
Bericht van de aandachtfunctionaris : “Wat juridische puntjes op de I”.  

Zoals jullie waarschijnlijk weten, is de meldcode kindermishandeling en 

huiselijk geweld per 1 januari 2019 aangepast. Wat er bijgekomen is, is het 

“afwegingskader” (zie het protocol meldcode bij downloads op je 

persoonlijke NFG-pagina). Op grond van deze weging neem je  de beslissing 

wel of niet te melden. 

Nu is het zo dat je altijd dient te melden bij acute en/of structurele onveiligheid. Indien nodig zal 

Veilig Thuis een onderzoek instellen. Ook zullen ze met jou afspraken maken om te zien wat jij als 

hulpverlener zelf kunt doen.  

In gesprekken merk ik dat er vaak twijfel is. Begrijpelijk, als hulpverlener wil je het vertrouwen dat de 

cliënt in jou heeft niet beschadigen. Toch zijn de signalen dusdanig ernstig dat je vindt dat er moet 

worden ingegrepen. Hoe pak je dat aan? 

Meldplicht/meldrecht 

Meldplicht: Je hebt alle stappen van de meldcode doorlopen. Je maakt je ernstige zorgen. Je voelt je    
moreel verplicht te melden bij Veilig Thuis. Belangrijk om te weten is dan dat je toestemming nodig 
hebt van je cliënt(en). Gaat het om kindermishandeling dan heb je toestemming nodig van beide 
gezaghebbende ouders. Ook al is b.v één van de ouders niet in beeld, dan ben je toch verplicht ook 
die ouder om toestemming te vragen. Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn, maar het is wettelijk 
bepaald.  
Pleegouders hebben geen gezag, adoptie ouders wel.  
Is het niet duidelijk wie de gezaghebbende ouders zijn, dan mag je informeren bij het Centraal 
Gezagsregister. 
 
“Hulp aan cliënten  is normaal gesproken vrijwillig”.  
 
Meldrecht:  
Wat te doen bij weigering?  
Je krijgt geen toestemming maar hulp is noodzakelijk? 
Je mag melden. Dit is wettelijk bepaald. Je hebt het recht om te melden.  
 
Wie mag je informeren?      

• Veilig Thuis 

• Raad van kinderbescherming. 

• Een gezinsvoogd . 
 
Is hulp noodzakelijk maar wordt het toch geweigerd, dan kan dit door de rechter worden opgelegd 
met een O.T.S.  
 
Leeftijdsgrenzen: 
Wie beslist over wel/geen hulp? 
 

• Kinderen tot 12 jaar. De gezaghebbende ouders beslissen over hulp. 

• Kinderen vanaf 12 tot 16. Kinderen beslissen samen met ouders. 

• Kinderen vanaf 16 jaar beslissen zelf.   

• Is er sprake van wilsonbekwaamheid/ handelingsonbekwaamheid, b.v. bij een cliënt met een 
verstandelijke beperking, dan is er een wettelijke vertegenwoordiger die beslist. Dit kunnen 
de ouders zijn maar ook een mentor of een curator.   



 
Wil je niet melden maar wel advies van Veilig Thuis ? 
 
Dat kan, je mag Veilig Thuis bellen en advies vragen. Dit doe je anoniem. Volgens de WMO mag je in 
deze fase de naam van je cliënt niet noemen.  
 
Besluit je te melden. Dan moet de melding goed onderbouwd zijn: 

• Kom met feiten, concrete zaken. Geen meningen of veronderstellingen. 

• Wees open over je beslissing naar de cliënt/ kind/ gezin. 

• Neem ook contrasignalen mee in je melding (b.v. op school gaat het goed). 

• Geef ook informatie over de reactie van de ouders en kind(eren) m.b.t. de melding. 

• Zorg ervoor dat je alles goed hebt gedocumenteerd. 
 
Veilig Thuis zal niet alle meldingen in behandeling nemen. Wel kijken ze samen met jou wat de 
alternatieven zijn, welke vervolgstappen jij kunt zetten. 
 
Verder geldt natuurlijk dat jullie mij mogen bellen of mailen met jullie vragen.  
 
Groeten van Willy Smid van Wijland 
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