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ONTWERP
No.2
IN

NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,
In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is, in verbano met de instel!ing van een centraal
meldpunt voor kinderrnishandeling, regels te stellen ten aanzien
van het melden van kindermishandeling of een vermoeden
daarvan:

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der
Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

ARTIKEL
Boek

I

I

van het Burgerlijk Wetboek wordt a!s voIgt gewijzigd:

In Tite! 13 wordt tussen Afdeling 3 en Afdeling 4 een nieuwe
afdeling ingevoegd, luidende:

Afdeling 3A Centraal meldpunt voor kindermishandeling
Artikel 243a
I.

voor

ledere voogdijraad houdt in stand een centraal meldpunt
kindermishandeling. Dit rneldpunt heeft tot taak:

het verstrekken van advies aan een persoon die een
vermoeden van kindermishandeling heeft over de stappen die door
hem in verband hiermee kunnen worden ondernomen en het
a.

zonodig ondersteunen daarbij;

L

b.

,

het naar aanleiding van een melding van kindermishandeling

of een

is van

c.
d.

2.

kindermishandeling;
vermoeden daarvan, onderzoeken ofsprake
het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van
kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanJeiding geeft;
het in kennis stellen van andere justitiele autoriteiten van

kindermishandeling of een vermoeden daarvan, indien het belang van de
minderjarige dan wel de ernst van de situatie waarop de melding
betrekking heeft, daartoe aanleiding geeft;
e. het registreren van geva!!en van kindermishandeJing ofvermoeden van
kindermishandeling;
f. het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan,
alsmede van de huisarts van de minderjarige, van de stappen die naar
aanleiding van de melding zijn ondernomen.
Onder kindermishandeling wordt verstaan elke vorm van voor een rninderjarige
bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,
die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een
relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, aetief of passief opdringen,
waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.
Artikel 243b

Een centraal meldpunt voor kindermishandel ing verstrekt geen inl ichtingen over de
herkomst van persoonsgegevens die het naar aanleiding van een melding heeft
verkregen indien:
een persoon die in een beroepsmatige, hulpverlenende of pedagogische relatie tot
a.

de minderjarige

ofzijn gezin staat,

naar aanleiding van een
die
melding heeft verstrekt en het verstrekken van
inlichtingen een bedreiging
vormt of kan vorrnen voor de minderjarige of andere minderjarige leden van het
gezin waartoe de minderjarige behoort, een bedreiging vormt of kan vormen voor
die persoon of medewerkers van die persoon of leidt of kanleiden tot een

b.

de persoonsgegevens

verstoring van de vertrouwensrelatie met het gezin waartoe de minderjarige
behoort;
het andere personen betreft dan die als bedoeld onder a, behoudens voor zover zij
daarvoor toestemming hebben gegeven.

Artikel 243c
I.

2.

Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of
beroep tot geheimhouding verplicht is, kan zonder toestemming van degene die
het betreft aan een centraal meldpunt voar kindermishandeling inlichtingen
verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden geacht om een situatie van
kindermishandeling te beeindigen of een redelijk vermoeden van

kindermishandeling te onderzoeken.
8ij ernstige gevallen van kindermishandeling van structurele aard of een
vennoeden daarvan is degene, bedoeld in het eerste lid, tot het verstrekken van de
inlichtingen verplicht.

ARTIKEL II
Deze landsverordening treedt in

werking met ingang van

een

bij landsbesluit

te bepalen

tijdstip.

Gegeven te

De Minister van Justitie,
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Algemeen
1.

Bij beschikking van

de Minister van Justitie van 12 februari 2009, no. 809/MJ,
is besloten dat binnen de uitvoeringsorganisatie van de Voogdijraad een aparte

genaamd Centraal Meldpunt voor Kindermishandeling
(CMK). Hiennee wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van het
Cornite voor de rechten van het kind, gedaan op basis van artikel 19 van het
Verdrag inzake de rechten van het kind, luidende (in Nederlandse vertaling,
Trb. 1990, l70):
sectie wordt ingesteld,

'1. De Staten die partij zijn, nemen alle passeude wettelijke en
bestuurlijke maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig

2,

gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of
geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijk of geestelijke
verwaarlozingof nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie,
met inbegrip van seksueel misbruik, terwijl het kind onder de hoede is
van de ouder(s), wettige voogd( en) of iemand anders die de zorg voor
het kind heeft.
2. Deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van toepassing,
doeltreffende procedures te omvatten voor de invoering van sociale
programma's om te voorzien in de nodige ondersteuning van het kind
en van degenen die de zorg voor het kind hebben, alsmede procedures
voor andere vormen van voorkoming van en voor opsporing, melding,
verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up van gevallen van
kindermishandeling zoals hierboven beschreven, en, indien van
toepassing, voor inschakeling van rechterlijke instanties.'
In voornoemde ministeriele beschikking is in artikel 3 onder meer bepaald dat
informatie kan worden afgedwongen waar nodig ter vaststelling van
kindermishandeling. Als het gaat om wettelijke geheimhoudingsplichten is
echter een formeel wettelijke regeling, dus bij landsverordening, aangewezen.
Het onderhavige ontwerp, dat is voorbereid door de Stuurgroep CMK, strekt
daartoe. Voorts wordt het anoniern melden geregeld. Met de onderhavige
landsverordening wordtde invoering van de centrale meldpunten voor
kindermishandeling geregeld en wel in Titel 13 van Boek 1 van het B urgerlijk
Wetboek, waarin de voogdijraad is geregeJd.

