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1. Het recht op een geweldloze opvoeding
We pleiten ervoor om het recht op een geweldloze opvoeding in de wet te verankeren, zoals dat in
bijna alle Europese lidstaten reeds het geval is. Het is bewezen dat geweld schadelijke gevolgen heeft
voor kinderen, niet alleen fysiek, maar ook voor hun cognitieve en sociale ontwikkeling. We willen
een duidelijk signaal dat een kind slaan of vernederen even onaanvaardbaar is als gelijk wie slaan of
vernederen. Bovendien kan een kind zich niet verdedigen. Het is daarom de taak van de overheid om
de meest kwetsbare kinderen én ouders hierin te beschermen.

2. Hulplijn 1712 en anonieme aangifte
We moeten blijven inzetten op de bekendmaking van de hulplijn 1712 bij de bevolking, zodat niet
alleen slachtoffers, maar ook hun omgeving weten waar ze terecht kunnen bij (een vermoeden van)
intrafamiliaal geweld.
Ook de mogelijkheid om anoniem aangifte te doen, zowel bij 1712 als bij de politie, moet beter
bekendgemaakt worden. Zo zijn burgers op de hoogte dat ze op geen enkele manier strafrechtelijk
kunnen vervolgd worden voor het aangeven van een verontrustende thuissituatie.

3. De Kindreflex en het gedeeld beroepsgeheim
We pleiten ervoor om de Kindreflex, een detectietool voor hulpverleners, uit te breiden naar alle
sectoren waar kinderen een belangrijk deel van uitmaken, zoals in het onderwijs, de buitenschoolse
opvang of de bredere gezondheidszorg. Op die manier kunnen verontrustende gezinssituaties
maximaal gedetecteerd worden.
Daarnaast willen we hulpverleners ook stimuleren om voldoende gebruik te maken van het gedeeld
beroepsgeheim, waarbij hulpverleners onder strikte voorwaarden hoogstnoodzakelijke informatie
kunnen delen met het oog op een betere hulpverlening. Het belang van het kind moet immers altijd
centraal staan, en het beroepsgeheim is daarin niet absoluut.

4. Kindvriendelijke en laagdrempelige politieprocedures
We pleiten voor een verdere ontwikkeling van de kindtoets om politieprocedures nog
kindvriendelijker te maken. Op die manier worden aangepaste procedures opgesteld voor
interventies waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn.
Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om via Police-on-web online klacht in te dienen voor
intrafamiliaal geweld, zodat de stap richting politie ook laagdrempeliger wordt.

5. Tijdelijk huisverbod
We pleiten voor een toepassing van het tijdelijk huisverbod in alle provincies. Plegers van
intrafamiliaal geweld die een imminent gevaar vormen voor hun omgeving, moeten tijdelijk uit huis
geplaatst worden zodat de thuissituatie van de kinderen genormaliseerd kan worden. Zo’n
veertiendaags huisverbod bestaat reeds, maar de toepassing ervan verschilt per provincie. Toch mag
de toepassing van dergelijke beschermingsmaatregelen niet afhankelijk zijn van de plaats waar men
woont.

