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Het betreft hier eigen aantekeningen. Hieraan kan de lezer geen enkel recht ontlenen. Als het originele verslag van het 
debat beschikbaar is zal dit worden geplaatst! 

Eerste termijn:       (Rode tekst zijn aangebrachte standpunten Bvikz)

Fleur Agema. PVV
- gemeente Almere gaat op de stoel van de zorgprofessional zitten. Er zijn wachtlijsten en 
is geen geld meer om kinderen dit jaar te helpen. Ga niet spelletjes spelen over de rug van 
kinderen.
- aandacht voor Meldcode
- zorgkinderen moeten op een eerlijke en objectieve wijze in beeld komen.
- aanscherping code 5 niet voldoende. Slachtoffers moeten zsm worden geholpen als er 
sprake is van mishandeling en niet alleen als er sprake is van levensbedreigende situaties

Kooiman, SP
- zicht op veiligheid is niet/onvoldoende op orde bij VT. 20-25 hebben nog steeds zaken 
niet op orde. Sts. Beloofde verbetering maar komt met niets.
- oproepen tot een registratiesysteem
- roep om een set minimum norm      
- roep om juiste informatie op te nemen van rapporten Inspectie
- zaak Almere loopt al veel langer. Almere levert alleen zorg als er levensbedreigende 
situatie is.

Vera Bergkamp D66
- elk kind dat mishandeld wordt heeft recht op hulp, maar niet elke melding is juist
- we mogen niet meer spreken over meldplicht
- kom tot meldnormen bij hoge risico's
- doel structurele verantwoordelijke
- wat doen we aan zorg aan de voorkant en nazorg?
- laat stap 2 meldcode de eerste check al zijn. Beoordeel hier al heel goed!!
- wie gaat nu de veldnormen vast stellen.
- benoem een nationale rapporteur mensenhandel
- advies S. Meer aandacht voor evidence Based methoden
- laat bij elk onderzoek een gesprek plaatsvinden met de kinderen door een specialist die 
dit soort gesprekken kan doen. Moet een basis zijn. Marit Volp: kinderen zijn enorm loyaal 
tegenover ouders, ook als er sprake is van mishandeling. 

Van der Burg VVD
- Sts moet glashelder stellen dat ieder kind in Almere die zorg nodig heeft dat ook krijgt. 
Fleur Agema geeft aan dat de Sts. In zijn brief geen acties neemt.
- VVD is van mening dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen.
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- er mogen geen wachtlijsten zijn.
- ronde tafel van afgelopen week was goed
- we moeten wel zorgen dat we ons heel goed kunnen focussen op ernstige gevallen. 
- krijgt de aandachtsfunctionaris een rol in het maken van de veldnorm
- komt er weer een indicator kindermishandeling terug
- kinderen moeten een stem krijgen!! Zij moeten daadwerkelijk aan tafel zitten, 
bijvoorbeeld de jongeren taskforce erbij betrekken. Er wordt teveel over kinderen en niet 
met kinderen gesproken. Marit Volp: Ja ik ben het hier mee eens.
- absolute voorwaarde moet zijn dat VT op orde is en dat er  vertrouwensartsen 
beschikbaar zijn

Keijzer CDA
- CDA is tegen een platte meldplicht, blij met wijzigingen en invoering van een 
wetenschappelijk onderbouwde veldnorm. Hier kan VT mee aan de slag
- vertrouwensarts moet 24/7 beschikbaar zijn
- gaat VT zich ook houden aan de casuïstiek die via de veldnorm wordt gemeld?
- een meldplicht zorgt dat het aantal meldingen toe zal nemen. Dus graag borgen.
-Bvikz heeft onderzoek gedaan naar 40 onterechte meldingen. Wat doet de Sts. aan de 
nazorg. En worden deze dossier dan ook vernietigd?!

Volp PvdA
- memo artsencoalitie mbt veldnorm. Wat gaat de Sts hier mee doen?
- wat gaan we doen aan preventie!!
- structurele monitoring wordt gemist op deze dossiers. Nationale rapporteur zou een idee 
kunnen zijn (idee Vera Bergkamp).
- Er zijn heel veel politiemeldingen vanuit Politie naar Veilig Thuis. De vraag is of Politie 
ook niet bij wijkteams zouden kunnen melden. We vragen aan Minister wat de meest 
effectieve manier is om de vele Politiemeldingen bij een ander loket neer te kunnen 
leggen.
- PvdA verschilt van mening met PVV over hoe om te gaan met meisjes besnijdenis. Er is 
een toename door de toestroom van vluchtelingen
- welke mogelijkheden kan de Sts. noemen zoals de situatie in Almere

Staatssecretaris antwoord
Veel rapporten over ernst en omvang van kindermishandeling. De vraag is ontstaan om de 
meldcode aan te scherpen. Hoe we de meldcode gaan doorontwikkelen is van groot 
belang. De radarfunctie is hierbij belangrijk. Er moet meer systematisch gewerkt worden 
om eerder bij de situaties te komen.
- ernstige gevallen van huiselijk geweld moet je VT betrekken en moeten er professionals 
worden ingeschakeld.
- hij is blij dat er een meldnorm komt.  
- er zal een andere werkwijze komen voor VT. Dit zal onderzocht worden als de meldnorm 
geïmplementeerd gaat worden. Alles komt aan de orde, zoals beschikbaarheid24/7, 
- V&J wordt nauw betrokken
- VT en Inspectie. We zijn goed op weg. 7 hebben zaken op orde, 17 is vertrouwen  dat 
voor 1/1/17 in orde hebben en 2 is toezicht op. Er moet nog wel heel hard gewerkt worden 
om de basis op orde te krijgen.

