboek van strafrecht als vorm van mishandeling.

Verlenging van de verjaringstermijn voor vrouwelijke genitale verminking
In het kabinetsstandpunt 2005 wordt aangegeven dat, conform het RVZ-advies, de strafrechtelijke verja-
ringstermijn voor vrouwelijke genitale verminking verlengd zal worden, conform de regeling die al geldt
voor seksueel misbruik. Dit houdt in dat de verjaring pas gaat lopen op het moment dat het slachtoffer
meerderjarig wordt. In het kabinetsstandpunt was de wetswijziging voorzien voor 2007. In de voort-
gangsrapportage van 2006 is aangegeven dat de verlenging van de verjaringstermijn zal worden meege-
nomen in een verzamelvoorstel tot partiele wijziging van het wetboek van strafrecht, welk voorstel naar
verwachting eind 2006 ter consultatie aan de Raad van State zal worden voorgelegd.

Opsporing en vervolging
Door Tweede Kamerleden was in 2001 aangedrongen op een actieve opsporing en vervolging van vrou-
welijke genitale verminking, onder meer door het aanstellen van een landelijk officier die (tijdelijk) VGV
gaat opsporen en vervolgen en het uitlokken van een voorbeeldproces.
Het kabinet geeft in 2004 aan dat er geen speciale officieren van justitie voor vrouwelijke genitale ver-
minking komen; wel ligt het in de lijn VGV onder te brengen bij de officieren die ook huiselijk geweld
en/of zeden in hun portefeuille hebben. Aangekondigd wordt dat de minister van Justitie zal het College
van Procureurs Generaal zal vragen te bezien of de bestaande richtlijnen en aanwijzingen toereikend zijn
voor de aanpak van vrouwelijke genitale verminking. Of dit is gebeurd, en wat dat heeft opgeleverd, is
niet bekend. In ieder geval is er geen richtlijn of aanwijzing vanuit het College van PG’s verschenen waarin
VGV wordt genoemd.
In het kabinetsstandpunt 2005 wordt niet meer ineggaan op de opsporing en vervolging; wel op meldco-
de en aangifteplicht (zie hierna).

4.2.2. Medisch (tucht)recht

Artsen en verpleegkundigen die meewerken aan meisjesbesnijdenis, kunnen ook worden berecht op
grond van het medisch tuchtrecht. Sinds begin jaren negentig wijzen alle relevante medische beroepsor-
ganisaties (KNMG (algemeen), KNOV (verloskundigen), NVOG (gynaecologen)) alle vormen van meisjesbe-
snijdenis af. Het KNMG stanpunt van 1992 vermeldt dat artsen niet mee mogen werken aan het uitvoeren
van een mutilerende meisjesbesnijdenis; alle vormen van besnijdenis worden daarbij geacht mutilerend
te zijn. Ten aanzien van de besnijdenis van volwassen vrouwen (vaak reinfibulatie na een bevalling) geldt
dat artsen niet mee mogen werken aan duidelijk mutilerende ingrepen. De arts zal zich in deze gevallen
pimair moeten richten op een vulva-reconstructie en zal dus af moeten zien van herinfubilatie52.
In het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer in 2001 wordt gevraagd om het aanpakken van artsen die
hersteloperaties (reinfibulatie na bevalling) uitvoeren via de wet BIG. Deze suggestie komt niet terug in
latere adviezen en maatregelen.

4.2.3. Meldrecht, meldcode en meldplicht

Naast de vraag of artsen mogen meewerken aan een besnijdenis, speelt de vraag hoe artsen en andere
beroepsbeoefenaren moeten handelen wanneer zij geconfronteerd worden met een uitgevoerde of drei-
gende besnijdenis.
Veel professionals hebben een geheimhoudingsplicht of een beroepsgeheim ten opzichte van hun cliën-
ten. De Wet op de jeugdzorg geeft professionals in de jeugdzorg echter in geval van een vermoeden van
kindermishandeling een meldrecht. Dit meldrecht betekent dat (ook) alle beroepskrachten met een

48 Artikel 300 Wetboek van Strafrecht. Dit artikel stelt mishandeling strafbaar. Opzettelijke benadeling van de gezondheid wordt
expliciet gelijk gesteld met mishandeling.

49 Hierover heeft wel discussie plaatsgevonden, zie paragraaf  2.3.1.
50 Artikel 304 lid 1.

51 Besluit van 9 januari 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 22 december 2005 tot wijziging van
het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima (Stb.
2006, 11), Staatsblad 2006, 23. In casu gaat het om de wijziging van de artikelen 5 lid 1 onder 3 en 5a lid 1 Wetboek van Strafrecht.

52 KNMG: Standpunt inzake vrouwen- en meisjesbesnijdenis, 1992.
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geheimhoudingsplicht -een arts, een hulpverlener, een geestelijke of een politiefunctionaris - het recht
hebben om een vermoeden van kindermishandeling bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling
(AMK) te melden. Voor deze melding hebben zij geen toestemming nodig van de ouders of het kind53.
Artsen zijn daarnaast gebonden aan de meldcode kindermishandeling (KNMG, 2004). Deze bepaalts dat
artsen (ernstige) vermoedens van kindermishandeling mogen melden bij het AMK. Melding moet daarbij
wel gericht zijn op het voorkomen van (meer) schade bij het kind. De arts die voornemens is te melden
aan een AMK dient daarom de volgende aandachtspunten in overweging te nemen alvorens te melden:
- het is niet mogelijk toestemming voor de melding te vragen of te verkrijgen van de minderjarige en/of

de ouders;
- de arts zou in gewetensnood komen wanneer deze het beroepsgeheim laat prevaleren;
- niet doorbreken van het beroepsgeheim kan voor de jeugdige (verdere) ernstige schade opleveren;
- het doorbreken van het beroepsgeheim kan (verdere) ernstige schade aan het kind voorkomen;
- het beroepsgeheim wordt zo min mogelijk geschonden;
- de arts ziet geen andere weg dan doorbreking van het beroepsgeheim om het probleem op te lossen.
Toepassing van deze richtlijn betekent dat in geval van vrouwelijke genitale verminking vaak niet gemeld
zou mogen worden indien de besnijdenis al plaats heeft gevonden: de schade is dan al aangericht, en kan
met de melding niet voorkomen worden.

Het kabinet heeft in 2004 de commissie van de RVZ opdracht gegeven te onderzoeken of het meldrecht
van beroepsbeoefenaren uitgebreid moet worden tot een meldplicht.
De RVZ commissie adviseerde om een middellijke meldplicht op te leggen aan medische beroepsbeoefe-
naren voor (gekwalificeerde vormen van) kindermishandeling (waaronder meisjesbesnijdenis). Daarbij
moeten, in samenspraak met Justitie, criteria opgesteld worden aan de hand waarvan in concrete situaties
beoordeeld kan worden of meldplicht van toepassing is. De commissie adviseerde om vooruitlopend op
de invoering van deze wettelijke meldplicht, de totstandkoming van een eenduidige meldcode voor alle
medische beroepsbeoefenaren (in navolging van de richtlijn voor kindermishandeling in het algemeen)
op geleide van het stappenplan van de Jeugdgezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) zou gevraagd moeten worden om hierin actie te ondernemen.
Van de kant van de medische beroepsbeoefenaren is er weerstand tegen een meldplicht. De KNMG wijst
er op dat in elk geval voorkomen moet worden dat artsen belast worden met opsporingsverantwoorde-
lijkheden. Een opsporingssysteem waarin artsen worden ingeschakeld, legt hen immers een dubbelrol op.
Mede daardoor zal zo'n systeem niet werken. De hoofdtaak van artsen ligt op het gebied van preventie,
voorlichting en begeleiding. De AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland) komt in 2005 met een
gespreksprotocol meisjesbesnijdenis, waarin ook richtlijnen zijn opgenomen wanneer een meisjesbesnij-
denis te melden bij het AMK (een meldcode).

Het kabinet kiest in 2005 niet voor een meldplicht, maar voor een meldcode. Een meldplicht zou volgens
het kabinet teveel negatieve neven-effecten hebben, zoals het mijden van zorg door ouders, het risico
voor juridisering (‘beroepsbeoefenaren kunnen hun handelen laten bepalen door angst voor strafrechte-
lijke vervolging of een andere sanctie bij het niet melden van (een vermoeden van) kindermishande-
ling)54, en een grote stijging van het aantal vals-positieve meldingen. Het kabinet wijst erop dat gebruik
van de meldcode kindermishandeling voor een aantal beroepsgroepen verplicht wordt; een specifiek pro-
tocol/meldcode voor vrouwelijke genitale verminking is hier een verbijzondering van. Het kabinet
bestempelt vervolgens de in het gespreksprotocol meisjesbesnijdenis opgenomen richtlijnen over het
melden van VGV als die bijzondere variant van de meldcode kindermishandeling. Volgens het kabinets-
plan van augustus 2005 wordt de meldcode meisjesbesnijdenis in 2005 landelijk ingevoerd. Het beleid
bevat geen maatregelen voor implementatie van het gebruik van de meldcode buiten de zes concentra-
tiegebieden.
In de praktijk worden de artsen en verpleegkundigen van de Jeugdgezondheidszorg in de zes concentra-
tiegebeden in de loop van 2006 en 2007 geschoold in het werken met het protocol (inclusief meldcode),

waarna protocol en meldcode naar verwachting in de loop van 2007 daadwerkelijk gebruikt gaan worden
binnen deze concentratiegebieden.
In de voortgangsrapportage van juli 2006 gaf het kabinet aan dat wordt onderzocht of het gebruik van
de meldcode kindermishandeling wettelijk verplicht kan worden. In deze voortgangsrapportage staat
ook vermeld dat de gehele Jeugdgezondheidszorg met het gespreksprotocol meisjesbesnijdenis ‘zal gaan
werken’. Daarnaast wordt vermeld dat het verloskundigen en de kraamzorg nu nog vrij staat met de meld-
codes te gaan werken. Het is aan de beroepsgroepen zelf om dit in te voeren. De KNOV (verloskundigen)
komt volgens het kabinet eind 2006 met een meldcode kindermishandeling waaronder ook vrouwelijke
genitale verminking valt. Deze meldcode is in maart 2007 echter nog niet te vinden op de website van
het KNOV.
Over gebruik van de meldcode door anderen, zoals huisartsen en gynaecologen, meldde het kabinet niets.
Geconcludeerd kan worden dat op dit moment nog geen sprake is van landelijke invoering van de meld-
code, noch binnen de Jeugdgezondheidszorg, noch daarbuiten, en dat het ministerie van VWS geen lei-
dende rol neemt ten aanzien van deze landelijke invoering.

4.2.4. Aangifte door AMKs 

In 2004 kondigt het ministerie van VWS aan de AMKs te gaan vragen in zijn taken aandacht te besteden
aan vrouwelijke genitale verminking.
De RVZ-commissie adviseerde om aan de AMKs een aangifteplicht op te leggen bij (vermoedens van) kin-
dermishandeling, waaronder vrouwelijke genitale verminking. Vooruitlopend daarop zou er een meldco-
de voor AMKs moeten komen (wanneer wel en wanneer geen aangifte doen).
Het kabinet kiest niet voor een aangifteplicht voor het AMK; in het belang van het kind moet het AMK
kunnen afzien van aangifte (aangifte, tenzij). Wel geeft het kabinet aan dat het AMK deze afweging trans-
parant en toetsbaar in het dossier moet verwerken.
Het aangiftebeleid van het AMK Amsterdam van april 2006 kent het uitgangspunt dat het AMK alleen
aangifte doet als dit in het belang van het kind is, en dit belang niet via hulpverlening of doorverwijzing
naar de Raad voor de Kinderbescherming gediend kan worden55 (alleen aangifte indien). Het AMK
Amsterdam hanteert de volgende criteria voor het doen van aangifte:
- gerede kans op herhaling
- aangifte is nodig om de zwaarte van de mishandeling voor het kind te erkennen
- bij ernstig en feitelijk waarneembaar letsel (geestelijk en lichamelijk), indien aangifte wenselijk wordt

geacht
- als er een verplichtend karakter voor daderbehandeling moet worden geschapen.
In alle gevallen moet worden bekeken of aangifte niet indruist tegen de belangen van het kind.
In het aangiftebeleid wordt de procedure rond het besluit tot het doen van aangifte en de aangifte zelf
uitgebreid beschreven; hierin is echter niet opgenomen dat een verantwoording omtrent het al dan niet
doen van aangifte in het dossier wordt opgenomen.

Zie voor registratie door AMKs 4.2.7.

4.2.5. Asielbeleid

In de Vreemdelingencirculaire56 is het vreemdelingenbeleid in geval van (dreigende) genitale verminking
opgenomen. Sinds 2003 is hier een aparte, uitgebreide paragraaf aan gewijd. Het beleid komt er op neer
dat meisjes die bij terugkeer naar het land van herkomst een reëel risico lopen op genitale verminking in
aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Voorwaarden zijn dat
de autoriteiten van het land van herkomst onvoldoende bescherming kunnen of willen bieden tegen de
vrouwelijke genitale verminking, en dat er geen vestigingsalternatief is in het land van herkomst. De
ouders en andere kinderen uit het gezin kunnen onder voorwaarden ook in aanmerking komen voor een
verblijfsvergunning.

53 Zie Informatiefolder AMK ‘Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft’.
54 Opmerking MdB: mij is niet duidelijk waarom dit een negatief neven-effect is; het is m.i,. het expliciete doel van een meldplicht dat

het verplichte karakter ervan (inclusief sancties) het handelen van de beroepsbeoefenaren bepaalt).

55 Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam: Aangiftebeleid AMK, april 2006.
56 Vreemdelingencirculaire 2000. De actuele tekst is te vinden www.wetten.overheid.nl
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In de Vreemdelingencirculaire wordt in de hoofdstukken over de verschillende landen aandacht besteed
aan de specifieke situatie met betrekking tot meisjesbesnijdenis: risico’s, bescherming door de overheid
en eventuele vestigingsalternatieven worden hier besproken.

In zijn advies adviseerde de RVZ om te bewerkstelligen dat de GGD nieuwkomers tijdens de eerste medi-
sche screening informeert over het verbod op besnijdenis van meisjes en hen een verklaring ter onderte-
kening aanbiedt waarin zij aangeven: 1) kennis te hebben genomen van het verbod en 2) of hun meerei-
zende dochters (indien van toepassing) besneden zijn in het land van herkomst.
Het kabinet volgt deze aanbeveling gewijzigd. Het kondigt aan nog datzelfde jaar de mogelijkheden te
gaan onderzoeken om asielzoekers uit risicolanden die een beroep doen op bescherming tegen vrouwe-
lijke genitale verminking (en dus niet alle nieuwkomers), een medische verklaring te laten overleggen
waarin wordt verklaard dat zij en/of hun dochters niet zijn besneden. De Tweede Kamer heeft veel vragen
over de bedoeling van deze maatregel, waarop het kabinet antwoordt dat het vooralsnog alleen om een
onderzoek gaat, en dat bescherming het enige doel van de maatregel is57. In juni 2006 laat het Ministerie
van Justitie desgevraagd weten dat er nog geen gelegenheid is geweest het onderzoek te doen, maar dat
het de verwachting is dat het nog in 2006 zal plaatsvinden. Begin 2007 is het onderzoek nog niet afge-
rond.

4.2.6. Inburgering 

In het kabinetsstandpount van 2005 is opgenomen dat vanaf 2006 inburgeringsplichtigen worden geïn-
formeerd over de strafbaarheid van vrouwelijke genitale verminking in Nederland.
In de voortgangsrapportage bericht het kabinet dat per 15 maart 2006 de wet inburgering in het buiten-
land van kracht is. Migranten die naar Nederland willen komen moeten het basisexamen inburgering bui-
tenland doen. In het oefenmateriaal hiervoor wordt aandacht besteed aan de man-vrouw-verhoudingen,
en de strafbaarheid van uit traditie voorkomende geweldsvormen, waarbij vrouwelijke genitale vermin-
king expliciet wordt genoemd. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gebruikt dit leerpakket volgens
het kabinet ook voor uitgenodigde vluchtelingen, en kan ook aan asielzoekers in de centra een inburge-
ringsvoorziening aanbieden.
Ook het examen in het kader van de toekomstige wet inburgering (voor inburgeringsplichtigen die al in
Nederland verblijven) omvat ‘kernwaarden’ omtrent gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het
kabinet geeft niet aan of geweld tegen vrouwen en/of VGV hierin expliciet aan de orde komen.

4.2.7. Onderzoek en registratie

Onderzoek
Het door de overheid geëntameerde onderzoek uit 200358 richtte zich op strategieën ter voorkoming van
de uitvoering van genitale verminking in Nederland. Onderzoek naar de attitude ten aanzien van vrouwe-
lijke genitale verminking binnen de verschillende risicogroepen maakte deel uit van dit onderzoek;
onderzoek naar de prevalentie (omvang) van VGV niet.
De RVZ-commissie kreeg in 2004 een tweeledige onderzoeksopdracht:
a. het onderzoeken van de mogelijkheden van een effectief controlesysteem, en van effectief signaleren,

opsporen en handhaven;
b. het onderzoeken van de omvang van de problematiek.
Het was voor de RVZ-commissie niet mogelijk om binnen de adviestermijn een gevalideerde nulmeting
te doen; er is daarom besloten tot een beperkte, gerichte meting onder professionals in een tweetal ste-
den. Op basis van deze meting komt de RVZ-commissie tot de schatting dat er in Nederland ten minste
50 meisjes besneden worden. Het onderzoek van de RVZ op dit punt kan niet worden bespempeld als
prevalentie-onderzoek. Zie ook paragraaf 2.1.2.

Pharos benadrukt in zijn preventieplan dat het noodzakelijk is dat er gegevens voorhanden zijn om te
kunnen bepalen of er een einde gemaakt is aan vrouwelijke genitale verminking:‘om werkelijk een effect-
meting te kunnen doen, zal er een diepgaander onderzoek moeten worden ingesteld bij de start en na
afloop van de projectperiode’. In het plan van aanpak van Pharos voor de zes regio’s wordt nogmaals uit-
drukkelijk vermeld dat op basis van het project niet gezegd kan worden of vrouwelijke genitale vermin-
king is verminderd of uitgebannen; daarvoor is goed onderzoek nodig.

Registratie
In 2004 gaf het kabinet aan dat, zodra de omvang van de problematiek duidelijk is, zal worden bezien of
aparte registratie van vrouwelijke genitale verminking bij de politie wenselijk is. Hierop is in latere
beleidsstukken niet meer terug gekomen.
In het RVZ advies is wel de aanbeveling opgenomen om meldingen voor meisjesbesnijdenis mee te laten
lopen met het bestaande registratiesysteem van het AMK voor kindermishandeling. Deze aanbeveling
wordt overgenomen door het kabinet. In de voortgangsrapportage 2006 bericht VWS dat aan het AMK
vooralsnog geen opdracht is gegeven om apart op vrouwelijke genitale verminking te registreren.
Vermeld wordt dat Pharos deze registratie zal voorleggen aan de AMKs in de zes concentratiegebieden,
om te bezien of registratie in het huidige registratiesysteem mogelijk is. Het AMK Amsterdam laat bij
navraag medio 2006 weten dat VGV niet apart geregistreerd wordt, maar bij de registratie onder lichame-
lijke mishandeling valt.

In het plan van Aanpak van VWS voor de zes concentratiegebieden is aangegeven dat in de projectfase
wordt geregistreerd:
- het aantal meisjes uit de risicogroep dat is bereikt conform het protocol meisjesbesnijdenis;
- het aantal meisjes waarbij dit heeft geleid tot een melding bij het AMK
- het aantal meisjes waarbij dit heeft geleid tot aangifte
- het aantal meisjes waarbij sprake was van VGV.

In het kabinetsplan van 2005 wordt een jaarlijkse rapportage (vanaf 2006) van de cijfers van vrouwelijke
genitale verminking aan de Tweede Kamer aangekondigd. In de voortgangsrapportage van 2006 zijn nog
geen cijfers opgenomen, omdat vanuit de zes concentratiegebieden nog niet is gerapporteerd (zij zijn
dan nog geen half jaar bezig), en omdat er niet op vrouwelijke genitale verminking geregistreerd wordt
door de AMKs.

4.2.8. Voorlichting gericht op het publiek

De kabinetsbrief 2004 bevat een aantal maatregelen die zien op voorlichting aan een bredere groepe dan
de directe risicogroepen. Zo zet Pharos een jongerenboard op voor discussie over vrouwelijke genitale
verminking onder jongeren, en ontwikkelen de Rutgers Nisso Groep en Pharos samen lesmateriaal voor
scholen.
Het RVZ advies dringt aan op voldoende en regelmatige aandacht voor besnijdenis van meisjes op lande-
lijk niveau vanuit één landelijk kenniscentrum. Meer concreet behelst het RVZ-advies:
- Geef informatie over het verbod en over de intensivering van de handhaving via landelijke media, con-

form de campagne voor kindermishandeling. Informeer ook burgers over het belang van hun alertheid.
- Publiceer jaarlijks cijfers over het aantal meldingen.
- Informeer ouders eenmalig over de intensivering van de aandacht in de JGZ voor de gezondheid van

kinderen in het algemeen en voor kindermishandeling, seksueel misbruik en meisjesbesnijdenis in het
bijzonder.

Het kabinet acht in 2005 een algemene, landelijke voorlichtingscampagne gezien de relatief kleine doel-
groep een te zwaar middel, en neemt dit advies daarom niet over.

4.2.9. Voorlichting aan risicogroepen  

In 2004 kondigt het kabinet aan dat Pharos de nadruk in de voorlichtingsactiviteiten gaat verschuiven
van Somaliërs naar de andere risicogroepen.

57 Kamerstuk 30 300 XVI (begrotingsvaststelling VWS 2006), nr. 21: Verslag van een Algemeen Overleg (29 september 2005), vastgesteld
31 oktober 2005.

58 Anke van der Kwaak, Edien Bartels, Femke de Vries en Stan Meuwese: Strategieën ter voorkoming van besnijdenis bij meisjes, inventa-
risatie en aanbevelingen, SZW, november 2003
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In het RVZ-advies is ook veel aandacht voor voorlichting gericht op bevolkingsgroepen uit de landen
waar meisjesbesnijdenis traditioneel gepraktiseerd wordt. Concrete adviezen:
- Geef informatie over het verbod en over de intensivering van de handhaving, over de gezondheidsrisi-

co’s en over mensenrechten en lichamelijke integriteit.
- Maak het verbod op VGV bespreekbaar binnen de betreffende religieuze gemeenschappen met hulp

van religieuze leiders. Zij kunnen relevante teksten uitleggen en misverstanden over meisjesbesnijdenis
als religieuze verplichting wegnemen.

- Benut voor deze voorlichting de locale en op de doelgroep gerichte media; de moskeeën, bijeenkom-
sten van zelforganisaties en de bestaande contacten met de JGZ.

Daarnaast adviseert de RVZ extra aandacht te besteden aan meisjes die specifiek risico lopen om besne-
den te worden:
- Wijs betrokkenen op gezondheidsrisico’s en geef voorlichting over de gevolgen van overtreding van

het verbod en de sancties. Benut voor deze maatregelen de bestaande contactmomenten.
- Bied ondersteuning aan de ouders om de sociale druk te weerstaan in de vorm van certificaten (voor-

beeld Frankrijk) of steun van opinieleiders en zelforganisaties.
Vanuit de doelgroep zelf worden deze adviezen in grote lijnen onderschreven. VON stelt in reactie op het
RVZ rappport: bij de aanpak van meisjesbesnijdenis moet het grootste accent liggen op preventie en
intensieve voorlichting; gericht op bewustwording en attitudeverandering. Hierbinnen is de actieve rol
van Afrikaanse vrouwen, uit de risicogroepen, een voorwaarde voor de effectiviteit van activiteiten en
maatregelen op dit terrein. VON wijst onder meer op het belang van voorlichting – door deskundige land-
genoten, en in ieder geval in de eigen taal - aan vluchtelingen en migranten bij binnenkomst in
Nederland over de wetgeving en de gezondheidsaspecten van vrouwelijke genitale verminking. Verder
pleit VON voor gerichte gesprekken met gezinnen waarvan de moeder besneden is, en gebruik van
goede en effectieve trainingsmethodieken voor de doelgroep.

Het kabinet zet in het kabinetsstandppunt van 2005 sterk in op preventie via de Jeugdgezondheidszorg
(zie 4.2.10); aan andere vormen van voorlichting aan de risicogroepen wordt weinig aandacht besteed. Er
wordt slechts aangegeven dat er meer en meer gerichte preventieve acties vanuit één landelijk kennis-
centrum (Pharos, kenniscentrum Vluchtelingen en Gezondheid) voor de risicogroepen komen (2005 –
2008). In reactie op het kabinetsstandpunt geeft FSAN aan dat de bestrijding van vrouwelijke genitale
verminking via de Jeugdgezondheidszorg niet ten koste mag gaan van preventiemaatregelen gericht op
de doelgroep.
Pharos benoemt in zijn preventieplan dat de bestrijding van meisjesbesnijdenis complex is. Bestrijding en
preventie vraagt om een brede, gerichte, en interculturele aanpak. Pharos kondigt aan in samenwerking
met FSAN en andere zelforganisaties, zorg te dragen voor voorlichting aan risicogroepen.
In de voortgangsrapportage van juli 2006 meldt het kabinet dat in een bestuurlijk overleg met Pharos en
FSAN afspraken zijn gemaakt: Pharos en FSAN zullen in nauwe samenwerking de opleiding, training, scho-
ling en coördinatie van trainers en voorlichtsters ter hand nemen. FSAN krijgt hiervoor een aanvullende
subsidie waarmee gedurende de projectperiode een medewerker aangesteld kan worden. De inzet van
Pharos en FSAN is met name gericht op de zes concentratiegebieden. In de aanpak in deze gebieden is
wel veel aandacht voor de voorlichting binnen de risicogroepen, ook buiten de Jeugdgezondheidszorg
(zie 4.2.14).

4.2.10. (Jeugd)gezondheidszorg

De ketenaanpak in de jeugd(gezondheids)zorg
In 2004 geeft het kabinet aan te gaan stimuleren dat gemeenten, de zorg en het onderwijs in hun regulie-
re beleids- en uitvoeringstrajecten meer aandacht besteden aan het bestrijden van vrouwelijke genitale
verminking. Dit door VGV op te nemen als onderwerp in het risicoprofiel dat wordt opgesteld in de keten-
aanpak in de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en het onderwijs (operatie JONG).
Ook de RVZ-commissie adviseert ervoor te zorgen dat meisjes die specifiek risico lopen sneller gesigna-
leerd kunnen worden. Er moet voor worden gezorgd dat Jeugdgezondheidszorg-informatie die relevant
is voor het in kaart brengen van het risicoprofiel van de kinderen wordt vastgelegd in het JGZ-dossier, en

dat medische professionals informatie die relevant is voor het opstellen van een risicoprofiel doorgeven
aan de Jeugdgezondheidszorg.
In reactie op het RVZ rapport doet VON de aanbeveling dat indien de moeder is besneden, dit  door de
verloskundige of gynaecoloog moet worden geregistreerd. Deze informatie moet ook worden opgeno-
men in het kind-dossier. Het doel van de registratie is het geven van effectieve hulp en voorlichting.
Registratie moet geen stigmatisering in de hand werken maar een preventief karakter hebben.

