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Geachte voorzitter,
Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van der Vlies (SGP)
over het bericht “1 op 10 meldingen kindermishandeling onterecht” (2010Z02727).
Hoogachtend,
de Minister voor Jeugd en Gezin,

mr. A. Rouvoet

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Van der Vlies over het bericht ‘1 op
de 10 meldingen kindermishandeling onterecht’ (2010Z02727).
1.
Heeft u kennisgenomen van het bericht “1 op 10 meldingen kindermishandeling
onterecht”?
1.
Ja.
2.
Wat is uw reactie op de conclusie dat een zo hoog percentage van de meldingen
onterecht blijkt te zijn?
2.
Ik ben uiteraard van mening dat het percentage meldingen van
kindermishandeling dat na onderzoek niet gegrond blijkt te zijn, zo klein mogelijk
moet zijn. Een onterechte melding betekent immers dat, achteraf gezien,
betrokkenen niet met een onderzoek geconfronteerd hadden hoeven worden.
Toch denk ik niet dat dit in alle gevallen te voorkomen valt. Het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK) maakt bij elke melding van een vermoeden
van kindermishandeling een zorgvuldige afweging of zij dit als een melding
beschouwt en een onderzoek start. Het belang en de veiligheid van het kind staan
hierbij altijd centraal. Bij circa 90% van de meldingen bij het AMK wordt na
onderzoek geconcludeerd dat daadwerkelijk sprake is van kindermishandeling en
wordt actie ondernomen om de mishandeling te stoppen. Dit leidt in de meeste
gevallen tot doorverwijzing naar instanties die het gezin op vrijwillige basis hulp
bieden. Het melden van een vermoeden van kindermishandeling bij het AMK heeft
dus duidelijk zin.
Bij de aanpak van kindermishandeling zet ik ook in op het vergroten van het
aantal meldingen. Uit onderzoek weten we dat er jaarlijks ruim 100.000 kinderen
in Nederland verwaarloosd of mishandeld worden. Toch worden nog lang niet alle
kinderen die mishandeld worden herkend en gemeld. Mijn inzet is erop gericht dat
dit wel gebeurt. Hiertoe heb ik onder andere de publiekscampagne
kindermishandeling gelanceerd en is de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling ontwikkeld. Het aantal meldingen van een vermoeden van
mishandeling, evenals de adviesaanvragen en consulten, is de afgelopen jaren
sterk gestegen. Ik vind dit een positieve ontwikkeling; het geeft aan dat mensen
de weg naar het AMK steeds meer weten te vinden. De keerzijde hierbij kan zijn
dat het aantal onterechte meldingen ook stijgt.
3.
Erkent u dat het uitvoeren van een onderzoek voor ouders en kinderen erg
ingrijpend kan zijn? In hoeverre is er bij een melding van een vermoeden van
kindermishandeling een mogelijkheid om te differentiëren in de omvang van het
onderzoek, zodat mogelijk negatieve effecten beperkt kunnen worden?
3.
Een AMKonderzoek kan voor ouders en kinderen zeer ingrijpend zijn. Het is
immers geen sinecure wanneer een instantie in de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkenen stapt en hierbij derden betrekt.

De onderzoeksfunctie van het AMK bevat een aantal faseringen die de
zorgvuldigheid in besluitvorming ondersteunen. Bij het aannemen van een
melding vindt allereerst een beoordeling plaats van de betrouwbaarheid van de
melding. Daarna wordt door middel van een intercollegiale of multidisciplinaire
beoordeling, bepaald of de melding nader onderzocht zal worden. Hierbij wordt de
afweging gemaakt of er sprake is van een redelijk vermoeden van
kindermishandeling. Het AMK kan vervolgens een vooronderzoek starten. Dit
vooronderzoek is gericht op het inschatten van de risico’s voor het gemelde kind
en het vaststellen of het vermoeden van kindermishandeling al dan niet wordt
gedeeld door beroepsmatig bij het gezin betrokken professionals. Dit
vooronderzoek leidt tot een nadere beoordeling van de melding en tot de vraag of
vervolgonderzoek onder informanten en het gezin noodzakelijk is. Indien het AMK
besluit verder onderzoek te verrichten wordt altijd eerst contact gelegd met het
gemelde gezin.
De verschillende fasen van onderzoek en de beslismomenten waarborgen een
zorgvuldige afweging waardoor negatieve effecten tot een minimum worden
beperkt.
4.
Worden de bij het onderzoek betrokken personen en instanties geïnformeerd
wanneer uit onderzoek blijkt dat de melding onterecht is, teneinde stigmatisering
zoveel mogelijk te voorkomen? In hoeverre blijft in dossiers en systemen vermeld
staan dat een onderzoek heeft plaatsgevonden?
4.
Professionele melders en andere bij het onderzoek betrokken professionals
worden in de meeste gevallen geïnformeerd over wat er met de melding is
gedaan. Dit gebeurt veelal schriftelijk. De terugkoppeling aan een melder uit de
sociale omgeving van het kind gebeurt telefonisch en is uit privacyoverwegingen
beperkt tot het informeren of de melding al dan niet in behandeling is genomen.
Artikel 55, lid 22 van de Wet op de jeugdzorg stelt een termijn van minimaal 15
jaar voor het bewaren van gegevens. Na het verstrijken van de bewaartermijn
wordt het dossier vernietigd. Daarnaast kunnen ouders en/of het gemelde kind
het AMK verzoeken het dossier te vernietigen. Het AMK voldoet bij een onterechte
melding bijna altijd aan dit verzoek, tenzij het in het belang van ouders en/of kind
is het dossier toch te bewaren.
5.
Op welke manier wordt in gevallen waarin een melding onterecht blijkt te zijn
nazorg verricht voor ouders en kinderen?
5.
Op dit moment bestaan er geen landelijke afspraken over nazorg aan ouders en
kinderen bij een onterechte melding. Ieder AMK geeft hier naar eigen bevinding
invulling aan.
In het protocol van handelen van de AMK’s 1 is het omgaan met een onterechte
melding niet expliciet opgenomen. De MOgroep Jeugdzorg onderkent de impact
die een onterechte melding kan hebben voor het betreffende gezin. Met de
MOgroep Jeugdzorg is afgesproken dat tijdens de eerstvolgende evaluatie van het
1

Het Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling biedt een uniforme
en geprotocolleerde werkwijze voor alle AMK’s.

protocol in mei wordt besloten of en hoe het protocol van handelen aan te
scherpen. Ik juich dit van harte toe en zal hierover contact onderhouden met de
MOgroep.

