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Voorwoord

Het Kwaliteitskader 2009 is een algemene aanwijzing van de Minister van Justitie 
en van de Minister voor Jeugd en Gezin in de zin van artikel 3 van het Organisa-
tiebesluit Raad voor de Kinderbescherming 2006. Het bevat het algemene kader 
dat van toepassing is op de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming 
(Raad) en is leidraad bij de behandeling van zaken door medewerkers van de 
Raad. De Raad hanteert, naast het Kwaliteitskader, protocollen met een meer 
gedetailleerde beschrijving van de voorgeschreven werkwijze per categorie on-
derzoek: bescherming, straf, gezag & omgang en ASAA1.

Het doel dat de Raad met het Kwaliteitskader en de protocollen wil bereiken, is 
tweeledig: 
•	 Gelijke	zaken	gelijk	behandelen;	
•	 Cliënten	informeren	over	de	werkwijze	van	de	Raad.	

Het Kwaliteitskader 2009 vervangt de beleidsregels zoals neergelegd in het rap-
port Normen 2000, versie 2. Dit rapport dateert uit april 2003 en is inmiddels op 
onderdelen niet meer actueel. Daarnaast is het op onderdelen te gedetailleerd 
voor een algemene aanwijzing. Om die reden is het onderhavige Kwaliteitskader 
2009 beknopter en meer algemeen van aard. Naast deze algemene aanwijzing 
kunnen de Minister van Justitie en de Minister voor Jeugd en Gezin, indien daar-
toe aanleiding bestaat, concrete aanwijzingen geven in een individuele situatie.

Het Kwaliteitskader en de protocollen zijn niet statisch en worden aangepast 
al naar gelang andere inzichten dit noodzakelijk maken. Zo is de Raad bezig de 
onderzoeksmethodiek en de organisatie van het primair proces te wijzigen. Deze 
veranderingen zullen stapsgewijs tussen nu en 2010 worden ingevoerd. In 2010 
zal de nieuwe werkwijze van kracht worden en zullen kortere termijnen voor de 
Raad gelden. Tot die datum werkt de Raad nog met streeftermijnen. 

1 ASAA: Afstand, Screening, Adoptie en Afstammingsvragen.

Justitie Ministerie van Justitie

Raad voor de Kinderbescherming
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1  Grondslag en legitimatie

1.1  Grondslag 

Diverse wetten en mensenrechtenverdragen waaronder het Internationaal 

Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) formuleren rechten van kinderen 

die door de overheid gewaarborgd dienen te worden. Kinderen hebben, 

gelet op het IVRK, recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en 

uitgroei naar zelfstandigheid. De ouders/wettelijke vertegenwoordigers zijn 

als eerste verantwoordelijk om dit recht met inachtneming van diens leeftijd 

en ontwikkelingsniveau te realiseren. Zij kunnen daarbij gebruik maken van 

overheidsvoorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg en hulpverlening. De 

overheid dient de eigen verantwoordelijkheid van de ouders te respecteren. 

Wanneer de ouders/wettelijk vertegenwoordigers deze verantwoordelijkheid 

niet (meer) naar behoren vervullen, vrijwillige hulpverlening niet (meer) tot 

de mogelijkheden behoort en het onbedreigd opgroeien van het kind wordt 

belemmerd of dreigt te worden belemmerd, dient de overheid maatregelen 

te nemen om de bescherming van de genoemde rechten van het kind te 

waarborgen. Zo nodig kan de overheid c.q. de Raad voor de Kinderbescherming 

de rechter vragen een maatregel van kinderbescherming voor de betreffende 

minderjarige uit te spreken. 

Als de overheid op deze manier ingrijpt, vormt dit enerzijds een inbreuk op 

het recht van ouders om zelf te bepalen hoe zij hun kind opvoeden. Anderzijds 

worden bovenstaande rechten van het kind gewaarborgd. Het belang van 

het kind staat steeds centraal en de belangen van het kind dienen de eerste 

overweging te zijn voor ouders en voor het eventueel ingrijpen door de overheid. 

Om de rechten van het kind voldoende adequaat te kunnen ondersteunen, kan 

de overheid c.q. de Raad voor de Kinderbescherming de rechter verzoeken een 

maatregel van kinderbescherming uit te spreken. Daarnaast toetst de Raad voor 

de Kinderbescherming de uitvoering van de maatregel. Hiermee geeft de Raad 

invulling aan de verantwoordelijkheid van de overheid voor de bescherming van 

deze minderjarigen. 
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De overheid c.q. de Raad kan echter ook optreden als adviseur van de rechter in 

zaken waar de belangen van kinderen aan de orde komen, bijvoorbeeld in gezag 

-en omgangszaken. 

Bij het plegen van delicten door een minderjarige, kan een evenwichtige 

ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid van die minderjarige onder 

druk staan. Daarom ligt hier eveneens een taak voor de Raad voor de 

Kinderbescherming, namelijk het adviseren van gerechtelijke autoriteiten. In 

dit kader is met name art. 40 van het IVRK voor de Raad van belang. De Raad 

ondersteunt het proces vanaf het opmaken van een proces-verbaal tot aan 

de uitvoering van straffen, waaronder het toezicht houden op de uitvoering 

van de reclasseringswerkzaamheden (casusregie). In het kader van strafzaken 

heeft de Raad voor de Kinderbescherming ook een taak bij de voorbereiding en 

ondersteuning van de uitvoering van een taakstraf die aan een minderjarige is 

opgelegd (coördinatie taakstraffen). 

Om de belangen van de minderjarige steeds in het oog te houden, stelt de Raad 

zich -zowel in civiele als in strafzaken- op als een loyale ketenpartner voor die 

instanties die ook een taak hebben ten aanzien van minderjarigen.  

Tenslotte verplichten diverse internationale verdragen de overheid tot het 

uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van minderjarigen. Zo voert de Raad 

voor de Kinderbescherming werkzaamheden ten behoeve van minderjarigen uit 

in het kader van het Haags kinderontvoeringsverdrag, het Haags adoptieverdrag 

(en in het verlengde daarvan de Wet opneming buitenlandse kinderen ter 

adoptie) en de verordening Brussel IIbis. Dit gebeurt veelal op verzoek van de 

Centrale	Autoriteit.
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 1.2  Legitimatie

De taken en bevoegdheden van de Raad vloeien onder meer voort uit 

internationale verdragen en zijn neergelegd in nationale wetgeving: 

	 •	 	 In	het	Burgerlijk	Wetboek	(boek	1,	afdeling	3),	het	Wetboek	van		 	

    Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en het   

	 	 			Wetboek	van	Strafvordering,	de	Algemene	wet	bestuursrecht;	

	 •	 	 In	afzonderlijke	wetten	zoals	de	Wet	op	de	jeugdzorg,	de		 	 	

     pleegkinderenwet en de Wet opneming buitenlandse kinderen   

	 	 			ter	adoptie;

	 •	 	 In	allerlei	algemene	maatregelen	van	bestuur	en	ministeriële		 	

     besluiten.
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2   Taken van de Raad en uitgangspunten bij de uitvoering

2.1  Taken

De Raad voor de Kinderbescherming heeft de volgende taken: 

I. Beschermingstaken: 

	 •	 Op	verzoek	van	Bureau	Jeugdzorg	(BJZ)	/Advies-	en	Meldpunt		 	

  Kindermishandeling (AMK) onderzoekt de Raad de    

  situatie van de minderjarige en diens gezinsomgeving om te   

	 	 bezien	of	een	kinderbeschermingsmaatregel	nodig	is;

	 •	 Tijdens	een	onderzoek	in	een	andere	taak	van	de	Raad		 	 	

  kan blijken dat de situatie van de minderjarige zodanig    

  bedreigend is voor diens ontwikkeling, dat de Raad nader beziet   

	 	 of	een	kinderbeschermingsmaatregel	nodig	is;

	 •	 De	Raad	kan	vervolgens	de	rechter	verzoeken	een	maatregel	van			

	 	 kinderbescherming	uit	te	spreken;

	 •	 De	Raad	doet	op	verzoek	van	een	ieder	onderzoek	in		 	 	

  crisissituaties waarbij sprake is van een acute en ernstige    

  bedreiging van de (belangen van een) minderjarige en 

  verzoekt zonodig de rechter een (voorlopige) maatregel van   

	 	 kinderbescherming	uit	te	spreken;

	 •	 De	Raad	doet,	bij	het	ontbreken	van	het	gezag	over	een		 	 	

  minderjarige, onderzoek naar de wijze waarop in het gezag moet  

  worden voorzien en doet hiertoe een verzoek of geeft advies aan   

	 	 de	rechter;

	 •	 De	Raad	toetst	de	onderbouwing	van	beslissingen	van	Bureau		 	

  Jeugdzorg/ landelijk werkende (gezins-)voogdij-instellingen met  

  betrekking tot de niet verlenging van een ondertoezichtstelling   

	 	 en/of	de	niet	verlenging	dan	wel	tussentijdse	beëindiging	van	

  een uithuisplaatsing van een minderjarige.
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II. Straftaken: 

	 •	 Op	verzoek	van	de	officier	van	justitie/rechter	onderzoekt	de	Raad		

  de situatie van de minderjarige en adviseert over de afhandeling van  

	 	 strafzaken	tegen	deze	minderjarige;

	 •	 Op	verzoek	van	de	officier	van	justitie/rechter	onderzoekt		de		 	

  raad de situatie van de minderjarige en adviseert over de afhandeling  

	 	 van	leerplichtzaken;	

	 •	 De	Raad	coördineert	de	tenuitvoerlegging	van	taakstraffen	aan		 	

	 	 minderjarigen;

	 •	 De	Raad	voert	de	(casus)regie	met	betrekking	tot	de	instanties	

  die betrokken zijn bij de afhandeling van de strafzaak van een   

  minderjarige.

III. Overige (advies-)taken: 

	 •	 De	Raad	doet	bij	scheiding	van	ouders	onderzoek	naar	en	adviseert		

  de rechter over beslissingen over gezag, verblijfplaats en omgang van  

	 	 de	minderjarigen	met	hun	ouders.;

	 •	 De	Raad	doet	onderzoek	naar	en	adviseert	in	verband	met	de		 	

  beginseltoestemming voor het opnemen van een buitenlands kind  

	 	 ter	adoptie;	

	 •	 De	Raad	verricht	justitiële	screening	in	verband	met	de	opneming		

	 	 van	een	pleegkind;

	 •	 De	Raad	doet	onderzoek	indien	een	ouder	afstand	wil	doen	van	een		

  kind en bij afstammingsvragen.

	 •	 De	Raad	doet	onderzoek	ten	behoeve	van	minderjarigen	ter		 	

  uitvoering van verplichtingen uit internationale verdragen.