In het kabinetsstandpunt 2005 wordt aangegeven dat er nog in 2005 bindende afspraken over goede
ketenzorg komen, waaronder informatieoverdracht ketenpartners jeugdgezondheidszorg.
In de voortgangsrapportage wordt gemeld dat met de KNOV (verloskundigen), Z-org  (zorgondernemers,
waaronder kraamzorg) en GGD Nederland (Jeugdgezondheidszorg) is afgesproken dat deze partijen in
kaart brengen welke informatie nodig is en hoe informatie tussen hulpverleners doorgegeven en
gebruikt kan worden met inachtneming van de regels omtrent bescherming persoonsgegevens. Dit moet
leiden tot een overdrachtsprotocol van verloskundigen en kraamzorg naar de Jeugdgezondheidszorg.
In het Plan van Aanpak van VWS voor de zes concentratiegebieden is opgenomen dat er werkafspraken
komen tussen ketenpartners (inclusief politie en justitie), van vroegsignalering tot vervolging. Het doel
hiervan is versterking van de vroegsignalering en interveniërende aanpak, door casuïstiek te bespreken
en zaken te volgen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van protocollen huiselijk geweld/kindermishan-
deling. Alle individuele gegevens worden in het Elektronisch Kind Dossier JGZ verwerkt.
Het is niet bekend in hoeverre vrouwelijke genitale verminking inmiddels is opgenomen in het risicopro-
fiel dat wordt opgesteld in de ketenaanpak jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs, zoals was
aangekondigd in de kabinetsplannen van 200459.

Lichamelijke controle binnen de Jeugdgezondheidszorg
In het RVZ advies wordt uitgebreid ingegaan op de suggestie van de Tweede Kamer om verplichte medi-
sche controles van meisjes uit de risicogroepen in te zetten als manier om het verbod op vrouwelijke
genitale verminking te handhaven. De RVZ-commissie komt tot de conclusie dat dit juridisch niet moge-
lijk is, net zomin als verplichte medische controle van alle kinderen. Zie voor de argumentie van de RVZ
paragraaf 2.4.2  
De RVZ-commissie adviseert wel tot opname van een –niet verplicht maar wel standaard- lichamelijk
onderzoek, inclusief inspectie van de uitwendige geslachtsorganen, in het uniforme deel van het wettelij-
ke basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg. Doel van het lichamelijk onderzoek moet zijn preventie en
vroegtijdige signalering van gezondheidsrisico’s en –schade. Dit betekent dat alle kinderen op de leeftijd
van 5 à 6 jaar, van 9 à 10 jaar en van 13 à 14 jaar een dergelijk onderzoek zouden krijgen aangeboden, als
geprotocolleerd onderdeel van hun contactmomenten met de Jeugdgezondheidszorg.
In reactie op het RVZ-advies geven zelforganisaties te kennen dat, om stigmatisering tegen te gaan, licha-
melijke controles voor alle kinderen moeten gelden.
Het RVZ-advies om de contactmomenten bij de Jeugdgezondheidszorg uit te breiden met een lichame-
lijk onderzoek wordt niet overgenomen. Het kabinet voert hier twee redenen voor aan. Ten eerste ziet het
kabinet het als een onevenredig zwaar middel: het zou inhouden dat jaarlijks tussen de 550.000 en
600.000 kinderen genitaal onderzocht moeten worden, waarvan volgens de RVZ tenminste vijftig meisjes
een mogelijk risico lopen60. Ten tweede wijst het kabinet op het risico dat bij het vooruitzicht van een
genitaal onderzoek bij alle jeugdigen kinderen niet verschijnen. Het kabinet wil de
Jeugdgezondheidszorg wel actiever gebruiken voor primaire preventie en vroegtijdige signalering (zie
hierna: protocol), maar niet via een lichamelijk onderzoek bij alle kinderen.

Protocol Jeugdgezondheidszorg
De AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland) heeft in 2004 als alternatief voor het toen levende
idee van een verplichte lichamelijke controle een stappenplan opgesteld: ‘voorkomen van meisjesbesnij-

59 Op een informatievraag hierover aan VWS eind september 2006 is geen inhoudelijke reactie verkregen.
60 Opmerking MdB: de RVZ schat dat er jaarlijks tenminste vijftig meisjes daadwerkelijk worden besneden; over het aantal meisjes dat

risico loopt doet de RVZ geen uitspraak. Zie verder onder 2.1.
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denis door samenwerken’61. Het kabinet gaf in 2004 aan dit plan te zullen steunen door te investeren in
opleidingen en protocollen. In uitwerking van het stappenplan heeft de AJN een gespreksprotocol meis-
jesbesnijdenis opgesteld, en in juni 2005 gepubliceerd en verspreid. Het protocol richt zich op de artsen
en verpleegkundigen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Het gespreksprotocol heeft tot
doel “het bieden van handvatten voor professionals voor het bespreken van het onderwerp meisjesbe-
snijdenis ter preventie van meisjesbesnijdenis”. Hierbij wordt opgemerkt dat preventie niet hetzelfde is als
attitudeverandering.“Ook wanneer ouders graag zouden zien dat hun dochters besneden worden, maar
dat niet laten uitvoeren omdat de mogelijkheden ontbreken of omdat vervolging dreigt, is preventie suc-
cesvol”. Attitudeverandering is volgens het protocol wel te prefereren. Ook secundaire preventie, het zo
vroeg mogelijk opsporen van besneden meisjes en het signaleren van de gevolgen van de ingreep om
vervolgens hulp te kunnen bieden is onderdeel van de taken binnen de Jeugdgezondheidszorg.
Het gespreksprotocol geeft allereerst informatie over meisjesbesnijdenis (vormen, achtergronden,
gezondheidsrisico’s en wetgeving in Nederland), en over de risicogroepen. Het eigenlijke gespreksproto-
col is een gedetailleerde handleiding hoe meisjesbesnijdenis in de verschillende contactmomenten van
de Jeugdgezondheidszorg aan de orde gesteld moet worden: eerste huisbezoek vlak na de geboorte, eer-
ste bezoek consultatiebureau, contactmoment rond 18 maanden, contactmoment 3 jaar en 9 maanden,
contactmoment groep 2 basisschool, groep 6/7 basisschool, en contactmoment voortgezet onderwijs. Bij
ieder contactmoment wordt aangegeven wat het doel is (duidelijk maken dat meisjesbesnijdenis belang-
rijk onderwerp van gesprek is en blijft in contacten met Jeugdgezondheidszorg, duidelijkheid krijgen over
besneden zijn van de moeder, risico-inventarisatie, primaire preventie, secundaire preventie), en worden
suggesties gedaan voor vragen, en hoe te reageren op verschillende reacties. Ook wordt aangegeven hoe
een en ander in het dossier moet worden opgenomen, en wanneer een melding bij het AMK gedaan
moet worden (de meldcode; zie 4.2.3.).
De invoering van het gespreksprotocol binnen de Jeugdgezondheidszorg is het belangrijkste onderdeel
van de aanpak in de zes concentratiegebieden (zie 4.2.14).
Het kabinet heeft in 2005 aan de Tweede Kamer toegezegd dat in de voortgangsrapportages zal worden
aangegeven hoe de door het kabinet geschetste aanpak van risico-analyse via de Jeugdgezondheidszorg in
de praktijk uitpakt, waarbij moet blijken of het bij de beroepsbeoefenaren blijft bij mooie woorden, of dat er
gerichte resultaten worden bereikt. De voortgangsrapportage 2006 bevat hierover nog geen informatie.

In het kabinetsstandpunt 2005 wordt aangekondigd dat er in 2007 een onderzoek komt van Inspectie
van de Gezondheidszorg (IGZ) naar de landelijke toepassing van het gespreksprotocol meisjesbesnijde-
nis. Ook in de voortgangsrapportage van juli 2006 wordt dit genoemd. De IGZ geeft desgevraagd echter
aan dat dit niet in het jaarplan 2007 is opgenomen. VWS kan een verzoek doen om het in 2008 door de
IGZ te laten doen; daar kan dan over gesproken worden62.

Brochure voor medische professionals, gevolgd door bindende afspraken met beroepsgroepen 
Het kabinet kondigt in 2004 aan dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2004 een brochure zal
publiceren over hoe te handelen bij een vermoeden van een op handen zijnde of recent uitgevoerde
besnijdenis, welke brochure de basis kan vormen voor richtlijnen van de beroepsgroepen.
In het kabinetstandpunt 2005 wordt gemeld dat deze brochure er in 2006 zal komen, waarna bindende
afspraken met de beroepsgroepen zullen worden gemaakt.
Bij navraag medio 2006 geeft de IGZ aan dat eind juni 2006 wordt gestart met het schrijven van de bro-
chure. De IGZ geeft ook aan geen bindende afspraken met de beroepsgroepen te kunnen maken over het
gebruik van de meldcode: bindende regels kunnen alleen door de wetgever of door de beroepsgroepen
zelf worden opgelegd. De IGZ kan vervolgens toetsen of hieraan wordt voldaan.

4.2.11. Deskundigheidsbevordering

In de kabinetsbrief van 2004 gaf het kabinet aan dat de beroepsgroepen (artsen, hulpverleners) zelf ver-
antwoordelijk zijn voor de opleidingen en vergroting van de deskundigheid. VWS gaat de KNMG, weten-

schappelijke verenigingen en beroepsgroepen vragen vrouwelijke genitale verminking op te nemen in
hun opleidingsprogramma’s en hierover te rapporteren.
Daarnaast wordt gemeld dat Pharos haar deskundigheid en netwerk rond VGV zal versterken; beroepsbe-
oefenaren in de zorg, het onderwijs en de politie kunnen van Pharos ondersteuning krijgen in de deskun-
digheidsvergroting. Pharos wordt hiermee het steunpunt (focal point) meisjesbesnijdenis. Voor de des-
kundigheidsbevordering bij de AMKs zal het expertisecentrum kindermishandeling van de NIZW worden
ingeschakeld.
In het RVZ-advies wordt aanbevolen om de deskundigheid van medische professionals (JGZ-artsen, huis-
artsen en kinderartsen) en de AMK’s te verbeteren, door middel van:
- nascholing gericht op verbetering van de vaardigheden in het geven van effectieve voorlichting en het

signaleren van een (op handen zijnde) besnijdenis.
- nascholing gericht op vaardigheden in het professioneel aanbieden, uitvoeren en interpreteren van de

bevindingen bij lichamelijk onderzoek en meer specifiek van onderzoek van de uitwendige geslachts-
organen, en op het afnemen van een goede anamnese.

- verbetering van de deskundigheid van huisartsen, gynaecologen en verloskundigen in het signaleren
van en omgaan met de late complicaties van genitale verminking63.

- verbetering van de kennis van en de communicatievaardigheden over meisjesbesnijdenis bij onderwij-
zend personeel, politie, religieuze leiders, zelforganisaties en het OM.

Het kabinet kondigt in 2005 actieve en gerichte deskundigheidsbevordering van de jeugdgezondheids-
zorg en andere medische professionals, politie en scholen aan. Dit moet in de periode 2005-2008 plaats-
vinden vanuit één landelijk kenniscentrum (Pharos, kenniscentrum Vluchtelingen en Gezondheid).
In het preventieplan van Pharos is een belangrijke taakstelling het zorg dragen voor deskundigheidsbe-
vordering en bij/nascholing van (medische) beroepsbeoefenaren, onderwijs, OM, politie en andere inter-
mediairen in de keten rond vrouwelijke genitale verminking, in samenwerking met FSAN en andere zelf-
organisaties. Pharos ziet zijn eigen rol hierin vooral als kenniscentrum, die alle betrokkenen met expertise
ondersteunt, nationale en internationale kennis bundelt, methodieken en good practices op effectiviteit
onderzoekt en deze overdraagt, binnen en buiten de zes concentratiegebieden.
Het Focal point meisjesbesnijdenis zal hierbinnen blijven bestaan.
In het plan van Aanpak van VWS voor de concentratiegebieden is ook aandacht voor de voorlichting aan
professionals in de jeugdketen (verloskundigen, huisartsen, onderwijzend personeel, AMK’s etc). De voor-
lichting aan JGZ-mdewerkers richt zich vooral op het gespreksprotocol meisjesbesnijdenis. Met name
FSAN levert hiervoor getrainde voorlichters64; Pharos heeft een ondersteunende rol.

4.2.12. Hulpverlening aan slachtoffers

Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer in 2001 wordt voorgesteld om maatregelen te nemen
op het gebied van de hulpverlening aan slachtoffers.
De RVZ-commissie stelt voor om een behandelcentrum op te zetten, vooralsnog in één lokaal ziekenhuis
(in één van de pilot-gemeenten).In latere adviezen en beleidsplannen komt de hulpverlening aan slacht-
offers (vrouwen en meisjes die daadwerkelijk zijn besneden) niet terug.

4.2.13. Internationaal

De kamer dringt in 2001 aan op een actieve rol van Nederland in de wereld; Nederland moet in interna-
tionale fora stelling nemen tegen vrouwelijke genitale verminking. Het kabinet geeft in 2004 aan deze lijn
te zullen volgen: Nederland blijft zich internationaal actief inzetten voor de bestrijding van vrouwelijke
genitale verminking; zowel in internationale fora, als door middel van ontwikkelingssamenwerking.

61 Artsen Jeugdgezondheidszorg, 2004.
62 Telefonische informatie van mevrouw W.C. Voogt, Inspectie Gezondheids Zorg.

63 De RVZ-commissie adviseert om dit te doen door nascholing op te zetten vanuit één landelijk behandelcentrum in een ziekenhuis,
in een van de concentratiegebieden met poliklinische faciliteiten.

64 Aan FSAN is gedurende drie jaar een extra subsidie toegekend voor 1 fte, ten behoeve van voorlichting en deskundigheidsbevor-
dering. Zie ook 4.2.8.
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4.2.14. Project: Implementatie in (pilot)regio’s

In het RVZ-advies wordt de aanbeveling gedaan om te starten met de aanpak –die uiteindelijk landelijk
moet gaan gelden- in de twee regio’s waar de omvangsmeting is verricht. Dit betekent concreet dat deze
twee gemeenten en hun GGD’s de opdracht, de middelen en de tijd moeten krijgen om te experimente-
ren met de voorgestelde maatregelen. De RVZ werkt dit in zijn advies voor de verschillende maatregelen
iets verder uit. Daarbij wordt aangegeven dat het uiteraard wenselijk is om zo veel mogelijk aan te sluiten
bij de bestaande structuren en lopende initiatieven. In het kabinetsbeleid 2005 wordt gekozen voor een
intensieve aanpak in de periode 2005-2008 in zes concentratieregio’s: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven,
Rotterdam, Tilburg en Utrecht.
Deze aanpak is door Pharos uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierin worden de taken, verantwoordelijk-
heden en de werkstructuur van de aanpak in de zes concentratiegebieden gedetailleerd uiteengezet.
Als doelstellingen voor de concentratiegebieden worden benoemd:
- goed bereiken van de risico- en doelgroepen,
- deskundigheidsbevordering van professionals,
- vergroten van kennis van intermediaire groepen,
- invoeren van het gespreksprotocol meisjesbesnijdenis,
- aandacht voor VGV in de keten rond kindermishandeling
- meer kennis over aard en omvang van VGV in de concentratiegebieden.
Per doelstelling wordt vervolgens aangegeven welke resultaten benoemd moeten worden om te kunnen
beoordelen of de doelstelling is behaald.
Het project moet uiteindelijk leiden tot een tweeledig eindresultaat:
1. Analyse van geslaagde wijzen van aanpak en voorstel tot verdere uitrol in Nederland
2. Inzicht in hoe vaak het gemeld is en aangifte is gedaan: het resultaat van de registratie die Pharos ver-

zorgt65.
Het plan van aanpak sluit af met een checklist voor het opstellen van lokale plannen van aanpak in de zes
concentratiegebieden.

Het projectplan voor de zes concentratiegebieden zoals dat vervolgens door VWS is vastgesteld is een
stuk beknopter, en zeker op het punt van de benoeming van de te benoemen resultaten bij de verschil-
lende doelstellingen ook veel beperkter dan de opzet van Pharos. Als doel wordt genoemd:‘Voorkomen
van vrouwelijke genitale verminking via een programmatische ketenaanpak in steden met een concen-
tratie van kinderen uit risicolanden voor VGV’.
De kernpunten van deze aanpak zijn:
a. betrokkenheid doelgroepen: de gemeenschappen moeten bekend zijn bij de GGD;

FSAN  (en andere organisaties) levert getrainde voorlichters; contactbijeenkomsten van instellingen
met lokale zelforganisaties; ondersteuning door Pharos

b. voorlichting aan professionals in de jeugdketen (verloskundigen, huisartsen, onderwijzend personeel,
AMK’s etc); FSAN (e.a.) levert getrainde voorlichters; JGZ medewerkers krijgen voorlichting a.d.h.v.
gespreksprotocol meisjesbesnijdenis; ondersteuning door Pharos.

c. werkafspraken tussen ketenpartners van vroegsignalering tot vervolging. Doel: versterking van vroeg-
signalering en interveniërende aanpak (inclusief politie en justitie), door casuïstiek bespreken en zaken
volgen (m.b.v. protocollen huiselijk geweld/kindermishandeling). Alle individuele gegevens worden in
het Elektronisch Kind Dossier JGZ verwerkt.

De punten waarop gemonitord zal worden hebben vooral betrekking op aantallen:
- het aantal meisjes uit de risicogroep dat is bereikt conform het protocol meisjesbesnijdenis;
- het aantal meisjes waarbij dit heeft geleid tot een melding bij het AMK
- het aantal meisjes waarbij dit heeft geleid tot aangifte
- het aantal meisjes waarbij sprake was van VGV.
De twee andere onderdelen van de monitoring zijn:

- wat is ondernomen in de regio om lokaal doel- en risicogroepen te bereiken
- minimaal half jaarlijkse rapportage.
De GGD is de organisatie die de aanpak in de regio ontwikkelt en coördineert. De Jeugdgezondheidszorg
speelt een centrale rol bij de preventie van vrouwelijke genitale verminking, en werkt daarbij in een
keten.“De instellingen” en het lokale bestuur zijn verantwoordelijk voor participatie, contact en uitwisse-
ling tussen instellingen en minderhedengroepen waar VGV voorkomt. De wethouder is in het kader van
het preventief jeugdbeleid verantwoordelijk. Pharos treedt vooral ondersteunend en adviserend op.
Zelforganisaties hebben een rol in de voorlichting, zowel in de eigen gemeenschappen als daarbuiten.

In de verschillende steden is een en ander uitgewerkt in een lokaal plan van aanpak. Wij hebben gekeken
naar Amsterdam.
Het plan van Aanpak voor Amsterdam kent de volgende onderdelen:
1. Voorlichting gericht op groepen waarin vrouwelijke genitale verminking voorkomt door vertegenwoor-

digers uit de betrokken etnische groepen samen met betrokken zelforganisaties en Pharos. De voorlich-
ting zal samen met de plaatselijke zelforganisaties ontwikkeld en uitgevoerd worden.

2. Afspraken maken met ketenpartners die een rol spelen van vroege signalering tot aanmelding bij AMK,
Raad voor de Kinderbescherming en justitie, vastgelegd in een Ketenafspraken signalering VGV
Amsterdam, en zo nodig uitgewerkt naar de specifieke situatie van een stadsdeel. Eind 2006 wordt een
startbijeenkomst georganiseerd met instellingen en lokale zelforganisaties. De opmerking in de voort-
gangsrapportage 2006 aan de Tweede Kamer dat in de zes concentratiegebieden inmiddels werkaf-
spraken zijn gemaakt tussen de ketenpartners van vroegsignalering tot vervolging is ten aanzien van
Amsterdam dan ook op zijn minst prematuur.

3. Individuele voorlichting, advies en vroege signalering/risico-inventarisatie door JGZ-medewerkers aan
ouders uit de betrokken groepen. Het accent ligt op voorlichting en advies. Het gespreksprotocol meis-
jesbesnijdenis is leidend in deze voorlichting. De JGZ-artsen en verpleegkundigen zullen geschoold
worden, zowel ten aanzien van de inhoudelijke kennis, als ten aanzien van de specifieke communicatie-
ve vaardigheden die vereist zijn.

In het oorspronkelijke plan was opgenomen dat verloskundigen/kraamzorg altijd zouden registreren of
een vrouw besneden is, en wanneer dit het geval is dit melden aan de GGD (t.b.v. risico-analyse; in de
gaten houden dochter), en basis-voorlichting (foldertje) aan moeder. Dit is door VWS uit het plan
geschrapt66.
Er wordt halfjaarlijks gerapporteerd over aantallen et cetera, conform de monitoring in het VWS-plan. Het is
de bedoeling van de GGD dat ook het meten van de attitude, en de verandering daarin, een plaats krijgt in
de monitoring, mede hiervoor zal een proces-evaluatie plaatsvinden in opdracht van de zes GGDs.
Er is een takenoverzicht opgesteld voor de voorlichtingsbijeenkomsten VGV67. Hierin is een centrale rol
weggelegd voor sleutelfiguren: zij moeten de bijeenkomsten organiseren, en contact leggen en onder-
houden met onder meer religieuze leiders. Er moeten gedurende ruim 2 jaar per doelgroep bijeenkom-
sten komen voor vrouwen (7), voor mannen (4) , voor jongeren (4) en gezamenlijk (2).
Religieuze leiders wordt gevraagd uit te dragen dat vrouwelijke genitale verminking geen religieus voor-
schrift is; dat het negatieve gezondheidsgevolgen heeft; dat het verboden is; en dat er voorlichtingsbij-
eenkomsten worden georganiseerd.
De doelgroepen wordt gevormd door de inwoners uit Amsterdam afkomstig uit Egypte, Eritrea, Ethiopië,
Ghana, Somalië en Soedan. Voor de groepsvoorlichting wordt de doelgroep voornamelijk benaderd via de
zelforganisaties. Er bestaat geen Egyptische zelforganisatie; er wordt nog bekeken hoe deze groep bereikt
kan worden. Binnen de Ghanese groep wordt ontkend dat meisjesbesnijdenis binnen hun gemeenschap
voorkomt, en is het onderwerp niet bespreekbaar. Om die reden zullen er voor deze groep (vooralsnog)
geen bijeenkomsten georganiseerd worden, maar wordt de voorlichting via andere kanalen, zoals lokale
radio, gedaan.
In verband met budgettaire redenen concentreert de aanpak zich op een drietal regio’s binnen
Amsterdam (concentratiegebieden binnen het concentratiegebied Amsterdam): in deze stadsdelen krij-

65 Hierbij wordt nogmaals uitdrukkelijk vermeld dat op basis van het project niet gezegd kan worden of VGV is verminderd of
uitgebannen; daarvoor is gedegen onderzoek nodig.

66 Volgens Karin Katier van de GGD Amsterdam een gemiste kans; het zou een belangrijke stap in de risico-analyse zijn.
67 GGD Amsterdam: Takenoverzicht voorlichtingsbijeenkomsten VGV, april 2006.
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gen de JGZ-medewerkers extra scholing, en wordt actiever ingezet op de ketenaanpak.
De verantwoordelijkheid voor het project ligt bij de wethouder Zorg. De GGD voert het project uit. Er zijn
adviseurs (o.m. Pharos, FSAN, Stedelijke OuderKindCentra) en een klankbordgroep (lokale zelforganisaties,
ketenpartners, stedelijke werkgroep huiselijk geweld). De lokale zelforganisaties worden nauw betrokken
bij het ontwikkelen en uitvoeren van de groepsvoorlichting. Zij zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor
het organiseren van de voorlichting, en ontvangen daarvoor een budget. Hiertoe worden overeenkom-
sten gesloten tussen de GGD en de verschillende organisaties.

4.3. Aandacht voor gender en participatie

4.3.1. Aandacht voor gender-aspecten

In het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer in 2005 wordt de kritiek naar voren gebracht dat het
aspect van emancipatie en empowerment van de betrokken vrouwen onvoldoende aan de orde komt. Er
moeten ingangen gevonden, gecreëerd en behouden worden in de gemeenschappen ten behoeve van
de emancipatie; GVG weerspiegelt immers in eerste instantie een vrouwvijandelijke kijk op seksualiteit.
Pharos wijst er in zijn preventieplan op dat preventie- en voorlichtingsactiviteiten geplaatst moeten wor-
den in de bredere context van genderverhoudingen, empowerment en seksuele gezondheid.
Ook in het plan van aanpak voor de zes concentratiegebieden wijst Pharos op het gender-aspect:
‘vrouwelijke genitale verminking is een verschijnsel dat niet los gezien kan worden van de genderverhou-
dingen, de positie van meisjes en vrouwen en de waarde van hun seksualiteit. Daarom kan het onderwerp
niet los gezien worden van de empowerment van meisjes en vrouwen.’

4.3.2. Participatie van de doelgroep

Participatie van de doelgroep en betrokkenheid van zelforganisaties
In het Overleg in de Tweede Kamer in 2001 wordt naar voren gebracht dat het van belang is de gemeen-
schappen te steunen om intern discussie te voeren en hen nauw te betrekken bij alle acties.
In een van de achtergrondstudies bij het RVZ-advies wordt benoemd dat het voor de effectiviteit van het
beleid van belang is rekening te houden met de wensen en gevoelens van de doelgroep68. Het RVZ-
advies zelf spreekt alleen van het betrekken van lokale (religieuze) opinieleiders bij de voorlichting.
Tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer in 2005 is een van de kritiekpunten op het kabinets-
plan dat zelforganisaties nergens worden genoemd bij degenen die het beleid moeten uitvoeren. Het
kabinet geeft in zijn antwoord ook aan veel waarde te hechten aan een actieve betrokkenheid van allerlei
minderhedenorganisaties.‘De risicogroepen spelen een belangrijke rol. Deze risicogroepen worden er
zoveel mogelijk bij betrokken om daar in dit opzicht een culturele revolutie te bewerkstelligen. Dit valt
onder het hoofdstuk empowerment.’ Het kabinet zegt toe in de evaluatie c.q. voortgangsrapportage die
in het voorjaar van 2006 verschijnt, een apart onderdeel te zullen wijden aan de wijze waarop de zelforga-
nisaties betrokken worden bij de uitbanning van het probleem van vrouwelijke genitale verminking.‘Deze
groepen worden echt heel serieus genomen’.

