Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

2040504180
Vragen van de leden De Wit en Kant
(beiden SP) aan de staatssecretaris
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en de minister van Justitie over
meldingen bij het AMK. (Ingezonden
2 december 2004)
1
Wat is uw reactie op de berichtgeving
betreffende het inadequate handelen
na de melding bij het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
van mogelijke mishandeling/misbruik
van «Marieke»1
2
Bent u bereid te onderzoeken wat hier
is misgegaan?
3
Welke maatregelen gaat u nemen om
herhaling van dergelijke misstanden
te voorkomen?
4
Wat is uw reactie op de uitspraken
van hoogleraar opvoedkunde
J. Hermanns dat de Raad voor de
Kinderbescherming niet adequaat
reageert op meldingen van
kindermishandeling?2
5
Kunt u aangeven waarom de Raad
voor de Kinderbescherming zo weinig
urgentie aan de dag legt ten aanzien
van de bekendmaking dat volgens
schattingen 24 kinderen per jaar door
ouders vermoord worden terwijl de
Raad op de hoogte is van het feit dat
deze kinderen zijn mishandeld?3
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6
Vindt u het aanvaardbaar dat er
binnen de overheid geen instantie is
die een overzicht heeft van
mishandelde of vermoorde
kinderen?4
7
Wat gaat u ondernemen om te zorgen
dat er adequaat en tijdig wordt
gehandeld na meldingen van
vermoedens van
kindermishandeling?
8
Wat is de stand van zaken van het in
maart jl. toegezegde onderzoek door
het Wetenschappelijk Onderzoek en
Documentatiecentrum (WODC) naar
kindermishandeling?5
9
Wat is uw reactie op het manifest
Geheim Geweld?6
10
Wilt u deze vragen beantwoorden
voor het Notaoverleg op 6 december
a.s.?
1

De Telegraaf, 28 en 30 november jl.
Zembla en De Telegraaf, 28 november jl.
3
Zie noot 2.
4
Zie noot 2.
5
Aanhangsel Handelingen nr. 132,
vergaderjaar 2004–2005.
6
www.vpro.nl/programma/geheimgeweld
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