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_____________ 

 
IN NAAM DER KONINGIN! 

_______ 
 

DE GOUVERNEUR van Curaçao, 
 

In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is, in verband met de instelling van een centraal meldpunt voor 
kindermishandeling, regels te stellen ten aanzien van het melden van kindermishandeling of een 
vermoeden daarvan; 
 
dat het ontwerp aan de Staten van de Nederlandse Antillen is aangeboden op 6 juli 2010 en 
onder verwijzing naar additioneel artikel IV bij de Staatsregeling van Curaçao, de behandeling is 
voortgezet; 

 
 

  Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 
 
ARTIKEL I 
 
Boek I van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 
 
In Titel 13 wordt tussen Afdeling 3 en Afdeling 4 een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende: 
 

Afdeling 3A Centraal meldpunt voor kindermishandeling 
 

Artikel 243a 
 
1. De voogdijraad houdt in stand een centraal meldpunt voor kindermishandeling. Dit meldpunt 

heeft tot taak: 
 a. het verstrekken van advies aan een persoon die een vermoeden van kindermishandeling 

heeft over de stappen die door hem in verband hiermee kunnen worden ondernomen en het 
zonodig ondersteunen daarbij; 
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  b. het naar aanleiding van een melding van kindermishandeling of een vermoeden daarvan, 

onderzoeken of sprake is van kindermishandeling; 
 c. het beoordelen van de vraag of en zo ja tot welke stappen de melding van 

kindermishandeling of een vermoeden daarvan aanleiding geeft; 
 d. het in kennis stellen van andere justitiële autoriteiten van kindermishandeling of een 

vermoeden daarvan, indien het belang van de minderjarige dan wel de ernst van de situatie 
waarop de melding betrekking heeft, daartoe aanleiding geeft; 

 e. het registreren van gevallen van kindermishandeling of vermoeden van 
kindermishandeling; 

 f. het op de hoogte stellen van degene die een melding heeft gedaan, alsmede van de huisarts 
en in voorkomende gevallen, indien wenselijk, een leerkracht van de minderjarige, van de 
stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen. 

2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder kindermishandeling verstaan elke vorm 
van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of 
seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een 
relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor 
ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de 
vorm fysiek of psychisch letsel. 

 
 

Artikel 243b 
 
Een centraal meldpunt voor kindermishandeling verstrekt geen inlichtingen over de herkomst van 
persoonsgegevens die het naar aanleiding van een melding heeft verkregen indien: 
a. een persoon die in een beroepsmatige, hulpverlenende of pedagogische relatie tot de 

minderjarige of zijn gezin staat, de persoonsgegevens naar aanleiding van een melding heeft 
verstrekt en het verstrekken van die inlichtingen een bedreiging vormt of kan vormen voor de 
minderjarige of andere minderjarige leden van het gezin waartoe de minderjarige behoort, een 
bedreiging vormt of kan vormen voor die persoon of medewerkers van die persoon of leidt of 
kan leiden tot een verstoring van de vertrouwensrelatie met het gezin waartoe de minderjarige 
behoort; 

b. het andere personen betreft dan die als bedoeld onder a, behoudens voor zover zij daarvoor 
toestemming hebben gegeven. 

 
 

Artikel 243c 
 
Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot 
geheimhouding verplicht is, kan zonder toestemming van degene die het betreft aan een centraal 
meldpunt voor kindermishandeling inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden 
geacht om een situatie van kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden van 
kindermishandeling te onderzoeken. 
 
 

Artikel 243d 
 
1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen in dat landsbesluit aangewezen 

beroepsgroepen worden verplicht een meldcode op te stellen en toe te passen 
2. De in het eerste lid bedoelde meldcode omvat in elk geval een stappenplan voor het handelen 

bij signalen van kindermishandeling. 
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3. Omtrent de elementen van de meldcode kunnen bij regeling van de Minister van Justitie 
voorwaarden worden gesteld. 

 
 
ARTIKEL II 
 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van uitgifte van het 
Publicatieblad waarin de bekendmaking is geschied. 
 
 
       Gegeven te Willemstad, 15 december 2011 
              A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE 
 
 
De Minister van Justitie, 
      E.R. WILSOE 
 
 

Uitgegeven de 23ste december 2011 
De Minister van Algemene Zaken, 
                G.F. SCHOTTE 
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