Pharos geeft in zijn preventieplan aan dat de rol van zelforganisaties en mensen uit de risicogroepen van
doorslaggevend belang is: om succesvol te zijn in voorlichtingsactiviteiten en preventie, dienen zij daarin
een grote rol te spelen. Uitgangspunt is dat meisjesbesnijdenis alleen in samenwerking met risicogroepen
zelf bestreden kan worden. In de uitvoering van de opdracht komt dit met name tot uiting in de manier
waarop de voorlichting en preventie binnen de gemeenschappen wordt vormgegeven: de voorlichting
wordt uitgevoerd door mensen van FSAN en andere zelforganisaties, die worden getraind door Pharos en
FSAN samen. Pharos acht het van belang daarbij geen groepen en organisaties uit te sluiten.
In de voortgangsrapportage van juli 2006 meldt het kabinet dat in een bestuurlijk overleg met Pharos en
FSAN afspraken zijn gemaakt: Pharos en FSAN zullen in nauwe samenwerking de opleiding, training, scho-

ling en coördinatie van trainers en voorlichtsters ter hand nemen (zie ook 2.4.? voorlichting).
In het plan van aanpak voor de zes concentratiegebieden geeft Pharos aan met zowel FSAN als VON afge-
sproken te hebben dat zij betrokken zijn bij de ontwikkeling van het plan van aanpak en de uitvoering
van het project in de komende jaren. Voor wat betreft FSAN is deze betrokkenheid sterker dan voor VON,
die meer als klankbord functioneert. In het plan van aanpak worden ook vertegenwoordigers van de
doelgroep expliciet betrokken.
Pharos stelt ook:‘De rol van zelforganisaties is wezenlijk. De mensen uit de risicogroepen zijn hun achter-
ban. Diverse mensen uit de zelforganisaties zijn al jaren actief met preventieactiviteiten. Die inspanning
moet erkend en gerespecteerd worden. Daarnaast maakt het karakter van het onderwerp het onmogelijk
om succesvol te zijn in voorlichtingsactiviteiten, zonder mensen uit de zelforganisaties een grote rol te
geven. Dat principe staat centraal in de plannen die hierna volgen. We volgen hierbij de principes van de
‘community-based approach.’
Ook in het plan van aanpak voor de concentratiegebieden van VWS is de betrokkenheid van de doel-
groep benoemd: zelforganisaties hebben een rol in de voorlichting, zowel in de eigen gemeenschappen
als daarbuiten.
In het plan van aanpak voor Amsterdam wordt gemeld dat de lokale zelforganisaties nauw betrokken
worden bij de vormgeving van de groepsvoorlichting, krijgen zij de nodige vrijheid deze voorlichting zelf
in te vullen, en maken ze deel uit van de klankbordgroep voor het gehele project.

Ondanks de toezegging in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer in de voortgangsrapportages een
apart onderdeel te zullen wijden aan de wijze waarop de zelforganisaties betrokken worden bij de uit-
banning van het probleem van vrouwelijke genitale verminking, wordt hier in de voortgangsrapportage
van juli 2006 slechts minimaal aandacht aan besteed. Gemeld wordt dat op lokaal niveau in de zes regio’s
zelforganisaties worden ingezet voor het verzorgen van de voorlichting binnen de risicogroepen en om
sleutelpersonen te werven

4.4. Budget

In 2004 trekt het kabinet alleen budget uit voor de financiering van de RVZ-commissie en het onderzoek.
De overige maatregelen die worden genoemd in de kabinetsbrief 2004 moeten uit de bestaande budget-
ten van de verschillende instellingen worden betaald. Daarbuiten wijst het kabinet er wel op dat het
emancipatiesubsidiebeleid van het ministerie van SZW binnen het thema rechten en veiligheid ruimte
biedt voor projecten waarmee vrouwelijke genitale verminking bespreekbaar wordt gemaakt binnen de
betrokken bevolkingsgroepen.

De RVZ-commissie heeft een globale berekening gemaakt van de extra kosten die gemaakt worden bij
implementatie van haar advies69. In deze berekening zijn de volgende posten meegenomen:
1. de kosten van de extra inzet van jeugdartsen (personeelskosten);
2. de kosten van de extra inzet van de verpleegkundigen van de JGZ en van medewerkers van het AMK

ten gevolge van het niet verschijnen van kinderen bij de periodieke gezondheidsonderzoeken van de
JGZ (personeelskosten);

3. de kosten van opleiding van JGZ-artsen, huisartsen en kinderartsen (opleidingskosten);
4. de kosten van de aanpassing van de infrastructuur (infrastructurele kosten).
Op basis van deze berekeningen schat de commissie de meerkosten voor verbetering van de signalering
van problemen bij de jeugd tussen de 4 en 14 jaar tussen de 10 en 14 miljoen euro

In het kabinetsstandpunt van 2005 wordt voor de realisatie van het kabinetsplan in totaal € 3 miljoen uit-
getrokken, te besteden in 3,5 jaar (0,86 mln. per jaar). Dit bedrag is bestemd voor de aanpak in de concen-
tratiegebieden. De inzet van Pharos, NIZW, Rutgers Nisso Groep en anderen moet uit het gewone budget
voor deze instellingen worden betaald.

68 GG&GD Amsterdam en GGD Hart van Brabant: vrouwelijke genitale verminking nader bekeken, Amsterdam/Tilburg, maart 2005. 69 Opgenomen in de onderbouwing van het advies.
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Tijdens het Algemeen Overleg in 2005 heeft de  Tweede Kamer vragen bij het beschikbare budget: is het
toereikend, en in hoeverre komt het mede ten goede aan de zelforganisaties. In antwoord hierop wijst het
kabinet erop dat de Emancipatie-subsidieregeling van SZW ook in 2006 ruimte biedt voor projecten op
dit gebied.
In 2006 wordt, in aanvulling op de eerder gereserveerde € 3 miljoen voor het project, door het ministerie
van VWS een extra subsidie aan FSAN toegekend ten behoeve van de training van voorlichters en sleutel-
personen (3 jaar lang 1 fte).

Het budget voor Amsterdam is € 345.000 euro per jaar (2006, 2007, 2008). Volgens het projectplan gaat
ongeveer 40% van het totaalbudget naar de scholing en inzet van Jeugdgezondheidszorg-medewerkers;
20% naar de groepsvoorlichting; en 40% naar het projectteam (projectleiding, ketenaanpak). Het budget
is volgens de projectmedewerker niet voldoende om alles te doen wat wenselijk zou zijn.

IIn hoofdstuk 3 zijn op basis van internationale verplichtingen criteria ontwikkeld waaraan het beleid ter
bestrijding van vrouwelijke genitale verminking getoetst kan worden. Deze toets vindt in dit hoofdstuk
plaats.
De toets-criteria worden steeds herhaald, aangegeven wordt of het beleid de toets kan doorstaan, en
waar mogelijk worden aanbevelingen gedaan.

5.1. Worden de vereiste maatregelen genomen?

5.1.1. Preventieve maatregelen

Algemeen
Het beleid richt zich met zoveel woorden op het voorkomen van vrouwelijke genitale verminking.
Daarmee staat preventie voorop. In de uitwerking van de maatregelen is ook veel aandacht voor de pre-
ventie van vrouwelijke genitale verminking.
Preventie is in het beleid echter veelal verweven met signalering en repressie. Het gespreksprotocol meis-
jesbesnijdenis, wat een belangrijk onderdeel van het beleid is, is in zichzelf vooral bedoeld als instrument
om meisjesbesnijdenis te voorkomen, maar wordt ook wordt genoemd als bijzondere vorm van de meld-
code kindermishandeling, gericht op de vroegtijdige signalering van kindermishandeling, en melding bij
AMK en justitie. Het is juist dat degenen die belast zijn met preventie bij geconstateerde vrouwelijke geni-
tale verminking melden; de opsporing moet echter niet het doel van hun interventie zijn, dat is de pre-
ventie. Daarom is het van belang een gespreksprotocol te hebben gericht op preventie, en een afzonder-
lijke meldcode waarin wordt aangegeven wanneer en hoe er gemeld moet worden.
Zie voor aanbevelingen hieromtrent paragreef 5.1.2.

1. Strategieën ter uitbanning van vrouwelijke genitale verminking moeten worden opgenomen in
het reguliere nationale gezondheidsbeleid; actieve ontmoediging van VGV moet een integraal
onderdeel zijn van de eerstelijns gezondheidszorg.

Het beleid is er op gericht dat uiteindelijk alle professionals in de jeugdgezondheidszorg , verloskundigen
en huisartsen bekend zijn en werken met het gespreksprotocol meisjesbesnijdenis. In die zin voldoet het

5. Voldoet het beleid ter bestrijding 
van vrouwelijke genitale verminking
aan de eisen die hieraan vanuit 
mensenrechtenperspectief gesteld 
mogen worden?
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beleid aan de norm dat strategieën ter uitbanning van vrouwelijke genitale verminking moeten worden
opgenomen in het nationale gezondheidsbeleid, en dat de actieve ontmoediging van vrouwelijke genita-
le verminking een integraal onderdeel moet zijn van de eerstelijns gezondheidszorg.
De implementatie van het werken met het gespreksprotocol bij de GGDs vindt momenteel echter alleen
plaats op projectbasis in een zestal regio’s; van een daadwerkelijke integratie in het beleid is dan ook
(nog) geen sprake. Voor een werkelijke verankering zou opname in het wettelijk basistakenpakket
Jeugdgezondheidszorg kunnen zorgen.

Aanbeveling: Neem de preventie van vrouwelijke genitale verminking op in het wettelijk basistakenpakket
Jeugdgezondheidszorg (besluit Jeugdgezondheidszorg).

Het gebruik van het gespreksprotocol beperkt zich vooralsnog tot de medewerkers van de GGD; voor de
implementatie onder andere beroepsgroepen is geen budget uitgetrokken. Ook lijkt er niemand eindver-
antwoordelijk voor dat het gespreksprotocol ook daadwerkelijk wordt verspreid en toegepast door alle
professionals in de gezondheidszorg; in de voortgangsrapportage geeft het kabinet aan dit over te laten
aan de beroepsgroepen zelf. De overheid ontloopt hiermee zijn verplichtingen.

Aanbeveling: VWS moet er als verantwoordelijk ministerie voor zorgen dat alle jeugdartsen en – verpleeg-
kundigen, verloskundigen en huisartsen daadwerkelijk gaan werken met het gespreksprotocol meisjesbe-
snijdenis. Dit mag niet aan de beroepsgroepen zelf worden overgelaten. De overheid moet voldoende bud-
get uittrekken voor de implementatie van het gespreksprotocol binnen de verschillende beroepsgroepen.

De inzet om vrouwelijke genitale verminking te bestrijden via de ketenaanpak in de jeugdgezondheids-
zorg past ook binnen de verplichting strategieën ter uitbanning van VGV op te nemen in het nationale
gezondheidsbeleid.
In de aanpak van vrouwelijke genitale verminking is sprake van een aantal vormen van keten-aanpak: de
gegevensoverdracht rond de bevalling; de ketenzorg binnen de jeugd(gezondheids)zorg, en de ketenaan-
pak VGV, waarbij ook politie en justitie zijn betrokken.

Het besneden zijn van de moeder is een belangrijke risico-indicator ten aanzien van vrouwelijke genitale
verminking bij meisjes. De informatieoverdracht van o.a. verloskundigen en kraamzorg aan de jeugdge-
zondheidszorg is daarom van groot belang voor de risicoanalyse en de preventie. Het besneden zijn van
de moeder vormt immers een belangrijke risico-indicator voor besnijdenis bij een dochter. Op landelijk
niveau wordt doorgewerkt aan protocollering van deze informatieoverdracht. De indruk bestaat dat dit
aan de beroepsgroepen wordt overgelaten, en dat VWS hierin geen trekkersrol vervult. In Amsterdam was
het opzetten van de informatie-overdracht van verloskundigen aan Jeugdgezondheidszorg opgenomen
in het projectplan voor de aanpak van vrouwelijke genitale verminking; dit onderdeel is door VWS echter
uit het plan geschrapt. Overigens dient er rekening mee te worden gehouden dat het herkennen van met
name de minst mutilerende vormen van besnijdenis niet altijd eenvoudig is. Het niet constateren van een
besnidenis bij de moeder betekent niet zonder meer dat zij niet besneden is, en dat er dus geen risico
voor de dochter is.
Zie met betrekking tot de privacy-aspecten paragraaf 5.2.3.

Aanbeveling: Indien de beroepsgroepen niet op korte termijn komen met een afdoende protocol ten aan-
zien van de gegevensoverdracht van verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg aan de Jeugdgezond-
heidszorg met betrekking tot het besneden zijn van de moeder, dient VWS er zelf zorg voor te dragen dat
een dergelijk protocol er komt. In de protocollering moet duidelijk zijn dat het niet constateren van vrouwe-
lijke genitale verminking bij de moeder niet betekent dat zij in het geheel niet besneden is (en dat er dus
minder risico voor het meisje zou zijn).

Al vanaf 2004 bestaat het voornemen vrouwelijke genitale verminking op te nemen in de rsico-profielen
van de Jeugdgezondheidszorg. Voor zover bekend is dit nog niet gebeurd.
In hoeverre het lukt om (binnen het beperkte budget) in de zes concentratiegebieden te komen tot een

sluitende ketenaanpak in de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, politie en justitie zal in de loop
van 2007 duidelijk moeten worden. Op basis van de internationale normen is het de overheid die ver-
plicht is zorg te dragen voor het opnemen van de strategieën ter voorkoming van vrouwelijke genitale
verminking in het gezondheidsbeleid. Indien de inzet van beroepsgroepen en lokale instellingen niet tot
het gewenste resultaat leiden, is het aan de overheid om hierin verantwoordelijkheid te nemen; ofwel
door zelf handelend op te treden en/of door de organisaties en lokale instellingen beter te faciliteren.

Aanbeveling: VWS moet er als verantwoordelijk ministerie voor zorgen dat er landelijke, bindende afspra-
ken over de preventie en signalering van vrouwelijke genitale verminking worden gemaakt binnen de
ketenzorg 0-19, waarbij in ieder geval de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en het onderwijs zijn betrokken.
Onderdeel hiervan moet zijn dat vrouwelijke genitale verminking wordt opgenomen het risico-profiel en
het Elektronisch Kind Dossier. Daarnaast dienen afspraken te worden gemaakt met politie en justitie.
Voor het vormgeven van een ketenaanpak op lokaal niveau en het maken van concrete afspraken tussen
samenwerkingspartners moet door de overheid voldoende budget ter besschikking worden gesteld.

2. De overheid moet ter voorkoming van vrouwelijke genitale verminking doelgerichte sociale 
programma’s opzetten, die voorzien in ondersteuning van het kind en haar ouders. Dit omvat
empowerment trainingen en counseling van mannen en vrouwen om de praktijk te ontmoedigen.

Het gespreksprotocol meisjesbesnijdenis geeft aanwijzingen hoe vrouwelijke genitale verminking binnen
de reguliere contactmomenten van de Jeugdgezondheidszorg aan de orde gesteld kan worden. Hiermee
kan het gezien worden als het begin van een doelgericht programma dat voorziet in de ondersteuning
van het kind en haar ouders, gericht op het ontmoedigen van vrouwelijke genitale verminking. De korte
gesprekken in het kader van de reguliere contactmomenten kunnen echter moeilijk aangemerkt worden
als counseling en empowerment training van het meisje en haar ouders. De suggestie in het protocol dat
de JGZ-arts of verpleegkundige zich als gesprekspartner kan aanbieden lijkt niet reëel; binnen het taken-
pakket is hiervoor geen ruimte. De algemene verwijzing naar “gespreksgroepen eigen taal- en cultuur” is
ook weinig adequaat, zolang niet duidelijk is wie deze gespreksgroepen verzorgt (kwaliteit, aanvaardbaar-
heid), en zolang niet is verzekerd dat ook individuele counseling en empowerment trainingen aangebo-
den worden. Het beleid voorziet dus niet in sociale programma’s gericht op het kind en haar ouders, en
voldoet daarmee niet aan de verplichtingen die aan een goed preventiebeleid worden gesteld.

Aanbeveling: De overheid moet zorgen voor het opzetten van programma’s die voorzien in individuele/
gezinscounseling en empowerment-trainingen ter ontmoediging van vrouwelijke genitale verminking.
Vanzelfsprekend moet die voorziening voldoen aan vereisten van toegankelijkheid en aanvaardbaarheid,
en moet er zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering sprake zijn van participatie vanuit de doelgroep,
waaronder de zelforganisaties.

3. De overheid moet de oprichting van multidisciplinaire informatie- en adviescentra over vrou-
welijke genitale verminking faciliteren.

De Nederlandse overheid faciliteert geen multidisciplinaire informatie- en adviescentra  vrouwelijke geni-
tale verminking. Er is gekozen voor een landelijk kenniscentrum (Pharos). Dit kan afdoende zijn voor de
informatieverstrekking aan professionals en intermediairs; het voldoet niet als voorziening waar (potenti-
ële) slachtoffers, ouders en andere betrokkenen terecht kunnen voor informatie en advies op het gebied
van onder meer gezondheid, rechten en hulpverlening. Voor een dergelijke voorziening zou aangesloten
kunnen worden bij de bestaande Advies en Steunpunten Huiselijk Geweld. Beschikbaarheid van adviseurs
uit de risicogroepen is noodzakelijk voor het kunnen aanbieden van een adequate voorziening. Ook moet
aandacht besteed worden aan de aanvaardbaarheid van de voorziening (zie ook par. 5.1.6.): indien aan-
sluiting bij de Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld drempelverhogend werkt, zal gezocht moeten wor-
den naar een andere plek om de multidisciplinaire informatie- en adviescentra VGV onder te brengen.
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Aanbeveling: Er moeten laagdrempelige informatie- en adviescentra  vrouwelijke genitale verminking
komen, welke zo mogelijk worden ondergebracht bij de Advies en Steunpunten Huiselijk Geweld. Daarbij
moet gezorgd worden voor voldoende specifieke deskundigheid, plus beschikbaarheid van adviseurs uit de
risicogroep.

4. De overheid moet zorgen voor het opzetten van bewustwordings- en educatieve campagnes en
het ontwikkelen van lesmateriaal, gericht op de bewustwording en informatie over de schade-
lijke gevolgen van bepaalde traditionele praktijken ten aanzien van meisjes, en op het wijzigen
van heersende attitudes en de genderstereotypen die bijdragen aan het voortbestaan van
schadelijke culturele praktijken. Programma’s moeten worden gericht op vrouwen en mannen,
in het bijzonder ouders. Ook meisjes zelf moeten bewust worden gemaakt. Ook moeten er edu-
catieve programma’s gericht op het algemene publiek komen. De overheid moet in samenwer-
king met vrouwengroepen en NGOs vrouwen zorgen voor programma’s voor mensenrechten-
educatie, om vrouwen bewust te maken van hun relevante rechten.

Ten aanzien van de verplichtingen die zijn geformuleerd met betrekking tot bewustwordings- en educa-
tieve campagnes is een wisselend beeld te zien.

Het lesmateriaal dat door Pharos en de Rutgers Nisso Groep is ontwikkeld70 is kwalitatief goed, en gaat
ook in op achtergronden, gender-aspecten, seksuele zeggenschap en mensenrechten. De vraag is echter
of het materiaal in de praktijk ook wordt gebruikt. Een verzoek aan het ministerie van SZW om in het
kader van de emancipatiesubsidies de implementatie van het lesmateriaal te financieren, is afgewezen.
Het ligt op de weg van het ministerie van VWS om te zorgen dat het lesmateriaal daadwerkelijk gebruikt
gaat worden. Daarbij is het van belang te waken voor stigmatisering (zie par. 5.2.1), bijvoorbeeld door het
onderdeel te integreren in het algemene lesaanbod over seksualiteit. Bij de implementatie dient zoveel
mogelijk gebruik te worden gemaakt van de inzet en deskundigheid die aanwezig is bij mensen vanuit de
doelgroep (zie par. 5.1.8., participatie).

Aanbeveling: VWS dient zorg te dragen voor een implementatieplan en voldoende budget, zodat het aan-
wezige lesmateriaal over vrouwelijke genitale verminking daadwerkelijk gaat worden gebruikt.

De overheid besteedt verder noch in het beleid ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking, noch
daarbuiten veel aandacht aan mensenrechten-educatie van vrouwen. Activiteiten op dit terrein kunnen in
aanmerking komen voor emancipatie-subsidies; van enige gerichte activiteit vanuit de overheid is echter
geen sprake. De overheid verspreidt bijvoorbeeld niet actief informatie over de betekenis van het VN-
Vrouwenverdrag en andere mensenrechtenverdragen voor vrouwen in Nederland.
Binnen de aanpak van vrouwelijke genitale verminking wordt wel genoemd dat VGV in strijd is met men-
senrechten; dit wordt echter op geen enkele manier uitgewerkt (welke rechten, wat betekent een men-
senrechtelijke benadering).

Aanbeveling: Binnen de aanpak van vrouwelijke genitale verminking, waaronder de voorlichting binnen
de risicogroepen, moet meer aandacht komen voor mensenrechten. De overheid moet in samenwerking
met zelforganisaties en NGOs een gericht programma opzetten om vrouwen bewust te maken van hun
mensenrechten in relatie tot vrouwelijke genitale verminking.

De overheid heeft gezien de relatief kleine doelgroep besloten geen publiekscampagne te voeren, maar
in te zetten op bewustwording en educatie van de risicogroepen en professionals. Gezien het feit dat in
Nederland vrouwelijke genitale verminking niet gangbaar is bij het grootste deel van de bevolking, maar
zich beperkt tot enkele risicogroepen, is deze keuze te rechtvaardigen, zowel vanuit het oogpunt van effi-
ciency, als met het oog op het tegengaan van stigmatisering. Wel moet er dan voor worden gezorgd dat

met de beperktere campagnes de gehele doelgroep (gemeenschappen, professionals en intermediairs)
wordt bereikt.
Een publiekscampagne zou ook juist kunnen worden aangegrepen om burgers te informeren over het
belang van alertheid, en om niet stigmatiserende informatie te verstrekken over de bestrijding van vrou-
welijke genitale verminking binnen de risicogroep zelf. Vanzelfsprekend moet bij het opzetten van een
dergelijke campagne nauw worden samengewerkt met mensen en organisaties uit de risicogroepen.

Aanbeveling: De overheid dient in samenwerking met zelforganisaties de wenselijkheid na te gaan van
een publiekscampagne, welke is gericht op het bekend maken van initiatieven binnen de gemeenschappen
zelf om vrouwelijke genitale verminking aan te pakken, waarbij tevens een beroep kan worden gedaan op
de alertheid van burgers en intermediairs.

In het beleid is er sprake van educatie en bewustwording van individuele ouders via de
Jeugdgezondheidszorg, en van bredere voorlichting aan risicogroepen via voorlichtings?bijeenkomsten
en gerichte campagnes.
Hoewel het gespreksprotocol voorschrijft dat ook de vaders bij de gesprekken moeten worden betrok-
ken, is het zeer de vraag of dit in de praktijk zal gebeuren, nu wordt aangesloten bij de reguliere contact-
momenten. Dat betekent dat men in de praktijk zal spreken met die ouder die het kind vergezelt; door-
gaans de moeder. De voorlichtingsactiviteiten binnen de gemeenschappen richten zich wel expliciet op
de verschillende groepen: mannen, vrouwen en jongeren. Ook wordt voorlichting gegeven aan nieuwko-
mers, zowel door de GGD in hun eerste contact met asielzoekers, als via de inburgeringsprogramma’s voor
nieuwkomers.

De voorlichting en educatie ter voorkoming van vrouwelijke genitale verminking is niet expliciet gericht
op het wijzigen van de heersende attitudes en de genderstereotypen die bijdragen aan het voortbestaan
van VGV. Zie paragraaf 5.3.2.

5. De overheid moet politici, professionals, religieuze en andere leiders aanmoedigen om samen
te werken in het beïnvloeden van de attitude ten aanzien van de uitbanning van vrouwelijke
genitale verminking.

De overheid moedigt slechts in beperkte mate politici, professionals, religieuze en andere leiders aan om
samen te werken in het beïnvloeden van de attitude ten aanzien van de uitbanning van vrouwelijke geni-
tale verminking.
Binnen de concentratiegebieden worden sleutelfiguren binnen zelforganisaties gezocht en getraind; een
van de taken van deze sleutelfiguren is het contact leggen en houden met onder meer religieuze leiders,
opdat deze zich uitspreken over (tegen) vrouwelijke genitale verminking. Medische professionals worden
geacht VGV af te wijzen, en in beperkte mate ook om hierin handelend op te treden (gespreksprotocol;
richtlijnen beroepsgroepen). Er kan echter niet worden gezegd dat de overheid hierin sterk aanmoedi-
gend optreedt; het ministerie van VWS legt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid om het gespreksproto-
col meisjesbesnijdenis te implementeren nadrukkelijk bij de beroepsgroepen zelf. Ook de aanpak van
Pharos richting professionals is weinig outreachend en activerend; het initiatief ligt bij de professionals en
hun beroepsgroepen. Zie ook deskundigheidsbevordering, par. 5.1.7.

Aanbeveling: De overheid, Pharos en zelforganisaties dienen professionals, religieuze en andere leiders
aan te spreken op het belang van een actieve stellingname tegen vrouwelijke genitale verminking.

70 Barbara van Ginneken, Karolien Dekkers, Bram Tuk, Milleke de Neef: Lesmap meisjesbesnijdenis, Rutgers Nisso Groep/Pharos, 2005.
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5.1.2. Handhaving 

6. Vrouwelijke genitale verminking moet strafbaar zijn.

Meisjesbesnijdenis is strafbaar als mishandeling, ook wanneer dit door een medicus wordt uitgevoerd.
Alleen degene die de besnijdenis uitvoert is strafbaar, het slachtoffer niet. Vrouwelijke genitale vermin-
king is niet als afzonderlijk delict strafbaar gesteld, maar alle vormen van meisjesbesnijdenis vallen onder
de delictsomschrijving mishandeling71. Sinds begin 2006 wordt genitale verminking van meisjes expliciet
genoemd in het Wetboek van Strafrecht: bepaald is dat genitale verminking van meisjes (tot 18 jaar), in
het buitenland gepleegd door een inwoner van Nederland, in Nederland bestraft kan worden, ongeacht
of het in het land waar de besnijdenis plaatsvond strafbaar is72. Dit vergroot de mogelijkheden om straf-
rechtelijk tegen vrouwelijke genitale verminking op te treden, en maakt daarnaast expliciet duidelijk dat
meisjesbesnijdenis onder de delictsomschrijving van mishandeling valt.
Ten aanzien van de besnijdenis van volwassen vrouwen, bijvoorbeeld de herinfibulatie na een bevalling, is
de strafrechtelijke normstelling minder helder. De vraag is of gesproken kan worden van mishandeling,
wanneer de ingreep de volledige instemming heeft van de vrouw die de besnijdenis ondergaat73. Deze
besnijdenissen kunnen in ieder geval niet in Nederland worden vervolgd wanneer ze in het buitenland
gepleegd zijn: de wet spreekt hier expliciet van vrouwelijke genitale verminking van personen tot 18 jaar.
Een duidelijke normstelling die ook volwassen vrouwen tegen vrouwelijke genitale verminking
beschermt, zou kunnen worden bereikt door een expliciete strafbaarstelling, zoals bijvoorbeeld België die
kent. Hierbij spelen echter ook andere aspecten een rol, zoals het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen over
hun eigen lichaam. Het laten prevaleren van het zelfbeschikkingsrecht past binnen het Nederlandse
rechtssysteem. Voorwaarde is dan wel dat er sprake moet zijn van ‘echte’ vrijwilligheid74. Ten aanzien van
de vraag welke criteria gelden bij de beoordeling van de vrijwilligheid, en of de huidige strafwetgeving
voldoende bescherming biedt wanneer deze vrijwilligheid ontbreekt, zal nader onderzoek moeten plaats-
vinden75. Ook zal binnen de doelgroepen de discussie gevoerd moeten worden over het zelfbeschik-
kingsrecht van vrouwen ten aanzien van hun eigen lichaam enerzijds, en de culturele dwang die er op
hen wordt uitgeoefend anderzijds. In deze discussie kan overigens zeer wel het verband worden gelegd
met Westerse culturele normen en bijvoorbeeld schaamlipcorrecties en borstvergrotingen.

