
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is van kracht! 

 

Vanaf 1 juli is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking 
getreden. De meldcode biedt heldere lijnen voor professionals over wat te doen bij 
vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, middels een vijf-stappenplan. 
Het gaat daarbij om signaleren en bespreekbaar maken van zorgelijke situaties, afwegen 
en beslissen over het organiseren van hulp, of melden. Zo kunnen professionals beter 
ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.  
Zelfstandige beroepsbeoefenaren en instellingen zijn voortaan verplicht zo'n stappenplan 
te hebben. Zij kunnen voor advies, consultatie of hulp aankloppen bij het Steunpunt 
Huiselijk Geweld of bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Bij twijfel moet de 
professional het Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling om advies vragen.  
 
In Nederland worden jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. 
Mishandeling van kinderen komt per jaar meer dan 119.00 keer voor. Slachtoffers en 
plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties vragen zelden uit zichzelf hulp. Signalering 
van geweld door professionals is dus belangrijk om het geweld te stoppen en hulp te 
kunnen bieden.  
 
Integrale code 

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaat gelden voor professionals 
in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, 
jeugdzorg en justitie. De Wet is van toepassing op kindermishandeling en huiselijk 
geweld in brede zin en is daarmee ook van toepassing bij seksueel geweld, 
eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking.  
Een meldcode is overigens iets anders dan een meldplicht. De professional beslist zélf 
over het wel of niet melden van huiselijk geweld. Het stappenplan biedt daarbij houvast. 
De verplichte meldcode gaat niet gelden voor vrijwilligersorganisaties. Maar het is 
natuurlijk wel aan te raden dat deze organisaties het stappenplan gebruiken en afspraken 
maken hoe zij aandacht besteden aan signalen van huiselijk geweld en aan 
deskundigheidsbevordering voor de vele vrijwilligers. 
 
Professionele meldplicht 

Bij geweld in de privé-situatie gaat het dus om een wettelijke verplichting voor 
organisaties tot het hebben van een meldcode; niet om een meldplicht. Wanneer het 
echter gaat om geweld door professionals bestaat er voortaan wel een meldplicht.  
Instellingen moeten gevallen van mishandeling door professionals melden bij de 
betrokken inspecties. Het melden ervan is cruciaal voor het beschermen van het 
slachtoffer en het vertrouwen in de zorg. Deze meldplicht gaat gelden voor 
ouderenmishandeling, kindermishandeling en mishandeling van mensen met een 
handicap. Daarmee krijgt het signaleren bij de meest kwetsbare burgers in 
afhankelijkheidsrelaties extra aandacht. Dit betekent een uitbreiding van de meldplicht 
die op dit moment alleen voor aanbieders van jeugdzorg is opgenomen in de Wet op de 
jeugdzorg. 
 
Advies en melding bij het Steunpunt Huiselijk Geweld en bij het Advies en 

Meldpunt Kindermishandeling  

Iedere organisatie, instelling, ook een vrijwilligersorganisatie, kan voor advies, 
consultatie  of melding aankloppen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). En naast 
elke beroepskracht kan ook elke burger contact zoeken. Als het om kinderen gaat kan 
men terecht bij het Advies en Meldpunt Kinderenmishandeling (AMK). Advies vragen kan 
ook anoniem.  
Ook voor een voorlichting, een training en voor informatiemateriaal kunt u bij het SHG of 
AMK  terecht.  
 
Bijlage: stappenplan Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 


