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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 
 
Onderwerp: Werking vertrouwenscentrum kindermishandeling in Brussel 
___________________________________________________________________________ 
 
Mevrouw de collegevoorzitter, 
 
Het Nieuwsblad berichtte begin oktober over klachten van justitie en mensen uit de 
jeugdpsychiatrie die een gebrek aan daadkracht bij de vertrouwenscentra kindermishandeling 
aan de kaak stellen. Volgens hen zou door de werking op basis van vrijwillige hulpverlening 
gevaarlijke situaties te lang blijven aanslepen. 
 
Twee andere pijnpunten die ze aankaarten zijn een te lang te blijven werken aan een herstel van 
een band met de ouder(s) in situaties waar dat (tijdelijk) niet wenselijk is en ook dat kinderen 
vaak uit een problematische gezinssituatie worden gehaald terwijl broertjes en zusjes wel in de 
problematische situatie worden gelaten. 
 
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 
 

• Hebt u kennis van deze gelijkaardige situaties in VK en zijn dezelfde of gelijkaardige 
incidenten reeds gemeld voor de werking in het BHG? Welke acties zijn daarop 
genomen?  

 
• Hebt u gevraagd of beslist om  verbeterpunten ter zake in de werking op te lijsten ? 

Indien dit niet het geval is, bekijkt u de mogelijkheden om dit binnen de Brusselse 
werking te laten evalueren? 

 
• Bent u in gesprek met de bredere sector en gebruikers omtrent deze problematiek? 

Welke werkpunten en conclusies nam u mee uit dit overleg? 
 

• Hoeveel kinderen zijn in 2021 behandeld of doorgestuurd geweest en wat is hiervan de 
evolutie? Is dit een stijging of daling ten opzichte van de vorige jaren? Kunt u een beeld 
schetsen van de meest voorkomende problematieken behandeld binnen het VK, al dan 
niet per leeftijdsgroep en/of gender? Is er in deze een corona-effect waar te nemen? 
Bestudeert u aanvullende maatregelen om de werking van het vertrouwenscentrum 
bekender te maken?  
 

 
Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 
 
 
Bianca Debaets 
 
 


