
IN SAMENWERKING MET:

NAAR EEN BETERE AANPAK VAN EERGERELATEERD 
GEWELD, GEDWONGEN HUWELIJKEN EN VROUWELIJKE 
GENITALE VERMINKINGEN

Voorstelling van de nieuwe omzendbrief van strafrechtelijk beleid van de minister van Justitie 
en het College van procureurs-generaal

STUDIEDAG 
 
5 mei 2017 – Brussel
Georganiseerd door het openbaar ministerie



STUDIEDAG GEORGANISEERD DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE, IN SAMENWERKING 
MET HET INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN EN DE VZW INTACT

8u30-9u00

9u-9u15   

9u15-9u30 

9u30-10u15 

10u15-11u00  

11u00-11u30 

11u30-12u00  

Onthaal van de deelnemers

Inleiding 
Door Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik

De Belgische en Europese beleidsoriëntaties
Marijke Weewauters, diensthoofd federaal steunpunt gendergeweld 
IGVM en Vertegenwoordiger  van het Comité van de Partijen van de 
conventie van Istanbul

Een complexe realiteit. Getuigenissen van ervaringsdeskundigen

>   Aissatou Diallo, vrijwilligster bij GAMS België vzw
> Christiane Roelants, commissaris van de politiezone Brussel- 
      Hoofdstad Elsene
>   France Blanmailland, advocate en voormalig voorzitster van de Hoge
      Raad voor de Justitie 

Eergerelateerd geweld en gedwongen huwelijken: Welke sociolo-
gische realiteit ? 
Voorstelling van de resultaten van een kwalitatief onderzoek , Gily Coe-
ne, professor aan de VUB en directrice van het centrum RHEA, en Els 
Leye, professor bij het International Centre for Reproductive Health, 
UGent & RHEA-VUB

Koffiepauze

Vrouwelijke genitale verminkingen: medische en psychologische 
aspecten
Dr. Martin Caillet, geneesheer bij het departement Gynaecologie-ver-
loskunde van het UMC Sint-Pieter te Brussel

Sinds enkele jaren wordt zowel op internationaal niveau als in België meer aandacht 
geschonken aan «eergerelateerd geweld» of de «eerwraak». Onder deze vormen van 
geweld vallen de vrouwelijke genitale verminkingen, de gedwongen huwelijken en de 
gedwongen wettelijke samenwoning.

De Verenigde Naties, de Raad van Europa, de Europese Unie en tal van Belgische stu-
dies bevelen het uitstippelen van een specifiek strafrechtelijk beleid over eergerelateerd 
geweld aan om tot een uniforme toepassing van het strafrecht te komen, een gevoel van 
straffeloosheid ten aanzien van de daders te vermijden en de slachtoffers te beschermen. 
De specifieke aanpak van eergerelateerd geweld moet gestoeld zijn op een betere kennis 
van het fenomeen.

Het College van Procureurs-generaal en de minister van Justitie hebben daartoe een 
nieuwe omzendbrief van strafrechtelijk beleid goedgekeurd, waarvan de inhoud en de 
eraan gerelateerde uitdagingen zullen worden toegelicht tijdens deze studiedag.



12u00-12u30 

12u30-13u30

13u30-14u30

14u30-15u00

15u00-16u15

16u15-16u45        

Vervolgingservaringen
> De ervaringen uit Nederland, Dr. Janine Janssen, hoofd Onder- 
   zoek van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld  
     (Nederland)

Lunchpauze

Vervolgingservaringen (voortzetting)

>  De ervaring in Frankrijk, François Bonnecarrere, Substituut procureur     
     van de Republiek, adjunct leidinggevende van de sectie jeugd van    
     het parket te Parijs  
>  Praktische ervaringen van een magistraat op het terrein in België,
     Sophie Wolf, substituut-procureur des Konings te Luik

Vraagstukken in verband met het beroepsgeheim
Johan Put, gewoon hoogleraar aan de KULeuven

Voorstelling van de omzendbrief van strafrechtelijk beleid
Maïté De Rue, substituut-procureur-generaal te Luik en Isabelle  
Leclercq, beleidsadviseur bij de Steundienst van het openbaar  
ministerie

Conclusies door minister van Justitie Koen Geens

Inschrijvingsgeld
Gratis

Vertaling en Documentatie
Een simultaanvertaling is voorzien
Een documentatiebundel zal ter beschikking worden gesteld door de organisatoren

Lunch 
Er is een broodjeslunch voorzien

Locatie
Henri Storck Auditorium
Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel (naast station Brussel-Zuid)

Voor inschrijving of elke bijkomende vraag tot informatie, gelieve Sophie Louis  
te contacteren op 04/222.73.06 of sophie.louis@just.fgov.be



INSCHRIJVINGSFORMULIER
 

«NAAR EEN BETERE AANPAK VAN EERGERELATEERD GEWELD,  
GEDWONGEN HUWELIJKEN EN VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN  »

 

NAAM :

VOORNAAM :

FUNCTIE EN DIENST:

GEGEVENS :

UITERLIJK op 21 april 2017 terug te sturen naar mevrouw Sophie LOUIS.
E-mail: sophie.louis@just.fgov.be 
Fax : 04/2227197