Aanbeveling: Er dient nader (juridisch) onderzoek plaats te vinden naar de criteria die (moeten) gelden bij
de beoordeling van de vrijwilligheid van besnijdenis door volwassen vrouwen. Tevens dient te worden
onderzocht of de huidige strafwetgeving voldoende bescherming biedt wanneer  niet gesproken kan wor-
den van volledige vrijwilligheid.

Naast de strafrechtelijke normstelling geldt voor medische beroepsbeoefenaren de normstelling in de
richtlijnen van de Geneeskundige Hoofdinspectie, welke kunnen worden gehandhaafd via het medisch
tuchtrecht.
Deze richtlijnen zijn helder: alle vormen van vrouwenbesnijdenis zijn in strijd met goed medisch hande-
len; ook reinfibulatie na een bevalling.

7. Effectieve handhaving van de wet: de overheid moet gevallen van vrouwelijke genitale vermin-
king onderzoeken; plegers moeten worden vervolgd en bestraft.

Er is momenteel geen sprake van een effectieve handhaving van het verbod van meisjesbesnijdenis. Er
vinden besnijdenissen plaats, maar er hebben (nog) geen strafvervolgingen plaatsgevonden voor vrou-
welijke genitale verminking; ook zijn er geen medische tuchtzaken gevoerd76. Onduidelijk is waar het
misgaat met betrekking tot de handhaving: bij de signalering, bij de melding, bij het doen van aangifte of
bij de afweging al dan niet tot vervolging over te gaan.

De eerste stap in een actieve opsporing van vrouwelijke genitale verminking zou gezet kunnen worden
met de landelijke invoering van de meldcode. Ook hier kan echter de vraag gesteld worden of vermen-
ging van de preventieve taak van de Jeugdgezondheidszorg met de opsporingstaak, en de gelijkschake-
ling van het gespreksprotocol met de meldcode, wenselijk en effectief is. Wanneer de cijfers vanuit de zes
concentratiegebieden bekend zijn, zal duidelijker moeten worden in hoeveel gevallen waar sprake is van
een risico voor besnijdenis er sprake is van een vermoeden van daadwerkelijke besnijdenis, en in hoeveel
gevallen er daadwerkelijk gemeld wordt. Maar wat voor conclusie moet er uit de cijfers getrokken wor-
den? Wanneer er veel risico-gevallen zijn, en weinig vermoedens van besnijdenis kan dat betekenen dat
de preventie effectief is; het kan echter ook betekenen dat men minder gericht is op de opsporing, of dat
meisjes en hun ouders uit angst voor vervolging wenselijke antwoorden geven. Ook discrepantie tussen
vermoedens en meldingen kan verschillende oorzaken hebben.

De AMKs hebben nog geen beleid ontwikkeld ten aanzien van de registratie van meisjesbesnijdenis; dit
wordt momenteel nog als ‘gewone’ kindermishandeling geregistreerd.
In tegenspraak met het kabinetsbeleid (aangifte, tenzij) hanteert het aangiftebeleid van het AMK
Amsterdam het uitgangspunt dat het AMK alleen aangifte doet als dit in het belang van het kind is, en dit
belang niet via hulpverlening gediend kan worden (geen aangifte als regel). Het is terecht dat bij het AMK
de hulpverlening en het belang van het kind voorop staan (inclusief het doen van aangifte wanneer dit in
het belang van het kind is); de vraag kan dan ook gesteld worden of het AMK de centrale spil in het aan-
giftebeleid rond vrouwelijke genitale verminking zou moeten zijn.

In het projectplan voor de aanpak in de zes concentratiegebieden is wel opgenomen dat afspraken wor-
den gemaakt over een ketenaanpak, van vroegsignalering tot vervolging. Hierbij zijn ook politie en justitie
betrokken. In Amsterdam worden hierover vanaf eind 2006 afspraken gemaakt. Of de ketenaanpak daad-
werkelijk van de grond komt kan nu nog niet beoordeeld worden.

Door de opsporingstaak grotendeels neer te leggen bij instanties die belast zijn met preventie en hulp-
verlening, wordt de effectiviteit van zowel de opsporing, als de preventie en hulpverlening belemmerd.
Preventiewerkers moeten hun prioriteit bij preventie leggen, hulpverleners bij de hulpverlening en
opsporingsmedewerkers bij de opsporing; rekening houdend met de andere belangen, en bovenal met
het belang van het kind. Het moet echter wel duidelijk zijn wie welke prioriteit heeft. Vermenging van
taken is daarom minder gewenst; interdisciplinair overleg en samenwerking (keten-aanpak), een goede
meldcode en heldere richtlijnen des te meer.
Afspraken over ketenaanpak moeten worden gemaakt. Daarbij zou de meldcode breder toegepast moeten
worden dan de gezondheidszorg; ook anderen die beroepsmatig met vermoedens van vrouwelijke genita-
le verminking geconfronteerd kunnen worden (bijvoorbeeld leraren) zouden hiermee moeten werken

Aanbeveling: In het beleid moet duidelijker onderscheid worden gemaakt tussen preventie en registratie/
opsporing. Dit betekent dat er een splitsing moet worden gemaakt tussen het gespreksprotocol en een
meldcode VGV. Het is juist dat degenen die belast zijn met preventie bij geconstateerde vrouwelijke genitale
verminking melden; de opsporing moet echter niet het doel van hun interventie zijn. Daarom is het van
belang een gespreksprotocol te hebben gericht op preventie (en eventueel hulpverlening), en een afzonder-
lijke meldcode waarin wordt aangegeven wanneer en hoe er gemeld moet worden.

71 Dit is de heersende opinie, zoals die onder meer is verwoord in de diverse regeringsstandpunten vanaf 1993. Of de rechter, die uit-
eindelijk moet oordelen over de reikwijdte van de delictsomschrijving mishandeling, deze opinie volgt is niet duidelijk; voor zover
bekend zijn nog geen zaken van VGV aan de Nederlandse strafrechter voorgelegd.

72 Artikel 5 en 5a wetboek van strafrecht.
73 Het juridisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan het RVZ-advies had expliciet geen betrekking op ‘vrijwillige’ besnijdenissen,

maar noemt het geven van toestemming van een volwassen vrouw wel als mogelijke grond voor vrijspraak. Zie Kool e.a.
74 Zie ook R.S.B. Kool e.a.: Vrouwelijke genitale verminking in Juridisch perspectief, (rechtsvergelijkend) onderzoek naar de juridische

mogelijkheden ter voorkoming en bestrijding van vrouwelijke genitale verminking, Willem Pompe Instituut, 2005 (deelonderzoek
in het kader van het RVZ-advies)

75 Het aangehaalde onderzoek van Kool c.s. beperkte zich tot besnijdenis van minderjarige meisjes.

76 De enige treffer die rechtspraak.nl geeft voor besnijdenis betreft een onkundig uitgevoerde jongensbesnijdenis. De databank van
de medische tuchtcolleges bevat geen uitspraken over meisjesbesnijdenis of hersteloperaties.
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Politie en Openbaar Ministerie spelen op dit moment geen actieve rol bij de opsporing en vervolging van
vrouwelijke genitale verminking. Het is niet duidelijk of de minister van Justitie zijn toezegging om het
college van PGs te vragen te bezien of de huidige richtlijnen en aanwijzingen voldoende zijn voor de aan-
pak van vrouwelijke genitale verminking; of dit onderzoek heeft plaatsgevonden en wat de uitkomsten
hiervan waren.
Onbekendheid met vrouwelijke genitale verminking bij politie en justitie, en het relatief weinig voorko-
men van het delict, waardoor geen routine wordt opgebouwd, maken interne richtlijnen ten aanzien van
de opsporing en vervolging van VGV onontbeerlijk. Daarin zal ook aandacht besteed moeten worden aan
de noodzaak om bij de opsporing en vervolging deskundigen vanuit de doelgroep in te schakelen.

Aanbeveling: Opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking mag niet afhankelijk
gemaakt worden van het optreden van het AMK: de Jeugd- en Zedenpolitie en het Openbaar Ministerie
dienen hierin, als eerstverantwoordelijke voor opsporing en vervolging, een actieve rol te spelen. Interne
richtlijnen en aanwijzingen zijn hiervoor noodzakelijk.

8. Wetten moeten meisjes en vrouwen adequate bescherming bieden tegen vrouwelijke genitale
verminking, en hun integriteit en waardigheid beschermen.

9. Er moet voor worden gezorgd dat slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking niet
opnieuw worden gevictimiseerd door de strafzaak.

Een richtlijn of aanwizjing van het OM is ook van van belang voor het beschermen van de integriteit en
waardigheid van meisjes en vrouwen en het voorkomen dat zij opnieuw worden gevictimiseerd door de
strafzaak. Mede door het ontbreken van zaken is er geen deskundigheid bij politie en justitie ten aanzien
van vrouwelijke genitale verminking.

Aanbeveling: Er moet alsnog nagegaan worden of de bestaande richtlijnen en aanwijzingen afdoende
zijn voor de aanpak van vrouwelijke genitale verminking, inclusief de noodzakelijke bescherming van de
integriteit en waardigheid van de slachtoffers en het voorkomen van secundaire victimisatie door het straf-
proces, of dat aanvullende regelgeving nodig is.
Politie en justitie moeten weten hoe ze moeten handelen bij een aangifte van vrouwelijke genitale vermin-
king. Gezien de geringe omvang van het aantal meldingen, waardoor geen routine opgebouwd kan wor-
den, is het van belang dat degenen die met vrouwelijke genitale verminking geconfronteerd kunnen wor-
den (JZP, zeden/huiselijk geweld officieren) beschikken over enige basiskennis, weten hoe ze moeten han-
delen, en waar de benodigde deskundigheid aanwezig is. Dit zou kunnen worden opgenomen in een speci-
fieke aanwijzing.

De voorgenomen verlenging van de verjaringstermijn (de verjaringstermijn gaat pas in op de dag dat het
slachtoffer 18 jaar wordt), vergroot de mogelijkheden van slachtoffers zelf om ook nadat ze meerderjarig
zijn geworden aangifte te doen, en vergroot daarmee de adequate wettelijke bescherming.

Aanbeveling: De aangekondigde verlenging van de verjaringstermijn (verjaring gaat lopen bij bereiken
18e jaar door slachtoffer) moet zo spoedig mogelijk worden ingevoerd.

10. Slachtoffers moeten toegang hebben tot adequate (klachten)procedures en rechtvaardige en
effectieve herstelmogelijkheden. Slachtoffers moeten de mogelijkheid hebben schadevergoe-
ding te vorderen. De overheid moet slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking informe-
ren over hun mogelijkheden, en zorgen voor goedkope of gratis rechtshulp.

Slachtoffers hebben verschillende mogelijkheden om ‘hun recht’ te halen. Ze kunnen, zowel in de straf-
zaak als in een civiele procedure en via het Schadefonds Geweldsmisdrijven een schadevergoeding vor-
deren. Door de koppeling van de civiele verjaringstermijn aan de strafrechtelijke verjaringstermijn heb-
ben in de toekomst, na de verlenging van de strafrechtelijke verjaringstermijn (zie 5.1.2.), slachtoffers ook
na hun meerderjarigheid nog enkele jaren de tijd om een vordering in te dienen.

De informatie over de rechten van slachtoffers die vanuit de overheid wordt geboden is echter dermate
algemeen dat het de vraag is of het slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking bereikt. Meer speci-
fieke informatie is wel beschikbaar voor slachtoffers van kindermishandeling, seksueel geweld en huiselijk
geweld; hoewel de informatie doorgaans adequaat is, is deze niet geschikt omdat de slachtoffers van
meisjesbesnijdenis zichzelf doorgaans niet tot deze categorieën zullen rekenen.
Het voorlichtingsmateriaal over vrouwelijke genitale verminking bevat geen informatie over juridische mo-
gelijkheden voor slachtoffers. Deze informatie ontbreekt ook in het gespreksprotocol meisjesbesnijdenis.

Aanbeveling: In het voorlichtingsmateriaal over meisjesbesnijdenis moet informatie worden opgenomen
over de juridische mogelijkheden voor slachtoffers van meisjesbesnijdenis, inclusief verwijzing naar uitge-
breidere informatie en instanties die slachtoffers hierin kunnen bijstaan.

Slachtoffers van meisjesbesnijdenis hebben net als andere slachtoffers recht op juridisch advies en rechts-
bijstand in de procedures die ze voeren. Ze kunnen gebruik maken van het stelsel van gefinancierde
rechtsbijstand. Sinds kort is de rechtsbijstand in de strafzaak voor slachtoffers van zeden- en geweldsmis-
drijven kosteloos. Dit geldt echter niet voor juridische adviezen (buiten de strafzaak) door een advocaat,
of voor het voeren van civiele procedures. Er zijn derhalve nog verbeteringen mogelijk op het gebeid van
gratis dan wel goedkope rechtshulp voor slachtoffers van sekse-specifiek geweld. Daarbij kan met name
worden gedacht aan een gratis eerste juridisch advies door een gespecialiseerde advocaat77.

Aanbeveling: Slachtoffers van seksueel geweld, waaronder vrouwelijke genitale verminking zouden
gebruik moeten kunnen maken van een aantal uren gratis (door de overheid gefinancierd) juridisch advies
door een gespecialiseerde advocaat.

5.1.3. Ondersteuning van slachtoffers

In de aanpak van vrouwelijke genitale verminking wordt geen aandacht besteed aan de bescherming en
ondersteuning van slachtoffers. Dat betekent dat nagegaan moet worden of het reguliere beleid voldoen-
de bescherming en ondersteuning biedt.

11. De overheid moet zorgen voor leeftijdsadequate, gender-sensitieve en vertrouwelijke medi-
sche, sociale en psychologische behandeling en ondersteuning van meisjes en vrouwen die te
maken hebben gehad met vrouwelijke genitale verminking.

In de aanpak van vrouwelijke genitale verminking is in het geheel geen aandacht voor de medische, soci-
ale en psychologische behandeling en ondersteuning van meisjes en vrouwen die te maken hebben
gehad met VGV. De aanpak door de Jeugdgezondheidszorg is volledig gericht op preventie. Het gespreks-
protocol vermeldt weliswaar dat het opsporen van vrouwelijke genitale verminking om in een zo vroeg
mogelijk stadium hulp te kunnen bieden onderdeel is van de taken van de Jeugdgezondheidszorg; hoe
deze taak vorm krijgt is onduidelijk. Aangenomen moet worden dat de Jeugdgezondheidszorg geen
ruimte heeft om de ondersteuning zelf te bieden; dit nog afgezien van de benodigde specifieke deskun-
digheid. De sociale kaart bij het gespreksprotocol noemt slechts gynaecologen en verloskundigen, waar-
bij wordt opgemerkt dat er geen overzicht is van terzake deskundige gynaecologen/verloskundigen. In
het gespreksprotocol is niets vermeld over hulp en ondersteuning door andere medici, psychologen
en/of maatschappelijk werk.
In het beleid wordt in het geheel geen aandacht besteed aan volwassen vrouwen die in hun jeugd zijn
besneden. Ook deze vrouwen hebben recht op hulpverlening en ondersteuning. De fysieke en psychische
gevolgen van vrouwelijke genitale verminking zijn vaak zeer langdurig, en niet zelden blijvend. Dit vraagt
om een gericht en hulpaanbod; bij voorkeur een intergraal aanbod van medische, psychische en seksuo-
logische hulp en ondersteuning.

77 Hiermee is in een aantal projecten ervaring opgedaan ten aanzien van slachtoffers van seksueel geweld; deze projecten zijn positief
geëvalueerd. Zie de evaluaties van de JOS-projecten in Alkmaar en Rotterdam door het verwey Jonker Instituut: www.verwey-jonker.nl
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Aanbeveling: De overheid moet zorgdragen voor een gericht, en bij voorkeur integraal aanbod van medi-
sche, psychische en seksuologische hulp, zowel voor besneden meisjes als voor besneden vrouwen. Dit aan-
bod moet bekend zijn bij instanties die doorverwijzen (JGZ, Pharos, zelforganisaties, huisartsen, kindertele-
foon). Het gespreksprotocol meisjesbesnijdenis moet uitgebreid worden met ondersteuning van slachtof-
fers: hoe te handelen ten aanzien van slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking. Deze informatie
moet ook opgenomen worden in de brochure die de IGZ in 2007 gaat uitbrengen.

12. De overheid moet er voor zorgen dat vrouwelijke genitale verminking de toegang tot zorg rond
de bevalling en family-planning niet hindert.

Ook rond zwangerschap en bevalling hebben besneden vrouwen deskundige hulp en ondersteuning
nodig, en ook hiervoor is momenteel geen gericht aanbod aanwezig.

Alle besneden vrouwen die zwanger zijn of willen worden, moeten specifieke, deskundige hulp en onder-
steuning krijgen met betrekking tot het besneden zijn en zwangerschap/bevalling.

13. De overheid moet zorgen voor het verspreiden van informatie over de hulp die beschikbaar is
voor meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van vrouwelijke genitale verminking.

Net als het gespreksprotocol meisjesbesnijdenis, bevat ook ander voorlichtingsmateriaal, zoals de lesmap
meisjesbesnijdenis en diverse folders, weinig tot geen informatie over de mogelijkheden van hulpverle-
ning aan en ondersteuning van meisjes die besneden zijn, of die geconfronteerd zijn met besnijdenis in
hun directe omgeving. De Kindertelefoon, waarheen de lesmap verwijst, is geen adequate hulpverlening
zolang er geen mogelijkheden van verdere, gerichte doorverwijzing bestaan.

Aanbeveling: In het voorlichtingsmateriaal over meisjesbesnijdenis moet expliciet aandacht besteed wor-
den aan de hulp die beschikbaar is voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwelijke genitale
verminking. Daarbij gaat het zowel om het gerichte aanbod, zoals dat moet worden ontwikkeld, als om de
hulp die binnen de reguliere hulpverlening kan worden verkregen. Deze informatie moet ook opgenomen
worden in de brochure die de IGZ in 2007 gaat uitbrengen. De overheid is eindverantwoordelijk voor de tot-
standkoming en adequate verspreiding van deze informatie.

5.1.4. Maatregelen m.b.t. plegers

14. De overheid moet zorgen voor programma’s voor begeleiding van plegers van vrouwelijke
genitale verminking.

Het beleid bevat in het geheel geen programma’s voor begeleiding van plegers van vrouwelijke genitale
verminking. Ouders die hun dochter hebben laten besnijden moeten niet alleen strafrechtelijk vervolgd
worden; er moet ook sprake zijn van nazorg (counseling en ‘rehabilitatie’). Bij vrouwelijke genitale vermin-
king is dit des te meer van belang, omdat er in de ogen van de ouders zelf geen sprake is van mishande-
ling. Nazorg is dus noodzakelijk, met aandacht voor de relatie met de besneden dochter, en met de betref-
fende gemeenschap.

Aanbeveling: er moet een systeem-gericht aanbod worden ontwikkeld voor nazorg en begeleiding van
ouders die hun dochter hebben laten besnijden.

5.1.5. Toegang voorzieningen

15. De overheid moet ervoor zorgen dat de voorzieningen de jure en de facto voor alle vrouwen en
kinderen toegankelijk en bereikbaar zijn, ook op het platteland.

De voorzieningen die in het kader van de aanpak van vrouwelijke genitale verminking zijn getroffen
(gerichte voorlichting, gebruik van gespreksprotocol en meldcode) zijn niet voor alle vrouwen en meisjes
beschikbaar; zij zijn vooralsnog beperkt tot zes concentratiegebieden. Zelfs binnen deze concentratiege-
bieden wordt niet iedereen bereikt: binnen Amsterdam wordt de aanpak nog verder geconcentreerd tot
drie regio’s binnen de stad; daarbuiten is de aanpak aanzienlijk minder intensief.
De adviezen van de RVZ om te zorgen voor voldoende capaciteit voor de Jeugdgezondheidszorg en bij
het AMK zijn door de regering niet gevolgd; er komt geen structurele extra capaciteit beschikbaar voor de
uitvoering van het beleid, alles moet binnen de bestaande formatie en taakstellingen plaatsvinden. Dit
geldt zowel voor de zes concentratiegebieden, als daarbuiten.
Buiten de concentratiegebieden wordt het bovendien aan de GGDs en de verschillende beroepsgroepen
zelf overgelaten om de aanpak te implementeren. Er is geen budget beschikbaar voor het scholen van
het JGZ-personeel (en voor vervanging tijdens de scholing) in het gebruik van het gespreksprotocol.
Verwacht mag worden dat deze scholing, en het inzetten van capaciteit voor de aanpak van meisjesbe-
snijdenis niet overal prioriteit zal hebben.
Onderzoek naar de landelijke invoering gespreksprotocol komt in ieder geval niet eerder dan 2008. Niet
duidelijk is wat voor maatregelen worden genomen wanneer de landelijke invoering niet gerealiseerd
blijkt te zijn (wat gezien het ontbreken van sturing en budget in de lijn der verwachtingen ligt.
Oorspronkelijk was het idee dat de aanpak in concentratiegebieden plaats zou vinden als pilot, waarna de
aanpak landelijk ‘uitgerold’ zou worden. In het kabinetsplan is deze pilot-uitrol-structuur losgelaten, en
blijft de aanpak beperkt tot die in de concentratiegebieden, wat een aanzienlijke beperking in de toegan-
kelijkheid van de voorzieningen betekent.
Wanneer de aanpak landelijk wordt uitgerold, is het van belang de meer landelijke gebieden niet over het
hoofd te zien. Vluchtelingen wonen niet zelden in kleine plaatsen; ook deze vrouwen en meisjes moeten
bereikt worden. Zij worden veelal niet bereikt met voorlichtingsbijeenkomsten in centrumgemeenten.

Aanbeveling: De aanpak van vrouwelijke genitale verminking zoals die wordt gerealiseerd in de zes con-
centratiegebieden moet, eventueel na evaluatie, landelijk geïmplementeerd worden.
De capaciteit van de Jeugdgezondheidszorg en de AMKs moet structureel worden uitgebreid om de aan-
pak van meisjesbesnijdenis aan het takenpakket te kunnen toevoegen. Ook voor voorlichting via de zelfor-
ganisaties moet voldoende budget beschikbaar zijn; in alle regio’s. Voor het bereiken van vrouwen en meis-
jes uit de risicogroepen die buiten de grotere steden wonen moet een individuele, outreachende aanpak ter
preventie van vrouwelijke genitale verminking worden geïmplementeerd.

Was de aanpak van vrouwelijke genitale verminking tot recentelijk beperkt tot de Somalische gemeen-
schap; momenteel richt de aanpak zich tot de bevolkingsgroepen afkomstig uit een zestal landen:
Somalië, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Ghana, Soedan. Hiermee is ongeveer 70% van de in Nederland aanwezi-
ge risicogroep gedekt; de overige 30% blijft buiten beeld78. Daarbij gaat het over het algemeen om meis-
jes uit landen waarvan er weinig meisjes in Nederland woonachtig zijn, en/of waar het percentage besnij-
denissen relatief laag is. Maar ook landen als Congo (1673 meisjes onder de 17 en 50% besnijdenissen,
Nigeria (1410 meisjes, 50% besnijdenissen) en Sierra Leone (413 meisjes, 85% besnijdenissen) zijn geen
doelgroep van het beleid. Hoewel het voorstelbaar is dat het weinig efficiënt is om voor kleine doelgroe-
pen specifieke voorlichting te ontwikkelen, mogen deze groepen bij de voorlichting en educatie niet bui-
ten de boot vallen. Ten aanzien van de aanpak via de Jeugdgezondheidszorg, waaronder het gesprekspro-
tocol en het opstellen van een risicoanalyse, is er geen enkele reden deze te beperken tot meisjes afkom-
stig uit de zes landen met de grootste doelgroep.

Aanbeveling: De aanpak van vrouwelijke genitale verminking moet worden uitgebreid naar meisjes
afkomstig uit alle bekende risicolanden. In het plan van aanpak voor preventie en voorlichting VGV moet
aangegeven worden hoe deze groepen bereikt gaan worden. De aanpak door de Jeugdgezondheidszorg,
waaronder het gebruik van het gespreksprotocol en het maken van een risicoanalyse, moet zich richten op
de meisjes uit alle bekende risicolanden.

78 Op basis van de tabel die is opgenomen in paragraaf 2.1.1.
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Het beleid ter bestrijding van meisjesbesnijdenis focust zich in de aanpak via de GGDs vooral op de
Jeugdgezondheidszorg. Uitgangspunt is dat wordt aangesloten bij de contactmomenten die er zijn, op
consultatiebureaus en via de schoolartsen. Dit betekent dat het voor het beleid essentieel is dat deze
reguliere contacten met de jeugdgezondheidszorg er zijn, en dat iedereen er gebruik van maakt/kan
maken. VWS kon geen gegevens verstrekken over het aantal kinderen dat geen gebruik maakt van de
reguliere contactmomenten in de Jeugdgezondheidszorg. Kinderen die zonder geldige verblijfstitel in
Nederland verblijven kunnen gebruik maken van de preventieve Jeugdgezondheidszorg. In hoeverre zij
dat ook daadwerkelijk doen is niet bekend79.

Zolang er geen sprake is van een levensbedreigende situatie kunnen vrouwen en meisjes zonder geldige
verblijfsvergunning die een besnijdenis hebben ondergaan op grond van de koppelingswet geen gebruik
maken van medische, sociale of andere voorzieningen.
Op basis van internationale verplichtingen is Nederland verplicht de voorzieningen ter voorkoming van
vrouwelijke genitale verminking en de voorzieningen voor slachtoffers van vrouwelijke genitale vermin-
king (gezondheidszorg, hulpverlening en ondersteuning) toegankelijk te maken voor alle vrouwen en
meisjes in Nederland. Toegankelijkheid impliceert dat de financiële drempels niet zodanig mogen zijnd at
zij een belemmering vormen om van de voorzieningengebruik te maken.

Aanbeveling: De overheid moet er voor zorgen dat met de aanpak via de Jeugdgezondheidszorg ook alle
meisjes uit de risicogroepen zonder geldige verblijfsstatus worden bereikt. De overheid moet garanderen
dat vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of dreigen te worden van vrouwelijke genitale verminking op
dezelfde basis als anderen toegang hebben tot medische, sociale en andere hulpverlening en ondersteu-
ning. De koppelingswet mag niet leiden tot belemmering van de toegang tot voorzieningen rond vrouwe-
lijke genitale verminking.