Financiele paragraaf
Aan de hand van de ministeriele beschikking van 12 februari 2009, no,
is
reeds de
taakscheiding aangebracht in de uitvoeringsorganisarie,opdat her
advies- en meldpunt kindermishandeling als een aparte/zelfstandige sectie kan
fungeren binnen de Voogdijraad. Onderhavige ontwerp-Iandsverordening heeft geen
financiele consequenties voor de begroting van het Land de Nederlandse Antillen.

Artikelsgewijs
Artikel2-13a
Het eerste lid is ontleend aan voornoemde ministeriele beschikking van 12
februari 2009 tot instelling van een Centraal Meldpunt voor Kindermishandeling en
aan artikel 11

van de NederJandse Wet op de jeugdzorg.
Voor de afbakening van de werkzaamheden van de CMK's is een
omschrijving van het begrip kindermishandeling noodzakelijk. Oerhalve wordt
voorgesteld in het tweede lid ecn ornschrijving van dit begrip op te nemen. De CMK's
moeten bij de uitoefening van hun werkzaamheden
en in het bijzonder bij de
beoordeling van een melding van deze omschrijving uitgaan. Gelet op de
veelvuldige vormen waarin kinderen kunnen worden mishandeld, wordt een ruime
omschrijving van het begrip kindermishandeling voorgesteld. Onder
kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van voor een minderjarige bedreigende
of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of
andere personenten opzichte van wie de minderjange in een relatie van
afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstigc
schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de rninderjarige in de
vorm van fysiek of psychisch letsel. De omschrijving is ontleend aan artikeJ 1,
onderdeel p, van de Nederlandse Wet op de jeugdzorg.
Er is sprake van kindermishandeling op het moment dat er binnen een
afhankelijkheidsrelatie tussen een kind en zijn ouder of een andere persoon met wie
het kind in een afhankelijkheidsrelatie staat of in een relatie waaraan het kind zich niet
of moeilijk kan onttrekken, zoals bijvoorbeeld met leerkrachten of buren in de
omschrijving aangeduid als relatie van onvrijheid gebruik wordt gemaakt van
geweld, en dit geweld een onderdeel vormt, zowel incidenteel als herhaaldelijk, van
-

-

-

-

het proces van interacties die zich binnen deze relatie afspelen. Geweld zonder dat een
relatie gekenmerkt wordt door athankelijkheid of onvrijheid valt buiten de definitie.
Geweld tegen kinderen door mensen die geen enkele relatie met het kind hebben,
in bovengenoemde zin betiteld. Dit laat
wordt dan oak niet als kindermishandeling
natuurlijk onverlet dat de Regering ook dit geweld tegen kinderen als een ernstig
-

-

probleern beschouwt. De taken van het CMK hebben echter geen betrekking op dit
geweld. Niet iedere vorm van geweld tegen kinderen kan derhalve als

kindermishandeling,

zoals hiervoor omschreven, worden gekwalificeerd.
Essentieel element in de omschrijving is de schade die een kind in emstige
mate wordt berokkend. Deze schade kan van lange of korte duur zijn, en kan
onmiddellijk zichtbaar zijn maar ook pas op lange termijn ontstaan of aanwezig
blijken te zijn. In de omschrijving van kindermishandeling is een duidelijke driedeling
gemaakt tussen fysieke, psychische en seksuele mishandeling. Oeze omschrijving
maakt het mogelijk, expliciet aandacht te besteden aan seksuele mishandeling. Hierbij
kan immers ook sprake zij n van opdringen van handelingen van de kant van de ouder
of een andere persoon zonder directe geweldpleging, Tevens is van be lang de
samenhang van de drie vormen van mishandeling te benadrukken,

Kindermishandeling kan plaatsvinden in de vorm van doen of van nalaten van
ouder of andere persoon (het 'actief of passief opdringen). Hierrnee
dat
het
aange
verwaarlozen van kinderen, het niet geven van
primaire lichamelijke of geestelijke verzorging, tot kindermishandeling wordt
gerekend. Hierbij hoort dus oak het niet nemen van stappen door bijvoorbeeld een
ouder am een kind te bescherrnen tegen mishandeling.

