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ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 maart 2021 ter
uitvoering van artikel 243d, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
van Aruba (AB 1989 no. GT 100) (Landsbesluit meldcode kindermishandeling)

Uitgegeven, 23 maart 2021

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker
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IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
-

dat het in het kader van de voorkoming en bestrijding van kindermishandeling wenselijk is om een verplichting in te voeren voor bepaalde instanties waar beroepspersonen werken en voor bepaalde zelfstandige beroepspersonen om te beschikken over een meldcode voor kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen;

-

dat het wenselijk is om de stappen die door die beroepspersonen in geval van signalen van kindermishandeling dienen te worden gezet vast te
stellen;

Gelet op artikel 243d, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van
Aruba (AB 1989 no. GT 100);
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
cliënt

: vermoedelijk slachtoffer, pleger of getuige van kindermishandeling waarmee de beroepspersoon beroepsmatig in contact staat;

kindcheck

: gestandaardiseerde controle of een cliënt verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding van een of
meer minderjarigen, met het oog op hun veiligheid;
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kindermishandeling : kindermishandeling als bedoeld in artikel 243a, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van
Aruba;
meldcode

: de meldcode, bedoeld in artikel 243d, eerste lid, van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba;

melding

: een melding van kindermishandeling bij het advies- en
meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 243a,
eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van
Aruba.

Artikel 2
1. De navolgende personen stellen voor hun personeel een meldcode op
waarin stapsgewijs wordt beschreven hoe met signalen van kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo
snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden:
a. het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening
kleuteronderwijs (AB 1992 no. 88);
b. het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening basisonderwijs (AB 1989 no. GT 75);
c. het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening
voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103);
d. het dagelijks bestuur, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening Universiteit van Aruba (AB 1988 no. 100);
e. de minister, belast met de zorg voor het onderwijs, voor wat betreft de
ambtenaren, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Leerplichtverordening (AB 2011 no. 82);
f. de houder, bedoeld in artikel 1, van de Landsverordening kinderopvang (AB 2017 no. 38);
g. degene die belast is met de leiding van een instelling voor maatschappelijke hulp als bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening maatschappelijke zorg (AB 1989 no. GT 27);
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h. de minister, belast met sociale aangelegenheden, voor wat betreft het
onder hem ressorterende personeel dat in een beroepsmatige, hulpverlenende of pedagogische relatie staat tot of in aanraking komt met
de minderjarige of zijn gezin;
i.

de zorgaanbieder, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 74);

j.

degene die belast is met de leiding van de instelling, bedoeld in artikel
1 van het Reclasseringsbesluit (AB 1991 no. GT 2);

k. degene die belast is met de leiding van de stichting Fundacion Guia
Mi;
l.

de minister, belast met justitiële aangelegenheden, voor wat betreft
het onder hem ressorterende personeel dat in een beroepsmatige,
hulpverlenende of pedagogische relatie staat tot of in aanraking komt
met de minderjarige of zijn gezin.

2. De personen, bedoeld in het eerste lid, bevorderen de kennis van de
meldcode onder hun personeel en zien toe op het gebruik van de meldcode.
3. Degene die in een register als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de
Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)
staat ingeschreven of die een beroep uitoefent waarvan de opleiding
krachtens artikel 5, eerste lid, van die landsverordening is geregeld of
aangewezen en die zijn beroep uitoefent anders dan in het kader van een
instelling als bedoeld in de Landsverordening kwaliteit in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 74), hanteert in voorkomende gevallen een meldcode
waarin stapsgewijs wordt beschreven hoe hij met signalen van kindermishandeling omgaat en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en
adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
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Artikel 3
1. Een meldcode bevat ten minste de volgende elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor
het omgaan door een beroepspersoon met signalen van kindermishandeling;
b. een wijze waarop de beroepspersoon het risico en de aard en ernst
van de kindermishandeling inschat en dat hem in staat stelt te beoordelen of sprake is van dusdanig ernstige kindermishandeling, dan wel
van een vermoeden daarvan, dat het bieden of organiseren van hulp
dan wel het doen van een melding aangewezen is;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse groepen
medewerkers binnen de organisatie waar de meldcode wordt vastgesteld bij de stappen, bedoeld onder a, inclusief vermelding van de
functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over
het bieden of organiseren van hulp dan wel het doen van een melding;
d. voor zover van toepassing, instructies voor het uitvoeren van een
kindcheck bij cliënten;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop een beroepspersoon moet
omgaan met gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of
redelijkerwijs moet vermoeden.
2. Het stappenplan, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, bevat ten minste
de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van kindermishandeling;
b. het houden van collegiale consultatie en zo nodig, het raadplegen van
het advies- en meldpunt kindermishandeling, bedoeld in artikel 243,
eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba;
c. het aangaan van een gesprek met de cliënt;
d. het inschatten van het risico en de aard en ernst van de kindermishandeling;
e. het beslissen over:
1°. het zelf bieden of organiseren van de noodzakelijke hulp; of
2°. het doen van een melding.
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Artikel 4
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de
eerste kalendermaand na de datum van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit meldcode kindermishandeling.
Gegeven te Oranjestad, 17 maart 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker

De minister van Sociale Zaken en Arbeid,
G.F. Croes