In paragraaf 5.1.1. is reeds aan de orde geweest dat het gebruiken van de bestaande contactmomenten
binnen de Jeugdgezondheidszorg voor de preventie van meisjesbesnijdenis op zich een goede insteek is,
maar dat zich problemen kunnen voordoen wanneer de gezondheidszorg een taak krijgt in de opsporing
van besnijdenissen. In paragraaf 5.1.1. en 5.1.2. is al gepleit om voor het duidelijker scheiden van preven-
tie (het gespreksprotocol) en opsporing/handhaving (binnen de JGZ:de meldcode).
In het kader van de aanvaardbaarheid van de voorzieningen is het van belang dat het hanteren van een
meldcode –die van belang is voor een effectieve bestrijding van vrouwelijke genitale verminking- geen
beperking oplevert in de gezondheidszorg aan meisjes. Het moet niet alleen duidelijk zijn dat het mijden
van de contactmomenten door meisjes uit de risicogroepen reden kan zijn voor een melding bij het AMK;
het moet ook duidelijk zijn hoe het verder moet met de gezondheidszorg aan dit meisje.

Aanbeveling: er moet voor worden gezorgd dat meisjes die de reguliere contactmomenten bij de
Jeugdgezondheidszorg mijden uit angst dat er een melding aan het AMK zal worden gedaan over een ver-
moeden van vrouwelijke genitale verminking, wel de passende (preventieve) gezondheidszorg blijven ont-
vangen.

Omdat het bij vrouwelijke genitale verminking gaat om besnijdenis van vrouwen en meisjes, is de aan-
dacht seksespecifiek. Dat betekent niet dat er automatisch sprake is van gender-sensitiviteit in de voorzie-
ningen. In het beleid wordt hier niet expliciet aandacht aan besteed, noch ten aanzien van de inhoud
(empowerment)80, noch ten aanzien van de toegankelijkheid en aanvaardbaarheid. Verwacht mag wor-
den dat de werkers binnen de Jeugdgezondheidszorg, de verloskunde en de kraamzorg, en de voorlich-
ters uit de zelforganisaties redelijk gender-sensitief zijn: zij werken veel met meisjes en hun moeders, en
zijn zelf vaak ook vrouw. Dit biedt geen garantie voor gender-sensitiviteit, maar wel een goede uitgangs-
positie. Ten aanzien van andere betrokken beroepsgroepen (onder meer onderwijs, politie, sleutelperso-
nen binnen de risicogroepen) mag er niet van worden uitgegaan dat zij de specifieke behoeften van
vrouwen en meisjes kunnen onderkennen en hierop in kunnen gaan. Zij zullen hierop getraind moeten
worden.

Aanbeveling: professionals binnen gezondheidszorg, onderwijs en politie, en sleutelpersonen binnen de
zelforganisaties die betrokken zijn of worden bij de aanpak van vrouwelijke genitale verminking moeten
worden getraind om de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes te onderkennen en hierop in te gaan.

17. De voorzieningen moeten zowel qua taal als qua cultuur toegankelijk zijn voor migranten-
vrouwen en –meisjes; ze moeten respectvol omgaan met de cultuur van minderheden.

Aan het respectvol omgaan met de eigen cultuur van minderheden wordt in het gespreksprotocol en de
trainingen van Pharos en FSAN aandacht gegeven. De vraag is echter of dit voldoende is. Het is voor hulp-
verleners niet eenvoudig: zij hebben de taak om iets wat gezien wordt als onderdeel van een cultuur te
bestrijden, met respect voor diezelfde cultuur. De kans lijkt aanwezig dat hulpverleners zich in de
gesprekken zullen beperken tot het argument dat vrouwelijke genitale verminking strafbaar is, en zich
niet zullen wagen aan discussie over cultuur en attitude (temeer daar het gespreksprotocol expliciet ver-
meldt dat attitudeverandering niet het doel is van de preventie: indien besnijdenis voorkomen kan wor-
den door te wijzen op de strafbaarheid, is het doel ook bereikt, zie ook paragraaf 5.1.1.).
Aan taalbarrières wordt in het beleid in het geheel geen aandacht geschonken. Deze spelen met name
een rol bij de voorlichting en Jeugdgezondheidszorg voor vluchtelingen in asielzoekerscentra, maar ook
voor mensen die al langer in Nederland wonen kan taal een probleem zijn. Binnen het beleid van de
Jeugdgezondheidszorg zouden cultuurverschillen en mogelijke taalbarrières expliciet onderkend moeten
worden. Vanuit het oogpunt van het respectvol omgaan met de cultuur en ter overbrugging van mogelij-
ke taalbarrières zou het wenselijk zijn om binnen de betrokken beroepsgroepen, en in ieder geval binnen
de Jeugdgezondheidszorg, voldoende personeel met dezelfde culturele achtergrond als de doelgroep
aan te stellen. Zij moeten, na training, in staat geacht worden om wel op een respectvolle manier de dis-

5.1.6. Aanvaardbaarheid van de voorzieningen

16. De overheid moet de toegang tot voorzieningen aanvaardbaar maken voor vrouwen: informed
consent, respect voor de waardigheid, vertrouwelijkheid gegarandeerd, ontvankelijk voor spe-
cifieke behoeftes en perspectieven, gender-sensitief. De staf moet getraind zijn om de specifie-
ke behoeften van vrouwen en meisjes te onderkennen en hierop in te gaan.

In het beleid wordt nauwelijks aandacht besteed aan het aanvaardbaar maken van de voorzieningen. Er
wordt niet ingegaan op de specifieke betekenis van kwesties als informed consent, respect voor de waar-
digheid en vertrouwelijkheid waar het gaat om de aanpak van vrouwelijke genitale verminking.
Opvallend is dat het feit dat genitaal onderzoek zeer ingrijpend is en door veel vrouwen en meisjes erva-
ren wordt als aantasting van hun waardigheid, niet wordt genoemd bij de redenen om een algehele con-
trole bij alle meisjes af te wijzen. Hiervoor wordt alleen aangevoerd dat het geen efficiënt middel is (grote
groep onderzoeken om slechts klein aantal op te sporen), en dat het vermijdingsgedrag teweeg kan
brengen. Het is heel wel mogelijk dat hierachter een notie zit dat de maatregel zeer ingrijpend is en
wordt ervaren als aantasting van de waardigheid; dit wordt echter niet expliciet gemaakt.

Het aspect van de vertrouwelijkheid en het recht op privacy komt meer uitgebreid aan de orde in para-
graaf 5.2.3. Met betrekking tot de aanvaardbaarheid van de voorzieningen speelt vooral de vraag in hoe-
verre het beleid leidt tot vermijdingsgedrag. Niet alleen lichamelijke controle kan leiden tot vermijdings-
gedrag; ook de wetenschap dat bij vermoedens van vrouwelijke genitale verminking melding wordt
gedaan bij het AMK, of de wetenscahp dat meisjesbesnijdenis een gespreksonderwerp is, en zal blijven in
de contacten met de Jeugdgezondheidszorg kan vermijdingsgedrag tot gevolg hebben, en wantrouwen
richting de Jeugdgezondheidszorg. Vermijdingsgedrag kan negatieve consequenties hebben voor de
gezondheidszorg aan het betreffende meisje.

79 Noch de Stichting Lampion (informatie- en adviespunt over zorg aan illegalen), noch de GGD Amsterdam konden hier uitsluitsel
over geven. 80 Zie hiervoor paragraaf 5.1.1.
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cussie over de culturele achtergronden aan te gaan, en, ook niet onbelangrijk: hun interventies in deze
zullen minder snel als ‘wit-paternalistisch’ van de hand worden gewezen.
De acceptatie van interventies is in het algemeen van groot belang voor de aanvaardbaarheid en de
effectiviteit van maatregelen. Daarbij geldt dat iets eerder geaccepteerd wordt van iemand die op dat
punt gezag geniet. Dit betekent dat men van een (witte) arts of verpleegkundige wel informatie zal
accepteren over gezondheidsaspecten, maar niet zo snel informatie over de eigen cultuur of religie. Die
informatie wordt weer eerder geaccepteerd je van een (religieus) leider binnen de eigen gemeenschap,
en misschien van een verpleegkundige afkomstig uit de eigen gemeenschap.

Aanbeveling: Binnen het beleid en de uitvoering daarvan binnen de Jeugdgezondheidszorg moeten cul-
tuurverschillen en mogelijke taalbarrières expliciet aan de orde komen. Het is wenselijk om binnen de
beroepsgroepen die zijn betrokken bij de aanpak van vrouwelijke genitale verminking, en in ieder geval
binnen de Jeugdgezondheidszorg, meer personeel met dezelfde culturele achtergrond als de doelgroep
aan te stellen. Zowel binnen de reguliere Jeugdgezondheidszorg als binnen de gezondheidsvoorzieningen
in asielzoekerscentra moet het mogelijk zijn dat de gesprekken over vrouwelijke genitale verminking
plaatsvinden in de taal die het meisjes en haar ouders spreken.

Hoewel gezondheidsargumenten vaak acceptabel zijn voor de doelgroep; zijn ze niet in alle gevallen
gepast of toereikend.
In de aanpak van vrouwelijke genitale verminking wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschil-
lende vormen van meisjesbesnijdenis. Vanuit mensenrechtelijk oogpunt is dat terecht: alle vormen van
vrouwelijke genitale verminking zijn een aantasting van de rechten van vrouwen, en een vorm van sekse
specifiek geweld; alle vormen van VGV moeten daarom worden voorkomen en bestreden. Deze ongedif-
fernetieerde aanpak kan problematisch zijn, nu het beleid zich concentreert op een aanpak van vrouwelij-
ke genitale verminking via de Jeugdgezondheidszorg, waarbij wordt gefocust op de gezondheidsaspec-
ten, en de gezondheidsrisico’s van VGV. Dit kan een effectieve manier zijn om de meer mutilerende vor-
men van vrouwelijke genitale verminking aan te pakken; voor de aanpak van die vormen van meisjesbe-
snijdenis die nauwelijks een fysieke aantasting zijn, en dus geen risico voor de (lichamelijke) gezondheid
vormen is het niet afdoende. Gezondheidsargumenten voldoen hier niet, en zullen voor degene die wordt
aangesproken ook niet overtuigen.
De focus op de gezondheidsaspecten in de aanpak van vrouwelijke genitale verminking is daarom te
beperkt; er moet ook, en ter zake van de minder mutilerende vormen vooral, ingezet worden op de (sek-
suele) zelfbeschikking van vrouwen. Ten aanzien van iedere vorm van VGV zal moeten worden nagegaan
wat de meest effectieve aanpak is voor preventie en bestrijding.

Aanbeveling: Hoewel het terecht is dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende vormen
van meisjesbesnijdenis waar het gaat om de verwerpelijkheid ervan, verdient het aanbeveling in sommige
onderdelen van de aanpak wel te differentiëren, en te bekijken op welke wijze iedere vorm van vrouwelijke
genitale verminking het meest effectief bestreden kan worden. Daarbij dient naast de gezondheidsaspec-
ten aandacht besteed te worden aan de onderliggende discriminatie van vrouwen, en hun recht op (seksu-
ele) zelfbeschikking.

Het beleid benoemt vrouwelijke genitale verminking als bijzondere vorm van kindermishandeling. In de
aanpak wordt dan ook aangesloten bij de aanpak van kindermishandeling. Zo krijgen de AMKs een
belangrijke rol. Dit kan een negatief effect hebben op de aanvaardbaarheid van het beleid en de voorzie-
ningen voor de doelgroep. Ouders die hun dochter laten besnijden hebben het beste met haar voor, en
zijn er van overtuigd daarmee het beste te doen voor hun kind. In hun ogen is het laten besnijden van
een kind wel vergelijkbaar met pijnlijke medische ingrepen die je je kind soms moet laten ondergaan,
maar niet met kindermishandeling. Deze intentie van de ouders wordt miskend wanneer vrouwelijke
genitale verminking zonder meer gelijk wordt geschakeld met kindermishandeling. Wanneer deze andere
intentie niet wordt onderkend, zullen ouders zich miskend voelen in hun goede bedoelingen, en minder
open staan voor advies en dialoog.
vrouwelijke genitale verminking is een vorm van kindermishandeling, maar met een geheel eigen achter-
grond. Wil het beleid aanvaardbaar en effectief zijn, dan moet deze achtergrond worden onderkend.

Aanbeveling: Waar vrouwelijke genitale verminking in het beleid wordt benoemd als vorm van kindermis-
handeling, dient daarbij onderkend te worden dat daarbij gedoeld wordt op de besnijdenis zelf, en niet
zozeer op de intentie van de ouders.

5.1.7. Deskundigheidsbevordering 

18. De overheid moet zorgen voor deskundigheidsbevordering ten aanzien van oorzaken, achter-
gronden en gevolgen van vrouwelijke genitale verminking bij o.a. politie, juridische professio-
nals, werkers in de gezondheidszorg, maatschappelijk werkers en degenen die werken met
migranten en vluchtelingen. De overheid moet er voor zorgen dat de opleidingscurricula ver-
plichte onderdelen bevatten over de gezondheid van vrouwen en mensenrechten, in het bij-
zonder seksespecifiek geweld.

Door de jaren heen is deskundigheidsbevordering een vast terugkerend onderwerp in notities, rapporten
en kameroverleggen.
Concreet worden nu in de zes concentratiegebieden de JGZ-medewerkers getraind op het gebied van
vrouwelijke genitale verminking en het gespreksprotocol, zowel ten aanzien van de inhoudelijke kennis,
als ten aanzien van de specifieke communicatieve vaardigheden die vereist zijn. In deze gebieden krijgen
ook een aantal sleutelpersonen van de zelforganisaties een scholing, verzorgd door Pharos en FSAN. De
scholing van de ketenpartners in de concentratiegebieden is in ieder geval in Amsterdam nog niet van de
grond gekomen; mede omdat er geen budget is om de tijd die de organisaties/professionals moeten vrij-
maken voor deze scholing te vergoeden.
Buiten de zes concentratiegebieden gebeurt er weinig. Uit het preventieplan van Pharos wordt niet dui-
delijk hoe vorm gegeven wordt aan de ‘actieve en gerichte’ deskundigheidsbevordering van professionals
buiten de concentratiegebieden, en buiten de Jeugdgezondheidszorg. Het aanbod (expertise, cursussen,
ervaren trainers) is aanwezig bij Pharos en FSAN, maar het wordt aan de professional en zijn beroeps-
groep overgelaten of hier gebruik van wordt gemaakt, wat in de praktijk weinig gebeurt.
Ook de brochure van de IGZ is nog niet verschenen, en er is niets meer vernomen over het opnemen van
vrouwelijke genitale verminking in opleidingsprogramma’s van de diverse doelgroepen.
Aandachtspunt bij de deskundigheidsbevordering van kraamverzorgenden, verloskundigen en gynaeco-
logen is het herkennen van de verschillende vormen van vrouwelijke genitale verminking. Het is niet
altijd eenvoudig om vrouwelijke genitale verminking te herkennen; met name de minder verminkende
vormen van VGV worden niet altijd opgemerkt door verloskundigen. Wanneer het besneden zijn van de
moeder wordt geregistreerd als risicofactor voor het besnijden van meisjes, kan het niet herkennen van
besnijdenissen meebrengen dat ten onrechte zou kunnen worden aangenomen dat het risico op besnij-
denis bij de dochter laag is.

De aanbevelingen in het RVZ-advies op het gebied van de deskundigheidsbevordering waren duidelijk
en compleet. De onderstaande aanbevelingen zijn hierop gebaseerd, met een aantal toevoegingen.
Daaronder de toevoeging dat het de overheid is die, op grond van de internationaal-rechtelijke verplich-
tingen, moet zorgen dat een en ander daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Aanbeveling:
De overheid moet zorgdragen voor verbetering van de deskundigheid van medische professionals (JGZ-
artsen, huisartsen, gynaecologen, verloskundigen en kinderartsen) en de AMK’s, door middel van nascho-
ling gericht op:
a. verbetering van de vaardigheden in het geven van effectieve voorlichting en het signaleren van een (op

handen zijnde) besnijdenis.
b. vaardigheden in het professioneel aanbieden, uitvoeren en interpreteren van de bevindingen bij licha-

melijk onderzoek en meer specifiek het herkennen van de verschillende vormen van besnijdenis, en op
het afnemen van een goede anamnese.

c. het signaleren van en omgaan met de late complicaties van genitale verminking.
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De overheid moet zorgdragen voor de verbetering van de kennis van en de communicatie?vaardigheden
over meisjesbesnijdenis bij onderwijzend personeel, politie, personeel in asielzoekerscentra, religieuze lei-
ders, zelforganisaties en het OM.
In alle genoemde deskundigheidsbevordering moet aandacht besteed worden aan de context van vrouwe-
lijke genitale verminking: mensenrechten, de positie van vrouwen en seksueel geweld.
De deskundigheidsbevordering moet – in het hele land en aan alle beroepsgroepen- daadwerkelijk actief
worden aangeboden, en waar mogelijk deel gaan uitmaken van het verplichte en reguliere (na)scholings-
programma.

5.1.8. Participatie als onderdeel van het beleid

In deze paragraaf komt aan de orde in hoeverre participatie van vrouwen en meisjes, en van organisaties,
onderdeel is van het beleid zoals het thans is geformuleerd en wordt uitgevoerd. De vraag of er bij de tot-
standkoming van het beleid, en in de aansturing en evaluatie voldoende gebruik gemaakt is en wordt van
participatie van verschillende groepen komt aan de orde in paragraaf 5.3.6.

19. Het recht van vrouwen en meisjes, en van (vrouwen)organisaties om deel te nemen in het
beslissingsproces dat hun ontwikkeling en/of gezondheid kan raken moet een integraal 
onderdeel zijn van het beleid.

In het kabinetsplan wordt participatie in het geheel niet genoemd als onderdeel van het beleid. In de uit-
werking van het beleid (aanpak in zes concentratiegebieden en preventieplan Pharos) is er wel aandacht
voor. Hierin wordt expliciet genoemd dat bij de aanpak van meisjesbesnijdenis de actieve rol van
Afrikaanse vrouwen, uit de risicogroepen, een voorwaarde is voor de effectiviteit van activiteiten en maat-
regelen op dit terrein.
In de praktijk is er sprake van een zekere mate van participatie. De voorlichting binnen de gemeenschap-
pen wordt uitgevoerd door mensen van zelforganisaties, die worden getraind door Pharos en FSAN
samen. FSAN heeft van VWS een aanvullende subsidie gekregen om deze taak uit te voeren. Bij de voor-
lichting binnen de concentratiegebieden is er ook aandacht voor de rol van de lokale zelforganisaties: zij
krijgen zelf voor een groot deel de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de voorlichting binnen
hun eigen gemeenschap.
Binnen de aanpak van vrouwelijke genitale verminking via de Jeugdgezondheidszorg is er geen aandacht
voor participatie. De vermelding in het gespreksprotocol dat het van belang kan zijn door te verwijzen
naar sleutelfiguren binnen de eigen gemeenschap kan niet als participatie worden gezien.
Concluderend kan worden gezegd dat het recht van vrouwen en meisjes, en van (vrouwen)organisaties
om deel te nemen in het beslissingsproces dat hun ontwikkeling en/of gezondheid kan raken, her en der
is opgenomen in met name de uitvoering van het beleid, maar dat het geen integraal onderdeel vormt
van het beleid ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking. Daarmee wordt niet voldaan aan inter-
nationale normen.

Bij de vormgeving van participatie moet gestreefd worden naar participatie op basis van gelijkwaardig-
heid. Dat is lastig bij de samenwerking tussen professionele instellingen enerzijds en zelforganisaties en
sleutelpersonen en deskundigen vanuit de doelgroep anderzijds. Professionele instellingen zijn vaak
‘witte’ instellingen, die niet gewend zijn aan het samenwerken met de doelgroep. Het is van belang bij de
participatie aandacht te besteden aan mogelijke knelpunten in de samenwerking. Het gaat dan bijvoor-
beeld om het verschil van het werken als beroepskracht en het werken op vrijwillige basis. Dit heeft niet
alleen consequenties voor de eisen die aan mensen gesteld mogen worden, maar ook voor de ervaren
waardering voor het geleverde werk. Ook het verschil in zeggenschap over het budget is een aandachts-
punt. Het is van groot belang dat de inzet en de deskundigheid van de doelgroep wordt erkend. Deze
erkenning moet niet alleen in woorden plaatsvinden; de doelgroep moet daadwerkelijk kunnen meebe-
slissen over (de uitvoering van) het beleid, en de inzet vanuit zelforganisaties moet ook financieel op een
gelijkwaardige basis worden beloond als de inzet vanuit professionele instellingen.

Aanbeveling: Overheid en uitvoeringsorganisaties moeten in alle beleidsdocumenten en plannen van
aanpak rond vrouwelijke genitale verminking expliciet aandacht besteden aan de rol die vrouwen en meis-
jes, en (vrouwen)organisaties spelen in de uitvoering van het beleid, en op welke wijze zij worden betrokken
in de beslissingsprocessen die henzelf aangaan.
Gelijkwaardige participatie impliceert dat de inzet vanuit zelforganisaties op een zelfde wijze gewaardeerd
moet worden als de inzet vanuit professionele instellingen. Dit betekent dat deskundigen die vanuit zelfor-
ganisaties een bijdrage leveren aan de uitvoering van het beleid voor deze werkzaamheden betaald moe-
ten worden.

5.1.9. Ondersteuning van organisaties 

20. De oprichting en ontwikkeling van zelforganisaties en NGOs die zich bezig houden met de
bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (waaronder het werken aan het doorbreken
van negatieve attitudes), moeten worden aangemoedigd en ondersteund door: het ondersteu-
nen van capacity-building programma’s; subsidies; technische en administratieve ondersteu-
ning; het verstreken van netwerken en uitwisseling tussen organisaties. Hierbij moet de auto-
nomie van de organisaties gewaarborgd zijn.

21. De activiteiten van vrouwen en vrouwenorganisaties op nationaal en lokaal niveau, NGOs en
religieuze instellingen, die werken aan de uitbanning van vrouwelijke genitale verminking 
dienen door de overheid krachtig te worden ondersteund en aangemoedigd.

De overheid biedt enige ondersteuning aan organisaties die zich bezig houden met de bestrijding van
vrouwelijke genitale verminking. Pharos kan in ieder geval nog drie jaar een gedeelte van zijn budget
gebruiken voor voorlichtingsactiviteiten rond VGV, en kan op zijn beurt (lokale) zelforganisaties onder-
steunen met kennis en expertise. Ook FSAN ontvangt tijdelijk een subsidie voor activiteiten op het gebied
van vrouwelijke genitale verminking, waaronder het trainen van voorlichters van andere zelforganisaties
(capacity-building). De lokale zelforganisaties in de zes concentratiegebieden hebben de beschikking
over een beperkt budget voor de voorlichting binnen hun gemeenschap.
In het kader van de emancipatiesubsidies zijn sinds het verschijnen van hen het kabinetsstandpunt meis-
jesbesnijdenis drie projecten op het gebied van vrouwelijke genitale verminking gehonoreerd. Deze pro-
jecten zijn gericht op bewustwording en gedragsverandering binnen bepaalde allochtone groepen. Een
enkel project besteedt expliciet aandacht aan empowerment81.
De ondersteuning vanuit de overheid betreft vrijwel uitsluitend financiering van voorlichtings?activiteiten
binnen de risicogroepen.
Er wordt niet geïnvesteerd het opbouwen en versterken van lokale, nationale en internationale netwer-
ken waarbinnen ervaringen rond de aanpak van vrouwelijke genitale verminking uitgewisseld kunnen
worden, expertise en methodieken kunnen worden overgedragen aan andere groepen, en mensen en
organisaties elkaar kunnen inspireren in de voortdurende strijd tegen vrouwelijke genitale verminking.
De overheid zou meer kunnen doen in het ondersteunen en uitbouwen van bestaande initiatieven als
Trefpunt, het platform 6 februari, het Platform Aanpak Vrouwenbesnijdenis en de Noord-Zuid dialoog.
Organisaties worden evenmin ondersteund in het activeren van vrouwen binnen hun organisaties, en het
werken aan empowerment van vrouwen binnen hun gemeenschappen.
De ondersteuning van organisaties kan en moet dus worden verbeterd. Om zelforganisaties daadwerke-
lijk te versterken is het daarbij van belang dat er structurele ondersteuning wordt geboden, en er niet
alleen maar kortdurende projecten worden gefinancierd.

Aanbeveling: De overheid moet door middel van praktische en financiële ondersteuning van netwerk-
activiteiten de uitwisseling en versterking expertise op het gebeid van vrouwelijke genitale verminking
bevorderen, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

81 Onder meer een project van Osmose, zie www.osmose.nl
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De overheid moet zelforganisaties structureel ondersteunen in het versterken van hun organisatie, het acti-
veren van vrouwen binnen hun organisatie, en het empoweren van vrouwen binnen hun gemeenschap-
pen. Ondersteuning kan bestaan uit subsidie, maar ook uit ondersteuning op maat (adviseurs, trainers).

5.1.10. Data-verzameling en onderzoek

22. De overheid moet systematisch gegevens verzamelen over de gezondheid en ontwikkeling 
van kinderen, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar verschillende achtergronden.

In het beleid ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking is het nodige opgenomen over de regi-
stratie. Dit betreft met name (specifieke) registratie van de meldingen over vrouwelijke genitale vermin-
king bij de AMKs, en de opname van VGV in de kind-dossiers van de Jeugdgezondheidszorg. In de praktijk
wordt er echter nog niet gestructureerd geregistreerd: vrouwelijke genitale verminking is nog niet opge-
nomen in de registratie van de AMK’s, en voor zover bekend is VGV is nog niet standaard opgenomen in
het risicoprofiel en het elektronisch kind dossier.

Aanbeveling: De overheid moet ervoor zorgdragen dat vrouwelijke genitale verminking nu met spoed als
specifieke categorie wordt opgenomen in de registratie van de AMKs, het risico-profiel Jeugdgezondheids-
zorg en het elektronisch kinddossier.

Verloskundigen en gynaecologen registreren niet of vrouwen zijn besneden. Een dergelijke registratie zou
meerdere doelen kunnen dienen. Enerzijds is het besneden zijn van de moeder een belangrijke factor ten
aanzien van het risico dat een meisje besneden wordt. Het besneden zijn van de moeder zou daarom als
risico-factor in het kind-dossier van het meisje moeten worden opgenomen (zie ook 5.1.1., preventieve
maatregelen). Anderzijds geeft registratie door verloskundigen en gynaecologen op de langere termijn
een goed beeld van de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking. Het ligt hierbij op de weg van
VWS om, in samenwerking met de betreffende beroepsorganisaties, richtlijnen op te stellen voor de
manier waarop deze registratie plaatsvindt, en de wijze waarop gerapporteerd wordt.
Een voorwaarde voor een goede registratie door verloskundigen en gynaecologen is wel dat zij goed
geschoold zijn in het herkennen van de verschillende vormen van VGV. (zie ook par. 5.1.7.) Ook dient aan-
dacht te worden besteed aan de privacy-aspecten, zie par. 5.2.3..

Aanbeveling: Verloskundigen en gynaecologen moeten registreren of een vrouw die zij in behandeling
hebben besneden is. VWS dient in samenwerking met de betreffende beroepsgroepen richtlijnen op te stel-
len met betrekking tot de registratie en rapportage.

23. De overheid moet bewerkstelligen dat er statistieken worden samengesteld en onderzoek
wordt gedaan naar het voorkomen, de aard, de ernst, oorzaken en gevolgen van vrouwelijke
genitale verminking, en over de effectiviteit van maatregelen om vrouwelijke genitale vermin-
king te voorkomen en bestrijden. Gegevens moeten worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd,
etniciteit, opleidingsniveau, sociale status en verblijfsstatus van de slachtoffers en plegers.