Artikel243b
Uitgangspunt in het werk van een centraal meldpunt kindermishandeling is een
zo groot mogelijke openheid naar het gezin en overige bij de melding betrokken
personen. Openheid naar het gezin is bijvoorbeeld cruciaal voor het door de
minderjarige en het gezin waartoe deze behoort aanvaarden van vrijwillige
hulpverlening, in gevallen dat de kindermishandeling verb and houdt met de
gezinssituatie.Niettemin dient het CMK bij de uitvoering van zijn taken rekening te
houden met de wens van melders am anoniem te blijven ten opzichte van degene op
wie de melding betrekking heeft. Dit kunnen de minderjarige en het gezin zijn in het
geval dat de kindermishandeling binnen de gezinssituatie plaatsvindt, maar dit kan
ook een derde zijn die als (vermoedelijke) pleger van de kindermishandeling wordt
gemeld. Het niet anoniern kunnen blijven van de melder ten opzichte van genoemde
personen kan immers de meldingsbereidheid of de bereidheid om informatie aan het
CMK te verstrekken in de weg staan. Daamaast kan mogelijke blokkering van het
onderzoek naar de melding of represaille richting melder het verstrekken van
infonnatie ongewenst doen zijn. Teneinde een zorgvuldige en inzichtelijke
afhandeling van meldingen op dit punt te waarborgen alsmede een uniforme
toepassing te bewerkstelligen, wordt in het onderhavige artikel bepaald, in welke
gevallen anonirniteit van de melder van (een vermoeden van) kinderrnishandeling of
van de persoon van wie inforrnatie in het kader van het onderzoek naar aanleiding van
een melding is verkregen, is toegestaan. Deze regels zijn ontleend aan artikel 55,
derde lid, van het Nederlandse Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg, welk artikel
opzijn beurt teruggaat tot de gedragsregels in het Nederlandse 'AMK-protocol van
handelen bij vermoedens van kindermishandeling'.
In onderdeel a van het voorgestelde artikel 1 :243b BW is bepaald dat
inlichtingen over de herkomst van bepaalde personen aIleen onder bepaalde
voorwaardenmogen worden gegeven. Het gaat dan am personen die in een
beroepsrnatige, hulpverlenende of pedagogische relatie staan tot de minderjarige of
zijn gezin. De identiteit van die personen mag alleen bekendgemaakt worden als dit
geen bedreiging vormt of kan vormen voor die personen, de minderjarige of andere
minderjarige leden van het gezin waartoe de minderjarige behoort, dan welleidt of
kan leiden tot een verstoring van de vertrouwensrelatie met het gezin waartoe de
minderjarige behoort. Het bekend maken van de identiteit blijft niet alleen achterwege
voor de (mogeIUke) pleger, maar voor een iedeI. Dit om te voorkomen dat via derden
alsnog de identiteit van de melder bekend zou worden. Wat betreft de grond
'verstoring van de vertrouwensrelatie met het gezin waartoe de minderjarige behoor!'
zij opgemerkt, dat daarbij niet het be lang van de bescherming van degene die in een
beroepsmatige hulpverlenende of pedagogische relatie staat tot de minderjarige of zijn
gezin voorop staat maar dat van de betrokken minderjarige en in samenhang daarmee,
van de gene op wie de melding betrekking heeft zoals de ouder of wettelijk
vertegenwoordiger van de minderjarige. Het behoud van contact van
beroepsbeoefenaren als bUvoorbeeld een huis- of schoolarts met deze personen is
voor de minderjarige van evident belang. Het voorkomen van een verstoring van de
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vertrouwensrelatie van de ouder met de beroepsbeoefenaar, is gelegen in
afhankelijkheidsrelatie van de rninderjarige ten opzichte van
ouder.
het contact tussen minderjarige en beroepsbeoefenaar kan belemrneren
onmogelijk kan maken.
In onderdeel b is geregeld dat andere personen zoals familie, buren en
kennissen die een melding doen, niet door het CMK bekendgemaakt mogen worden,
be halve met hun instemming.
Anonimiteit ten opzichte van het CMK wordt in geen van de bovengenoemde
gevallen toegestaan. Daar bij anonieme meldingen de mogelijkheid ontbreekt om
nadere informatie van de melder te verkrijgen, hetgeen een zorgvuldig onderzoek en
beoordeling van de melding bemoeilijkt, worden anonieme meldingen in principe niet
door het CMK onderzocht. Alleen op basis van een ingeschatte bedreiging van de
minderjarige kan het CMK besluiten alsnog over te gaan tot het onderzoeken en
beoordelen van de melding.
Artikel 243c
Volgens de gangbare opvatting is het beroepsgeheim geen absoluut recht.
Natuurlijk dient er terughoudendheid betracht te worden met het doorbreken van het
