Meisjesbesnijdenis is strafbaar

Verklaring tegen
meisjesbesnijdenis

Waarom deze verklaring?
Deze verklaring kunt u meenemen
naar het buitenland. U kunt de
verklaring daar aan uw familie
laten zien. Zo wordt duidelijk dat
meisjesbesnijdenis in Nederland
strafbaar is en dat u gevangenisstraf
kunt krijgen als u uw dochter laat
besnijden.
Bewaart u deze verklaring bij uw
reispapieren, zodat u hem iedere
keer als u naar het buitenland gaat,
mee kunt nemen.

Meisjesbesnijdenis is strafbaar, omdat
het een zware vorm van mishandeling is.
Meisjesbesnijdenis is een schending van de
rechten van het kind én van de rechten van
vrouwen. In Nederland zijn alle vormen van
meisjesbesnijdenis verboden. Dit geldt voor
iedereen die in Nederland woont, ook voor
mensen zonder verblijfsvergunning.
Meisjesbesnijdenis is in Nederland strafbaar
als een vorm van kindermishandeling. Er staat
een maximale gevangenisstraf van 12 jaar op.
Er kan een nog hogere straf worden opgelegd
als de meisjesbesnijdenis door de ouder van het
kind zelf wordt uitgevoerd (artikel 300 tot en
met 304 Wetboek van Strafrecht).
Ouders zijn ook strafbaar als zij iemand anders
opdracht geven voor de besnijdenis.

Ouders die hun kind in het buitenland (laten)
besnijden kunnen daar in Nederland voor
worden gestraft. Ook familieleden of andere
mensen die een meisje uit Nederland (laten)
besnijden zijn strafbaar, zelfs wanneer zij niet in
Nederland wonen.
Ouders die worden veroordeeld voor het
(laten) besnijden van hun dochter en geen
Nederlands paspoort hebben, lopen de
kans dat zij niet langer in Nederland mogen
verblijven.

Vragen?
Hebt u vragen over meisjes
besnijdenis of over de verklaring?
Dan kunt u altijd een afspraak maken
met de arts of de verpleegkundige
van het Consultatiebureau of de
GGD.
Ook kunt u voor meer
informatie terecht op
www.meisjesbesnijdenis.nl of
www.tegenvrouwenbesnijdenis.nl.

Meisjesbesnijdenis is
zeer schadelijk
Meisjesbesnijdenis kan grote gevolgen
hebben voor de gezondheid. Meisjes kunnen
tijdens de ingreep bijvoorbeeld veel bloed
verliezen of een ontsteking krijgen, waardoor
ze ernstig ziek worden en soms zelfs
overlijden.
Ook na de besnijdenis houden meisjes vaak
veel klachten. Bijvoorbeeld: pijn bij het plas
sen, menstruatieklachten, urineweginfecties,
onvruchtbaarheid en problemen bij de beval
ling. Ook kan een meisje depressief worden.
Veel vrouwen houden hun hele leven pijn of
klachten door de besnijdenis.

Met deze Verklaring willen we meisjes zo veel
mogelijk beschermen tegen de ingreep zodat zij
in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
opgroeien.
Hoogachtend,
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