2.2  Uitgangspunten bij de uitvoering

De Raad kan zijn wettelijke taken en daaruit voortvloeiende bevoegdheden ter 

bescherming van de rechten en belangen van het kind desnoods ongevraagd 

en tegen de wil van de ouders uitoefenen. Om die reden zal de Raad zich bij de 

uitvoering van die taken houden aan de volgende uitgangspunten:

	 •	 De	Raad	werkt	professioneel,	zorgvuldig	en	nauwkeurig.	
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	 •	 De	werkwijze	en	procedures	van	de	Raad	zijn	kenbaar	en	transparant.

	 •	 De	Raad	vermijdt	iedere	vorm	van	partijdigheid	of		 	 	

  vooringenomenheid.

	 •	 De	Raad	betrekt	het	kind	bij	het	onderzoek	dat	wordt	ingesteld.	

	 •	 De	Raad	weegt	gedurende	zijn	bemoeienis	de	in	het	geding	zijnde		

  belangen op redelijke wijze tegen elkaar af, waarbij het belang van  

  het kind de leidraad vormt.

	 •	 De	Raad	informeert	de	ouders/verzorgers	en	minderjarigen	actief		

  over de werkwijze van de Raad en stelt hen in de gelegenheid hun  

  visie kenbaar te maken. Deze visie wordt meegewogen bij de   

  besluitvorming.

	 •	 Iedere	beslissing	die	door	de	Raad	wordt	genomen	tijdens	het		 	

  onderzoek, is deugdelijk gemotiveerd. 

	 •	 De	Raad	maakt	deel	uit	van	een	keten	van	instanties	die	direct	

  en indirect bij de minderjarige zijn betrokken. De Raad maakt 

  hierbij gebruik van de bij die instanties relevante informatie over 

  de minderjarige en zijn gezinsomgeving. Indien dit in het kader   

  van hulpverlening noodzakelijk is, informeert de Raad deze   

  instanties over de situatie van de minderjarige.

	 •	 De	Raad	stelt	zich	naar	cliënten	en	ketenpartners	voortvarend	op.

	 •	 De	Raad	maakt	gebruik	van	relevante	wetenschappelijke	inzichten.

	 •	 De	Raad	zorgt	voor	een	adequate	kwaliteitsborging	van	haar		 	

  werkzaamheden.
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 3   Kwaliteitseisen

3.1  Algemeen

De Raad voor de Kinderbescherming voert zijn wettelijke taken uit op een 

verantwoorde wijze: kindgericht, doeltreffend, doelmatig, controleerbaar en 

voor zover van toepassing conform de beginselen van behoorlijk bestuur. Dit 

betekent onder meer het volgende: 

•	 De	raadsmedewerker	houdt	zich	aan	de	uitgangspunten	bij	de		 	 	

 uitvoering (paragraaf  2.2) en aan de code (paragraaf  6.1). 

•	 Uitgangspunt	voor	het	onderzoek	en	de	rapportage	is,	dat		 	 	

 deze gericht is op het beschrijven, verklaren en inzichtelijk 

 maken van de aangetroffen problematiek in relatie tot het    

 toekomstperspectief van de minderjarige. Op grond hiervan    

 kan besluitvorming plaatsvinden. De Raad maakt hierbij gebruik van   

 de bij ketenpartners beschikbare relevante informatie. 

•	 De	besluitvorming	kan	bestaan	uit:	het	al	dan	niet	indienen	van

  een verzoek aan de rechter, dan wel adviseren of het geven van    

 informatie over de minderjarige en zijn omgeving. De besluitvorming   

 wordt in de rapportage op een adequate wijze onderbouwd, waarbij   

 feiten, visies van betrokkenen en de interpretaties van de Raad    

 duidelijk zijn gescheiden. 

•	 De	Raad	werkt	multidisciplinair.	Dit	betekent	dat	-naast	de		 	 	

 raadsonderzoeker- een gedragsdeskundige, een juridisch deskundige   

 en eventueel externe deskundigen kunnen worden ingeschakeld.   

 Dit alles gebeurt onder verantwoordelijkheid van een teamleider (zie   

 paragraaf 3.2.3).

•	 Het	definitieve	(raads)besluit,	onderbouwd	in	de	rapportage,	

 wordt steeds door tenminste twee medewerkers genomen. De    

 besluitvorming valt onder directe verantwoordelijkheid van de    

 teamleider.

•	 De	Raad	werkt	met	onderzoekstermijnen	die	kenbaar	zijn	voor

	 de	cliënt	(zie	paragraaf	3.2.9).
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	 Van	deze	termijnen	kan	–	gemotiveerd	-	worden	afgeweken.	De	cliënt		 	

 wordt van een verlenging van een termijn en van de redenen hiervoor   

 tijdig op de hoogte gesteld. In dat geval wordt tevens een nieuwe    

 termijn aangegeven. 

•	 De	Raad	is	7	dagen	in	de	week,	24	uur	per	dag	bereikbaar	voor		 	 	

 die situaties, waarin het recht van een kind op een gezonde en    

 evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid 

 ernstig wordt bedreigd en direct ingrijpen noodzakelijk is. Onder    

 verantwoordelijkheid van de Raad kunnen daartoe ook andere    

 organisaties ingeschakeld worden.

•	 Een	cliënt	kan	zich	laten	bijstaan	door	iemand	in	wie	hij	vertrouwen		 	

 heeft. Ook kan beroep gedaan worden op de vertrouwenspersoon   

 van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Hiertoe zijn 

 op iedere locaties brochures aanwezig. Als met meerdere     

 personen tegelijkertijd wordt gesproken, kan een 

 vertrouwenspersoon slechts worden toegelaten als alle     

	 gesprekspartners	hiermee	instemmen.	Een	vertrouwenspersoon	kan		 	

 gemotiveerd geweigerd worden, indien deze persoon het onderzoek   

 verstoort.    

•	 De	Raad	draagt	zorg	voor	een	systematische	bewaking,	beheersing		 	

 en verbetering van de kwaliteit van de uit te oefenen taken. 

 Over het uitgevoerde kwaliteitsbeleid legt de Raad in zijn jaarverslag   

 verantwoording af.

•	 De	Raad	kent	een	klachtprocedure,	zoals	vermeld	in	het	interne		 	 	

 klachtreglement en in het Besluit externe klachtencommissie Raad   

 voor de Kinderbescherming.

3.2  Het Raadsonderzoek

Omdat een raadsonderzoek ingrijpt in het privéleven van een minderjarige en 

zijn omgeving, zijn aan een raadsonderzoek, naast bovenstaande kwaliteitseisen, 

nog	de	hierna	te	noemen	uitgangspunten	en	meer	specifieke	eisen	gesteld.	

Indien er sprake is van een spoedeisende en/of ernstig bedreigende situatie van 

de	minderjarige,	kan	in	zijn	belang	van	de	uitgangspunten	en	de	specifieke	eisen	
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afgeweken worden. 

Tijdens een onderzoek dat aanvankelijk is gestart in het kader van een adviestaak 

van de Raad, kan een zodanige bedreigende situatie van een minderjarige 

aangetroffen worden, dat nader bezien moet worden of het verzoeken van een 

kinderbeschermingsmaatregel gewenst is. De Raad stelt de ouders/verzorgers zo 

spoedig mogelijk hiervan in kennis. 

3.2.1  Bevoegdheid

Het onderzoek wordt in beginsel verricht door de raadslocatie van het 

arrondissement waarin de minderjarige zijn woonplaats, dan wel zijn feitelijke 

verblijfplaats heeft. 

3.2.2  Verantwoordelijkheid voor de uitvoering

De teamleider draagt de verantwoordelijkheid voor het totale onderzoek, de 

besluitvorming en de rapportage. De raadsonderzoeker is verantwoordelijk voor 

de uitvoering van het onderzoek.

Indien een gedragsdeskundige een (deel-)onderzoek instelt, is deze zowel voor 

de inhoud als voor de uitvoering daarvan verantwoordelijk. 

3.2.3  Multidisciplinair overleg 

Op verzoek van de teamleider of de raadsonderzoeker kan in iedere fase van 

een onderzoek een gedragsdeskundige en/of juridische deskundige worden 

ingeschakeld. 

Een	gedragsdeskundige	die	binnen	een	multidisciplinair	overleg	een	

adviserende/ consulterende rol heeft, kan niet als gedragsdeskundige een (deel-)

onderzoek verrichten in dezelfde zaak. 

De gedragdeskundige dient in ieder geval ingeschakeld te worden: 

•	 Bij	het	vaststellen	van	de	onderzoeksvragen	en	de	besluitvorming		 	

 in een beschermingszaak, in een zaak over gezag, verblijfplaats of   

	 omgang	en	in	een	uitgebreid	onderzoek	strafzaken;

•	 In	een	onderzoek	in	verband	met	een	beginseltoestemming		 	 	

 buitenlands kind ter adoptie, indien een van de aspirant 

 adoptief ouders ouder is dan 42 jaar en een zgn.



Kwaliteitskader 2009

12

 IBO onderzoek moet plaatsvinden, dan wel zodra overwogen wordt te   

	 adviseren	géén	beginseltoestemming	te	verlenen;	

•	 In	een	onderzoek	strafzaken,	zodra	een	advies	tot	(voorwaardelijke)		 	

	 PIJ-maatregel	of	gedragsbeïnvloedende	maatregel	overwogen	wordt;

•	 Zodra	overwogen	wordt	een	externe	(gedrags-)deskundige	in	te		 	 	

 schakelen. 

De juridisch deskundige dient in ieder geval ingeschakeld te worden:

•	 In	een	beschermingszaak	bij	het	voornemen	van	een	verzoek	

 tot ondertoezichtstelling en/of een uithuisplaatsing op tegenspraak, een   

	 ontheffing/	ontzetting	van	het	gezag,	een	voorlopige	maatregel	(VOTS,	VoVo),		

 het voornemen van een verzoek tot verlenging van een ondertoezichtstelling  

	 en/of	uithuisplaatsing	in	het	kader	van	de	toetsende	taak	van	de	Raad;

•	 In	een	zaak	over	gezag,	verblijfplaats	of	omgang	bij	het	voornemen	van	

 een advies tot (tijdelijke) ontzegging van de omgang, wijziging van de   

	 verblijfplaats	en/of	het	gezag;

•	 In	een	onderzoek	betreffende	een	strafzaak:	zodra	een	advies	tot	een	PIJ-		

	 maatregel	en/	of	een	gedragsbeïnvloedende	maatregel	overwogen	wordt;

•	 In	een	onderzoek	in	verband	met	een	beginseltoestemming	ter	opneming		

 van een buitenlands kind ter adoptie, zodra overwogen wordt te adviseren  

	 géén	beginseltoestemming	te	verlenen;

•	 In	een	zaak	betreffende	internationale	pleegzorg,	internationale		 	 	

	 kinderontvoering	en	mogelijk	illegale	adoptie;

•	 Bij	justitiële	screening	van	een	aspirant	pleegouder,	indien	overwogen	wordt		

	 géén	verklaring	van	geen	bezwaar	te	verlenen;

•	 Indien	sprake	is	van	vermoedens	van	een	strafbaar	feit	en	aangifte	

	 overwogen	moet	worden;

•	 Bij	verzoek	om	inzage	of	afgifte	van	stukken	of	van	het	dossier;

•	 Zodra	overwogen	wordt	hoger	beroep	of	cassatie	in	te	stellen,	of	een		 	

 verweerschrift in hoger beroep in te dienen.