beroepsgeheim, maar zwaarwegende belangen van anderen of maatschappelij ke
belangen kunnen aanleiding zijn tot het doorbreken van het beroepsgeheim. Het
beroepsgeheim kan worden doorbroken na toestemming van de betrokkene, op grond
van een wettelijke bepaling en in bepaalde gevallen van noodtoestand of overmacht,
ook wel aangeduid met 'conflict van plichten'. In een situatie van conflict van
plichten bestaat er bij een persoon met een beroepsgeheim gewetensnood. Er is een
conflict tussen enerzijds de zwijgplicht en anderzijds de drang t01 bescherming van
een ander zwaarwegend belang. In een situatie van een conflict van plichten moet de
afweging van belangen door degene met een beroepsgeheim zelf plaatsvinden. Het
beroepsgeheim kan worden geschonden, als het belang dat daarmee wordt gediend
hoger wordt geaeht dan het belang dat met de geheimhoudingsplicht wordt gediend.
Indien hij besluit zijn beroepsgeheim te doorbreken, is het mogelijk dat hij zich voor
de reehter beroept op overmacht. Zodoende kan de strafbaarheid van het doorbreken
van het beroepsgeheirn kornen te vervallen. De wetenschap van een situatie van (een
vermoeden van) kindermishandeling kan bij een persoon met een beroepsgeheim een
conflict van plichten teweeg brengen. Deze persoon kan worden geconfronteerd met
zowel het belang van de jeugdige als met een ander belang dat wordt gediend met de
zwijgplicht. Het is algemeen en in de jurisprudentie aanvaard dat in geval van (een
vermoeden van) kindermishandeling het beroepsgeheim mag worden doorbroken.
Hierbij gelden bepaalde zorgvuldigheidseisen.
In de praktijk bestaat evenwel behoefte aan meer duidelijkheid rond de
juridische positie van beroepsbeoefenaren die in het belang van de jeugdige, gevraagd
en ongevraagd, aan het CMK informatie verschaffen. Immers, wanneer deze personen
hun beroepsgeheim doorbreken, lopen zij het risico strafrechtelijk of tuchtrechtelijk te
worden aangesproken. Deze duidelijkheid wordt gegeven door in het voorgestelde
eerste lid van artikel 1 :243c BW de bepaling op te nemen, dat degene die op grond
van een wettelijk voorschrift of op grond van ambt of beroep tot geheimhouding is
verplicht, zonder toestemming van de gene die het betreft, aan een centraal meldpunt
kindermishandeling inlichtingen kan verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden
geacht om een situatie van kindermishandeling te beeindigen of een redelijk
vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken (meldrecht). Met deze bepaling
wordt op zich geen nieuwe mogelijkheid gecreeerd om het beroepsgeheim te
,
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doorbreken, maar wordt de bestaande mogelijkheid om in
plichten het beroepsgeheirn te kunnen doorbreken gei2oC1J.tlCe,erd
wordt in het ontwerp gegeven op een concreet genoemde grand namelijk een situatie
van (een vermoeden van) kindermishandeling. Met de voorgestelde bepaling wordt in
de wet neergelegd, dat beeindiging van cen situatie van kindermishandeling of het
onderzoeken van een redelijk vermoeden van kindermishandeling, een belang is
waarvoor het belang van de geheirnhouding mag wijken, Deze codificatie kan, beter
dan de meer algemene notie van conflict van plichten, een ondersteuning zijn voor
degenen die in een concreet geval een afweging moeten maken.
Het zoe ken naar een antwoord op de vraag of in een concreet geval het
beroepsgeheim kan/moet worden doorbroken, blijft echter de eigen
beroepsverantwoordelijkheid van de hulpverlener. Van belang hierbij is en blijft wei
of bij de beslissing het beroepsgeheirn al dan niet te doorbreken, zorgvuldig is
gehandeld. Hiervoor zijn in de literatuur en jurisprudentie en door beroepsgroepen
zorgvuldigheidseisen, al dan niet in de vorm van protocollen of (meld)codes
ontwikkeld. Deze worden met het voorgestelde artikel 1 :243c BW niet overbodig,
omdat deze naast de voorgestelde wettelijke bepaling nog meer zekerheid kunnen
bieden dat een afweging bij een conflict van plichten zorgvuldig zal zijn gemaakt.
In het tweede lid wordt voor ernstige gevallen van structurele aard een
meldplicht opgelegd. Ook naar huidig ongeschreven recht (zie hierboven) zal dan in
het 'conflict van plichteri' de balans overslaan naar doorbreking van de
geheimhouding ten behoeve van het kind. Vanuit de beroepsgroep der huisartsen is
opgernerkt dat voordeel van een wettelijke meldplicht kan zijn dat zij eventueel zich
e
daarop kun
epen als zij door bijvoorbeeld de dader worden aangesproken.

