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Geachte Voorzitter en leden van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Bijlagen
-

We missen kinderen! Te veel mishandelde kinderen komen niet in het
vizier van Veilig Thuis, het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk
geweld en kindermishandeling. De Taskforce vindt dat hier nu iets aan
moet worden gedaan. Zij pleit daarom onder meer voor het verbeteren
van de meldcode. De gewenste aanpassing van de meldcode heeft
betrekking op stap 5; de invoering van een meldplicht als
kindermishandeling niet kan worden uitgesloten.
De meldcode is een vijfstappenplan waarin staat wat professionals – zoals
huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdzorginstellingen – kunnen
doen als zij bij signalen van zorg kindermishandeling niet kunnen uitsluiten.
Professionals zijn verplicht de meldcode uit te voeren. De Taskforce vindt de
meldcode een krachtig instrument, maar het heeft er tot op heden nog niet toe
geleid dat mishandelde kinderen voldoende in beeld komen bij Veilig Thuis.
Vanuit de Taskforceleden, de professionele achterban van de Taskforceleden en de
casusaanpak komen verschillende knelpunten naar voren als veroorzakers van het
niet “op de radar komen” van kinderen waarover vermoedens bestaan van
kindermishandeling/seksueel misbruik. 1 Professionals ervaren bijvoorbeeld
verschillende dilemma’s bij het omgaan met vermoedens van
kindermishandeling/seksueel misbruik die kunnen leiden tot het niet volgen van
de stappen van de meldcode. Ook het systeem van wet- en regelgeving,
beroepscodes en –verenigingen, tuchtrechters, overheden en maatschappelijke
organisaties maken het uitwisselen van informatie tussen professionals en melden
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De Taskforce heeft vorig jaar in Amsterdam en Noord Nederland professionals werkzaam in
de jeugd- en volwassenzorg, bij politie, Openbaar Ministerie, Steunpunt Huiselijk Geweld en
Multidisciplinair centrum kindermishandeling gevraagd enkele complexe casussen aan te
leveren waarbij zij zich ernstig zorgen maken over de veiligheid van het kind. Samen met
deze professionals zijn de door hen ondervonden knelpunten geanalyseerd en besproken.
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bij Veilig Thuis zo ingewikkeld dat professionals onzeker zijn over wat wel en niet
mag volgens de wet.2
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De Taskforce pleit daarom voor aanpassing van de meldcode.
Meldplicht
Bij stap 5 in de meldcode pleit de Taskforce voor de invoering van een meldplicht
wanneer kindermishandeling niet kan worden uitgesloten. In stap vijf van de
meldcode heeft de professional nu een keuze: zelf hulp bieden, hulp voor het
mishandelde kind organiseren of zijn vermoeden melden bij Veilig Thuis, waarna
Veilig Thuis onderzoek doet. De Taskforce adviseert om de professional hierin
geen keuze meer te laten. Wanneer blijkt dat, na het doorlopen van de eerste vier
stappen van de meldcode, kindermishandeling niet kan worden uitgesloten, moet
de professional altijd melden bij Veilig Thuis. Na de melding bepaalt Veilig Thuis
dan samen met de melder of nader onderzoek door Veilig Thuis moet
plaatsvinden, of dat vrijwillige hulpverlening mogelijk is en voldoende garantie
biedt voor (langdurige) veiligheid.
In deze vorm heeft een meldplicht meerdere voordelen. Het zorgt ervoor dat de
gegevens van een kind - waar verschillende professionals zich zorgen over maken
- aan elkaar kunnen worden gekoppeld, zodat er eerder kan worden ingegrepen.
Het leidt er ook toe dat professionals geen lastige afweging meer hoeven te
maken om al dan niet te melden. Als na het doorlopen van de meldcode blijkt dat
kindermishandeling niet kan worden uitgesloten, moet je immers melden. Nu
ervaren professionals vaak dilemma’s bij het melden. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de angst om ouders vals te beschuldigen of het vertrouwen van het kind te
verliezen. Met een meldplicht in stap 5 valt deze keuzevrijheid dus weg.
De invoering van een meldplicht laat overigens onverlet dat er stevig en
structureel moet worden ingezet op het correct toepassen van de meldcode.
Registratie bij adviesvragen door burgers
De Taskforce wil dat meer mishandelde kinderen op de radar komen van Veilig
Thuis. Naast het aanpassen van de meldcode, ziet de Taskforce nog een
mogelijkheid om dit te realiseren. Deze richt zich op de adviesvragen die burgers
doen bij Veilig Thuis. De Taskforce wil de gegevens van het kind bij
adviesaanvragen van burgers laten registreren wanneer blijkt dat
kindermishandeling niet kan worden uitgesloten. Dit biedt Veilig Thuis de
mogelijkheid adviesvragen van verschillende burgers over hetzelfde kind aan
elkaar te koppelen en indien noodzakelijk in te grijpen. Iets wat in de huidige
situatie niet mogelijk is.
Professionals blijven de mogelijkheid houden anoniem advies in te winnen. Zij zijn
immers verplicht de stappen van de meldcode te volgen. Als tijdens het doorlopen
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Zie ook brief en notitie van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik aan de
Tweede Kamer Commissie VWS met betrekking tot het onderwerp informatiedeling d.d. 4
februari 2015.
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van de meldcode blijkt dat kindermishandeling niet valt uit te sluiten, is er voor de
professionals maar één mogelijkheid: een melding doen bij Veilig Thuis.
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In gesprek
De Taskforce heeft haar analyse en adviezen inmiddels gedeeld met de
bewindslieden van V&J, VWS en OCW. In dat gesprek heeft staatssecretaris Van
Rijn aangegeven de bevindingen van de Taskforce verder te onderzoeken –
bijvoorbeeld op juridische consequenties - en hier half oktober op terug te komen.
Uiteraard zijn we bereid onze analyse en standpunt in een gesprek met u nader
toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

E.E. van der Laan
Voorzitter
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