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GAMS vzw hee� een nieuwe juridische
dienst! 

Beste, 
 

https://mailchi.mp/f55a907bea8f/nieuw-juridische-nieuwsbrief-n1?e=[UNIQID]


Deze nieuwsbrief is de eerste, hopelijk van vele. Het zal om de twee
maanden worden gepubliceerd. De aandacht zal afwisselend uitgaan naar
interna�onale en na�onale bescherming. Het zal beschikbaar zijn in het
Frans en het Nederlands. Deze nieuwsbrief is gericht aan juristen die in
aanraking komen met personen die slachtoffer zijn of het risico lopen tot
vrouwelijke genitale verminking en/of huwelijksdwang.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Het team van GAMS vzw
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1. Redac�e

GAMS vzw biedt juridische ondersteuning aan advocaten (v/m/x) en
gespecialiseerde diensten in het kader van interna�onale en na�onale
bescherming. We bieden specifieke informa�e over rechtspraak, rechtsleer of
verduidelijkingen over vrouwelijke genitale verminking (VGV), gedwongen
huwelijken en ander gendergerelateerd geweld. Deze juridische dienst treedt
niet in de plaats van de advocaat (v/m/x) in de procedure.

Juridische eerste- en tweedelijnsbijstand
Het juridische aanbod van GAMS bestaat uit:

Eerstelijnssteun aan de betrokken gezinnen via de psychosociale dienst
van GAMS
Mul�disciplinaire ondersteuning met het psychosociale team van GAMS
Een mogelijkheid om de juridische aangelenheden uit te diepen met
par�cipanten �jdens vormingen
Tweedelijnsondersteuning aan advocaten en diensten die gespecialiseerd
zijn in de rechten van vreemdelingen, wanneer deze geconfronteerd
worden met complexe juridische situa�es

INTACT vzw: GAMS België neemt de fakkel over



In het verleden hebben GAMS België en INTACT vzw samengewerkt om
respec�evelijk psychosociale en juridische bijstand te verlenen aan personen die
geconfronteerd werden met VGV en gedwongen huwelijken. In 2019 zag
INTACT zich genoodzaakt haar ac�viteiten op te schorten. Vanwege een
overeenkomst tussen de twee organisa�es, biedt GAMS België nu deze
juridische dienst aan.

Contactpersoon
Dinsdag en donderdag van 9 tot 13 uur (telefoonpermanen�e beschikbaar in het
en/nl) +32 493 40 52 89  
Beschikbaar op afspraak of per e-mail: keyla@gams.be 

2.  Interna�onale bescherming

Ouders van minderjarigen erkend als vluchteling uit
vrees voor besnijdenis

 
Ter herinnering. Welke verblijfsvergunning wordt toegekend aan ouders van
minderjarige erkende vluchtelingen? GAMS hee� in 2020 een nota gepubliceerd
over de situa�e van ouders die dochters hebben die als vluchteling erkend
zijn: nota van GAMS. In deze nota zijn prak�sch aspecten te vinden voor
advocaten.  
 

Nansen-publica�e over VGV

 
 
NANSEN publiceerde eind september 2021 een analyse van de rechtspraak van
de Raad voor Vreemdelingenbetwis�ngen, en een meer bepaald de elementen
die het verlenen van interna�onale bescherming aan slachtoffers van genitale
verminking en aan hen die daarvoor vrezen, in de weg staan. 
 

IK NEEM CONTACT OP

https://drive.google.com/file/d/19iJIh0NvUASCyEYWZIYpDq-0ax6DumGL/view?usp=sharing
mailto:keyla@gams.be


Deze nota hee� tot doel werk- en reflec�e-instrumenten aan te reiken aan
professionals die deze vrouwen en meisjes bijstaan en  adviseren.

Vrouwelijk genitale verminking en toegang to interna�onale bescherming  
 

Rechtspraak
Toch wil u wijzen op recente rechtspraak van het RvV (Microso� Word -
A246540.AN (rvv-cce.be)), waarin de rechter van mening is dat de overgelegde
medische documenten de kwetsbare toestand van de verzoekster voldoende
aantonen. De Raad houdt hierbij rekening met de problemen die de verzoekster
hee� ervaren in haar land van herkomst, maar ook deze (meerdere
verkrach�ngen) die ze hee� ervaren �jdens haar migra�ereis. De verschillende
vormen van geweld waarmee verzoekster geconfronteerd werd, hebben geleid
tot het vaststellen van een kwetsbaar profiel en uiteindelijk de toekenning van
een vluchtelingstatus (al waren er natuurlijk ook andere elementen waarmee de
rechter hee� rekening gehouden). Voor meer info over het arrest : Conseil du
conten�eux des étrangers, 21 décembre 2020, n° 246.540 | UCLouvain. 
 

3. Save the date!

DPO-conferen�e - 9 november 2021 (in het Frans) 
Met veel genoegen nodigt de FLCPF u op dinsdag 9 november uit op het
colloquium dat wordt georganiseerd in het kader van het DPO-project, dat tot
doel hee� de prak�jken voor de opsporing van huiselijk en seksueel geweld en
 de opvang en begeleiding van slachtoffers te verbeteren. 
 
Dit nieuwe evenement zal zich toespitsen op huiselijk en seksueel geweld
waarvan mensen in specifieke situa�es het slachtoffer zijn: mensen met een
handicap, migranten en LGBTQIA+-mensen. 

4. Uw advies
Uw mening telt. Gelieve deze vragenlijst in te vullen. Het duurt slechts 3
minuten.

IK SCHRIJF ME IN

IK GEEF MIJN ADVIES

https://nansen-refugee.be/wp-content/uploads/2021/09/210826-NANSEN-Note-2021-1-VGV.pdf
https://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a246540.an_.pdf
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/actualites/conseil-du-contentieux-des-etrangers-21-decembre-2020-n-246-540.html
https://www.planningfamilial.net/thematiques/violences/
https://forms.gle/dGd2WHqjJAiCSmhG9
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