Melden bij Veilig Thuis en de verhouding met de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG)

Bij het melden van huiselijk geweld of kindermishandeling of het vermoeden hiervan worden gegevens
van personen, en in het bijzonder minderjarigen, doorgegeven aan Veilig Thuis.
De AVG moet er vooral voor zorgen dat niet allerlei bijzonder persoonlijke gegevens door iedereen
zonder toestemming van de betreffende persoon kan worden opgeslagen.
De AVG bevat diverse grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Een van deze
grondslagen voor reguliere gegevens zoals naam en geboortedatum, is het voldoen aan een wettelijke
verplichting. Een andere grondslag, specifiek voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens
zoals gegevens over de fysieke en psychische gezondheid, is de bescherming van de vitale belangen
van personen die fysiek of juridisch niet in staat zijn toestemming te geven.
De AVG is een algemeen kader dat niet inspeelt op specifieke situaties, zoals een vermoeden van
kindermishandeling of huiselijk geweld. Daarom geldt als algemene regel dat een specifieke wet voor
een bepaalde sector prevaleert boven de algemene norm van de AVG. Dit geldt ook voor de wet
Meldcode, deze gaat dus ook vóór de AVG. Het recht om dossier aan te maken en te melden bij
Veilig Thuis is dus onverminderd van toepassing. In beginsel worden de betrokken personen altijd
geïnformeerd over het feit dat er gegevensverwerking plaats vindt. Tenzij er gevreesd wordt voor
gevaar voor de veiligheid van de betrokkene(n).
Bij signalen of andere vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling is aan de
verwerkingsgrondslag van de AVG voldaan, mits de stappen van de meldcode zorgvuldig zijn
doorlopen. Deze zorgvuldigheid blijkt uit een goed bijgehouden dossier waarin staat welke stappen en
beslissingen zijn genomen, door wie, op welk moment en met welke reden.
De AVG kan dus nooit een reden zijn om niet te melden bij Veilig Thuis. Wettelijk is dat gewoon
toegestaan.
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