
 
 
MOTIE: REGISTREER ALLE MELDINGEN VT 
 
De Haarlemse gemeenteraad bijeen in vergadering op 25 juni 2020 
 
Constaterende dat : 
 

• 7% van de totale hoeveelheid meldingen bij Veilig Thuis (voortaan te noemen  VT) 
zogenaamde ‘anonieme’ meldingen zijn 

• Dit in 2019 260 meldingen betrof 
• Het hierbij gaat over meldingen waarbij de melder wel akkoord gaat met 

vermelding van zijn/haar naam bij VT maar als voorwaarde stelt dat deze naam 
niet bekend mag worden gemaakt bij degene waarover gemeld wordt. 

• Meldingen waarbij de melder ook anoniem wil blijven voor VT, niet worden 
geregistreerd door VT en dus ook niet worden gelinkt aan andere meldingen 

• Deze ‘dubbelanonieme’ meldingen minder serieus lijken te worden genomen  
• De prioriteit van handelen door VT deels afhangt van het matchen van meldingen 

voor hetzelfde adres 
• Privacywetgeving de registratie van ‘dubbelanonieme’ meldingen in de weg staat 

 
Overwegende dat: 
 

• Het voor de veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld en 
kindermishandeling van het grootste belang is dat alle incidenten niet alleen 
gemeld maar ook op adres geregistreerd worden zodat er bij herhaalde meldingen 
pro-actief kan worden ingegrepen door VT en/of politie 

• In veel buurten er een sociale mores heerst dat je de buurman of buurvrouw niet 
‘verlinkt’ 

• Er daarom juist in deze buurten veel ongeregistreerde ‘dubbelanonieme’ 
meldingen worden gedaan 

• De veiligheid en bescherming van slachtoffers ten allen tijde een overstijgend 
belang zou moeten zijn boven het belang van privacy 

   
Verzoekt het college: 
 

• Te komen met een voorstel waarbij ook de VT meldingen waarbij de melder 
anoniem wil blijven voor VT, op adres worden geregistreerd en deze registratie 
vindbaar te maken in het geval er reeds andere (Anoniem of anderszins) 
meldingen voor hetzelfde adres bestaan. 

 
En gaat over op de orde van de dag 
 
Ziggy Klazes, GLH  Gert Jan Hulster, AP  Peter van Kessel, VVD 