3.2.4  Start onderzoek

Vóór het eerste contact met de raadsonderzoeker ontvangen ouders/verzorgers 

een brochure over de werkwijze van de Raad. 
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Vervolgens wordt in het eerste contact uitleg gegeven over de aanleiding, het doel 

en de opzet van het onderzoek. Ook tijdens het onderzoek ontvangen ouders/

verzorgers (aanvullende) informatie zo vaak als dit door de raadsonderzoeker 

nodig wordt geacht. 

3.2.5  De minderjarige 

Met de in het onderzoek betrokken minderjarige van 12 jaar of ouder 

vindt een individueel gesprek plaats. Minderjarigen jonger dan 12 jaar 

worden in het onderzoek betrokken met inachtneming van hun leeftijd 

en ontwikkelingsniveau. Indien deze kinderen vanwege hun leeftijd /

ontwikkelingsniveau niet in het onderzoek betrokken kunnen worden, dienen 

deze kinderen in ieder geval door de raadsonderzoeker te worden gezien. 

Wanneer niet met een minderjarige van 12 jaar of ouder is gesproken, dan 

wel kinderen van onder de 12 jaar niet zijn gezien, wordt dit in het rapport 

gemotiveerd aangegeven. Ook de andere minderjarige kinderen, die in het 

betreffende gezin verblijven, worden in het onderzoek betrokken/gezien. 

Uitzondering hierop is het basisonderzoek strafzaken. 

Wanneer niet met de ouders en/of verzorgers van de minderjarige is gesproken, 

wordt dit eveneens in het rapport/verslag gemotiveerd aangegeven.

3.2.6  Belanghebbende /betrokkene

Een	betrokkene is degene die deel uitmaakt van het raadsonderzoek,  maar 

geen informant is. Dit is verschillend en afhankelijk van de zaak.  In ieder geval 

worden de minderjarige en zijn ouders (met of zonder gezag) in het onderzoek 

betrokken. Indien er al geruime tijd geen contact is tussen de minderjarige en 

de ouder, kan besloten worden deze ouder niet in het onderzoek te betrekken. 

Voorts worden in het onderzoek betrokken de verzorgende stief- of pleegouder 

en de biologische ouder met family life. 

De mening/ visie van betrokkenen wordt in het rapport verwoord en zij hebben 

inzage in het conceptrapport en kunnen daarop hun commentaar leveren. 

Een	belanghebbende is een begrip in de (juridische )procedure en betreft degene 

op wiens rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft. 
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De rechter bepaalt uiteindelijk wie belanghebbende in een zaak is.

In ieder geval is dit de minderjarige, de ouder met en zonder gezag, de 

verzorgende stiefouder, de biologische ouder met family life, de perspectief 

biedende pleegouder of de pleegouder die de minderjarige in principe een jaar 

of langer verzorgt of opvoedt.

Uitgangspunt is dat deze belanghebbende ouder in het geval hij al niet in 

het onderzoek betrokken moet worden, zo mogelijk bij de aanvang van het 

onderzoek op de hoogte gesteld moet worden van het onderzoek van de Raad. 

In ieder geval moet hij/zij op de hoogte gesteld worden van het indienen van een 

verzoek om een kinderbeschermingsmaatregel over zijn/haar kind. 

Indien de verzorgende ouder mogelijk gerechtvaardige bezwaren heeft 

tegen het op de hoogte stellen van de andere ouder van de inhoud, het 

resultaat van het onderzoek en het indienen van een verzoek om een 

kinderbeschermingsmaatregel, moeten de bezwaren aan de kinderrechter 

worden meegedeeld.  Deze kan dan een beslissing nemen of de andere ouder 

als belanghebbende kan worden aangemerkt en zal de betreffende stukken 

vervolgens naar de andere ouder toesturen tegelijk met een uitnodiging voor de 

zitting. 

  

3.2.7  Informanten 

In het kader van het onderzoek wordt besloten of en zo ja bij welke derden – 

in beginsel professionals – informatie wordt ingewonnen. In de regel wordt 

vooraf	aan	de	cliënt/	betrokkene	meegedeeld	van	welke	personen	of	instanties	

de	Raad	informatie	wenst	te	betrekken.	Hiervoor	zal	aan	de	cliënt/betrokkene	

toestemming worden gevraagd. 

Indien toestemming wordt geweigerd, kan hieraan worden voorbijgegaan, 

indien	het	belang	van	het	onderzoek	dit	vereist.	Dit	wordt	aan	de	cliënt/

betrokkene meegedeeld en in het rapport gemotiveerd. In dat geval wordt ook 

aan	de	informant	meegedeeld,	dat	cliënt/betrokkene	geen	toestemming	heeft	

gegeven. 

Aan	een	verzoek	van	cliënt/betrokkene	om	bepaalde	informanten	te	horen	kan	

worden voorbijgegaan, indien aangenomen kan worden dat dit niet van belang 

is voor het onderzoek. Het niet honoreren van een dergelijk verzoek wordt – met 
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reden omkleed - in het rapport vermeld. 

Aan informanten wordt, indien gewenst, de brochure voor informanten 

uitgereikt. De door informanten gegeven informatie, die in het rapport wordt 

verwerkt,	moet	gefiatteerd	zijn,	zo	mogelijk	schriftelijk.	

3.2.8  Opvragen justitiële informatie 

In het kader van screening van pleeggezinnen en onderzoek voor een 

beginseltoestemming ter opneming van een buitenlandse kind ter adoptie is de 

Raad	bevoegd	op	grond	van	de	Wet	Justitiële	Gegevens	informatie	op	te	vragen	

(uittreksel	register	justitiële	gegevens).

In alle andere gevallen is het slechts toegestaan om deze gegevens op te 

vragen indien betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven dan wel na 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de teamleider. In ieder geval moet 

betrokkene dit worden meegedeeld. Dit wordt vermeld in het contactjournaal. 

Zie	m.b.t.	inzage	van	het	uittreksel	justitiële	gegevens	paragraaf	5.3.	

3.2.9  Termijnen 

De Raad werkt met termijnen voor de totale onderzoeksduur. De termijn vangt 

aan op de dag dat de aanvraag om onderzoek of de melding is ontvangen en 

eindigt	op	de	dag	dat	het	definitieve	rapport	is	verstuurd.	Van	deze	termijnen	

kan	gemotiveerd	worden	afgeweken.	De	cliënt/betrokkene	wordt	van	de	

afwijking van de termijn en de redenen daarvan tijdig in kennis gesteld. 

Hierbij wordt een nieuwe termijn aangegeven. Indien dit niet schriftelijk aan 

betrokkenen kan worden meegedeeld, wordt van de mondelinge mededeling 

een aantekening in het contactjournaal gemaakt.

In verband met de vernieuwing van de onderzoeksmethodiek, verandering 

van de organisatie van het primair proces en de daarmee samenhangende 

verkorting van de termijnen, zal de Raad vanaf 2010 werken met nieuwe 

termijnen. Voor 2009 gelden deze termijnen als streeftermijnen.

(NB dagen zijn kalenderdagen):

- Beschermingsonderzoek: maximaal 42 dagen

- Gezag- en omgangsonderzoek: maximaal 90 dagen  
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- Overig civiele onderzoek (adoptie, etc.): maximaal 90 dagen

- Basisonderzoek strafzaken: maximaal 42 dagen

- Uitgebreid onderzoek strafzaken: maximaal 42 dagen

-	Coördinatie	taakstraffen:	maximaal	160	dagen	

Indien sprake is van een (deel-)onderzoek door een (externe) gedragsdeskundige 

wordt de betreffende onderzoekstermijn opgeschort voor de duur van het 

onderzoek door de (externe) gedragsdeskundige.

Indien sprake is van wijziging c.q. aanvulling van de onderzoekstaak wordt de 

termijn aangepast.

3.2.10  Contactjournaal

Tijdens het onderzoek wordt in het contactjournaal chronologisch bijgehouden 

wanneer, op welke wijze (telefonisch, persoonlijk), waar en met wie contact 

is geweest, tevens wordt – kort samengevat - de essentie van het gesprek 

weergegeven. Voorts wordt vermeld welke raadsbrochures zijn verstrekt. In het 

contactjournaal worden tevens de datum, deelnemers en het besluit van het 

interne multidisciplinair overleg vermeld. 

Het contactjournaal moet steeds worden bijgehouden, zodat op elk moment 

de actuele stand van zaken tijdens het onderzoek kenbaar is en een collega het 

onderzoek zo nodig kan voortzetten.  

Bij afsluiting van het onderzoek wordt een uitdraai van het contactjournaal in 

het dossier opgeborgen. 

3.2.11  Afsluiting onderzoek

Zie ook paragraaf 3.3.

Ieder	onderzoek	wordt	afgesloten	met	een	gesprek	met	de	cliënt/betrokkene	

over het voorgenomen raadsbesluit, dan wel een gesprek waarbij inzage in het 

conceptrapport	wordt	gegeven.	De	cliënt/betrokkene	krijgt	het	conceptrapport	

ter inzage toegestuurd, evenals de minderjarige van 16 jaar of ouder, tenzij het 

belang	van	de	minderjarige	zich	daartegen	verzet.	Een	minderjarige	van	12	tot	

16 jaar krijgt minimaal zijn/haar gedeelte van het conceptrapport ter inzage 

toegestuurd, tenzij diens belang zich daartegen verzet. 
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Op het toegestuurde rapport wordt expliciet vermeld dat het een concept betreft.

De	cliënt	krijgt	de	gelegenheid	om	mondeling	dan	wel	schriftelijk	op	het	

conceptrapport te reageren. Hiervoor geldt  een termijn van 5 werkdagen, tenzij 

het belang van de minderjarige anders vereist (bijvoorbeeld in een crisissituatie 

of na basisonderzoek strafzaken). Feitelijke onjuistheden in de passage van 

de	betreffende	cliënt/betrokkene	worden	gewijzigd.	Voor	het	overige	wordt	

de reactie aan het einde van het rapport verwerkt, dan wel als bijlage aan het 

rapport	toegevoegd.	Cliënten/betrokkenen	krijgen	het	definitieve	rapport	

toegestuurd. 

Aspirant adoptiefouders krijgen het rapport dat wordt uitgebracht voor een 

beginseltoestemming ter opneming buitenlandskind ter adoptie, in concept ter 

inzage. 

Noch	het	conceptrapport		noch	het	definitieve	rapport	mag	worden	afgegeven/

toegestuurd (Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie art 5 lid 4). 

Aan de professionele melder, de professionele informant en externe 

gedragsdeskundige die een (deel-)onderzoek heeft ingesteld wordt de afloop 

van het onderzoek c.q. het eindbesluit meegedeeld. Indien dit voor opvolgende 

hulpverlening	gewenst	is,	wordt	het	raadsrapport	daartoe	opgestuurd.	De	cliënt/

betrokkene wordt hiervan in kennis is gesteld.

