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Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stelt het gebruik van een 
meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. De situaties van kinderen die zich in een (complexe) 
conflictscheidingssituatie bevinden kunnen worden gezien als een vorm van 
huiselijk geweld/kindermishandeling.  
We verwijzen hiervoor naar de volgende link: 
https://www.huiselijkgeweld.nl/vechtscheiding/factsheet.  
 
De wet geldt voor professionals die werken in de sectoren: gezondheidszorg, 
onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.  
Buro Onderscheiden is wettelijk verplicht te werken volgens deze meldcode. Dit 
maakt dat Buro Onderscheiden de stappen van de verbeterde meldcode (zoals in 
dit document verder uitgewerkt) zal volgen als medewerkers van Buro 
Onderscheiden bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling. 
Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht voor professionals uit bovengenoemde 
beroepsgroepen om te werken volgens de richtlijnen van de verbeterde meldcode. 
 
Doel verbeterde Meldcode 
Het doel van de verbeterde Meldcode is: 

• slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben; 

• slachtoffers sneller te kunnen helpen; 

• de veiligheid van slachtoffers beter te kunnen monitoren over langere tijd. 
 
Om dit doel te bereiken is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten 
kunnen met de meldcode en indien nodig vermoedens van onveiligheid melden bij 
Veilig Thuis. Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig 
Thuis daardoor een ‘radarfunctie’. Dat betekent dat Veilig Thuis signalen van 
verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en 
intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk 
geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis. 
 
De verbeterde meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als 
professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de wet is niet het 
melden, maar hulp op gang krijgen. Niets doen is geen optie! 
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Basismodel 
Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional moet zelf een eigen meldcode 
ontwikkelen en implementeren. Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 
stappen staan: 

1. Breng de signalen in kaart. 
2. Overleg met een (interne) collega, bijvoorbeeld een aandachtsfunctionaris. 

En/of vraag (anoniem) advies van Veilig Thuis. Of raadpleeg een 
deskundige op het gebied van letselduiding. 

3. Ga in gesprek met de betrokkene(n). 
4. Weeg het huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Bij 

twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen. 
5. Beslis over zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis. 

 
NB: 

• Stap 2 en 3 kunnen worden omgedraaid; vaak zijn meerdere gesprekken 
nodig. 

• Doe de Kindcheck bij een volwassen cliënt of patiënt die zich in een 
zorgelijke (psychische) situatie bevindt. 

• In een noodsituatie bel je 112 (politie, ambulance). 

 

Op de volgende pagina staan nogmaals de stappen van de verbeterde meldcode 
in een overzicht weergegeven. Let op: dit is een zeer beknopt overzicht. Bij de 
uitvoering van de stappen moet de toelichting die in het protocol staat worden 
gebruikt, voor meer informatie:  https://skjeugd.nl/wp-
content/uploads/2018/07/06072018-Meldcode_Afwegingskader.pdf   
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