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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie ChristenUnie betreffende (anoniem) 
melden bij huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

 
Aan de fractie ChristenUnie 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 29 november 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Anoniem melden bij huiselijk geweld 

en kindermishandeling: 

 

Inleiding 

Naar aanleiding van de behandeling van de Verordening Jeugdhulp Den Helder 2018 

in de raadscommissie van 27-11-2017 hebben commissieleden van de ChristenUnie 

vragen gesteld over de wijze van het lokaal melden van mogelijke kindermishandeling. 

In de landelijke Sire-reclame “vooreenveiligthuis.nl” wordt gemeld dat meldingen 

anoniem kunnen. Op de website van de gemeente Den Helder, die verwijst naar 

“Veilig Thuis” wordt gemeld dat als een melding uitmondt in een aangifte bij de Politie 

(via Veilig Thuis) dan is anoniem melden niet mogelijk omdat gegevens nodig zijn voor 

contact met de Politie en andere hulpverleners. Een aantal praktijkervaringen leert dat 

medewerkers van Veilig Thuis aangeven dat in een contact met degene die mogelijk 

mishandelt, de BAG-gegevens van de melder worden genoemd met soms 

hele nare gevolgen. 

 

Dat leidt tot een aantal vragen: 

1. Is er een verschil in handelwijze tussen Vooreenveiligthuis.nl en Veilig Thuis? 

2. Klopt het dat BAG-gegevens van de melder noodzakelijk zijn om aangifte te doen 

bij de Politie, via Veilig Thuis of in overleggen met andere hulpverleners? 

3. Hoe verhoudt zich dit met de mogelijkheid om welke misdaad ook, anoniem te 

melden via Meldmisdaadanoniem.nl? 

4. Hoe verhoudt zich dit met de in onze gemeente gehanteerde Privacy-wetgeving? 

 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

 

1. Is er een verschil in handelwijze tussen Vooreenveiligthuis.nl en Veilig Thuis? 

 

Vooreenveiligthuis.nl is een website die wordt gebruikt om informatie te geven over huiselijk geweld 

en kindermishandeling in het algemeen en toegang geeft tot de Veilig Thuis-organisatie in de regio 

van de melder. Ieder Veilig Thuis heeft dezelfde wettelijke taken en handelt volgens hetzelfde 

Handelingsprotocol Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling “Veilig Thuis” van 
de VNG: https://vng.nl//files/vng/20141107_vng_model_handelingsprotocol_veilig_thuis.pdf. Per regio 

kan de daadwerkelijke inrichting van processen verschillen. 

 

2. Klopt het dat BAG-gegevens van de melder noodzakelijk zijn om aangifte te doen bij de Politie, via 

Veilig Thuis of in overleggen met andere hulpverleners? 

 

Op basis van het Handelingsprotocol Veilig Thuis bestaat de mogelijkheid anoniem te melden bij 

Veilig Thuis. Van belang is dat Veilig Thuis en de melder samen kijken wat de risico’s zijn van melden 
enerzijds en wat de gevolgen zijn van anoniem melden anderzijds, en dat daar een zorgvuldige 

afweging in wordt gemaakt. Anonimiteit wordt gegarandeerd vanuit Veilig Thuis t.a.v. de betrokkenen 

waarover zij melden.  

 

Veilig Thuis doet geen aangifte of melding bij de politie in opdracht van een melder. Als Veilig Thuis 

zelf kennis heeft genomen van een strafbaar feit, dan zal Veilig Thuis handelen volgens het 

https://vng.nl/files/vng/20141107_vng_model_handelingsprotocol_veilig_thuis.pdf
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Handelingsprotocol Veilig Thuis. Gegevens van anonieme melders worden niet gedeeld met andere 

hulpverleners/ketenpartners. 

 

3. Hoe verhoudt zich dit met de mogelijkheid om welke misdaad ook, anoniem te melden via 

Meldmisdaadanoniem.nl? 

 

Er is onderscheid tussen melden en aangifte doen. Meld Misdaad Anoniem (MMA) en ‘anoniem 
aangifte doen’ zijn dan ook twee verschillende zaken. Bij MMA kun je geen aangifte doen maar wel 
strafbare feiten anoniem melden.  

 

Anoniem aangifte doen bij de politie is mogelijk maar onder bepaalde omstandigheden en 

voorwaarden. De werkwijze is vastgesteld in een beleidsregel van het Openbaar Ministerie. 

 

4. Hoe verhoudt zich dit met de in onze gemeente gehanteerde Privacy-wetgeving? 

 

De privacybepalingen van Veilig Thuis en de gemeente zijn in lijn met elkaar. Beide zijn gehouden aan 

dezelfde privacy-wetgeving. 

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 9 januari 2018 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