3.3  Het Raadsrapport1

Het raadsrapport is de afsluitende verantwoording van het onderzoek, geeft 

systematisch de relevante onderzoeksgegevens weer en bevat een adequate 

onderbouwing van het besluit2. 

1 Deze paragraaf is – behoudens hetgeen onder “ondertekening” staat vermeld - niet van toepassing op: 
rapport basisonderzoek straf (BARO), verslag m.b.t. taakstraffen en rapport opneming buitenlandse kind 
ter adoptie.  Op grond van een spoedeisend karakter kan van dit rapportageschema worden afgeweken.  

2 Een dergelijk besluit is geen besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht; hiertegen kan geen 
bezwaar worden ingesteld.
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De raadsrapportage dient daarom minimaal aan het volgende  te voldoen:

•	 Het	rapport	is	in	correct	en	begrijpelijk	Nederlands	opgesteld.	Er	is	een		 	

 duidelijk onderscheid tussen feiten en visies van betrokkenen enerzijds en de  

 interpretatie daarvan door de Raad anderzijds.

•	 Ieder	rapport	dient	te	zijn	voorzien	van	een	voorblad	waarop	tenminste	staat		

 vermeld:

-	 Datum	van	het	rapport;	

-	 Naam	raadsonderzoeker;	

-	 Dossiernummer;	

-	 Gegevens	ouders:	naam,	voornamen;	geboortedatum	en	–plaats,		 	

 nationaliteit, verblijfstitel (indien van toepassing ook voor de minderjarige), 

 beroep, levensovertuiging (indien van belang), adres en woonplaats/  

 verblijfplaats (denk aan eventueel geheim adres!), huwelijksdatum, datum  

	 echtscheiding,	naam	van	huidige	partner;	

- Gegevens alle kinderen: naam, voornamen, geboortedatum en –plaats, gezag,

 maatregel van kinderbescherming, verblijfplaats. Onderstreept wordt   

	 aangeven	welk	kind	het	advies/besluit	betreft;		

- Het raadsbesluit.

•	 Het	rapport	vermeldt	in	ieder	geval:

- De aanleiding voor het onderzoek, de melder/verzoeker, de door hem/haar  

	 ter	beschikking	gestelde	informatie	en	de	onderzoeksvragen;	

-	 Met	wie	gesproken	is,	hoe	vaak,	hoe	(telefonisch/persoonlijk)	en	waar;

-	 Eventuele	gebeurtenissen	of	omstandigheden,	die	het	onderzoek	beïnvloed		

	 hebben;	

- Welke raadsmedewerkers en eventuele externe gedragsdeskundigen in het  

 onderzoek (inclusief het multidisciplinair overleg, MDO) betrokken zijn   

	 geweest;	

-	 Een	beschrijving	op	hoofdlijnen	van	relevante	feiten	en	achtergronden;

-	 Een	korte	en	bondige	beschrijving	van	de	situatie	van	de	minderjarige,		 	

 conform de onderzoeksvraag, een beschrijving van de situatie van de overige  

 in het gezin verblijvende minderjarigen en voor zover van toepassing de   

	 risico-	en	beschermende	factoren	in	het	gezin;	

- De relevante informatie van derden, op welke wijze deze is verkregen   

 (telefonisch/ persoonlijk) en of de informant akkoord is met de tekst voor 
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 het rapport. Indien sprake is van informanten die zijn voorgesteld door 

	 cliënt/betrokkene,	maar	niet	door	de	Raad	zijn	gehoord,	wordt	de	reden			

 hiervan vermeld. Indien sprake is van het horen van informanten zonder  

	 instemming	van	cliënt/betrokkene,	wordt	dit	gemotiveerd	vermeld;

- De gegevens en de interpretatie van deze gegevens die leiden tot de   

 beantwoording van de onderzoeksvragen, zo mogelijk een toekomstgerichte  

 oplossing, de conclusie met de relevante afwegingen en de juridische   

 onderbouwing en het op grond van deze 

							conclusie	geformuleerde	besluit;	

- Het rapport van een interne of externe gedragsdeskundige wordt als   

 bijlage aan het raadsrapport toegevoegd. De conclusies van de interne/  

 externe gedragsdeskundige worden bij de besluitvorming betrokken en in het  

	 raadsrapport	wordt	aangegeven	in	hoeverre	deze	(niet)	zijn	overgenomen;	

-	 (Een	weergave	van)	de	reactie	van	betrokkenen	op	het	conceptrapport;	

- De teamleider en de raadsonderzoeker ondertekenen de raadsrapportage en  

 bij eventueel (deel-)onderzoek door de gedragdeskundige ondertekent deze  

 de (deel-) rapportage.

•	 Ondertekening:	brieven	met	rapportage/adviezen,	verzoekschriften	om	een		

 kinderbeschermingsmaatregel en hoger beroepschriften/ verweerschriften  

 worden door de teamleider ondertekend onder vermelding: “namens de   

	 regiodirecteur”;		

•	 Toezending	rapport:	het	rapport	wordt	toegestuurd	aan	de	cliënt/	betrokkene		

 en aan de minderjarige van 16 jaar en ouder, tenzij diens belang zich

	 hiertegen	verzet;	dit	wordt	gemotiveerd	in	het	rapport	vermeld.	De		 	

 minderjarige van 12 tot 16 jaar krijgt minimaal zijn gedeelte van het   

 rapport toegestuurd, tenzij diens belang zich daartegen verzet. Aan aspirant  

 adoptiefouders wordt het rapport niet toegestuurd. (zie ook paragraaf 3.2  

 afsluiting onderzoek) 

3.4  Zittingsvertegenwoordiging

De locatie die het onderzoek heeft verricht, vertegenwoordigt  voor deze zaak 

de Raad in beginsel zelf bij de betreffende rechterlijke instantie. Binnen de Raad 

kunnen	de	locaties	op	grond	van	zittingsplanning	of	om	geografische	redenen	
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tot andere afspraken komen. In geval van vervanging vindt vooraf overleg plaats 

tussen de zittingsvertegenwoordiger en de teamleider van de onderzoekende 

locatie.

Onder verantwoordelijkheid van de teamleider wordt een medewerker 

aangewezen om de Raad ter zitting te vertegenwoordigen. Uitgangspunt 

is dat de raadsonderzoeker die zelf het onderzoek heeft gedaan, niet als 

zittingsvertegenwoordiger in die zaak optreedt. 

Alleen ingeval van voorgeleiding in strafzaken kan de raadsonderzoeker die 

het onderzoek heeft gedaan, de Raad ter zitting vertegenwoordigen. In zaken 

ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarbij de Raad partij is, wordt 

de Raad vertegenwoordigd door de regiodirecteur dan wel door een door de 

regiodirecteur daartoe speciaal gemachtigde medewerker. 

De zittingsvertegenwoordiger dient te beschikken over adequate juridische 

kennis en dient het besluit dat geleid heeft tot een advies of een verzoekschrift, 

waar nodig nader toe te kunnen lichten, te ondersteunen en te verdedigen. 

Indien ter zitting nieuwe gezichtspunten naar voren komen, is de 

zittingsvertegenwoordiger gemachtigd het eerder ingenomen standpunt aan te 

passen. Zonodig kan aanhouding gevraagd worden voor aanvullend onderzoek 

en /of nadere standpuntbepaling en besluitvorming.

3.4.1  Wanneer is de Raad op de zitting aanwezig?

Civiel /Bestuursrecht

De Raad is altijd vertegenwoordigd bij zittingen in eerste instantie en in hoger 

beroep waar:

-  de Raad verzoekende of verwerende partij is ter zake een     

	 kinderbeschermingsmaatregel;

- een beroep ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt behandeld  

	 en	de	Raad	partij	is;

-		 het	rapport	van	de	Raad	behandeld	wordt;

-  de Raad hoger beroep heeft ingesteld. 

 De Raad is in principe vertegenwoordigd bij een zitting waar:

-  de rechter dit nadrukkelijk gevraagd heeft (bijv. de voorzieningenrechter 
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in Kort Geding of op grond van afspraken gemaakt tussen de rechter en de 

betreffende locatie).

Straf

De Raad is in strafzaken altijd vertegenwoordigd bij voorgeleidingen. In overleg 

kan dit overgenomen worden door de jeugdreclassering.

De Raad is vertegenwoordigd in de Raadkamer en op strafzittingen indien:

-	nadere	toelichting	volgens	de	Raad	gewenst	is;

-	de	rechter	daarom	verzoekt;

- de Raad een PIJ-maatregel of gedragsbeïnvloedende maatregel heeft   

   geadviseerd.
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4  Het Raadsdossier

4.1  Aanleggen van een dossier

Van iedere minderjarige over wie consult plaatsvindt of van wie onderzoek wordt 

ingesteld wordt sinds 2006 een kinddossier aangelegd. Dit is zowel een fysiek als 

een elektronisch dossier. Indien onderzoek plaatsvindt waarin (nog) geen met 

name te noemen minderjarige is (buitenlands kind ter adoptie BKA, screening 

pleeggezin), wordt eveneens een kinddossier aangelegd met onbekende naam. 

Indien andere kinderen in het gezin betrokken worden in het onderzoek, wordt 

ook van hen een dossier aangelegd. Voor 2006 is sprake van gezinsdossiers.

De persoonsgegevens worden aangeleverd en verwerkt conform het 

autorisatiebesluit GBA middels automatische bevraging van de Gemeentelijke 

Basisadministratie.

4.2  Inhoud dossier

Een	dossier	bevat	alle	inkomende	en	uitgaande	documenten	die	betrekking	

hebben op de minderjarige met wie de Raad bemoeienis heeft. Tevens bevat een 

dossier het contactjournaal, medische verklaringen en interne documenten, 

voorzover niet vermeld in het contactjournaal: bijvoorbeeld zittingsverslag van 

de	zittingsvertegenwoordiger,	van	de	cliënt	terugontvangen	conceptrapporten	

en telefoon- of e-mailnotities. Voorts maken rapporten van BJZ, landelijk 

werkende (gezins-)voogdij-instellingen of andere instanties deel uit van het 

dossier,	evenals	uittreksels	uit	het	register	justitiële	gegevens	en	beslissingen	van	

gerechtelijke	instanties,	een	afschrift	van	een	klacht	van	cliënt/betrokkene	en	

de beslissing op de klacht door de regiodirecteur, de klachtencommissie en de 

Nationale ombudsman.

Geen onderdeel van het dossier maken uit: 

•	 Werkaantekeningen	(geheugensteun	voor	eigen	gedachtevorming	van		 	

	 medewerker);	

•	 Testmateriaal	van	een	gedragsdeskundige	
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 Dit materiaal wordt door de gedragsdeskundige zelf bewaard en opgeborgen  

 (zie ook paragraaf 5.4 ). 

