
K i n d e r m i s h a n d e l i n g

Zowel situaties van intra – als extrafamiliale
kindermishandeling kunnen worden
aangemeld. Kindermishandeling is elke
vorm van lichamelijk, emotioneel of
seksueel geweld waar kinderen slachtoffer
van zijn. Niet door ongeval maar door daden
of nalatigheden van ouders of andere
personen. De term kindermishandeling
wordt ruim geïnterpreteerd: ook situaties
van verwaarlozing, kinderen die getuige zijn
van geweld, ... vallen hieronder. 
De gevolgen van kindermishandeling
brengen de ontwikkeling van het kind
ernstig in gevaar. 

H u l p v e r l e n i n g - P a r k e t

Het overleg betreft situaties van
kindermishandeling waarbij sprake is van
ernstige verontrusting over minderjarige(n),
waar de complexiteit en/of onduidelijkheid
maakt dat men vastloopt en de veiligheid
onvoldoende ingeschat kan worden met de
informatie die men op dat moment bezit.
Men wenst de mogelijkheden van hetzij
(gemandateerde) hulpverlening, hetzij
justitie te bespreken.

Protocol van Moed

V e i l i g h e i d

Het Protocol van Moed is een uniek
overlegplatform tussen hulpverlening, 
 gemandateerde voorzieningen en het
parket. Dit met het doel de veiligheid van
kinderen in situaties van
kindermishandeling te verhogen.
Het Protocol van Moed werkt eveneens
mee aan een snelle en efficiënte toeleiding
van situaties van kindermishandeling naar
verantwoordelijke jeugdinstanties. Waar
mogelijk wordt mee toegeleid, dit om het
overleg  te behouden voor die situaties
waar bijkomende afstemming noodzakelijk
is om vervolgstappen te bepalen. 

Tijdens het overleg buigen hulpverlening en
parket zich over de vraag wat er op dat
moment en in die situatie noodzakelijk is
voor de veiligheid van de minderjarige(n) op
basis van de gezamenlijk beschikbare 
 "need to know" informatie. Vanuit  de
verschillende expertises krijgt men een
completer en grondiger beeld van de zaak
en kan beter worden ingeschat wat nodig is
in het belang van de minderjarige(n) en zijn
gezin.

C a s u s g e b o n d e n  o v e r l e g

P R O T O C O L  V A N  M O E D  
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Doelgroep

Minderjarigen die (vermoedelijk) het
slachtoffer zijn van  kindermishandeling,  
woonachtig in stad Antwerpen. 

Doel

Samen tot een gefundeerd advies en
consensus komen over verdere
vervolgstappen die kunnen genomen
worden in (vrijwillige) hulpverlening
en/of te ondernemen acties door het
parket.
Bij situaties van intrafamiliale
kindermishandeling zal de aanmelder  
 de eindbeslissing nemen over het
vervolg van de bespreking. Bij
extrafamiliale kindermishandeling neemt
de parketmagistraat de eindbeslissing.

Data 
maandagnamiddag

24/01 - 21/02 - 21/03 - 25/04  -  
23/05  -  20/06  - 08/08 -

26/09 - 24/10  -  21/11 -  19/12
 

Aanwezigheid aanmelder vereist

Contact
Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling Antwerpen: 
Annelies Lamens

E: annelies.lamens@
co3.vkantwerpen.be 
T: 0491/90.42.64

Advies en/of aanmelden kan, na
eventueel telefonisch consult, door
het aanmeldingsformulier in te vullen 
en door te mailen. 
Link: 
fjc-veiligthuis.be/antwerpen/voor-
professionelen/
--> klik door naar 
'aanmeldingsformulier 2022' en duid
‘Protocol van Moed’ aan.

Grenzen aftasten,
samenwerken

Achtergrond

Lancering in 2012-13 als proefproject in
Antwerpen om de grenzen van het
beroepsgeheim af te tasten door
hulpverlening en parket. Dit in het
belang van de bescherming van de
minderjarige(n) in een situatie van
kindermishandeling. Deze uitdaging
bood de gelegenheid om intenser samen
te werken in de strijd rond
kindermishandeling en was een
grensverleggende, positieve ervaring
voor alle partijen. In 2021 werd dit project
nieuw leven ingeblazen. Enige tijd en
enkele (wets)veranderingen verder.. Eén
ding blijft gemeenschappelijk: er is een
nood om samen te werken en de
krachten te bundelen in de strijd tegen
kindermishandeling. 
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