ONJUISTE MELDING BIJ HET ADVIES- EN MELDPUNT KINDERMISHANDELING
NIET ONRECHTMATIG
Indien u zich zorgen maakt over een kind in uw omgeving omdat u vermoedt dat dit kind wordt mishandeld kunt u zich wenden tot het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Als u een melding doet, zal het AMK een onderzoek instellen naar de gezinssituatie van het kind. Er wordt dan contact opgenomen met de ouders, de school en andere sleutelfiguren in het leven van het kind. Als melder
kunt u niet anoniem blijven voor het AMK. Wel kunt u aangeven dat u wenst dat uw gegevens niet
bekend worden bij het gezin.
Onlangs heeft de Rechtbank Leeuwarden een uitspraak gedaan in een zaak omtrent een zorgmelding. Na onderzoek door het AMK bleek er echter in het gezin geen sprake te zijn van kindermishandeling. De ouders, die wisten wie de melding gedaan hadden, vorderden vervolgens een schadevergoeding c.q. smartengeld van de melders vanwege het doen van een valse melding van kindermishandeling. De claim van de ouders werd door de rechtbank afgewezen. De melders hadden
weliswaar hun zorgen omtrent het gezin geuit, maar in hun zorgen niet gesproken over kindermishandeling. De rechtbank was van oordeel dat het doen van een melding aan het AMK niet onrechtmatig is, ook niet als achteraf blijkt dat van mishandeling geen sprake is. Van een onrechtmatige melding van kindermishandeling is pas sprake indien blijkt dat er opzettelijk een valse beschuldiging van kindermishandeling is gedaan. Daar was in dit geval geen sprake van. Gelukkig
maakten de melders zich onterecht zorgen.
De rechtbank in Leeuwarden bepaalde dat een melding aan het AMK of het uiten van een vermoeden van kindermishandeling in vrijheid gedaan moet kunnen worden. Indien mensen de kans
lopen smartengeld te moeten voldoen indien de melding onterecht blijkt te zijn, wordt de toegang
tot het AMK belemmerd. Dit is niet in het belang van de bescherming van kinderen.
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