24. De overheid moet zorgen voor de brede verspreiding van data en onderzoeksresultaten.

Registratie kan een bijdrage leveren aan het onderzoek naar het vóórkomen van vrouwelijke genitale ver-
minking, het kan dergelijk onderzoek echter niet vervangen: niet alle gevallen van vrouwelijke genitale
verminking worden immers gemeld aan of geconstateerd door professionals.
Hoewel vanaf 1999 met regelmaat om onderzoek naar de prevalentie van VGV wordt gevraagd82, en zulk
onderzoek wordt aangekondigd83, is er tot op heden geen omvangsmeting beschikbaar. De RVZ-commis-
sie geeft in haar eindrapportage aan dat het binnen de adviestermijn niet mogelijk was een gevalideerde

nulmeting te doen, en dat is besloten tot een beperkte, gerichte meting in Amsterdam en Tilburg. Op
basis daarvan kan geen sluitend antwoord worden gegeven op de vraag wat de precieze omvang is van
VGV in Nederland, omdat het onderzoek zich vooral richtte op professionals en niet op de risicogroepen
zelf. De schatting die de RVZ-commissie vervolgens doet (per jaar worden 50 in Nederland woonachtige
meisjes besneden), wordt vervolgens als uitgangspunt van het beleid genomen, waarmee er aan voorbij
wordt gegaan dat dit aantal niet meer is dan een schatting.
Een goede omvangsmeting ten aanzien van de verschillende vormen van vrouwelijke genitale vermin-
king is van belang. Niet alleen omdat internationale normen dit voorschrijven, maar ook omdat het nood-
zakelijk is om de effectiviteit van het beleid te kunnen meten, en het beleid beter af te stemmen op de
aard en de ernst van de problematiek. Pharos geeft dit duidelijk aan in het drie-jarenplan voor de preven-
tie.

Het mag lastig zijn de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking te meten; de mogelijkheid ertoe
kan echter niet bij vorbaat worden uitgesloten. Zelforganisaties schatten in dat het goed mogelijk is een
omvangsmeting te doen onder de risicogroepen zelf, mits vertrouwelijkheid is gewaarborgd, en onder-
zoekers vanuit de eigen groep worden ingezet.
Naar de attitude onder de verschillende risicogroepen is in het verleden wel enig onderzoek gedaan84.
Het RVZ-advies meldt dat er in Nederland nog geen sprake is van een bestendige attitudeverandering.
Waar het doel van het beleid is (moet zijn) de attitude te veranderen, zal die attitude, en de veranderingen
hierin, met enige regelmaat gemeten moeten worden.
Naar de gevolgen van meisjesbesnijdenis is zowel in internationaal verband als in Nederland nog weinig
onderzoek gedaan. Bij de doelgroep is behoefte aan dergelijk onderzoek.

Aanbeveling: Er moet op korte termijn alsnog een gedegen wetenschappelijk onderzoek worden gedaan
naar de prevalentie van de verschillende vormen van vrouwelijke genitale verminking en de attitude ten
opzichte van vrouwelijke genitale verminking onder de verschillende risicogroepen in Nederland.
Ook naar de gevolgen van vrouwelijke genitale verminking dient onderzoek te worden gedaan.
De resultaten van de onderzoeken moeten breed verspreid worden.

25. Het beleid moet vooraf worden geanalyseerd op het effect voor vrouwen. De overheid moet
regelmatig evalueren of vrouwen profiteren van het beleid.

Het kabinetsbeleid ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking bevat zelf nauwelijks aankno-
pingspunten voor het meten van de effecten: noch ten aanzien van de effectiviteit (wordt vrouwelijke
genitale verminking hierdoor uitgebannen uit Nederland, cq vermindert het het aantal besnijdenissen),
noch ten aanzien van mogelijke neven-effecten. De monitoring en evaluatie van het beleid, zoals dat
vorm krijgt in de zes concentratiegebieden, vindt plaats op aantallen: aantallen meisjes die zijn opge-
spoord en bereikt, aantal meldingen bij AMK, aantal aangiftes, aantal meisjes waarbij sprake was van vrou-
welijke genitale verminking. Ook in de rapportage aan de Kamer staan deze aantallen centraal. De aantal-
len zijn echter niet verbonden met concrete doelstellingen (behalve aantal meisjes uit risicolanden dat
opgespoord en bereikt moet worden, dat moet 100% zijn). Is het goed of niet goed wanneer er veel mel-
dingen bij het AMK gedaan worden? Focus op aantallen kan gevaar meebrengen dat de inhoud van het
beleid en de werkelijke doelstelling: preventie door gedragsverandering en zo mogelijk ook attitudever-
andering, op de tweede plaats komen te staan.
Bij de uitwerking van de aanpak in de zes concentratiegebieden geven de GGDs het meten van de attitu-
de, en de verandering daarin, wel een plaats in de monitoring.
Ten aanzien van mogelijke neven-effecten (bijvoorbeeld het mijden van zorg, stigmatisering, en diverse
andere effecten die ook in deze analyse worden genoemd) van het beleid wordt in het geheel geen
onderzoek gedaan. Dit zou wel moeten gebeuren.

82 Kamervragen 1999, Algemeen Overleg Tweede Kamer 2001.
83 Toezegging Minister van Justitie 1999, brief van het kabinet aan de kamer 2004.

84 Ondermeer het VU-onderzoek.
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Aanbeveling: Ten behoeve van de evaluatie van het beleid dient onderzoek gedaan te worden naar de
effectiviteit en effecten van het beleid. Dit betreft zowel de vraag of de doestellingen worden behaald (uit-
bannen cq terugdringen vrouwelijke genitale verminking, attitudeverandering), als mogelijke neven-effec-
ten van het beleid.

5.1.11. Asiel

26. De overheid moet in zijn asielbeleid bijzondere aandacht besteden aan het feit dat vrouwelijke
genitale verminking een specifieke vorm van vervolging is waaraan kinderen bloot kunnen
staan; en die de vluchtelingenstatus kan rechtvaardigen.

Het Nederlandse asielbeleid zoals dat is neergelegd in de Vreemdelingencirculaire voldoet aan deze
norm. Meisjes die bij terugkeer naar het land van herkomst een reëel risico lopen op genitale verminking
kunnen in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Voorwaarden
zijn dat de autoriteiten van het land van herkomst onvoldoende bescherming kunnen of willen bieden
tegen de vrouwelijke genitale verminking, en dat er geen vestigingsalternatief is in het land van her-
komst. De ouders en andere kinderen uit het gezin kunnen onder voorwaarden ook in aanmerking
komen voor een verblijfsvergunning. In de Vreemdelingencirculaire wordt in de hoofdstukken over de
verschillende landen aandacht besteed aan de specifieke situatie met betrekking tot meisjesbesnijdenis:
risico’s, bescherming door de overheid en eventuele vestigingsalternatieven worden hier besproken
In de praktijk worden vestigingsalternatieven naar het oordeel van zelforganisaties en NGOs soms te
gemakkelijk verondersteld. Met name van hoogopgeleide vrouwen wordt  te snel aangenomen dat zij de
weerstand van hun familie moeten kunnen weerstaan, of dat zij in de grote steden niet bloot staan aan
de druk van de familie. Dit kan worden ondervangen door informatie afkomstig van vluchtelingen- en
vrouwenorganisaties over de situatie in de landen van herkomst beter te betrekken bij de afwegingen die
worden gemaakt.

Aanbeveling: Het huidige asielbeleid ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking moet worden
gehandhaafd. Informatie afkomstig van vluchtelingenorganisaties in Nederland en vrouwenorganisaties
in de herkomstlanden moet worden betrokken bij de beoordeling van de situatie in het land van herkomst.

In het kabinetsbeleid van 2005 wordt aangegeven dat er een onderzoek komt naar mogelijkheden om
asielzoekers uit risicolanden die een beroep doen op bescherming tegen vrouwelijke genitale vermin-
king, een medische verklaring te laten overleggen waarin wordt verklaard dat zij en/of hun dochters niet
zijn besneden. Dit onderzoek is nog niet gereed, maar wordt nu in de loop van 2007 verwacht. Het is
vooralsnog onduidelijk hoe het laten ondertekenen van een dergelijke verklaring door asielzoekers kan
bijdragen aan de bescherming tegen of de bestrijding van vrouwelijke genitale verminking. Ook de
Tweede Kamer plaatste hier in 2005 vraagtekens bij. Het ondertekenen van een dergelijke verklaring mag
alleen van vluchtelingen worden gevraagd wanneer duidelijk is dat dit daadwerkelijk bijdraagt aan de
preventie van VGV. Dit temeer nu het vragen van een dergelijke verklaring gemakkelijk kan worden uitge-
legd of ervaren als een restrictie van het asielbeleid met betrekking tot VGV. Wat is de consequentie van
het wel of niet ondertekenen van een verklaring? Wat gebeurt er als, ondanks het ondertekenen van de
verklaring, later blijkt dat een meisje toch is besneden?

Aanbeveling: Zolang niet is aangetoond dat de maatregel daadwerkelijk een bijdrage levert aan de pre-
ventie van vrouwelijke genitale verminking, en zolang deze ervaren kan worden als een restrictie van het
asielbeleid ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking, dient de overheid af te zien van de maatregel
om asielzoekers uit risicolanden die een beroep doen op bescherming tegen vrouwelijke genitale vermin-
king, een medische verklaring te laten overleggen dat zij en/of hun dochters niet zijn besneden.

5.1.12. Budget

27. De overheid moet, waar dit passend is, het budget voor investeringen in de gezondheid van
vrouwen verhogen.

28. De overheid moet voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen vanuit het budget van de
rijksoverheid toereikende middelen reserveren, en gemeenschapsmiddelen mobiliseren.

29. Voor de verbetering van de positie van vrouwen en hun empowerment moet aanvullende
financiering gevonden worden.

De overheid trekt slechts een zeer beperkt budget uit voor de aanpak van vrouwelijke genitale vermin-
king.
Hoewel het kabinet in 2004 aangaf dat het gaat investeren in opleidingen en protocollen van (jeugd)art-
sen, trok het toen afgezien van de financiering van de RVZ-commissie en het onderzoek geen extra bud-
get uit voor de aangekondigde maatregelen. Alles moest uit de bestaande budgetten van de verschillen-
de instellingen worden betaald.
De RVZ commissie besteedt in haar advies uitgebreid aandacht aan de benodigde capaciteit en het beno-
digde budget voor het doorvoeren van de gewenste maatregelen. De commissie schat de meerkosten
voor verbetering van de signalering van problemen bij de jeugd tussen de 4 en 14 jaar tussen de 10 en 14
miljoen euro per jaar. Daarbij moet overigens wel worden opgemerkt dat de RVZ commissie een lichame-
lijk onderzoek bij alle kinderen in Nederland adviseerde.
Voor de realisatie van het kabinetsplan van 2005 wordt slechts ?3 miljoen in totaal uitgetrokken, te beste-
den in 3,5 jaar. Dat is 0,86 mln. per jaar. Dit bedrag is alleen bestemd voor de voorlichtingsactiviteiten en
het opzetten van de JGZ-aanpak in de zes concentratiegebieden, gedurende drie jaar. De inzet van
Pharos, NIZW, Rutgers Nisso Groep en anderen moet in beginsel uit het gewone budget voor deze instel-
lingen worden betaald. Wel ontvangt FSAN, mede naar aanleiding van de vraagtekens die er in 2005 door
de Tweede Kamer werden gesteld bij de toereikendheid van het budget, en de mate waarin dat ten
goede zou komen aan zelforganisaties, een extra subsidie voor het leveren van deskundigheid ten behoe-
ve van voorlichting en training van sleutelpersonen en voorlichters binnen de verschillende gemeen-
schappen.

Er is niet structureel budget uitgetrokken voor het vergroten van de capaciteit van de
Jeugdgezondheidszorg en AMKs. Hoewel het voorstel van de RVZ commissie voor een lichamelijke con-
trole van alle meisjes niet wordt gevolgd, bevat het kabinetsbeleid wel een structurele uitbreiding van het
takenpakket en tijdsbelasting van de Jeugdgezondheidszorg (werken met gespreksprotocollen), en in
mindere mate van de AMKs (meldingen verwerken). Ook het volgen van opleiding en scholing, en het
deelnemen aan keten-overleg kost capaciteit. Dit geldt zowel voor de zes concentratiegebieden (de
benodigde structurele capaciteitsuitbreiding wordt niet gefinancierd vanuit de ‘project’financiering), als
voor de andere gebieden. En het is ook na de periode van drie jaar nodig. Deze benodigde capaciteit is
niet beschikbaar binnen de reguliere capaciteit en het reguliere budget van de Jeugdgezondheidszorg
en de AMKs; er zal dus extra capaciteit moeten komen. Ook ten behoeve van de opleiding van de diverse
andere beroepsgroepen en het opzetten en onderhouden van een goede ketenaanpak is structureel
budget nodig. Wat dat betreft kan worden aangesloten bij het RVZ-advies.

Aanbeveling: De overheid dient voldoende middelen ter beschikking te stellen voor de extra inzet van
jeugdartsen, JGZ-verpleegkundigen en AMK-medewerkers; de kosten van opleiding van JGZ-artsen,
huisartsen, kinderartsen, verloskundigen en gynaecologen; en de kosten van de aanpassing van de
infrastructuur.

Het budget dat beschikbaar is voor de aanpak in de zes concentratiegebieden is krap. Zo is het budget
voor Amsterdam (?345.000 euro per jaar) niet voldoende om alles te doen wat wenselijk zou zijn. Er is
daarom besloten om de aanpak verder te concentreren in twee wijken: alleen daar krijgen de JGZ-mede-
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werkers de volledige scholing. Pharos schat in dat in alle zes concentratiegebieden een deel van de kos-
ten uit het reguliere budget van de GGDs betaald moeten worden.
De GGD krijgt het beheer over de budgetten in de regio’s. Dit komt overeen met de prioriteit die er in het
beleid gegeven wordt aan de aanpak van vrouwelijke genitale verminking via de professionele geïnstitu-
tionaliseerde jeugdzorg en gezondheidszorg. Ook de budgetten die beschikbaar zijn voor FSAN en
Pharos zijn vooral bedoeld voor het trainen en ondersteunen van (medische) professionals. Voor initiatie-
ven van en binnen de betrokken gemeenschappen buiten de door de GGD beheerde budgetten, is niet
specifiek geld uitgetrokken; hier ligt duidelijk niet de prioriteit van het beleid.
In het kader van de emancipatiesubsidies van SZW is het wel mogelijk projectfinanciering te krijgen voor
vernieuwende projecten; voor reguliere activiteiten binnen de gemeenschappen zal het echter moeilijk
zijn budget te vinden. Het gevaar bestaat dat het feit dat een aantal GGDs budget hebben gekregen voor
de aanpak van vrouwelijke genitale verminking, reden is voor gemeenten, provincies en centrale overheid
andere initiatieven financieel niet te ondersteunen.

Aanbeveling: Naast structurele vergroting van de capaciteit binnen professionele organisaties voor de
aanpak van vrouwelijke genitale verminking (zie eerdere aanbeveling), en het budget van 3 miljoen waar-
mee de aanpak binnen de zes concentratiegebieden op poten gezet moet worden, moet er zowel op lokaal
als op landelijk niveau voldoende budget beschikbaar zijn voor initiatieven van onder meer zelforganisa-
ties voor de aanpak van vrouwelijke genitale verminking.

5.2. Is het beleid zelf niet in strijd met mensenrechtelijke verplichtingen?

5.2.1. Religieuze en culturele vrijheid en waarden

30. De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging mogen slechts ingeperkt worden op basis van
de wet, en voorzover het noodzakelijk is voor de bescherming van meisjes en vrouwen tegen
vrouwelijke genitale verminking.

31. De vrijheid van levensovertuiging en godsdienst mogen niet worden gebruikt om vrouwendis-
criminatie te rechtvaardigen; tradities, cultuur en religie mogen niet gebruikt worden om vrou-
welijke genitale verminking toe te staan of te billijken.

Hoewel vrouwelijke genitale verminking binnen verschillende culturen en religies voorkomt, en dus niet
is gekoppeld aan één bepaalde geloofsovertuiging, is de praktijk in de beleving van velen (zowel binnen
als buiten de doelgroep) wel verbonden met religie (zie ook paragraaf 5.3.5.).
Het beleid ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking betekent geen inperking van de vrijheid
van godsdienst en levensovertuiging anders dan op basis van de wet, en voorzover het noodzakelijk is
voor de bescherming van meisjes en vrouwen tegen vrouwelijke genitale verminking. Het verbod van
VGV heeft een wettelijke basis; binnen het beleid worden de religieuze en culturele vrijheden en waarden
van de verschillende bevolkingsgroepen zoveel mogelijk gerespecteerd. Waar mogelijk wordt samenwer-
king gezocht met culturele en religieuze leiders. Aan de andere kant wordt ook voldoende duidelijk
gemaakt dat de vrijheid van levensovertuiging en godsdienst niet mogen worden gebruikt om vrouwen-
discriminatie te rechtvaardigen, en dat tradities, cultuur en religie mogen niet gebruikt worden om vrou-
welijke genitale verminking toe te staan of te billijken.
Op dit punt is het beleid derhalve in overeenstemming met mensenrechtelijke bepalingen.

5.2.2. Gezinsleven, privacy en lichamelijke integriteit

32. Het recht op privacy, vertrouwelijkheid en lichamelijke integriteit van zowel vrouwen als kinde-
ren moet gerespecteerd worden.

33. De inmenging in het gezinsleven mag slechts plaatsvinden op basis van de wet, en voor zover
het noodzakelijk is voor de bescherming van meisjes tegen vrouwelijke genitale verminking.

De RVZ-commissie heeft onderzocht of het mogelijk (en wenselijk) zou zijn om vrouwelijke genitale ver-
minking bij meisjes op te sporen door hen te onderwerpen aan een verplicht medisch onderzoek. DE RVZ
commissie komt tot de conclusie dat dit juridisch niet mogelijk is: de overheid heeft geen bevoegdheden
om burgers te verplichten mee te werken aan lichamelijk onderzoek, met als doel besnijdenis vast te stel-
len. Hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar de grondrechten eerbiediging van de persoonlijke levens-
sfeer en lichamelijk integriteit, waarop inbreuken slechts mogelijk zijn op basis van wettelijke bevoegdhe-
den. Die wettelijke bevoegdheden zijn er niet: het strafrecht voorziet alleen in gedwongen lichamelijk
onderzoek van verdachten, niet van slachtoffers, en in het gezondheids?recht is gedwongen controle
alleen mogelijk wanneer iemand mogelijk een gevaar oplevert voor de volksgezondheid, zoals in het
geval van besmettelijke ziekten.
De RVZ commissie adviseert daarom geen verplichte medische controle in te voeren, maar adviseert wel
om aan alle meisjes bij de controle door de Jeugdgezondheidszorg een gedegen lichamelijk onderzoek
aan te bieden, inclusief inspectie van de uitwendige geslachtsorganen.
Het kabinet neemt dit advies niet over. Dat ook een niet verplicht onderzoek een aantasting van de licha-
melijke integriteit kan zijn speelt hierbij overigens geen expliciete rol, mogelijk is het wel de achtergrond
voor de gehanteerde argumenten: jaarlijks genitaal onderzoek van ongeveer 600.000 kinderen is een
onevenredig zwaar middel gezien de schatting van 50 meisjes dat jaarlijks besneden wordt, en het risico
dat bij het vooruitzicht van een genitaal onderzoek bij alle jeugdigen kinderen niet verschijnen.
Nu het beleid geen lichamelijk, genitaal onderzoek meer omvat, en ook overigens geen maatregelen die
een inbreuk maken op de lichamelijke integriteit van vrouwen en meisjes, is het beleid niet in strijd met
de verplichting de lichamelijke integriteit te eerbiedigen.

Privacy-aspecten en vertrouwelijkheid spelen op verschillende onderdelen van het beleid ter bestrijding
van vrouwelijke genitale verminking een rol.
Het melden van een vermoeden van vrouwelijke genitale verminking bij het AMK is in beginsel een
schending van de vertrouwenrelatie tussen arts en patiënt/cliënt. In gevallen van kindermishandeling is
het algemeen geaccepteerd dat dit geoorloofd, en wellicht zelfs voorgeschreven is. Een van de redenen
daarvoor is dat het voorkomen van herhaling van de mishandeling een hoger belang is dan de bescher-
ming van de vertrouwelijkheid. Nu vrouwelijke genitale verminking een eenmalige handeling betreft, en
er geen gevaar bestaat voor herhaling, is het de vraag of dan dezelfde afweging kan worden gemaakt.
Noch in het beleid, noch in het RVZ-advies wordt hieraan aandacht besteed. Voor een zorgvuldig beleid,
dat aandacht besteed aan alle privacy-aspecten, is deze aandacht wel noodzakelijk.
Bij het bij het opnemen van VGV in het risico-profiel in het elektronisch kind-dossier van de
Jeugdgezondheidszorg ligt het iets anders. Omdat het hier om een risico-profiel gaat, is de registratie
gericht op preventie. Wel geldt hierbij dat voorkomen worden dat registratie leidt tot stigmatisering. Ook
moet aandacht besteed worden aan de vraag wie wanneer een verzoek kan doen om vermelding van het
risico van vrouwelijke genitale verminking uit het elektronisch kinddossier te laten verwijderen.

Aanbeveling: Het is gewenst dat er een nader onderzoek wordt gedaan naar de privacy-aspecten van 
de aanpak van vrouwelijke genitale verminking, met name naar de meldcode zoals opgenomen in het
gespreksprotocol, en naar het opnemen van een risico-analyse vrouwelijke genitale verminking in het 
elektronisch kind dossier JGZ.

Waar het gaat om het vermelden van het feit dat de moeder besneden is in het dossier van het kind, is
niet alleen de privacy van het kind in het geding, maar ook die van de moeder. In de voortgangsrapporta-
ge 2006 meldt het kabinet dat met de KNOV (verloskundigen), Z-org  (zorgondernemers, waaronder
kraamzorg) en GGD Nederland (Jeugdgezondheidszorg) is afgesproken dat deze partijen in kaart bren-
gen welke informatie nodig is en hoe informatie tussen hulpverleners doorgegeven en gebruikt kan wor-
den met inachtneming van de regels omtrent bescherming persoonsgegevens. Dit moet leiden tot een
overdrachtsprotocol van verloskundigen en kraamzorg naar de Jeugdgezondheidszorg. Hier lijkt derhal-
ve wel reeds aandacht te zijn voor de privacy en vertrouwelijkheid.
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5.2.3. Verbod van discriminatie

34. Het beleid mag niet discrimineren op basis van ras, taal, godsdienst, nationale afkomst of het
behoren tot een minderheid. Stigmatisering van minderheidsgroepen moet worden voorkomen.

Het verbod om onderscheid te maken op grond van etnische afkomst speelde een belangrijke rol in de
discussie die rond de totstandkoming van het beleid werd gevoerd over de –al dan niet verplichte- licha-
melijke controle van meisjes. Het zou discriminerend en stigmatiserend zijn wanneer alleen meisjes met
een bepaalde etnische afkomst aan een lichamelijk onderzoek zouden worden onderworpen. Nu het
lichamelijk onderzoek uit de aanpak is verdwenen, is deze discussie niet langer relevant.
Toch kan ook ten aanzien van de huidige beleidsmaatregelen de vraag gesteld worden of deze niet discri-
minerend zijn. Het gespreksprotocol wordt immers alleen toegepast bij meisjes die afkomstig zijn uit
bepaalde landen. Hiervoor zijn goede gronden aanwezig, en ook de zelforganisaties vinden het over het
algemeen vanzelfsprekend dat het beleid zich op bepaalde bevolkingsgroepen toespitst. Hoewel het zeer
wel mogelijk is dat mensen uit landen waar vrouwelijke genitale verminking in mindere mate voorkomt,
of uit gemeenschappen waarbinnen VGV niet tot nauwelijks bespreekbaar is, het feit dat ze als risico-
groep voor vrouwelijke genitale verminking zijn bestempeld wel als discriminerend wordt ervaren.
Het is zeker te billijken dat het beleid ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking zich concen-
treert op bepaalde etnische bevolkingsgroepen, waarvan bekend is dat het risico op VGV binnen die
gemeenschap aanzienlijk is. Extra kwetsbare groepen mogen door middel van specifieke maatregelen
extra bescherming krijgen. Daarbij is het wel noodzakelijk regelmatig na te gaan of de specifieke maatre-
gelen nog nodig zijn, en of de groep nog als aparte groep bejegend moet worden.

5.2.4. Toegang voorzieningen 

35. De toegang tot voorzieningen mag niet worden belemmerd door toestemming van 
echtgenoot, ouder of medische instantie te eisen.

Het beleid bevat geen bepalingen die meebrengen dat de toegang tot voorzieningen afhankelijk is van
de benodigde toestemming van echtgenoot, ouder of medische instantie. Dat betekent echter niet auto-
matisch dat de voorzieningen in de praktijk toegankelijk zijn zonder die toestemming. Dat geldt met
name ten aanzien van de toestemming van de ouders; de voorzieningen die worden aangeboden veron-
derstellen deze toestemming impliciet. Oproepen voor de reguliere contactmomenten bij de
Jeugdgezondheidszorg worden aan de ouders verstuurd; de gesprekken vinden plaats met de ouders.
Het is voor kinderen erg lastig om zonder medewerking van hun ouders gebruik te maken van voorzie-
ningen op het gebied van vrouwelijke genitale verminking; of het nu gaat om preventie, of om hulpverle-
ning voor meisjes die zijn besneden. Het beleid dient hier expliciet aandacht aan te besteden. Zie ook de
paragrafen over de hulp aan slachtoffers en de toegankelijkheid van voorzieningen.

Aanbeveling: De verschillende voorzieningen met betrekking tot vrouwelijke genitale verminking moeten
beter toegankelijk gemaakt worden voor meisjes die hier zonder toestemming of medewerking van hun
ouders gebruik van willen maken. Hieraan dient zowel bij het opstellen van plannen van aanpak als bij de
implementatie expliciet rekening te worden gehouden.

5.3. Staat het mensenrechtenperspectief voldoende centraal?

5.3.1. Mensenrechten van vrouwen en kinderen als prioriteit

36. Het beleid moet erkennen dat vrouwelijke genitale verminking een aantasting van mensen-
rechten is. Het volledige en gelijke genot van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden
door vrouwen en meisjes moet een prioriteit voor de overheid zijn.

37. In het beleid moet het belang van het kind voorop staan.

Hoewel in de beleidsdocumenten met enige regelmaat wordt genoemd dat vrouwelijke genitale vermin-
king een aantasting van de mensenrechten van vrouwen en meisjes is, en dat de mensenrechtelijke aan-
pak centraal moet staan in de aanpak, wordt dat verder niet uitgewerkt. Zie ook paragraaf 5.1.1.

De bestrijding van geweld tegen vrouwen in allochtone kring heeft de laatste jaren zeker prioriteit gekre-
gen. De vraag kan echter gesteld worden of de politieke wil om vrouwelijke genitale verminking  aan te
pakken, enkel is gestoeld op mensenrechtelijke motieven. De aandacht voor geweld tegen vrouwen in
allochtone kring valt samen met een minder positieve kijk op de multiculturele samenleving, en meer kri-
tiek op niet westerse culturen. Zie ook paragraaf 5.3.5.

