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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 datum 7 februari 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33062 

Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor 

bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals 

om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de 

kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren 

(verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 5 februari 2013 met algemene  stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

Diverse artikelen 

11 (Keijzer)  

Indiener is van mening dat het wettelijk borgen van de Steunpunten Huiselijk Geweld 

(SHG) naast de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) op dit moment voor 

gemeenten onnodig is, aangezien het voornemen is om het SHG en het AMK per januari 

2015 samen te voegen in het kader van de stelselherziening Jeugdzorg. De wetgever dient 

naar mening van de indiener terughoudend te zijn in het opstellen van wettelijke 

verplichtingen, als er nu al plannen zijn om deze binnen afzienbare tijd (in dit geval binnen 

twee jaar) weer te wijzigen. 

Ingetrokken 

 



 

 datum 7 februari 2013 

 blad 2 

 

 

10  20 (Agema) 

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat stap 5 van de verplichte meldcode, het doen 

van een melding bij het AMK of het SHG betreft. 

Verworpen. Voor: PVV, VVD en 50PLUS 

 

Moties 

 
12 (Kooiman) over het borgen van oudermeldingen  
Met algemene stemmen aangenomen 

 
13 (Kooiman) over het kinder- en jeugdtraumacentrum Friesland en de multidisciplinaire 
aanpak 
Aangehouden 
 

14 (Agema) over het verplichten van het gebruik van de meldcode  
Verworpen. Voor: fractie van de PVV 
 
15 (Van der Burg/Hilkens)  over het verplicht stellen van het ouderprotocol Haaglanden 
Aangenomen. Voor: PVV, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, PvdA, GroenLinks en SP 
 

16 (Van der Burg c.s.) over het inschakelen forensisch-pediatrische expertise als optie 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
17 (Bergkamp) over een onderzoek naar gebruikte methoden en programma's 
Aangenomen. Voor: PVV, SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, 
PvdA, PvdD en SP 

 

18 (Bergkamp) over een uniforme werkwijze tussen AMK en SHG 
Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, 
PvdA, PvdD en SP 
 
19 (Hilkens/Van der Burg) over het raadplegen van het AMK of SHG s minimumeis 
Aangenomen. Voor: PVV, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, 
PvdD en SP 

 

 


