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Geachte heer, mevrouw, 

 

Middels deze brief willen we u informeren over de aanpassing van de meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of 

kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de 

sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke 

ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Ook uw organisatie valt onder de Wet 

verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Organisaties in deze 

sectoren stellen de meldcode voor hun personeelsleden en medewerkers vast. 

Daarnaast hebben organisaties de taak om de kennis en het gebruik van de 

meldcode voor hun personeelsleden en medewerkers te bevorderen.  

 

Per 1 januari 2019 verandert het Besluit verplichte meldcode. Het wordt een 

professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn 

van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, door professionals 

vertaald in vermoedens van acute en structurele onveiligheid. Om te bepalen of 

daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader in de meldcode.  

 

U, als wettelijk verantwoordelijke, dient de meldcode in uw organisatie uit te 

breiden met het afwegingskader voor de professionals die in uw organisatie 

werkzaam zijn. Ook wordt van u verwacht dat u de verbeterde meldcode binnen 

uw organisatie bekend maakt en dat u het gebruik ervan bevordert. De 

afwegingskaders zijn door de beroepsgroepen opgesteld, u hoeft als organisatie 

dus zelf geen afwegingskader op te stellen.  

 

U vindt de afwegingskaders die door beroepsgroepen zijn opgesteld op de website 

van de Rijksoverheid met de zoekterm ‘toolkit meldcode’. Ook vindt u in deze 

toolkit diverse hulpmiddelen ter implementatie van de verbeterde meldcode.  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
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Als bijlage bij deze brief treft u ook een informatiesheet waarin staat uitgelegd wat 

er per 1 januari 2019 verandert en hoe uw organisatie zich kan voorbereiden op 

de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de 

Inspectie Justitie en Veiligheid houden toezicht op de naleving van de Wet 

verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Gemeenten houden 

toezicht op de Wet verplichte meldcode voor wat betreft de maatschappelijke 

ondersteuning en hebben de GGD aangewezen als toezichthouder voor de 

kinderopvang. Ook het inspectietoezicht gaat vanaf 1 januari 2019 uit van de 

verbeterde meldcode.  
 

Mocht u naar aanleiding van deze brief en de informatiesheet nog vragen hebben, 

dan kunt u contact opnemen met het ministerie van VWS via 

meldcodehgenkimi@minvws.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mede namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid,  

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  

 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,   

  

namens deze, 

 

 

mailto:meldcodehgenkimi@minvws.nl

