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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z21600
Vragen van de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA) aan de
Ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over
de besnijdenis van Nederlandse meisjes in het buitenland (ingezonden
8 november 2019).
Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van het bericht in de Groene Amsterdammer
««Vakantie» in Kenia»?1
Vraag 2
Vindt u het ook afschuwelijk dat Nederlandse kinderen in het buitenland
genitaal worden verminkt?
Vraag 3
Bent u van deze praktijk op de hoogte? Zo ja, zijn er cijfers bekend van het
aantal meisjes dat (vermoedelijk) in het buitenland genitaal is verminkt?
Vraag 4
Deelt u de mening dat alles moet worden gedaan om jonge meisjes te
beschermen tegen genitale verminking?
Vraag 5
Welke maatregelen heeft u in de afgelopen jaren genomen om dit aan te
pakken? Wat zijn hiervan de uitkomsten?
Vraag 6
Bent u bereid om extra maatregelen te nemen om genitale verminking van
jonge meisjes te voorkomen? Zo ja, welke?
Vraag 7
Herkent u het beeld dat professionals in de zorg huiverig zijn om verdenkingen van genitale verminking te melden en aangifte te doen? Kunt u uw
antwoord toelichten?
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De Groene Amsterdammer, 6 november 2019, ««Vakantie» in Kenia» (https://www.groene.nl/
artikel/vakantie-in-kenia)
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Vraag 8
Herkent u het beeld dat na verdenkingen van besnijdenis te weinig wordt
overgegaan tot onderzoek en vervolging? Kunt u uw antwoord toelichten?
Vraag 9
Bent u bereid om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat zorgprofessionals beter toegerust zijn om besnijdenis bij jonge meisjes te herkennen?
Vraag 10
Bent u bereid om zorgprofessionals aan te sporen om actiever melding te
maken wanneer zij gevallen van genitale verminking bij meisjes tegenkomen?
Vraag 11
Bent u bereid om na te gaan of er na een verdenking van genitale verminking
inderdaad niet wordt overgegaan tot onderzoek en vervolging?
Vraag 12
Welke stappen zijn het afgelopen jaar naar aanleiding van een melding van
verdenking van genitale verminking ondernomen?
Vraag 13
Bent u bereid om meisjes die zijn besneden actiever op te sporen zodat zij
tijdig de juiste zorg ontvangen die zij nodig hebben?
Vraag 14
Is er over de vermoedens van de besnijdenis van meisjes contact geweest
met de Keniaanse overheid? Zo ja, wat is hierover besproken? Zo nee,
waarom niet?
Vraag 15
Bent u bereid om het probleem in een gesprek met uw Keniaanse ambtsgenoot aan de orde te stellen?
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