Dat de aanpak sterk is gestoeld op politieke wil vrouwelijke genitale verminking aan te pakken, is ook een
risico, want politieke wil blijft doorgaans slechts kort gefocust. Er moeten snel successen (aantallen!)
gemeld kunnen worden; de politiek heeft weinig aandacht voor programma’s die een lange adem vergen
of waarvoor eerst gedegen onderzoek gedaan moet worden.
Medio 2006 lijkt de politieke wil alweer af te nemen: de implementatie van de maatregelen wordt geheel
aan het veld overgelaten; het ministerie van VWS treedt niet tot nauwelijks coördinerend en sturend
(meer) op. Maatregelen die niet binnen de aanpak in de zes concentratiegebieden of het drie-jaren plan
van Pharos vallen worden niet, of met grote vertraging uitgevoerd.

Mensenrechten van kinderen worden in het beleid in die zin centraal gesteld dat het beleid vrouwelijke
genitale verminking benoemt als bijzondere vorm van kindermishandeling. Dat deze insteek niet geheel
zonder risico is, komt aan de orde in paragraaf 5.1.6. (aanvaardbaarheid van de voorzieningen).
Voor het overige is er in het beleid weinig aandacht voor de rechten van kinderen; zie ook diverse andere
paragrafen (o.m. privacy, participatie).

Aanbeveling: De aanpak van vrouwelijke genitale verminking moet ook in de komende kabinetsperiode
prioriteit van beleid zijn, zowel bij het Ministerie van Justitie, het Ministerie van SZW (emancipatiesubsidies),
en het Ministerie van VWS. In dat beleid moeten de mensenrechten van vrouwen en meisjes centraal staan.
Dat betekent niet alleen dat erkend wordt dat vrouwelijke genitale verminking een ernstige schending van
de mensenrechten is, maar ook dat het beleid zelf de mensenrechten als uitgangspunt neemt, en dus de
positieverbetering, empowerment, zeggenschap en participatie van vrouwen en meisjes centraal stelt.

5.3.2. Seksueel geweld, gender-perspectief en onderliggende discriminatie

38. Het gender-perspectief moet centraal staan in het beleid, en daarin zijn geïntegreerd.

39. Het beleid moet erkennen dat vrouwelijke genitale verminking een vorm is van sekse-specifiek
geweld (geweld tegen een vrouw omdat zij een vrouw is, of geweld dat vrouwen buitenpropor-
tioneel treft), en daarmee een vorm van discriminatie van vrouwen. Het beleid moet erkennen
dat vrouwelijke genitale verminking een uitdrukking is van ongelijke machtsverhoudingen tus-
sen mannen en vrouwen, en in stand wordt gehouden door traditionele attitudes waarin vrou-
wen als minderwaardig worden gezien. Het beleid moet gericht zijn op het veranderen van
deze attitudes, en op de sociale en culturele gedragspatronen van mannen en vrouwen die
daarop gebaseerd zijn.

Het kabinetsbeleid benoemt vrouwelijke genitale verminking wel als geweld, maar niet uitdrukkelijk als
seksueel geweld. vrouwelijke genitale verminking wordt ook niet gezien als discriminatie van vrouwen,
noch is er aandacht voor de machtsverschillen tussen mannen en vrouwen die ten grondslag liggen aan
sekse-specifiek geweld.
In het kabinetsplan is in het geheel geen aandacht voor het genderperspectief en de onderliggende gen-
derverhoudingen. Werd vrouwelijke genitale verminking in het verleden nog gezien als vorm van vrou-
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wenonderdrukking; sinds 2004 bestempelt het kabinet vrouwelijke genitale verminking vooral als bijzon-
dere vorm van kindermishandeling. Internationale normen schrijven voor dat het beleid moet erkennen
dat vrouwelijke genitale verminking een uitdrukking is van ongelijke machtsverhoudingen tussen man-
nen en vrouwen, en in stand wordt gehouden door traditionele attitudes waarin vrouwen als minder-
waardig worden gezien. Het beleid moet gericht zijn op het veranderen van deze attitudes, en op de soci-
ale en culturele gedragspatronen van mannen en vrouwen die daarop gebaseerd zijn. In de verschillende
beleidsdocumenten wordt met enige regelmaat gesproken over attitudeverandering; dit betreft dan ech-
ter alleen de attitude ten opzichte van vrouwelijke genitale verminking, niet die ten opzichte van
man/vrouw verhoudingen. Attitudeverandering ten opzichte van vrouwelijke genitale verminking wordt
in het beleid wel wenselijk geacht, maar niet noodzakelijk voor de preventie van VGV. Het gespreksproto-
col vermeldt expliciet dat het doel ook is bereikt wanneer ouders afzien van VGV enkel op grond van de
strafdreiging. Is attitudeverandering ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking al geen expliciete
doelstelling van het beleid; verandering van culturele gedragspatroon van de man en de vrouw is al hele-
maal geen doelstelling, en niet geïntegreerd in de meeste beleidsdocumenten.
Op dit punt is het beleid derhalve niet in overeenstemming met de internationale normen.

Pharos noemt in zijn plannen (voorlichting, aanpak in zes concentratiegebieden) de genderaspecten wel:
‘Vrouwelijke genitale verminking is een verschijnsel dat niet los gezien kan worden van de genderverhou-
dingen, de positie van meisjes en vrouwen en de waarde van hun seksualiteit. Daarom kan het onderwerp
niet los gezien worden van de empowerment van meisjes en vrouwen.’ Hoe dit concreet wordt uitge-
werkt in de aanpak, wordt echter ook in deze plannen niet duidelijk. Pharos lijkt er van uit te gaan dat het
feit dat de voorlichting wordt uitgevoerd door mensen van FSAN en andere zelforganisaties, die worden
getraind door Pharos en FSAN samen, voldoende garantie biedt voor een gender-perspectief. Hier kun-
nen vraagtekens bij worden geplaatst: inzet door zelforganisaties garandeert niet een gender-sensitieve
aanpak, gericht op verbetering van de positie van vrouwen en meisjes85.

Aanbeveling: In alle beleidsdocumenten met betrekking tot de bestrijding van vrouwelijke genitale ver-
minking moet expliciet worden erkend dat vrouwelijke genitale verminking een uitdrukking is van ongelij-
ke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, en in stand wordt gehouden door traditionele attitu-
des waarin vrouwen als minderwaardig worden gezien. Het beleid moet concreet aangeven welke maatre-
gelen worden genomen teneinde deze attitudes, en de sociale en culturele gedragspatronen van mannen
en vrouwen die daarop gebaseerd zijn, te veranderen. Het wijzigen van de heersende attitudes en gender-
stereotypen die bijdragen aan het voortbestaan van vrouwelijke genitale verminking moeten expliciet tot
doelstelling van het beleid worden gemaakt.

Aanbeveling: Pharos zal in de uitwerking van zijn preventieplan meer expliciet aandacht moeten beste-
den aan de vraag hoe er voor gezorgd wordt dat de voorlichting in de context wordt geplaatst van gender-
verhoudingen, empowerment en seksuele gezondheid en -zelfbeschikking.
In samenwerking met NGOs en zelforganisaties moeten voorlichtings- en bewustwordings?activiteiten
ontwikkeld en uitgevoerd worden die expliciet gericht zijn op de empowerment van vrouwen, en op de ver-
andering van de attitudes met betrekking tot genderverhoudingen en de seksuele zelfbeschikking van
vrouwen.

5.3.3. Seksuele en reproductieve rechten

40. Het beleid moet expliciet de zeggenschap van alle vrouwen over hun eigen seksualiteit en
voortplanting erkennen en respecteren, alsmede het recht op een bevredigend en veilig 
seksleven.

85 Zou het laten uitvoeren van het beleid door de risicogroepen zelf automatisch betekenen dat er voldoende aandacht voor gender-
aspecten zou zijn, dan zou VGV waarschijnlijk niet bestaan. VGV heeft alles te maken met de bestaande genderverhoudingen binnen
de risicogroepen.

41. Het beleid moet er rekenschap van geven dat seksualiteit en gender-verhoudingen nauw ver-
bonden zijn. Het beleid moet gericht zijn op gelijkwaardige verhoudingen tussen mannen en
vrouwen op het gebied van seksuele relaties en voortplanting, inclusief het volledige respect
voor de integriteit van het menselijk lichaam. Dit vereist onder meer wederzijds respect.

Aan de norm dat het beleid expliciet de zeggenschap van alle vrouwen over hun eigen seksualiteit en
voortplanting, alsmede het recht op een bevredigend en veilig seksleven, moet erkennen en respecteren
wordt niet voldaan.
Vrouwelijke genitale verminking is een zeer ernstige aantasting van de seksuele en reproductieve rechten
van meisjes en vrouwen. Het recht om gevrijwaard te worden van de aantasting van deze rechten is een
belangrijke reden om meisjesbesnijdenis aan te pakken. Het is goed hierbij op te merken dat vrouwelijke
genitale verminking de meest extreme vorm is van een veel bredere opvatting over seksualiteit en seksu-
ele en reproductieve zelfbeschikking van vrouwen, een opvatting waarbij vrouwelijke seksualiteit als min-
derwaardig/onrein wordt gezien, en zeggenschap van vrouwen over hun seksualiteit (laat staan het bele-
ven van plezier er aan) uitgesloten is. Wanneer het doel is om de seksuele en reproductieve rechten en
vrijheden van vrouwen en meisjes te beschermen, mag het beleid zich niet beperken tot het aanpakken
van de lichamelijke ingreep (de vrouwelijke genitale verminking), maar zal het zich ook moeten richten
op de aanpak van de onderliggende ideeën over (de zeggenschap over je eigen) seksualiteit. De notie dat
het bij vrouwelijke genitale verminking gaat om meer dan een gezondheidsbedreigende lichamelijke
ingreep, maar om een uiting van de inperking van de seksuele vrijheid van vrouwen, is de reden dat alge-
meen aanvaard is dat ook de lichtste vormen van vrouwelijke genitale verminking (een klein prikje, zon-
der gezondheidsrisico’s) afgewezen wordt. Hoewel de opvatting dat alle vormen van vrouwelijke genitale
verminking bestreden moeten worden ook door de Nederlandse regering wordt gedeeld, wordt in het
huidige beleid vooral nadruk gelegd op de gezondheidsaspecten (aanpak via JGZ), en op de repressieve
aanpak als (fysieke) kindermishandeling. In het beleid is geen aandacht voor het veranderen van de
onderliggende opvatting over vrouwelijke seksualiteit en de eigen zeggenschap daarover.
Vrijwel nergens in het beleid wordt een koppeling gelegd tussen vrouwelijke genitale verminking en sek-
suele en reproductieve rechten. In het kabinetsplan wordt het alleen genoemd waar het om de interna-
tionale inzet op het gebied van vrouwelijke genitale verminking gaat, maar bij de aanpak in Nederland
speelt het geen rol. De opmerking vanuit de Tweede Kamer (Algemeen Overleg 2005) dat het bij vrouwe-
lijke genitale verminking immers in eerste instantie een vrouwvijandelijke visie op seksualiteit weerspie-
gel, blijft verder onbesproken.
In de plannen van Pharos wordt wel benoemd dat vrouwelijke genitale verminking gezien moet worden
in de bredere context van onder meer seksuele gezondheid. Vrouwelijke genitale verminking wordt hierin
benoemd als verschijnsel dat niet los gezien kan worden van de genderverhoudingen, de positie van
meisjes en vrouwen en de waarde van hun seksualiteit. Dit wordt echter niet nader uitgewerkt in maatre-
gelen.
Het totale beleid is niet gericht op gelijkwaardige verhoudingen tussen mannen en vrouwen op het
gebied van seksuele relaties en voortplanting.

Aanbeveling: In alle beleidsdocumenten met betrekking tot de bestrijding van vrouwelijke genitale ver-
minking moet de zeggenschap van alle vrouwen over hun eigen seksualiteit en voortplanting, alsmede
het recht op een bevredigend en veilig seksleven expliciet worden erkend. Het beleid moet concreet aan-
geven welke maatregelen worden genomen teneinde gelijkwaardige verhoudingen tussen mannen en
vrouwen op het gebied van seksuele relaties en voortplanting te bewerkstelligen.

5.3.4. Empowerment

42. Het beleid moet er op gericht zijn de volledige ontwikkeling en vooruitgang van vrouwen te
verbeteren; empowerment van vrouwen moet een hoofddoelstelling van het beleid zijn.
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Waar de genderaspecten, inclusief de onderliggende machtsverschillen  tussen mannen en vrouwen, en
de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen in het beleid niet worden onderkend, is het niet
vreemd dat empowerment van vrouwen en meisjes geen hoofddoelstelling van het beleid is, en hierin
zelfs in het geheel geen plek heeft.
In het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer in 2005 uiten kamerleden de kritiek dat het aspect van
emancipatie en empowerment van de betrokken vrouwen onvoldoende aan de orde komt in het kabi-
netsbeleid. Kamerleden willen dat er ingangen gevonden, gecreëerd en behouden worden in de gemeen-
schappen ten behoeve van de emancipatie van vrouwen. In zijn antwoord koppelt het kabinet empower-
ment echter helemaal los van vrouwen, en verbindt het aan de risicogroepen:‘De risicogroepen spelen
een belangrijke rol. Deze risicogroepen worden er zoveel mogelijk bij betrokken om daar in dit opzicht
een culturele revolutie te bewerkstelligen. Dit valt onder het hoofdstuk empowerment.’
Ook empowerment wordt door Pharos in zijn plannen genoemd als uitgangspunt van beleid, maar ook
dit krijgt geen concrete uitwerking. Pharos lijkt, net als het kabinet, empowerment vooral te verbinden
aan de inschakeling van de risicogroepen zelf, en niet zozeer aan de inzet van vrouwen, gericht op empo-
werment van vrouwen en meisjes.

Aanbeveling: In alle beleidsdocumenten met betrekking tot de bestrijding van vrouwelijke genitale ver-
minking moet de empowerment van vrouwen en meisjes worden opgenomen als doelstelling van het
beleid. Daarbij moet concreet worden aangeven welke maatregelen worden genomen teneinde deze
empowerment te bewerkstelligen.

5.3.5. Religieuze en culturele vrijheid en waarden

43. Het beleid moet enerzijds proberen sociaal verdelende verschillen te overbruggen en uitslui-
ting te voorkomen, en anderzijds pluralisme en diversiteit, waaronder culturele en religieuze
diversiteit, erkennen en respecteren.

Of er bij het aanbieden van de voorzieningen die onderdeel uitmaken van het beleid voldoende rekening
wordt gehouden met culturele en religieuze verschillen komt aan de orde in paragraaf 5.1.6. (aanvaard-
baarheid voorzieningen).
Iets anders is het of het beleid als zodanig is gericht op het overbruggen van sociaal verdelende verschil-
len, waarbij toch culturele en religieuze verschillen worden erkend en gerespecteerd.
De beleidsdocumenten zelf zeggen hier niets over. Er wordt niets gezegd over de plaats die de aanpak
van vrouwelijke genitale verminking inneemt in het integratiebeleid, of over de vraag hoe dit beleid moet
worden gezien in relatie tot de discussie die wordt gevoerd over de multiculturele samenleving.
Deze vraag is wel degelijk relevant. Zoals in paragraaf 5.3.1. al is aangegeven, is het mogelijk niet toevallig
dat de verhoogde politieke aandacht voor geweld tegen vrouwen binnen allochtone kring samenvalt
met een minder positieve benadering van de multiculturele samenleving , toenemende kritiek op andere,
met name islamitische culturen, en een repressiever klimaat ten opzichte van migranten. Het stereotype
van de allochtone vrouw als onmondig slachtoffer van haar cultuur wordt in dat debat soms gebruikt om
de kritiek op die cultuur kracht bij te zetten. Door vrouwen uit de risicogroepen zelf wordt dit sterk
gevoeld:“Onder de vrouwen heerst veel onvrede over de manier waarop politici en de media het onder-
werp meisjesbesnijdenis (en de islam en moslims in het algemeen) behandelen. Zij ervaren het als kwet-
send, voelen zich gestigmatiseerd en schamen zich.”86

Het is niet denkbeeldig dat de negatievere houding van “Nederlanders” en “de politiek” tegenover niet
Nederlandse culturen en normen en waarden, en in het bijzonder de islam, tot gevolg kan hebben dat de
betreffende groepen juist minder geneigd zijn tot ‘integratie’ (ze worden toch niet geaccepteerd), maar
juist meer vasthouden aan hun eigen cultuur, en de normen, waarden en tradities die zijn met hun religie
verbinden. Van de overheid mag, ook op basis van internationale normen, worden verwacht dat deze
weerstand biedt  tegen stereotyperingen die het overbruggen van sociale en culturele verschillen belem-
meren.

86 GG&GD Amsterdam en GGD Hart van Brabant: Vrouwelijke Genitale Verminking nader bekeken, Amsterdam/Tilburg, maart 2005.

Aanbeveling: Teneinde negatieve stereotypering tegen te gaan moet in het beleid expliciet vermeld wor-
den dat de afwijzing van vrouwelijke genitale verminking geen afwijzing van een bepaalde cultuur of reli-
gie als zodanig impliceert. Ook moet er op gewezen worden dat vrouwelijke genitale verminking in meer-
dere religies voorkomt.

5.3.6. Participatie van organisaties bij de beleidsontwikkeling

44. Vrouwen, zelforganisaties en NGOs moeten worden betrokken bij de planning en formulering,
implementatie, uitvoering en monitoring van het beleid en de (uitvoerings)programma’s ter
bestrijding van vrouwelijke genitale verminking.

(Zie voor participatie als onderdeel van het beleid paragraaf 5.1.8)
Vrouwen, zelforganisaties en NGOs zijn slechts in beperkte mate betrokken bij de planning en formule-
ring, implementatie, uitvoering en monitoring van het beleid en de (uitvoerings) programma’s ter bestrij-
ding van vrouwelijke genitale verminking.
Zelforganisaties zijn al vele jaren bezig met de bestrijding van meisjesbesnijdenis. Zij zijn niet te spreken
over het feit dat hun (eerdere) werk in het beleid onvoldoende gewaardeerd wordt, dat zij onvoldoende
zijn betrokken bij het ontwikkelen en het vormgeven van het beleid, en dat het beleid zich grotendeels
(in het kabinetsplan: vrijwel uitsluitend) richt op een aanpak via de jeugdgezondheidszorg, en slechts in
beperkte mate via de zelforganisaties en sleutelfiguren binnen de gemeenschappen.
Hoewel het kabinet in 2004 nog aangeeft de nieuwe aanpak van vrouwelijke genitale verminking te zul-
len bespreken met de betrokken instanties, koepels en migrantenorganisaties, en de RVZ in de totstand-
koming van zijn advies een aantal consultatieve bijeenkomsten heeft georganiseerd met mensen uit de
betrokken gemeenschappen, interviews heeft gehouden met vertegenwoordigers van koepelorganisaties
en een tweetal zelforganisaties heeft bezocht, werken noch de RVZ, noch het kabinet de rol van vrouwen
uit de doelgroep en migrantenorganisaties uit in hun advies, respectievelijk beleid.
De RVZ benoemt in een van de achtergrondstudies nog wel dat het voor de effectiviteit van het beleid
van belang is rekening te houden met de wensen en gevoelens van de doelgroep; in het advies zelf staat
alleen dat lokale (religieuze) opinieleiders bij de voorlichting moeten worden betrokken.
In het kabinetsplan staat in het geheel niets over de participatie van vrouwen uit de doelgroep en  de
zelforganisaties; de zelforganisaties worden ook niet genoemd waar het gaat om de uitvoering van het
beleid. Nadat de Tweede Kamer heeft aangedrongen op een grotere rol voor zelforganisaties, geeft het
kabinet aan veel waarde te hechten aan een actieve betrokkenheid van allerlei minderheden?organisa-
ties.‘De risicogroepen spelen een belangrijke rol. Deze risicogroepen worden er zoveel mogelijk bij
betrokken om daar in dit opzicht een culturele revolutie te bewerkstelligen. Dit valt onder het hoofdstuk
empowerment.’Toegezegd wordt om in de voortgangsrapportages een apart onderdeel te zullen wijden
aan de wijze waarop de zelforganisaties betrokken worden bij de uitbanning van het probleem van vrou-
welijke genitale verminking.
In de voortgangsrapportage van juli 2006 wordt summier aandacht besteed aan de rol van zelforganisa-
ties: alleen de samenwerking tussen FSAN en Pharos, en de rol van lokale zelforganisaties bij de voorlich-
ting in de zes concentratiegebieden worden genoemd.
Pharos hanteert het uitgangspunt dat meisjesbesnijdenis alleen in samenwerking met risicogroepen zelf
bestreden kan worden. Dit komt met name tot uiting in de manier waarop de voorlichting en preventie
binnen de gemeenschappen wordt vormgegeven: de voorlichting wordt uitgevoerd door mensen van
FSAN en andere zelforganisaties, die worden getraind door Pharos en FSAN samen.
In het plan van aanpak voor Amsterdam wordt gemeld dat de lokale zelforganisaties nauw betrokken
worden bij de vormgeving van de groepsvoorlichting. Daarbij krijgen zij de nodige vrijheid deze voorlich-
ting zelf in te vullen.

Voor zover de zelforganisaties zijn betrokken, is dat bij de uitvoering van het beleid (ze worden ingezet
om…). Het beleid is niet tot nauwelijks in samenspraak met hen ontwikkeld. Participatie is echter meer
dan betrokken zijn bij de uitvoering; het betekent ook betrokkenheid bij de ontwikkeling van het beleid,
de aansturing, de monitoring en de evaluatie.
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Op landelijk niveau is daarvan geen sprake: uit niets blijkt dat er bij de totstandkoming van de aanpak
rekening is gehouden met de input van zelforganisaties en koepels, laats staan dat zij actief bij de tot-
standkoming zijn betrokken.
In de voortgangsrapportage wordt weliswaar genoemd op welke manier de zelforganisaties bij de uitvoe-
ring zijn betrokken; bij de totstandkoming van de voortgangsrapportage hebben zij wederom geen rol
gespeeld.
Op lokaal niveau lijkt dat iets beter te zijn. In het plan van aanpak voor Amsterdam wordt gemeld dat de
lokale zelforganisaties nauw betrokken worden bij de vormgeving van de groepsvoorlichting, krijgen zij
de nodige vrijheid deze voorlichting zelf in te vullen, en maken ze deel uit van de klankbordgroep voor
het gehele project. In hoeverre zelforganisaties ook in de praktijk daadwerkelijk participeren in de
beleidsontwikkeling en besluitvorming zal nog moeten blijken.

Aanbeveling: alle zelforganisaties en NGOs die zich bezighouden met vrouwelijke genitale verminking
moeten betrokken worden bij (tussentijdse) rapportages, monitoring, en evaluaties van de aanpak van
vrouwelijke genitale verminking. Op lokaal niveau gaat het om lokale organisaties, op landelijk niveau m
landelijke organisaties. De inbreng van de organisaties moet verwerkt worden in de rapportage/moni-
tor/evaluatie.

5.4. Samenvattende slotconclusies

Op basis van ruim veertig concrete normen is in dit hoofdstuk een groot aantal aanbevelingen geformu-
leerd ten aanzien van het beleid ter bestrijding van meisjesbesnijdenis. Het is geenszins de bedoeling om
al deze aanbevelingen in deze laatste paragraaf samen te vatten; daarvoor zijn het er simpelweg teveel,
en zijn ze te uiteenlopend.
Het past ook niet binnen de aard van deze analyse om een prioriteit binnen de aanbevelingen aan te
brengen. Deze prioriteitstelling kan en moet nog wel plaatsvinden. Door VON, die als opdrachtgever van
deze analyse zeker gebruik zal maken van de geformuleerde aanbevelingen, maar hopelijk ook door
andere zelforganisaties en belangengroepen, die de analyses en aanbevelingen kunnen gebruiken in hun
discussies, en in hun lobby-activiteiten.

In deze afsluitende paragraaf van deze analyse komen we terug op de centrale vraag die in de inleiding is
gesteld, en stippen we enkele grote lijnen aan die uit de analyse naar voren komen.

De centrale vraag was: Voldoet het Nederlandse beleid ten aanzien van de aanpak van meisjesbesnijdenis
aan de eisen die hieraan vanuit mensenrechtelijk perspectief gesteld moeten worden? En vervolgens: op
welke onderdelen zou het beleid aangepast moeten worden om het in overeenstemming te brengen met
deze internationaalrechtelijke normen?
Het antwoord op deze vragen is dat het beleid deels voldoet aan de eisen die hieraan vanuit mensen-
rechtelijk perspectief gesteld mogen worden, maar dat er op een groot aantal onderdelen aanpassingen
noodzakelijk en wenselijk zijn.

Het feit dát Nederland recentelijk beleid heeft ontwikkeld ter bestrijding van vrouwelijke genitale vermin-
king is zeer positief. Hierbij is ook niet over een nacht ijs gegaan; aan het beleid zijn verschillende studies
vooraf gegaan. Het resultaat is een aanpak die langs verschillende lijnen wordt gevoerd: strafrecht, jeugdge-
zondheidszorg en zelforganisaties/NGOs, waarbij het zwaartepunt op de Jeugdgezondheidszorg ligt.

Op een aantal punten schiet het beleid echter tekort. De tekortkomingen zijn hiervoor uitgebreid
beschreven. In deze conclusie vestigen we nogmaals de aandacht op een vijftal tekortkomingen van het
beleid die in meerdere onderdelen van de analyse terugkomen:
1. te weinig aandacht voor de participatie vanuit de doelgroep
2. vermenging van preventie en handhaving 
3. geen aandacht voor hulp aan slachtoffers

4. te weinig oog voor mensenrechtelijke uitgangspunten binnen het beleid
5. geen structurele verankering van de aanpak

5.4.1. Het beleid heeft te weinig aandacht voor de participatie vanuit de doelgroep

Vanaf ongeveer 1990 is een aantal organisaties, waaronder VON, FSAN en Pharos, en een groot aantal
Afrikaanse vrouwen, intensief bezig geweest met de aanpak van meisjesbesnijdenis in Nederland. Zij heb-
ben ondermeer het onderwerp bespreekbaar gemaakt binnen (met name) de Somalische gemeenschap,
voorlichtingsactiviteiten opgezet en sleutelpersonen en professionals getraind. De betreffende organisa-
ties en mensen zijn echter slechts in beperkte mate betrokken geweest bij de totstandkoming van het
beleid. Dit geldt met name waar het gaat om het beleid zoals dat werd en is geformuleerd door de rijks-
overheid. De RVZ-commissie die advies uitbracht omtrent de gewenste aanpak heeft de doelgroep nog
wel betrokken bij zijn werkzaamheden; in het kabinetsstandpunt van augustus 2005 komen de Afrikaanse
vrouwen en hun organisaties in het geheel niet meer voor. Hiermee wordt hun jarenlange inzet voor de
zaak miskend, evenals het feit dat de inzet vanuit de risicogroepen essentieel is voor een effectieve aan-
pak.
Hoewel de regering heeft toegezegd meer aandacht te zullen besteden aan de rol van zelforganisaties, is
deze aandacht in de eerste tussenrapportage nog minimaal. De verschillende organisaties merken ook
weinig van een toenadering op beleidsniveau; voor het ministerie van VWS lijken ze nog steeds geen van-
zelfsprekende gesprekspartner.