4.3  Verantwoordelijkheid

De teamleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de 

dossiers. De dagelijkse verantwoordelijkheid berust bij degene die het dossier op 

dat moment onder zich heeft. 

4.4  Schonen van dossiers

Een	dossier	is	op	elk	moment	zoveel	mogelijk	compleet.	Schonen	houdt	in	dat	

alle niet tot het dossier behorende stukken worden verwijderd uit het dossier.

Het	dossier	dient	te	worden	geschoond	na	beëindiging	van	het	onderzoek	

alvorens het in het archief wordt opgeborgen. (zie ook paragraaf 5.3.)

4.5  Gebruik van dossiers door Raadsmedewerkers

Raadsrapporten zijn beperkt in hun waarde: zij zijn tijdsgebonden en 

niet geschikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn opgemaakt. 

Raadsrapporten ouder dan één jaar worden in principe niet meer in een 

gerechtelijke procedure ingebracht. De feiten uit deze rapporten kunnen wel 

gebruikt worden bij volgende raadsonderzoeken.

Het uitlenen en opbergen van dossiers geschiedt uitsluitend door daartoe 

bevoegde medewerkers. Dossiers die zich buiten de archiefruimte bevinden, 

moeten na kantooruren in afgesloten kasten zijn opgeborgen. 

4.6  Vernietiging van dossiers

Een kinddossier wordt vernietigd wanneer het kind met wie de Raad bemoeienis 

had,	24	jaar	is	geworden,	tenzij	sprake	is	van	ontheffing/ontzetting	en/of	

adoptie. In dat geval wordt het dossier onbeperkt bewaard. 

Gezinsdossiers worden vernietigd wanneer het jongste kind 18 jaar is geworden, 

behoudens de hierna genoemde uitzonderingen: 
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•	 Gezinsdossiers	met	strafzaken,	taakstraffen	of	casusregie	worden	bewaard		

	 totdat	het	kind	de	leeftijd	van	24	jaar	bereikt;

•	 Gezinsdossiers	met	afstand	en/of	adoptie	worden	onbeperkte	tijd	bewaard;

•	 Gezinsdossiers	in	zaken	waarin	een	ontheffing/ontzetting	is	uitgesproken		

	 worden	eveneens		onbeperkte	tijd	bewaard;

•	 Kind-	en	gezinsdossiers	betreffende	gezinsonderzoeken	en	screening		 	

 pleeggezinnen waar geen minderjarige is geplaatst, worden na een termijn  

	 van	vijf	jaar	vernietigd;	

•	 Onderzoeksgegevens	van	de	gedragsdeskundige	inclusief	testmateriaal		 	

 dienen na 1 jaar vernietigd te worden of zoveel later als noodzakelijk is   

 vanwege een gerechtelijke procedure in de zaak van de minderjarige, dan wel  

	 vanwege	een	(tuchtrechtelijke)	klachtprocedure;

•	 Werkaantekeningen	dienen	uiterlijk	een	half	jaar	na	afronding	van	het		 	

 onderzoek te worden vernietigd, tenzij een klacht is ingediend, deze   

 procedure nog loopt en/of de beroepstermijn nog niet is verlopen.

4.7  Klachtdossier

Een	klachtdossier	bevat	alle	documenten	die	betrekking	hebben	op	de	

behandeling van klachten door of namens de regiodirecteur en op een eventuele 

behandeling door de klachtencommissie.

Indien een klacht is ingediend wordt zowel een kopie van de klacht en van de 

uitspraak van de regiodirecteur en/of van de klachtencommissie alsmede - 

indien van toepassing - correspondentie met de rechterlijke macht over het 

feit dat er een klacht is ingediend in het betreffende kinddossier bewaard. 

Het klachtdossier wordt bewaard bij het secretariaat van de desbetreffende 

regiodirecteur. De regiodirecteur is eindverantwoordelijk voor het klachtdossier. 

Het klachtdossier wordt vernietigd vijf jaar nadat de laatste klacht bij de 

klachtencommissie of de Nationale ombudsman is afgehandeld.

 



Kwaliteitskader 2009

25

5  Persoonsgegevens 

5.1  Inleiding

Om zijn wettelijke taken adequaat te kunnen uitoefenen dient de Raad 

persoonsgegevens te verwerken. De Wet bescherming persoonsgegevens 

(verder Wbp) geeft algemene normen, die gericht zijn op een zorgvuldige 

omgang met persoonsgegevens. In het privacy reglement van de Raad voor de 

Kinderbescherming is dit verder uitgewerkt. 

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Wbp, die 

gevoelige informatie bevatten over betrokkene (zoals iemands godsdienst of 

levensovertuiging, ras, seksueel leven, gezondheid, strafrechtelijke gegevens) 

is	in	principe	niet	toegestaan.	De	Wbp	kent	een	aantal	algemene	en	specifieke	

uitzonderingen op dit verbod. Dit betekent in het algemeen gesproken dat 

deze gegevens met terughoudendheid mogen worden verwerkt indien en 

voorzover dit voor een goede uitoefening van de wettelijke taken noodzakelijk 

is. In de meeste zaken die de Raad dient te onderzoeken is er een wettelijke 

grond voor het gebruik van deze bijzondere persoonsgegevens. Waar geen 

wettelijke uitzonderingsgrond van toepassing is en voor een goede uitoefening 

van de wettelijke taken van de Raad het gebruik van deze bijzondere gegevens 

noodzakelijk	is,	kan	ontheffing	aan	het	College	Bescherming	Persoonsgegevens	

gevraagd worden. 

5.2  Informatieverstrekking aan de cliënt/betrokkene

Een	persoon	wiens	gegevens	door	de	Raad	worden	verwerkt,	moet	kunnen	

nagaan wat er met die gegevens gebeurt. Daarom moet hij geïnformeerd worden 

dat persoonsgegevens van hem worden verzameld en verwerkt en voor welke 

doel.   

In de volgende gevallen is de Raad niet verplicht de betrokkene te informeren: 

•	 indien	betrokkene	al	op	de	hoogte	is	van	de	verwerking	van	de	gegevens;	

•	 indien	dit	noodzakelijk	is	in	het	belang	van	de	voorkoming,	opsporing	en			
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	 vervolging	van		strafbare	feiten;

•	 indien	dit	noodzakelijk	is	in	het	belang	van	de	bescherming	van	de		 	

 betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

 In het geval de Raad de gegevens niet van de betrokkene zelf heeft verkregen,  

 kan het verstrekken van informatie aan de betrokkene voorts achterwege   

 blijven: 

•	 indien	het	verstrekken	van	informatie	onmogelijk	blijkt	of	alleen	met	een			

	 onevenredige	inspanning	kan	plaatsvinden;

•	 indien	de	vastlegging	of	verstrekking	bij	of	krachtens	de	wet	is		 	 	

 voorgeschreven. 

5.3  Inzage en/of afgifte aan betrokkene

Een	betrokkene	kan	inzage/afgifte	vragen	van	op	hem	betrekking	hebbende	

dossierstukken c.q. persoonsgegevens. De teamleider moet na advies van de 

juridisch deskundige zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken 

na de dag dat het verzoek is ontvangen, een beslissing op het verzoek nemen, 

dan wel berichten dat beslist zal worden nadat derden gehoord zijn. Immers 

voordat de Raad kan beslissen op een verzoek om inzage, waartegen een 

derde bedenkingen kan hebben, stelt de Raad die derde in de gelegenheid zijn 

zienswijze naar voren te brengen, indien de informatie gegevens bevat die hem 

betreffen. 

De Raad moet zich ervan vergewissen dat degene die om informatie op grond 

van de Wbp vraagt, ook degene is over wie informatie wordt gevraagd. Indien 

de betrokkene de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, moet het verzoek 

om inzage door de wettelijk vertegenwoordiger worden gedaan. Het antwoord 

van de Raad op dit verzoek moet vervolgens ook gericht zijn aan de wettelijk 

vertegenwoordiger. 

Uitgangspunt is dat de betrokkene recht heeft op informatieverstrekking 

(inzage én afgifte) over de in dossiers van de Raad over hem of haar aanwezige 

informatie. Voorts dient betrokkene op zijn verzoek geïnformeerd te worden over 

de wijze waarop zijn persoonsgegevens digitaal zijn opgeslagen. 
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Een	verzoek	om	informatieverstrekking	kan	echter	in	een	aantal	gevallen	

worden geweigerd. Voor de Raad zijn met name de volgende gronden van 

belang: 

•	 indien	dit	noodzakelijk	is	ter	voorkoming,	opsporing	en	vervolging	

 van strafbare feiten (hieronder valt onder meer het uittreksel justitieel   

	 documentatieregister	en	processen-verbaal	van	de	politie	in	een	strafzaak);	

•	 indien	dit	noodzakelijk	is	ter	bescherming	van	de	betrokkene	of	van	de		 	

 rechten en vrijheden van anderen (bijvoorbeeld een geheim adres van de  

	 andere	ouder);	

•	 indien	de	stukken	zijn	opgemaakt	als	hoogst	persoonlijke	meningen,		 	

 bijvoorbeeld werkaantekeningen (deze stukken maken ook geen deel uit van  

	 het	Raadsdossier);

 Of een of meer van de weigeringsgronden van toepassing zijn, moet   

 per individueel geval worden beoordeeld. Hierbij dient speciale aandacht  

 geschonken te worden aan:

•	 de	belangen	van	de	minderjarige(n);

•	 bezwaren	van	andere	betrokkene/derden,	over	wie	eveneens	gegevens	zijn		

 opgenomen. 

Indien de Raad voornemens is tot afwijzing van een verzoek in het kader van 

de Wbp om gehele of gedeeltelijke inzage in en afgifte van informatie uit het 

dossier, doet hij daarvan schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan verzoeker. 

Bij (gedeeltelijke) weigering van inzage/afgifte wordt verzoeker gewezen op de 

mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen conform de Awb.

Indien de Raad voornemens is over te gaan tot inzage of afgifte ondanks bezwaar 

van een andere betrokkene/derde over wie eveneens gegevens zijn vermeld, 

wordt laatstgenoemde daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en in de 

gelegenheid gesteld binnen twee weken een voorlopige voorziening te vragen, 

alvorens tot inzage/afgifte wordt overgegaan.

Indien betrokkene inzage in een dossier wenst, moet nagegaan worden:

•	 of	alle	stukken	in	het	dossier	aanwezig	zijn,	als	de	inzage	gedurende	het		 	

	 onderzoek	plaatsvindt;	

•	 of	het	dossier	geschoond	is;
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•	 of	alle	stukken	voor	de	verzoeker	ter	inzage	zijn.	Zo	zijn	als	voorbeeld	niet	ter	

	 inzage:	processen-verbaal,	uittreksel	uit	het	register	justitiële	gegevens,			 	

 klachten of bezwaren van anderen dan betrokkene en de beslissingen   

 daarop , gevoelige stukken (zoals geheime adressen), (externe) rapportage  

 van minderjarige ouder dan 16 jaar zonder diens instemming, conceptteksten  

 van informanten, gegevens van kinderen uit een andere relatie, etc.  Steeds  

 moet men zich afvragen of de privacy van derden door de inzage/afgifte   

 geschaad kunnen worden. 

