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Betreft: Advies wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijke geweld en
kindermishandeling (33062)
Geachte Voorzitter,
Op 18 november jongstleden heeft de Algemene Commissie ieugdzorg de
Kinderombudsman gevraagd om zijn zienswijze op het wetsvoorstel verplichte
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (33062). Middels deze brief
voldoe ik aan dat verzoek.
De aanpak van kindermishandeling is voor mij een prioritiet. Zowel qua ernst
als omvang is kindermishandeling een groot probleem. Kindermishandeling is
een directe inbreuk op de recht van het kind om in veiligheid op te groeien en

beschermd te worden tegen misbruik en mishandeling. De overheid heeft
hierin een belangrijke taak. Tot op heden is er echter niet voldoende gedaan om
kindermishandeling in Nederland terug te dringen, zo blijkt uit de
prevalentiecijfers van TNO en Universiteit Leiden die onlangs uitgekomen zijn, Ik
onderschrijf dan ook het voorstel van dit Kabinet om te komen tot een
verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Een verplichte
meldcode kan professionals die in hun werk te maken krijgen met signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling beter in staat stellen om signalen van
kindermishandeling te herkennen en hen te ondersteuncn bij de afweging om
signalen ai dan niet te melden. Een verplichte rneldcode is wat mij betreft een
eerste stap in de goede richting. Zoals ik in mijn brief aan de Tweede Kamer van
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Ik wil u graag twee overwegingen meegeven in de beoordeling van het
wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
1.

Garandeer
voldoende
capaciteit
bij
Kindermishandeling en de ketenpartners

Advies-en

Meldpunten
6 december 2011

Allereerst maak ik mij zorgen over het functioneren van het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Meer aandacht voor het melden van
kindermishandeling door professionals leidt ongetwijfeld tot een hoger aantal
meldingen bij het AMK. In de toelichting wordt niet ingegaan op de vraag hoe
het AMK voldoende toegerust zal worden om een toename van het aantal
meldingen te kunnen behandelen. Uit recent onderzoek van de Inspectie
Jeugdzorg blijkt dat het AMK op dit moment zijn taak niet naar behoren
uitvoert: Een toename van het aantal meldingen bij het AMK mag onder geen
beding leiden tot het verder oplopen van de wachtlijsten. Zu nodig moet de
capaciteit van het AMK worden uitgebreid. Daarnaast wordt in de toelichting
niet ingegaan op de capaciteit van de overige ketenpartners. Een toename van
het aantal meldingen bij het AMK zal mogelijk ook leiden tot een hoger aantal
kinderen dat zorg nodig heeft. Het zorgaanbod moet hier op aangepast worden,
zodat adequate toegang tot de noodzakelijke zorg voor elk kind gegarandeerd
kan worden.
2. Maak de verplichte meldcode ook van toepassing op medewerkers van het
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

Het wetsvoorstel verplicht organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaars in
de gezondheidszorg, het onderwijs, de maatschappelijke ondersteuning, de
langdurige zorg en justitie een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
te ontwikkelen. 1k adviseer om de verplichte meldcode ook van toepassing te
laten zijn op medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (het
COA) ft onderzo€k blijkt dat kndcrer ar vluchtclingen n asielzoeker ei
erhoogd risico lopen op kindermishandeling Medewerkers van het COA
staan dicht bij dezc gezinnen en hebben ook te maken met signalen van
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De Kinderombudsman geeft u In overweging de twee bovengenoemde
aandachtspunten te verwerken in het huidige voorstel, alvorens over te gaan op
instemming met het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.

6 december 2011
20111122

Met vriendelijke groet,
Marc Duilaert
de Kinderombudsiyen’

