
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een 
meldcode te hebben en het gebruik daarvan te bevorderen. De 
meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij 
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Doel van de 
wet is om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve 
aanpak van geweld in huiselijke kring.  
 
Het hanteren van een meldcode voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling, waaronder ook begrepen seksueel geweld, 
vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld en 
ouderenmishandeling, geldt voor organisaties en zelfstandige 
beroepskrachten in de (jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de 
kinderopvang, de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning 
en eveneens voor politie en justitie. Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht! 

 

Meldcode in de wet 

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De meldcode geldt voor de sectoren: 

 gezondheidszorg; 

 onderwijs; 

 kinderopvang; 

 maatschappelijke ondersteuning; 

 jeugdhulp; 

 justitie. 

De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties mogen natuurlijk wel zelf 
een stappenplan opstellen. 

 

Basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling 

Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode. Daarin moeten in 
ieder geval de volgende 5 stappen staan: 

 Stap 1: In kaart brengen van signalen. 

 Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en 
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van 
letselduiding. Bel met Veilig Thuis op (0800) 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar). 

 Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n). 

 Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig 
thuis raadplegen. 

 Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden. 

Als hulpmiddel heeft de overheid een basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. 
Dit model kun je gebruiken bij het ontwikkelen van een meldcode.   

Verder is er een Richtlijn Kindermishandeling. In deze richtlijn staat de veiligheid van jeugdigen 
voorop. Doel van deze richtlijn is om professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming een 
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gedragen (wetenschappelijk) onderbouwd fundament te bieden voor het handelen bij (mogelijke) 
kindermishandeling en –verwaarlozing. 
 

Handige linken: 

 Link naar wettekst: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html 

 Richtlijn Kindermishandeling: http://richtlijnenjeugdhulp.nl/kindermishandeling/ 

 Website huislijk geweld: http://www.huiselijkgeweld.nl/index 

 Informatie overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-
geweld/inhoud/meldcode 

 Er zijn door de overheid zelfs apps ontwikkeld, zie toolkit meldcode: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-
geweld/documenten/publicaties/2015/07/16/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-
kindermishandeling 
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