5.4  Inzage en/of afgifte aan derde

Een	persoon	over	wie	geen	gegevens	zijn	vermeld	in	de	bij	de	Raad	

berustende stukken (een derde) heeft op grond van de Wbp geen recht op 

informatie over persoonsgegevens van een ander. Aan een derde kunnen 

persoonsgegevens door de Raad alleen worden verstrekt, indien hiervoor een 

rechtvaardigingsgrond aanwezig is. Voor de Raad kunnen met name de volgende 

gronden van belang zijn: 

•	 De	betrokkene	heeft	voor	de	verstrekking	van	informatie	zijn	ondubbelzinnige	

	 toestemming	verleend;	

•	 Het	verstrekken	van	informatie	vloeit	voort	uit	een	wettelijke	plicht;	

•	 Het	verstrekken	van	informatie	is	noodzakelijk	voor	de	goede	taakuitoefening		

	 van	de	Raad;	

•	 Het	verstrekken	van	de	informatie	is	noodzakelijk	voor	de	behartiging	van		

 het gerechtvaardigd belang van de Raad of van de derde, tenzij het belang of  

 de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het  

 recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleren. 

Gelet op het doel en de uitvoering van de taken van de Raad en de door de Raad 

uit te brengen rapportages, zijn er naast de hierboven genoemde gronden enkele 

specifieke	instanties/personen	aan	wie	de	rapportage	van	de	Raad	kan	worden	

verstrekt:

 

•	 De	rechterlijke	macht	en	het	Openbaar	Ministerie	in	verband	met	adviezen,		

 rekesten en voorlichting inzake civiele en strafzaken en verslagen omtrent  
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	 uitvoering	taakstraffen;	

•	 Het	ministerie	van	Justitie,	waaronder	de	Centrale	Autoriteit,	en	het	ministerie		

	 voor	Jeugd	en	Gezin	indien	daartoe	vanuit	een	concrete	taak	reden	is;	

•	 Bureau	Jeugdzorg,	waaronder	het	AMK	en	zorgaanbieders	voor	zover	deze		

 werken in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel (waaronder ook  

	 justitiële	jeugdinrichtingen);	

•	 Bureau	Jeugdzorg/jeugdreclassering,	voor	zover	deze	werken	in	het	kader		

	 van	het	jeugdstrafrecht	(waaronder	ook	justitiële	jeugdinrichtingen),		 	

 en andere netwerkpartners in het jeugdstrafrecht, voorzover deze in het   

 verlengde van de doelstelling van de Raad werken (zoals politie, ambtenaar  

	 leerplichtzaken,	Reclassering,	en	Verslavingszorg);

•	 Externe	deskundigen,	voorzover	informatieverstrekking	aan	hen	nodig	is			

 als toelichting op een vraagstelling van de Raad om een onderzoek door een  

	 dergelijke	deskundige;	

•	 Advocaat/procureur,	voorzover	deze	voor	een	betrokkene	optreedt		 	

	 (toezending	van	actuele	en	ter	zake	doende	rapportage	is	mogelijk);	

•	 Beklaginstanties,	die	bevoegd	zijn	een	oordeel	te	geven	over	de	handelwijze	

 van de Raad, naar aanleiding van een klacht (denk aan de externe    

	 klachtencommissie,	Inspectie	Jeugdzorg	en	Nationale	ombudsman);

•	 Medewerkers	aan	wetenschappelijk	onderzoek	indien	het	wetenschappelijk		

 onderzoek is goedgekeurd door de algemeen directeur van de Raad en strikte  

 anonimiteit van de betrokkenen is gegarandeerd. 

De betrokkenen moeten van de toezending van de informatie aan derden 

op de hoogte zijn. De hierboven vermelde instantie en personen worden 

geacht zodanig zorgvuldig met de toegezonden rapportage om te gaan dat de 

bescherming van de privacy van de betrokkenen is gewaarborgd. 

Een	betrokkene	kan	inzage	in	onderzoeksgegevens	en	testmateriaal	van	

de gedragsdeskundige krijgen (ook als hij geen zelfstandig recht op inzage 

heeft) mits hij zich hierbij laat begeleiden door een gedragsdeskundige/ 

beroepsbeoefenaar. Deze gedragsdeskundige/beroepsbeoefenaar dient zich te 

legitimeren en dient dezelfde discipline te hebben als de gedragsdeskundige. 

Bovendien dient hij/zij ingeschreven te staan in een register genoemd in de Wet 



Kwaliteitskader 2009

30

BIG c.q. in het betreffende beroepsregister. Indien inzage van testmateriaal/ 

onderzoekgegevens van een gedragsdeskundige plaatsvindt, is dit alleen 

in aanwezigheid van de gedragsdeskundige. Het materiaal wordt door de 

aangewezen deskundige niet gekopieerd. 

5.5  Wijze van informatieverstrekking

Bij het verstrekken van informatie houdt de Raad rekening met de wensen 

van de verzoeker en met het belang van een vlotte voortgang van de 

werkzaamheden.

Als iemand inzage krijgt in het raadsdossier, moet er allereerst legitimatie van 

verzoeker plaatsvinden. Voorts moet steeds een raadsmedewerker bij de inzage 

aanwezig zijn en blijven. In het dossier wordt aangegeven wie op welke datum 

inzage heeft gehad. 

Als iemand afgifte van stukken vraagt, moet na legitimatie van verzoeker eerst 

nagegaan worden hoeveel pagina’s gekopieerd moeten worden. Op basis van 

het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp van 13 juni 2001 (Stb. 

2001, 305) en met in achtneming van wijzigingen van dit besluit, dient eerst een 

kostenvergoeding aan de Raad te worden overgemaakt alvorens verzoeker de 

stukken toegestuurd krijgt.

In het dossier dient te worden vermeld dat, wanneer en aan wie, welke 

informatie is verstrekt.
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6  Gedragscode en veiligheid

6.1  Code voor de Raadsmedewerker

Hieronder worden de basisverantwoordelijkheden van de raadsmedewerkers 

beschreven ten opzichte van alle personen, met wie de raadsmedewerker in zijn 

of haar functie in contact komt. Deze code is van toepassing op de uitvoering 

van de taken van de Raad. 

Voor alle raadsmedewerkers geldt het ARAR (Algemeen Rijksambtenaren 

Reglement). Daarin zijn regels (zoals bijvoorbeeld geheimhouding) opgenomen, 

waaraan de ambtenaar i.c. de raadsmedewerker zich heeft te houden. 

De Raad treedt op waar de rechten van het kind mogelijk bedreigd worden. 

Aangezien	de	contacten	van	de	Raad	ingrijpen	in	de	privacy	van	de	cliënt	en	

de belangen van het kind soms niet dezelfde zijn als de belangen van ouders/

verzorgers, gelden naast de in het ARAR genoemde regels ook een aantal 

basisprincipes	specifiek	voor	de	raadsmedewerker:

	 •	 De	raadsmedewerker	behandelt	de	cliënt	met	respect;

	 •	 De	raadsmedewerker	informeert	de	cliënt	zo	vaak	als	dat	nodig		 	

  is omtrent de aard, inhoud en voortgang van het onderzoek en de  

	 	 mogelijke	gevolgen	van	de	besluitvorming	door	de	Raad;

	 •	 De	raadsmedewerker	is	integer	en	onafhankelijk	van	partijen	en			

  stelt zich actief op om iedere vorm van een vooropgezette mening of  

	 	 schijn	van	partijdigheid	te	vermijden;

	 •	 De	raadsmedewerker	werkt	zorgvuldig	en	transparant;

	 •	 De	raadsmedewerker	is	zich	bewust	van	het	feit	dat	hij	namens	de		

  overheid optreedt en gebruikt zijn bevoegdheid alleen voor het doel  

	 	 waarvoor	die	bevoegdheid	is	gegeven;

	 •	 De	raadsmedewerker	houdt	zich	aan	afspraken;

	 •	 De	raadsmedewerker	neemt	ingrijpende	inhoudelijke	beslissingen		

	 	 niet	individueel;	

	 •	 De	raadsmedewerker	onderhoudt	zijn	professionele	deskundigheid		
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 en neemt zowel op voorstel van zijn leidinggevende als op eigen   

 initiatief deel aan relevante na- en bijscholing.

 

6.2  Naar een veilige publieke taak

Wat	de	cliënt/betrokkene	mag	verwachten	van	de	Raad	staat	in	dit	

Kwaliteitskader 2009 en in de protocollen. De Raad mag op zijn beurt 

verwachten, dat zijn publieke taak op een veilige en respectvolle wijze door zijn 

medewerkers kan worden uitgevoerd. Daartoe heeft de Raad met vele andere 

overheidsinstellingen de landelijk norm “Veilige Publieke Taak” onderschreven.

Dit betekent dat de Raad onderstreept dat zijn medewerkers bij het uitoefenen 

van zijn of haar taak niet geconfronteerd mogen worden met agressie of geweld. 

Incidenten met agressie of geweld worden geregistreerd en er wordt aangifte 

gedaan bij mogelijke schade of letsel door agressie of geweld.
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Inleiding

In dit protocol ASAA staan, in aanvulling op het Kwaliteitskader, nadere regels 

beschreven betreffende het afstand doen van een kind, de screening van een 

adoptief of pleeggezin, de adoptie van een kind en tenslotte de procedure rond 

vragen over afstamming.

Ook voor deze verschillende soorten raadscontacten is naast de Nederlandse 

wet- en regelgeving het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

leidend.

In deze categorie zaken heeft de Raad voor de Kinderbescherming veelal te 

maken met kinderen met een ander land van herkomst dan Nederland. Ten aan 

zien van die landen heeft de Nederlandse overheid (waaronder de Raad voor de 

Kinderbescherming) dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid. Deze zijn 

onder meer verwoord in de uitgangspunten bij interlandelijke adoptie.
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1  Afstand: algemeen

1.1  Juridisch kader

De	Nederlandse	wetgeving	kent	geen	specifieke	bepaling	waarin	het	afstand	

doen van een kind wordt geregeld. Onder afstand doen wordt begrepen dat 

ouders de hen bij de wet opgedragen taak (art 1:247 BW) om hun kind te 

verzorgen en op te voeden niet uitvoeren en ook niet de intentie hebben om dit 

uit	te	voeren.	Er	wordt	als	het	ware	afstand	gedaan	van	de	plicht	om	het	gezag	uit	

te oefenen.

Omdat elk kind in Nederland onder gezag moet staan, verzoekt de Raad 

aan de kinderrechter om een voorlopige gezagsvoorziening en wanneer de 

afstandsouder	bij	de	afstand	blijft	om	een	definitieve	gezagsvoorziening.

