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Bijlage 12	Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
(Baeten en Gielis, 2004)
Bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) kan men terecht voor advies en
consultatie en voor melding van kindermishandeling.
Advies of consult
Bij vermoedens van kindermishandeling kan men aan een AMK advies of consult vragen
zonder gegevensverstrekking. Het AMK registreert wel naam en adres van de adviesvrager.
Melding
Een vermoeden van kindermishandeling kan gemeld worden bij het AMK. In principe
worden de ouders daarover door de JGZ geïnformeerd. Melding kan alleen anoniem
plaatsvinden als er sprake is van gevaar voor de gezondheid of de veiligheid van het
kind of het gezin waar het kind deel van uitmaakt, of als er gevaar is voor de veiligheid
van de melder of de vertrouwensrelatie van de melder met het gezin geschaad dreigt
te worden.
Volgens de Meldcode van VWS/NIZW kan iedere beroepskracht die weet of vermoedt
dat sprake is van kindermishandeling bij het AMK melden. Inschakelen van het AMK is
volgens deze code aangewezen ‘als de eigen mogelijkheden voor het ondernemen van
adequate actie tekortschieten’. Beroepsbeoefenaren met een beroepsgeheim hebben op
grond van een wettelijke bepaling (artikel 53 lid 3 lid WJ) het recht om zonder toestemming van het betrokken gezin gegevens te verstrekken aan het AMK. Hierbij zijn de
gegevens van het gezin dus niet anoniem.
Werkwijze AMK
Het AMK stelt binnen vijf dagen na ontvangst van de melding vast of deze in onderzoek
wordt genomen. Uiterlijk vier weken daarna stelt zij het gezin op de hoogte. In de tussentijd kán het AMK een vooronderzoek doen bij andere beroepsbeoefenaren, hulpverleners
en/of leerkrachten. Daarvan is het gezin meestal niet op de hoogte. Dit wordt zelden
gedaan en dan in het geval van een anonieme melding. Dit vooronderzoek kan door het
AMK uitgevoerd worden in die gevallen dat:
• de melding onvoldoende aanknopingspunten biedt voor een gesprek met kind en/
of ouders;
• ouders een direct met hen besproken anonieme melding zouden kunnen herleiden
tot de melder;
• het vermoeden bestaat dat direct informeren van de ouders voor het kind, andere
minderjarigen uit het gezin en/of andere betrokken personen een ernstige bedreiging
vormt.
Voor beroepsbeoefenaren die in het kader van een vooronderzoek door het AMK worden
benaderd om aanvullende informatie geldt het volgende. Een functionaris met een
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beroepsgeheim mag zonder toestemming van de cliënt informatie aan het AMK
geven, ook als er bij deze functionaris vóór het verzoek van het AMK geen vermoeden van kindermishandeling bestond (Baeten en Janssen, 2002). In dit geval vraagt
de JGZ-medewerker aan het AMK of de ouders toestemming hebben gegeven voor informatieverstrekking (schriftelijk). De JGZ-medewerker beslist of informatie toegevoegde
waarde heeft in het belang van het kind.
Het AMK oordeelt binnen dertien weken na de start van het onderzoek of, en zo ja, tot
welke stappen de melding aanleiding geeft. Het AMK kan besluiten tot:
• geen verdere acties;
• terugverwijzing naar JGZ voor verdere begeleiding;
• verwijzing naar maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg of andere hulpverlening;
• inschakeling van de Raad voor de Kinderbescherming;
• aangifte bij de politie.
Het AMK heeft in beginsel geheimhoudingsplicht (artikel 51 lid 1 WJ) maar ook (wettelijk geregelde) bevoegdheden om - als het belang van het kind dat vereist - aan andere
instanties zoals de RvdK of justitie gegevens over te dragen. Anonieme melders blijven
daarbij anoniem. De melder wordt over de afhandeling bericht.
Inzage, wijziging en afschrift van het dossier
De melder kan het AMK verzoeken om inzage te geven in het dossier voor zover het
dossier over de melder of informant gaat. Op die manier kan de melder nagaan of de
gegeven informatie correct is vastgelegd. Als blijkt dat deze informatie niet juist is, dan
kan de melder het AMK verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. De melder kan een kopie van de stukken uit het dossier krijgen die op de melding
betrekking hebben. Het AMK kan daarvoor administratiekosten in rekening brengen.
Bewaren van het dossier
Het AMK is wettelijk verplicht het dossier over het kind en zijn gezin tien jaar te bewaren
of te bewaren totdat het jongste kind uit het gezin achttien jaar wordt. Dit betekent dat
ook de informatie die de melder heeft gegeven gedurende deze periode bewaard blijft.
Blijkt uit het onderzoek van het AMK, dat er geen sprake is van kindermishandeling, dan
vernietigt het AMK alle gegevens meteen nadat het onderzoek is afgerond. Soms levert
het onderzoek te weinig gegevens op om te kunnen beoordelen of er wel of niet sprake
is van kindermishandeling. In die gevallen wordt het dossier bewaard.
Informatie aan de melder
Het AMK is verplicht om de melder te informeren over de stappen die zijn gezet om de
situatie voor het kind te verbeteren. De mate, waarin de melder is betrokken bij het gezin,
is bepalend voor de hoeveelheid informatie die het AMK de melder kan verstrekken.
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