Basis op orde: bedrijfsvoering moet eenduidig zijn.
Politie meldt heel veel rechtstreeks bij VT. Vaak ongestructureerd. Dat kost VT veel werk 
om deze signalen te beoordelen. Hiervoor is nu een werkgroep samengesteld om dat 
proces beter op orde te krijgen (samen met V&J)



Sts. geeft aan dat er al heel veel goed gaat en dat we nu nog wel veel moeten 
investeringen in de implementatie.
Er is gevraagd naar een rapporteur. Sts. heeft veel advies ingewonnen. Ik heb 
aarzelingen. Wil graag via de bestaande kanalen alles op orde hebben. Dus eerst 
implementeren, in het besef dat we meer samenhang en overzicht moeten hebben.
Reactie Marit: er is geen enkele instantie die het hele spectrum op orde heeft. Dat is 
nodig van preventie tot nazorg.
Reactie Vera: zij vraagt hoe die samenhang dan geborgd gaat worden. Wanneer is de 
impactanalyse van VT (januari)

Antwoord Staatssecretaris op Vragen van kamerleden:
- Agema: meisjesbesnijdenis wordt gemeente bij betrokken. 
- Kooiman: registratiesysteem wordt aan gewerkt aan uniformering. 
Er zijn geen signalen dat gemeenten onvoldoende financiële middelen hebben om VT te 
ondersteunen. Organisatie van VT is primair verantwoordelijkheid van de gemeente.
- vd Burg: Er hoeft geen ondergrens te komen voor de meldnorm. Er moet wel een rode 
draad zijn. (Kindcheck, herhaling, disclosure, baby's die immobiel zijn). Taskforce 
Jongeren wordt hierbij betrokken.
Scholing is onvoldoende op orde bij diverse beroepsgroepen en VVD wil graag een 
uitspraak over de aandachtsfunctionaris. Die is zeer belangrijk en belangrijk voor iedere 
beroepsgroep. Er is hoop om de norm op 1/1/17 klaar te hebben. 
- wachtlijsten bij RvK. Zij heeft 130 nieuwe medewerkers aangetrokken. Wachttijd is per 
1/9/16 naar benden gegaan en verwachting is dat in december de wachttijd 10 dgn is.
Doel van stap 2 meldcode is om bij meerdere organisaties na te gaan of er aldaar ook 
signalen zijn. Vera vraagt of het een algemeen check is, of dat er een specifieke check op 
het signaal komt. Er moet gekeken worden naar die aspecten die voor die melding van 
belang zijn. Voorstel Augio wordt meegenomen
- Keijzer. Er worden alleen terechte meldingen in het systeem opgenomen. Er wordt 
gesproken met Bvikz. We moeten wel leren van deze meldingen. Er moet uitermate 
zorgvuldig mee worden omgegaan. 
Mona: signalen dat de meldingen na onderzoek in systeem blijven staan. Tijdens de ronde 
tafel zou zijn gezegd dat het wettelijk niet is toegestaan dat meldingen uit het systeem 
worden gehaald. Toezegging Sts.. Wordt onderzocht.
Marit; wat leert VT van de onterechte meldingen bij VT. Sts zegt toe dat er onderzoek 
wordt gedaan wat de impact is van de onterechte meldingen.
Elke anonieme melding wordt in behandeling genomen, maar niet elke anonieme melding 
wordt gevolgd door een onderzoek bij VT. Wordt nader onderzoek gedaan naar dit signaal



Tweede termijn
Vera: wil de Sts. ook de internationale evidence Based behandelmethode meenemen in 
zijn vervolgstappen. 
Van de Burg: waar is het nu goed geregeld in de opleidingen?
Mona: wil van de Sts horen dat de criteria van melden gebaseerd zijn op evidence Based 
methode en niet zo maar van particuliere meningen.
Marith: Belang van het kindcheck?

Staatssecretaris
Is blij met de uitkomst van dit AO. Is de mening toegedaan dat er hele grote stappen zijn 
gezet. 

Vera
Waarheidsvinding: Er moet bij meldingen een objectivering komen als het gaat om feiten 
en meningen 
VVD vraagt de Sts of de Inspectie hier in haar jaarrapportage onderzoek naar wil doen en 
de Sts zal dit opnemen met de Inspectie (vragen of zij dit kunnen en willen meenemen)

Sts geeft aan dat Nederland aandachtig moet blijven, advies vragen en dat betekent niet 
meteen melden 

Resumé voorzitter:
Voortgangsrapportage januari
-Stroomlijning en samenhang uitvoeringsfase
-Impactanalyse Vg
-Stand van zaken veldnorm
-Aandachtsfunctionaris
-forensische expertise
-Onterechte meldingen uit systeem
-Stand van zaken IGZ toezicht
-Waarheidsvinding/beoordeling inzake dossiervorming
-Stand van zaken kindcheck

Kamer krijgt in november brief:
Oudermishandeling en financiële uitbuiting

Overleg met  OCW opleidingen aan de orde
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