Internationale verdragen bevatten voor het doen van afstand van een kind ter 

adoptie de volgende algemene uitgangspunten: 

•	 Het	Internationaal	verdrag	inzake	de	rechten	van	het	kind	(IVRK,	art.	7)		 	

 bevat het uitgangspunt dat een kind recht heeft op een naam en, voor zover  

 mogelijk, het recht heeft zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden  

 verzorgd. IVRK art. 8 voegt hieraan toe dat verdragspartijen zich verbinden tot

 eerbiediging van het recht van het kind zijn of haar identiteit te behouden,  

 met inbegrip van nationaliteit, naam en familiebetrekking zoals wettelijke

  erkend. IVRK art. 18 schrijft voor dat beide ouders de gezamenlijke   

 verantwoordelijkheid hebben en als eerste verantwoordelijk zijn voor de   

 opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Het belang van het kind is hun   

 eerste zorg.

•	 Zowel	in	het	IVRK,	art.	21	als	het	Haags	adoptieverdrag	(HAV)	(preambule)	is

 uitdrukkelijk neergelegd dat interlandelijke adoptie pas kan worden   

 overwogen indien het kind niet in een pleeg- of adoptiegezin in het land   

 van herkomst kan worden geplaatst noch op passende wijze aldaar kan   

 worden verzorgd.

•	 Het	Haags	adoptieverdrag	(art.	4)	bepaalt	voorts	dat	toestemming	voor	een		

 voorgenomen adoptie niet mag zijn verkregen tegen betaling, of in ruil voor  
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 enige andere tegenprestatie en dat de toestemming van de moeder eerst na de  

 geboorte van het kind in alle vrijheid moet zijn gegeven. 

•	 Uit	het	Europees	Verdrag	voor	de	rechten	van	de	mens	(EVRM,	art.	2	en	art.12)		

 kan worden afgeleid dat de volwassenen geen recht hebben op een kind. Met  

 andere woorden: het belang van het kind staat centraal. 

1.2  Taken en werkwijze

Informeren BJZ

Zodra de Raad ten aanzien van het voornemen van afstand ter adoptie van een 

nog ongeboren kind een melding krijgt (van het Fiom1, VBOK2 of van een andere 

organisatie of persoon) informeert de Raad Bureau Jeugdzorg (BJZ), zodat BJZ 

een plaatsing in een neutraal-terrein-gezin kan voorbereiden. Deze plaatsing is 

bedoeld voor maximaal 3 maanden. 

Doorverwijzing naar Fiom of VBOK

Als een aanstaande ouder het voornemen tot afstand van een nog ongeboren 

kind bij de Raad kenbaar maakt, wordt die ouder in verband met de 

noodzakelijke onafhankelijke counseling verwezen naar Fiom of VBOK. 

Verzoek tot voorlopige voogdij

Zodra de Raad door Fiom/VBOK of een ziekenhuis is geïnformeerd over het 

tijdstip van geboorte start de Raad onmiddellijk een onderzoek en dient  een 

verzoek tot voorlopige voogdij in, zodra het kind is geboren. 

Privacy

De Raad neemt de privacy van het kind en die van de ouder(s) in acht en draagt 

zorg voor geheimhouding (voor zover dat noodzakelijk en mogelijk is). 

Definitieve gezagsvoorziening

Binnen de door de rechter te bepalen vervaltermijn (tot 12 weken) na de 

beschikking waarin BJZ met de voorlopige voogdij over de baby is belast, checkt 

1 Fiom: Stichting Ambulante Fiom 
2 VBOK: Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind
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de Raad of de afstand vrijwillig is. Tevens laat de Raad de afstandsverklaring door 

de betreffende ouder ondertekenen. Voorts maakt de Raad een vervolgprocedure 

om	de	definitieve	gezagsvoorziening	aanhangig	bij	de	rechter.

Selecteren aspirant-adoptiefgezinnen

Drie maanden na de geboorte van het kind is bij de Raad (veelal) duidelijk 

of de ouder(s) bij het voornemen tot afstand blijft (blijven) en daartoe een 

afstandsverklaring hebben getekend dan wel dat zij (mogelijk) terugkomen op 

het voornemen tot afstand. 

Indien ouder(s) bij het afstandsbesluit blijven, selecteert de Raad drie aspirant-

adoptiefgezinnen en organiseert overleg met Fiom/VBOK en BJZ over de 

plaatsing van het kind in het gekozen aspirant-adoptiefgezin. Bij de keuze van 

de aspirant-adoptiefouders wordt allereerst zoveel mogelijk rekening gehouden 

met	de	specifieke	behoeften	van	het	kind	en	vervolgens	voor	zover	mogelijk	met	

de eventuele wensen van de eigen ouder(s). 

De Raad neemt binnen 6 maanden na de voorlopige voogdij beschikking een 

besluit	over	(a)	de	ontheffing	van	het	gezag	van	de	afstandsouder	over	het	kind	

en	(b)	over	de	definitieve	toewijzing	van	de	voogdij.	

Intrekking beslissing tot afstand

De Raad wijst de ouder(s) en de pleegouders c.q. aspirant-adoptiefouder(s) 

erop dat de beslissing tot de afstand door de ouder(s) kan worden ingetrokken 

tot het moment dat op het adoptieverzoek van de pleegouders/aspirant-

adoptiefouder(s) door de rechter is beslist.

Indien de ouder(s) terugkomen op de afstand stelt de Raad een onderzoek in 

over of en zo ja wanneer en onder welke voorwaarden het mogelijk is dat de 

ouder(s) zelf voor het kind gaat zorgen. Indien het een minderjarige ouder 

betreft doet de Raad indien nodig een voorstel voor de voorziening in het 

gezag en rapporteert en adviseert de rechter uiterlijk binnen 6 maanden na de 

geboorte van het kind hierover. 
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Melding bij de IND

Indien het een kind betreft met een niet-Nederlandse nationaliteit, wordt dit 

gemeld aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), en zonodig aan het 

land van de nationaliteit van het kind.
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2  Afstand: vondelingen

2.1  Juridisch kader

In Nederland wordt heel af en toe (gemiddeld minder dan een keer per jaar) een 

jong kind levend en hulpeloos achtergelaten. Meestal gaat het om een erg jong 

kind, dat nog volledig afhankelijk is van de zorg van anderen. 

Het kind kan door het te vondeling leggen schade ondervinden of zelfs 

overlijden voordat iemand het opmerkt. Het als vondeling achterlaten van een 

kind levert een (acute) en ernstige bedreiging op voor de belangen van het 

kind.	Wie	een	kind	hulpeloos	achterlaat,	brengt	het	in	levensgevaar.	Een	kind	te	

vondeling leggen, is een strafbaar feit. Politie en justitie starten altijd direct een 

onderzoek om de identiteit van de ouders te achterhalen. 

Een	kind	heeft	het	recht	om	zijn	ouders	te	kennen	en	op	te	groeien	bij	zijn	eigen	

ouders (art. 7 IVRK). Vooral ook om die reden zullen politie en Justitie trachten 

de identiteit van de ouder(s) te achterhalen. 

2.2  Taken en werkwijze

Voorlopige voogdijmaatregel

Zodra de Raad van de politie of van het ziekenhuis een melding heeft ontvangen 

over het aantreffen van een vondeling, en (nog) niet bekend is wie de ouders 

zijn, vraagt de Raad zo spoedig mogelijk om een voorlopige voogdijmaatregel bij 

de rechter waarbij BJZ als voogd wordt voorgesteld.

Definitieve gezagsvoorziening

Gedurende de periode van de voorlopige voogdij start de Raad een onderzoek 

naar	het	definitieve	gezag.	Binnen	de	door	de	rechter	te	bepalen	vervaltermijn		

(tot 12 weken) na de beschikking waarin BJZ met de voorlopig voogdij over de 

vondeling	is	belast,	maakt	de	Raad	een	vervolgprocedure	voor	de	definitieve	

gezagsvoorziening aanhangig bij de rechter. In het kader van het onderzoek 

vindt overleg plaats tussen de Raad, BJZ, en indien de ouders bekend zijn, 

ook met de ouders en al dan niet met Fiom/VBOK. Hierbij is het uitgangspunt 
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dat het kind het best kan opgroeien bij zijn eigen ouders.

 

Procedure voor afstand

Indien bekend is/wordt wie de ouder(s) is/zijn en blijkt dat zij geen 

mogelijkheden zien om hun kind op te voeden, kunnen zij besluiten afstand 

te doen van hun kind. De Raad start dan de procedure voor afstand, zoals 

hierboven omschreven (in paragraaf 4.2).

Privacy

De Raad neemt de privacy van het kind en die van de eventueel achterhaalde 

ouder(s) in acht en draagt zorg voor geheimhouding (voor zover mogelijk).
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3  Afstand: draagmoederschap

3.1  Inleiding en juridisch kader

Als draagmoeder wordt aangemerkt de vrouw die zwanger is geworden met het 

voornemen een kind te baren voor een ander die het ouderlijk gezag over het 

kind wil krijgen, dan wel anderszins duurzaam de verzorging en opvoeding voor 

het kind op zich wil nemen (art. 151b lid 3 Wetboek van Strafrecht). Voor het zijn 

van draagmoeder moet het voornemen tot het doen van afstand van het kind 

aan een ander er dus al zijn vóór het ontstaan van de zwangerschap. 

In alle andere gevallen waarin geen sprake is van een voornemen vóór het 

ontstaan van de zwangerschap, maar pas tijdens de zwangerschap of na de 

bevalling het voornemen tot afstand doen van het kind ontstaat, is er sprake van 

(het uiten van de wens om) afstand (te) doen zoals beschreven in hoofdstuk 1 

met de daarbij in beginsel behorende werkwijze en voorwaarden. 

Als wensouder(s) word(t)en aangemerkt de meerderjarige(n) die met hulp van 

een draagmoeder een kind in het eigen gezin willen opnemen. 

In Nederland geldt het juridische principe “mater semper certa est” (de 

moeder is altijd zeker). Dat wil zeggen dat de draagmoeder waaruit het kind is 

geboren juridisch wordt aangemerkt als de moeder van dat kind. Indien een 

draagmoeder een kind krijgt binnen een huwelijkse relatie zijn de draagmoeder 

en haar echtgenoot de juridische ouders van het kind. In de andere gevallen 

ontstaat er alleen tussen de moeder en het kind een familierechtelijke relatie. 

Opneming alleen met schriftelijke toestemming

Indien wensouders een pleegkind (geboren uit een draagmoeder) in hun gezin 

willen opnemen dat jonger is dan 6 maanden, is voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Raad noodzakelijk (art. 1: 241 lid 3 BW). Het niet in het 

bezit hebben van een dergelijke schriftelijke toestemmingsverklaring levert een 

strafbaar feit op (art. 442a Wetboek van Strafrecht). Bij kennisname hiervan is 

uitgangspunt dat de Raad hiervan aangifte doet.
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Commercieel draagmoederschap

Het uit winstbejag bevorderen dat een kind van jonger dan zes maanden 

zonder toestemming van de Raad als pleegkind in een gezin wordt 

opgenomen is strafbaar (art 151a Wetboek van Strafrecht). Het bemiddelen 

voor draagmoederschap of het openbaar maken van gegevens dat iemand 

draagmoeder wil worden of het openbaar maken van gegevens waaruit blijkt dat 

wensouders een draagmoeder zoeken is eveneens strafbaar (art. 151b). Wanneer 

de Raad hiervan kennisneemt is het uitgangspunt dat hiervan aangifte wordt 

gedaan (conform de Richtlijn aangifte strafbare feiten).