In de uitvoering op lokaal niveau hebben zelforganisaties wel een plek gekregen, met name binnen de
aanpak in de zes concentratiegebieden. Regie en zeggenschap over het budget liggen daar echter bij de
GGD’s; de zelforganisaties zijn vooral uitvoerenden van het beleid. Van een participatie op basis van gelijk-
waardigheid is geen sprake. Professionele instellingen zijn vaak ‘witte’ instellingen, die niet gewend zijn
aan het samenwerken met de doelgroep. Het is van belang bij de participatie aandacht te besteden aan
mogelijke knelpunten in de samenwerking ten gevolge van een ongelijkwaardige positie. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het verschil van het werken als beroepskracht en het werken op vrijwillige basis. Dit
heeft niet alleen consequenties voor de eisen die aan mensen gesteld mogen worden, maar ook voor de
ervaren waardering voor het geleverde werk. Ook het verschil in zeggenschap over het budget is een
aandachtspunt. Het is van groot belang dat de inzet en de deskundigheid van de doelgroep wordt
erkend. Deze erkenning moet niet alleen in woorden plaatsvinden; de doelgroep moet daadwerkelijk
kunnen meebeslissen over (de uitvoering van) het beleid en het inzetten van het budget. Ook moet de
inzet vanuit zelforganisaties financieel op een gelijkwaardige basis worden beloond als de inzet vanuit
professionele instellingen.

5.4.2. Vermenging van preventie en handhaving 

Het zwaartepunt van het beleid ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking ligt bij de aanpak via
de Jeugdgezondheidszorg. Het gespreksprotocol dat ontwikkeld is voor de preventieve aanpak van vrou-
welijke genitale verminking binnen de reguliere contactmomenten van de JGZ, is in zichzelf vooral
bedoeld als instrument om meisjesbesnijdenis te voorkomen, maar wordt ook wordt genoemd als bijzon-
dere vorm van de meldcode kindermishandeling, gericht op de vroegtijdige signalering van kindermis-
handeling, en melding bij AMK en justitie. De opsporingstaak ten aanzien van vrouwelijke genitale ver-
minking wordt zodoende grotendeels neergelegd bij instanties die belast zijn met preventie en hulpver-
lening. Het is juist dat degenen die belast zijn met preventie zo nodig een geconstateerde vrouwelijke
genitale verminking melden; de opsporing moet echter niet het doel van hun interventie zijn, dat is de
preventie. Preventiewerkers moeten hun prioriteit bij preventie leggen, hulpverleners bij de hulpverlening
en opsporingsmedewerkers bij de opsporing; rekening houdend met de andere belangen, en bovenal
met het belang van het kind. Het moet echter wel duidelijk zijn wie welke prioriteit heeft. Vermenging van
taken is daarom minder gewenst; interdisciplinair overleg en samenwerking (keten-aanpak), een goede
meldcode en heldere richtlijnen des te meer.
In deze analyse wordt daarom de aanbeveling gedaan dat in het beleid duidelijker onderscheid moet
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worden gemaakt tussen preventie en registratie/opsporing. Dit betekent dat er een splitsing moet wor-
den gemaakt tussen een gespreksprotocol, gericht op preventie (en eventueel hulpverlening), en een
afzonderlijke meldcode waarin wordt aangegeven wanneer en hoe er gemeld moet worden.

5.4.3. Er is geen aandacht voor hulp aan slachtoffers

De aanpak van vrouwelijke genitale verminking richt zich met nema op de preventie van vrouwelijke
genitale verminking, en in iets mindere mate op de handhaving van een strafrechtelijk verbod. Er is geen
aandacht voor hulp en ondersteuning aan vrouwen en meisjes die besneden zijn. Dit is een ernstige
tekortkoming. Het is zaak dat op dit gebied aanvullend beleid wordt ontwikkeld. Daarbij gaat het zowel
om meisjes die recentelijk slachtoffer zijn geworden, als om vrouwen die in het verleden zijn besneden,
en nu (nog) te maken hebben met de gevolgen. Er moet een goed en sluitend hulpverleningsaanbod
komen bestaande uit medische, seksuologische, psycho-sociale en juridische hulp en praktische onder-
steuning voor zowel het slachtoffer zelf als haar familie. Informatie over dit aanbod moet breed beschik-
baar zijn, zowel binnen alle lagen van de doelgroep als bij professionals.

5.4.4. Er is te weinig oog voor mensenrechtelijke uitgangspunten binnen het beleid 

Ondanks het feit dat in een aantal beleidsdocumenten wordt genoemd dat vrouwelijke genitale vermin-
king een schending van de mensenrechten van vrouwen is, komt het mensenrechtelijke aspect in het
beleid zelf niet tot nauwelijks aan de orde. Het beleid beperkt zich tot concrete maatregelen die het aan-
tal besnijdenissen moet doen afnemen; vrouwelijke genitale verminking en de bestrijding ervan wordt
niet tot nauwelijks in een breder perspectief van rechten van vrouwen en kinderen gesteld. Het is van
belang om dat wel te doen. Niet alleen omdat internationale documenten daartoe verplichten of oproe-
pen, maar ook omdat de aanpak zich daarmee niet beperkt tot symptoombestrijding. Aandacht voor
mensenrechten van vrouwen impliceert aandacht voor de onderliggende stereotype genderrollen en
aandacht voor versterking van de positie van vrouwen en meisjes. Dit betekent dat niet alleen de sympto-
men worden aangepakt, maar ook de onderliggende oorzaken.
Het beleid moet niet alleen erkennen dat vrouwelijke genitale verminking een ernstige schending van
mensenrechten is, maar ook en mensenrechten als uitgangspunt nemen, en dus de positieverbetering,
empowerment, zeggenschap en participatie van vrouwen en meisjes centraal stellen.
De tekortkoming dat er te weinig oog is voor de mensenrechtelijke aspecten binnen het beleid wordt in
deze analyse op een aantal punten gesignaleerd; op die punten wordt dan ook de aanbeveling gedaan
hieraan in het beleid expliciet aandacht te besteden. Enkele onderdelen van die aanbevelingen:

Het beleid moet expliciet erkennen dat:
- vrouwelijke genitale verminking een uitdrukking is van ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen

en vrouwen, en in stand wordt gehouden door traditionele attitudes waarin vrouwen als minderwaar-
dig wordt gezien.

- alle vrouwen zeggenschap hebben over hun eigen seksualiteit en voortplanting, almede het recht op
een bevredigend en veilig seksleven

- de afwijzing van vrouwelijke genitale verminking geen afwijzing van een bepaalde cultuur of religie als
zodanig impliceert, en dat vrouwelijke genitale verminking in meerdere religies voorkomt.

Het beleid moet als doelstelling bevatten:
- het wijzigen van heersende attitudes en genderstereotypen die bijdragen aan het voortbestaan van

vrouwelijke genitale verminking
- empowerment van vrouwen en meisjes

Het beleid moet concrete maatregelen bevatten om:
- traditionele attitudes waarin vrouwen als minderwaardig worden gezien, en culturele gedragspatronen

van mannen en vrouwen die daarop gebaseerd zijn, te veranderen.
- gelijkwaardige verhoudingen tussen mannen en vrouwen op het gebied van voortplanting te bewerk-

stelligen

- empowerment van vrouwen en meisjes te bewerkstelligen

Het beleid moet voorts aandacht besteden aan:
- cultuurverschillen en taalbarrières
- de rol die vrouwen en meisjes, en (vrouwen)organisaties spelen bij de totstandkoming en de uitvoering

van het beleid

5.4.5. De aanpak is niet structurele verankerd 

Het beleid ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking is in tijd, plaats en doelgroep beperkt. De
aanpak is geconcentreerd in een zestal regio’s (steden), en richt zich daarbinnen op de inwoners afkom-
stig uit een zestal risicolanden. De aanpak in de zes concentratiegebieden wordt gedurende drie jaar gefi-
nancierd. Er is geen budget om de aanpak van vrouwelijke genitale verminking ook buiten de concentra-
tiegebieden te implementeren. Ook is er geen geld om de aanpak binnen de gebieden structureel te ver-
ankeren (capaciteit bij GGD en andere betrokken instanties; doorlopende deskundigheidsbevordering en
voorlichtingsactiviteiten). De aanpak heeft hiermee het levensgrote risico in zich niet meer te zijn dan een
drie-jarig project, waarvan de impact na een aantal jaren vrijwel verdwenen zal zijn. Een aantal elementen
van het beleid zal mogelijk leiden tot structureel resultaat (de bewustwording binnen de risicogroepen is
wellicht de aanzet voor een onomkeerbaar proces). Het mag echter verwacht worden dat zonder extra,
geoormerkte, financiering de aandacht voor vrouwelijke genitale verminking binnen de
Jeugdgezondheidszorg de strijd zal verliezen van andere actuele en belangrijke issues als obesitas, diabe-
tes, en eventuele nieuwe ontwikkelingen.
Om de aanpak van meisjesbesnijdenis ook structureel effectief te laten zijn is het absoluut noodzakelijk
dat op korte termijn een plan wordt gemaakt voor implementatie van het (verbeterde) beleid in het hele
land en ten behoeve van alle vrouwen en meisjes die risico lopen. Hier zal dan ook –structureel- budget
voor uitgetrokken moeten worden.
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Bronnen 

- NB: wet- en regelgeving (inclusief internationale documenten) zijn niet in dit overzicht opgenomen; zie
voor een overzicht van de internationale documenten paragraaf 3.1.1. en 3.1.2. -
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Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie: Standpunt Vrouwenbesnijdenis, maart 2003

Thea Reuver: Haawa Tako, Somalische Vrouwen in den vreemde, VON, 1995

Unicef: Female genital mutilation/cutting, a statistical exploration, 2005

Unicef: Child Protection Information Sheet Female Genital Mutilation/Cutting, May 2006

Vluchtelingen Organisaties Nederland: Over de hoofden van Vrouwen, ongevraagd advies n.a.v. het raport
’s Lands wijs, ‘lands eer – Somalische Vrouwen in Nederland”. Utrecht, oktober 1992

Vluchtelingen Organisaties Nederland: Meisjesbensijdenis tussen preventie en repressie, ongevraagd
advies, 2000.

Vluchtelingen Organisaties Nederland: Ongevraagd advies ter bestrijding van Female Genital Mutilation
(FGM), voorjaar 2005.

Vluchtelingen Organisaties Nederland: Aanpak VGV, brief aan de Minister voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport d.d. 27 september 2005.

B. Kamerstukken en politieke documenten 

- zoveel mogelijk in chronologische volgorde- 

Kamerstuk 27 400 VI (begrotingsvaststelling Justitie 2001), nr. 83: Brief van de minister van Justitie, d.d. 6
juli 2001.

Kamerstuk 28 000 VI (begrotingsvaststelling Justitie 2002), nr. 52: verslag van een Algemeen Overleg, vast-
gesteld 22 januari 2002.

Kamerstuk 28 600 VI (begrotingsvaststelling Justitie 2003), nr.5: Verslag houdende een lijst van vragen en
antwoorden, vastgesteld 23 oktober 2002. (later nog gevolgd door schriftelijke beantwoording).

Kamerstuk 28 600 VI (begrotingsvaststelling Justitie 2003), nr. 53: Motie van het lid Halsema c.s, d.d. 7
november 2002

Kamerstuk 29 200 XV (begrotingsvaststelling SZW 2004), nr 12: Verslag houdende een lijst van vragen en
antwoorden, vastgesteld 10 november 2003 (vraag 20, 179 en 254).

Kamerstuk 29 200 XV (begrotingsvaststelling SZW 2004), nr 37: Brief van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid d.d. 2 december 2003.

Kamerstuk 22 894 (preventiebeleid voor de volksgezondheid), nr 23: Motie van de leden Arib en Schippers
d.d. 16 februari 2004; nr. 32, gewijzigde motie van het lid Arib c.s., d.d. 31 maart 2004

Kamerstuk 29 200 XVI, 29 200 VI, 29 200 XV (begrotingsvaststellingen 2004), nr. 231: Brief van de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 23 april 2004.

Kamerstuk 29 451: Dubbele strafbaarheid in het Nederlandse strafrecht

Kabinetsstandpunt RVZ-advies bestrijding vrouwelijke genitale verminking; brief van de minister van VWS
aan de Tweede Kamer, kenmerk PG/OGZ 2.594.90, d.d. oktober 2005

Kamerstuk 30 300 XVI (begrotingsvaststelling VWS 2006), nr. 21: Verslag van een Algemeen Overleg (29
september 2005), vastgesteld 31 oktober 2005.

Kamerstuk 22 894, nr 68: Brief van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie d.d. 14 oktober
2005.

Voortgangsrapportage vrouwelijke genitale verminking, brief van de minister van VWS , kenmerk
PG/OGZ-2698347, juli 2006.

C. Websites

www.fsan.nl

www.lampion.nl

www.meisjesbesnijdenis.nl

www.minvws.nl

www.pharos.nl

www.statline.cbs.nl

www.vluchtelingenorganisaties.nl

D. Mondelinge informatie

Ten behoeve van de analyse zijn gesprekken gevoerd met:
Zahra Naleie, FSAN
Alem Desta, VON
Jan Willem Westerink, Bram Tuk en Agnes Verhulst, Pharos
Karin Katier, GG&GD Amsterdam

Telefonisch is informatie verkregen van:
Ministerie van VWS
Inspectie voor de Volksgezondheid
Ministerie van Justitie
Stichting Lampion
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
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I

Gebruikte afkortingen

AJN Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland 
AMK Advies en Meldpunt Kindermishandeling
Art. Artikel
BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

(Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of
Bestraffing)

CCPR International Covenant on Civil and Political Rights (Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke
Rechten)

CEDAW Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (VN-
Vrouwenverdrag)

CERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
(Rassenverdrag)

CRC Convention on the Rights of the Child (Kinderverdrag)
ECHR European Convention on Human Rights (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens)
ESC European Social Charter (Europees Sociaal Handvest)
FGM Female Genital Mutilation
FSAN Federatie Somalische Associaties Nederland
GGD Gemeentelijke Gezondheids Dienst (in sommige regio’s staat de eerste G voor Gewestelijke, of

Gemeenschappelijke. Af en toe wordt GG&GD gebruikt: Gemeentelijke Gezondheids en
Geneeskundige Dienst)

GR General Recommendation (Algemene Aanbeveling)
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Verdrag inzake Economische,

Sociale en Culturele Rechten)
ICPD International Conference on Population and Development (Cairo)  
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
JGZ Jeugdgezondheidszorg
KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst
KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
NGO Niet Gouvernementele Organisatie
NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (per 1 januari 2007 opgeheven. De activiteiten zijn

overgegaan in een drietal nieuwe organisaties: MOVISIE, Vilans en het Nederlands Jeugd
Instituut)

NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Par. Paragraaf
PG Procureur-Generaal
RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UDHR Universal Declaration of Human Rights (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens)
VAW Violence Against Women (Geweld tegen Vrouwen)
VGV Vrouwelijke Genitale Verminking
VON Vluchtelingen Organisaties Nederland
VDPA Vienna Declaration and Programme of Action
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Introduction

In August 2005, the Dutch government published a policy paper on combating Female Genital Mutilation
in the Netherlands. With this policy paper, the government reacted on a research by the Council for
Health, which was published earlier that year.
VON (Refugee Organisations in the Netherlands) decided to analyse the governmental policy on Female
Genital Mutilation, from a human rights point of view.
Main question of this analysis is: Up to which level does the Dutch policy on combating Female Genital
Mutilation comply with the requirements that originate from human rights? 
And then: Which adjustments have to be made to the policy in order to achieve compliance with these
international legal norms?
For the analysis, we made use of HeRWAI, a methodology on assessing women’s health rights, developed
by Aim for human rights, and of the working methodology as used in the project ‘Support women’s rights
in the western Balkans’, a project of Aim for human rights regarding domestic violence and human rights.

Female Genital Mutilation in the Netherlands

Female Genital mutilation is a wide spread practice in 20-30 countries in Africa, and also exists in some
countries Asia, and within immigrant communities in Western-Europe, Northern America and Australia87.
In 2003, more than 20.000 girls between 0-16 from the ‘risk-countries’ (African countries where FGM is quit
common) were living in the Netherlands. In Theory, all these girls are being at risk of being circumcised.
No reliable figures are available on the number of girls that are actually being circumcised in the
Netherlands, or the number of women/girls living in the Netherlands that have been circumcised in their
home country. The government estimates that per year at least 50 girls are being circumcised. Given the
number of girls from the risk-countries, and the percentages of girls that are being circumcised in the
countries of origin, this estimation seems rather low.
Since the early nineties, NGOs are working on the combat of Female Genital Mutilation in the
Netherlands. Political attention for the topic came and went, and ultimately led to the governmental poli-
cy paper of August 2005.

87 Unicef: Child Protection Information Sheet Female Genital Mutilation/Cutting, May 2006.

English summary



98 99

The Dutch policy on Female Genital Mutilation

The aim of the governmental policy as laid down in the policy paper of August 2005 is to eliminate
female Genital Mutilation from the Netherlands. The policy paper contains various measures. In the analy-
sis all measures are mentioned, in this summary we present a selection.

Although the Council on Health advised otherwise, the government states that specific incrimination of
Female Genital Mutilation is not necessary in order to have effective prosecution of FGM. However, there
will be some changes in criminal law. It will be made possible to prosecute an inhabitant of the
Netherlands who conducted a circumcision abroad. Also the termination-period for Female Genital
Mutilation will be extended.

The government also does not follow the advice of the Council to examine the genitals of all girls in the
Netherlands during the regular contacts with the Youth Health Services.
The government intends to use the Youth Health Services more actively for prevention and early detec-
tion (by using a protocol for discussing FGM), but not by physically examination of all girls. Professionals
will not be legally obliged to report signals which may point at Female Genital Mutilation; but a code of
conduct (reporting code) will be implemented countrywide.

In six regions, where the number of girls from the ‘risk-countries’ is relatively high, an intensive approach
will be implemented:
- involvement of the target groups; information and awareness raising; meetings between professional

institutions and community organizations information and education for professionals (midwifes, gen-
eral practitioners, teachers, youth workers etcetera) and training of the professionals of the Youth
Health Service in the use of the protocol for discussing FGM;

- agreements for better cooperation between ‘chain-partners’: from early detection to prosecution of
Female Genital Mutilation.

The government states that the new measures are complementing the already existing policies. For the
realisation of the plans, a total amount of ?3 million is available, for a period of 3,5 years (so 0,86 mln per
year). This amount is meant for the approach in the six regions.
The contributions to the implementation of the policy by national centres of expertise, NGOs and other
organisations and institutions have to be paid from their regular budgets.

Human rights as framework for assessment 

The human rights and international norms which are relevant for Female Genital Mutilation can be found
in international conventions (UN-treaties, European Convention on Human Rights), consensus documents
(such as Cairo Declaration and Beijing Platform for Action) and views of international bodies on the imple-
mentation of human rights obligations in Netherlands (Concluding comments and views of Treaty-bodies,
reports of special rapporteurs). From these sources, a great number of relevant norms can be detected.
Norms on personal liberty, on participation, on women’s and children’s rights, on gender based violence
and on health.

In the study, the relevant norms are summed up, and translated into a checklist for assessing the Dutch
policy on Female Genital Mutilation. The checklist has three categories of questions:
1. Does the government take the measures which it should take according the positive obligations in the

documents it is committed to?
2. Does the policy itself and its implementation cause violations of human rights?
3. Does the policy have a human rights based approach?
These main questions are worked out in 44 specific assessing-norms. In the survey, the policy and its
implementation plans are assessed regarding this 44 norms, which leads to more than 50 recommenda-
tions.

Main conclusions

In answer to the central question of the survey, the conclusion is that the Dutch policy on Female Genital
Mutilation is partly in compliance with the requirements that originate form human rights. And next, that
a great number of adjustments is necessary and desirable.

The fact that the Netherlands did develop a policy to combat Female Genital Mutilation is very positive.
The policymaking is not be done rashly; several studies preceded the policy. The result is a multi-track
approach: via criminal law, youth health care and community organisations / NGOs, with the main focus
on the youth health care.

However, the policy has several shortcomings, which are listed in detail in the survey.
In the conclusion, five main shortcomings of the policy are described:
1. too little attention for human rights as basic principle for the policy
2. prevention and enforcement are less effective because of mixing them up 
3. no attention for victim support
4. too little attention for participation by the target group
5. no structural anchoring of the policy

1. too little attention for human rights as basic principle for the policy

Although some policy papers do mention that Female Genital Mutilation is a violation of human rights,
human rights are no topic in the policy. The policy is limited to measures aimed at the decrease of the
number of circumcisions; Female Genital Mutilation and the combat of it is not placed within a broader
framework of women’s and children’s rights. It is important to do so. Not only because international docu-
ments oblige or call to do so, but also because it means that the approach is more than symptomatic
treatment. Attention for the human rights of women implies attention for the underlying stereotype gen-
der roles and attention for improving the position of women and girls. In that case, not only the symp-
toms are dealt with, but also the underlying causes.

The human rights based approach should be placed more central in the policy and implementation plans.

The policy should explicitly acknowledge that:
- Female Genital Mutilation is an expression of unequal positions between men and women, and is main-

tained by traditional attitudes in which women are viewed as inferior to men.
- All women have control over their own sexuality and reproduction, and the right to a satisfying and

safe sex life.
- Female Genital Mutilation is occurring within various cultures and religions, and that the  rejection of

Female Genital Mutilation does not imply the rejection of a culture or religion as such.

The policy should be aimed at:
- changing the existing attitudes and gender stereotypes that contribute to the continuing existence of

FGM;
- empowerment of women and girls

The policy should contain measures to:
- change traditional attitudes in which women are viewed as inferior, and the cultural patterns of behav-

iour of men and women which are based don that attitudes,
- ensure equal relations between men and women regarding reproduction
- empower women and girls.
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The policy should pay attention to:
- cultural differences and language-barriers
- the role which women and girls, and (women’s) NGOs play in the development and implementation of

the policy.

Regarding the privacy-aspects of the policy on Female Genital Mutilation, further research is needed 

2. prevention and enforcement are less effective because of mixing them up 

The policy contains measures in the area of prevention, and measures in the area of enforcement.
However, these measures are highly mixed. This can have a negative effect the effectiveness of both pre-
vention and enforcement.
The focus of the combating of Female Genital Mutilation lays with the approach via the Youth Health
Service. The protocol for discussing FGM, which is developed for the use within the regular contacts of the
Youth Health Service, is meant to prevent FGM. But elsewhere in the policy, this protocol for discussion is
also mentioned as a specific form of the reporting-code for child abuse, which is aimed at the early detec-
tion of child abuse, and the reporting at the Reporting Centre for Child abuse and the police. This way,
tasks regarding the criminal investigation of Female Genital Mutilation are given to institutions who’s
main responsibilities are prevention and treatment.

It is just that professionals who are responsible for prevention of Female Genital Mutilation, do report a
case of FGM if they come across it; but criminal investigation should not be the aim of their intervention.
Prevention workers should give priority to prevention, support workers to support and police and prose-
cution workers to the criminal investigation. They all should respect other interests, and above all the
interest of the child. But is has to be clear who has which responsibility and priority. The mixing of  the
task of prevention with the task of criminal investigation is not desirable. It is important to have interdisci-
plinary contacts, ‘chain-cooperation’, a good reporting code and clear guidelines for each profession.

The study recommends that the policy should make a clear division between prevention on the one side,
and registration and investigation on the other side. This means that the protocol for discussing FGM
(aimed at prevention and support) should be a different document than the reporting code, which gives
guidelines when and how to report a case of Female Genital Mutilation to the police and other institu-
tions.

3. no attention for victim support

The policy on Female Genital Mutilation is merely focused on the prevention of FGM, and a little less on
the enforcement of the criminal provision which prohibits FGM. There is no attention at all for the support
of women and girls who are circumcised. This is a serious shortcoming of the policy. It is necessary to
develop additional measures with regard to victim support, both towards girls who became a victim
recently, and towards women who have been circumcised in the past, and are still dealing with the
effects. A total range of support services should be made available, including medical, sexuological, psy-
cho-social and legal support for both the victim and her family. Information on the support services must
be widely available, both within the various target groups as with professionals.

4. too little attention for participation by the target group

Since approximately 1990 some NGOs and a lot of African women have been very active with combating
Female Genital Mutilation in the Netherlands. They made the topic discussible within (mainly) the
Somalian communities, developed awareness raising activities and trained both key persons from the
communities and professionals. However, these organisations were only slightly involved in the develop-
ment of the current policy as formulated by the government.

The Commission in Health Care which studied the topic and advised the government on the policy did
pay attention to the target group; in the governmental policy the African women and their organisations
are no longer mentioned. Hereby their efforts are neglected, as is the fact that the contribution and
efforts from the target group is essential for an effective combat of Female Genital Mutilation.

Although the government promised in parliament to pay more attention to the role of community organ-
isations, they pay very little attention to it in the first annual report on the implementation of the policy.
Also in practice, the organisations are not involved on policy-making level; it seems that they are still no
discussion partner for the ministry of health, which coordinates the policy

In the implementation on local level, the community organisations do have a role, especially in the six
regions. However, also on local level coordination and control are with the Local Health Service; the task of
the community organisations is to carry out certain parts of the policy. There is no equal participation.
Professional institutions are often ‘white’ institutions, which are not used to cooperate with the target
group. It is important to pay attention to possible obstacles in the cooperation because of unequal posi-
tions. For example, the differences between working as a professional and working as a volunteer lead to
different positions. Not only regarding what can be asked from a person, but also regarding the experi-
enced appreciation for the work that is delivered. This appreciation should not only be given in words; it is
important that the target group has a say in the decision making and the control of the budget. It is also
important to pay for the efforts from the community organisations in a manner that is equal to the
rewarding of the efforts from professional organisations.

5. no structural anchoring of the policy

The policy on combating Female Genital Mutilation is limited in time, place and target group. The
approach is concentrated in six regions (cities), and in that regions focuses on the inhabitants from six risk
countries. This approach I the six regions will be financed for three years. No budget is available to imple-
ment the approach on FGM outside the six regions. Also no budget is available to anchor the approach
structurally within the six regions(extended capacity of Health Service and other institutions, continuation
of training of professionals and awareness raising campaigns).
With this, there is a huge risk that the approach is nothing more than a 3-year project, of which the
impact will be disappeared after a few years. Some aspects of the policy will maybe lead to some sustain-
able effects (the awareness raising within the risk group might be the beginning of an irreversible
process), but  without extra, earmarked financial resources, it can be expected that within the Youth
Health Services the attention for FGM will loose the competition with other important issues as obesity,
diabetes and possible new developments.

To make the approach of Female Genital Mutilation effective in the long term, it is absolutely necessary to
develop a plan for implementation of the (improved) policy in the whole country and for all women and
girls at risk. This plan has to be developed in short notice. Also, structural resources for implementation of
the policy are required.
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