Draagmoeder in het buitenland

Wanneer het gaat om wensouders die woonachtig zijn in Nederland en een 

draagmoeder, die in het buitenland woonachtig is en/of in het buitenland 

bevalt, is de wet- en regelgeving voor interlandelijke adoptie van toepassing. 

Het opnemen van een buitenlands kind ter adoptie in het gezin zonder 

beginseltoestemming (zie Protocol Adoptie en Screening: hoofdstuk 3.1 over 

interlandelijk adoptie) is strafbaar (art. 28 Wobka). Wanneer de Raad hiervan 

kennisneemt is het uitgangspunt dat hiervan aangifte wordt gedaan (conform de 

Richtlijn aangifte strafbare feiten).

3.2  Taken en werkwijze

3.2.1  Laag (of half) technologisch draagmoederschap

Bij laagtechnologisch draagmoederschap is de eicel van de draagmoeder door 

middel van inseminatie bevrucht met het semen, veelal van de wensvader maar 

het kan ook van een (anonieme) donor zijn. 

Het kind dat uit de zwangerschap ontstaat kan dus voor 50% van de wensouders 

zijn maar is in ieder geval een biologisch eigen kind van de draagmoeder en 

eventueel van de partner van de draagmoeder wanneer hij de verwekker is.

Doorverwijzing draagmoeder en wensouders

Indien een meerderjarige zich tot de Raad wendt met het voornemen om (laag- 

technologisch) draagmoeder te worden, verwijst de Raad door naar de FIOM 

voor nadere informatie over afstand doen en de impact daarvan op moeder en 
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kind en het belang van een open3 adoptie. 

Indien wensouders zich tot de Raad wenden met het voornemen om een kind 

op te gaan nemen met behulp van een draagmoeder, verwijst de Raad hen 

door naar de FIOM en de Stichting Adoptie Voorzieningen voor voorlichting en 

voorbereiding op het opnemen van een kind van een ander en de impact van 

het afgestaan zijn op een adoptie kind en het belang van een open adoptie. 

Indien wensouders overwegen een kind geboren uit een draagmoeder in hun 

gezin op te nemen en de Raad hiervan in kennis wordt gesteld op het moment 

dat de zwangerschap al een feit is, maar nog vóór de geboorte van het kind, en 

er niet eerder contact is geweest met de Raad, verwijst de Raad hen door naar 

de FIOM en de Stichting Adoptie Voorzieningen voor voorlichting en informatie 

zoals hiervoor genoemd. 

Verzoek tot opneming

Wanneer het kind is geboren dienen de wensouders, als zij het kind binnen 

6 maanden na de geboorte willen opnemen, hiervoor voorafgaand aan de 

opneming schriftelijk toestemming verkregen te hebben van de Raad. Tevens 

dienen zij binnen een week na opneming van een kind in hun gezin (ook als het 

kind ouder is dan 6 maanden) de afdeling bevolking van de gemeente waar het 

pleegkind verblijft schriftelijk daarvan in kennis te stellen, waarna de gemeente 

deze melding dient door te geven aan de Raad. 

Onderzoek

Wanneer de Raad het verzoek van de wensouders om toestemming tot 

opneming van het kind ontvangt, zal de Raad onderzoek instellen teneinde te 

kijken of het in het belang van het kind is dat het in het gezin van de wensouders 

wordt opgenomen.

Indien er géén sprake is van genetische verwantschap tussen het kind en de 

wensouders, zal de gewone procedure met betrekking tot het afstand gevolgd 

3 Open adoptie is een vorm van adoptie waarbij er contact blijft tussen de biologische moeder en haar kind  
   dat opgroeit bij andere ouders.
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worden. Dit betekent o.a. dat een kind alleen geplaatst wordt bij aspirant-

adoptiefouders die de voorbereiding van de stichting Adoptie Voorziening 

hebben gevolgd en die eerder een gezinsonderzoek hebben ondergaan waaruit 

gebleken is dat zij geschikt zijn voor het opnemen van een (in Nederland 

geboren)	adoptiekind.	Er	wordt	een	bedenktijd	voor	de	biologische	ouder	in	acht	

genomen van drie maanden. In het onderzoek zal ook bekeken worden of het 

mogelijk is om het kind bij de eigen ouder(s) op te laten groeien. 

Indien uit DNA blijkt dat het kind genetisch het kind van de wensvader is, zal 

in het onderzoek bekeken worden of het in het belang van het kind is dat het 

opgroeit bij de vader en zijn gezin of dat het in het belang van het kind is dat het 

opgroeit bij de biologische moeder en haar eventuele gezin. In het onderzoek 

wordt ondermeer bekeken of de wensmoeder is voorgelicht over het worden van 

adoptief moeder voor een kind van een ander. Voor wat betreft de biologische 

moeder wordt gekeken of zij onafhankelijke counseling heeft gehad over haar 

voornemen om afstand te doen. Voor zover van toepassing wordt de procedure 

met betrekking tot afstand gevolgd.

  

Opneming in het gezin zonder voorafgaande toestemming van de Raad

In geval de gemeente aan de Raad meldt dat een kind onder de zes maanden 

is opgenomen in een gezin binnen 6 maanden na de geboorte, maar door de 

Raad hiervoor vooraf geen toestemming is gegeven, doet de Raad onderzoek 

naar	deze	illegale	opneming.	Er	wordt	een	onderzoek	gestart	naar	de	

opvoedingssituatie om te bezien of een kinderbeschermingsmaatregel en 

uithuisplaatsing op zijn plaats zijn.

Voorts is uitgangspunt dat aangifte wordt gedaan van het gepleegde strafbare 

feit. 

3.2.2  Hoogtechnologisch draagmoederschap

Bij hoogtechnologisch draagmoederschap wordt gebruikt gemaakt van een eicel 

die niet de eicel is van de draagmoeder. Dat kan de eicel van de wensmoeder 

zijn, maar het kan ook de eicel zijn van een (al dan niet anonieme) eiceldonor. 

De eicel wordt via IVF bevrucht door semen, veelal van de wensvader maar het 

kan ook van een (anonieme) zaaddonor zijn. 
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Het hieruit ontstane embryo wordt geplaatst in de baarmoeder van de 

draagmoeder met het voornemen dat zij het daar uit geboren kind niet zelf gaat 

verzorgen en opvoeden. 

In het geval de eicel en zaadcel van de wensouders is, is het kind genetisch 

gezien een volledig eigen kind van de wensouders. In alle andere gevallen kan 

het voor 50% genetisch het kind zijn van de wensvader of voor 0% genetisch het 

kind zijn van de wensouders. 

 

Rol ziekenhuis of fertiliteitskliniek

Hoogtechnologisch draagmoederschap kan alleen plaatsvinden door 

IVF waardoor er altijd behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of 

infertiliteitskliniek.

Bij hoogtechnologisch draagmoederschap wordt er vanuit gegaan dat er 

gebruik wordt gemaakt van het genenmateriaal van de wensouders en dat de 

voorlichting, voorbereiding en begeleiding van zowel de draagouder(s) als de 

wensouder(s) verzorgd zijn door het ziekenhuis. 

      

De wensouders dienen aan de Raad de volgende bescheiden te overleggen: 

 - een verklaring van het ziekenhuis/IVF-kliniek dat draagmoeder 

  zwanger is van een kind dat genetisch een volledig eigen kind van  

  wensouders is. Deze verklaring moet zijn ondertekend en van een  

	 	 officiële	stempel	van	het	ziekenhuis	of	kliniek	zijn	voorzien;

 -  een verklaring waaruit blijkt dat voldaan is aan alle wettelijke 

     voorwaarden zoals opgenomen in de richtlijn hoogtechnologisch       

	 				draagmoederschap	van	de	NVOG	van	januari	1999;

 -  een verklaring dat de betrokkenen aan alle formaliteiten conform het

     protocol van het ziekenhuis hebben voldaan waaronder het   

     overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de Raad volstaan met een 

beperkt onderzoek.

In alle andere gevallen doet de Raad een uitgebreid onderzoek naar de 

voorgenomen afstand waarbij gekeken wordt of aan alle voorwaarden daarvoor 

is voldaan. Dat wil zeggen dat geen geldelijk of ander voordeel genoten wordt/
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gaat worden van de afstand van het kind, dat onafhankelijke counseling heeft 

plaatsgevonden en dat er een redelijke bedenktijd na de geboorte is voor het 

voornemen tot afstand. 

Indien wensouder(s) een kind dat jonger is dan 6 maanden zonder de vereiste 

voorafgaande toestemming van de Raad in hun gezin hebben opgenomen, 

levert dit een strafbaar feit op.  Uitgangspunt is dat aangifte wordt gedaan van 

het gepleegde strafbare feit. 

Samenvatting 

In alle gevallen van draagmoederschap wordt of een uitgebreid dan wel beperkt 

onderzoek naar de voorgenomen afstand gedaan. 

Als opneming in het wensgezin conform de formele vereisten plaatsvindt en 

er	geen	contra-indicaties	zijn,	zal	de	Raad	de	ontheffing	van	de	moeder	c.q.	de	

ouders van het gezag over het kind aanhangig maken, zulks ter voorbereiding op 

gezagstoewijzing en adoptie door de wensouders.
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 4  Uitgangspunten en juridisch kader voor adoptie 

4.1  Inleiding

In Nederland geldt het stelsel van sterke adoptie. Dit houdt in dat door adoptie 

de geadopteerde en de adoptiefouder(s) (en zijn /hun bloedverwanten) in 

familierechtelijke betrekking tot elkaar komen te staan. Tegelijkertijd houden de 

familierechtelijke betrekkingen tussen de geadopteerde en zijn oorspronkelijke 

ouder(s) en hun bloedverwanten op te bestaan. Nationale adoptie komt tot 

stand door een uitspraak van de rechter op verzoek van twee personen (binnen 

of buiten huwelijk, van gelijk of verschillend geslacht) of op verzoek van één 

persoon (1:227 BW).

Het is mogelijk om een in het buitenland geboren kind ter adoptie op te nemen 

(interlandelijke adoptie). Tevens is het mogelijk om een in Nederland geboren 

kind ter adoptie op te nemen (zie paragraaf 3.2).

Een	adoptieverzoek	wordt	alleen	toegewezen	als	aan	de	algemene	en	bijzondere	

voorwaarden die in de wet worden gesteld, is voldaan. Deze algemene en 

bijzondere voorwaarden vinden hun grondslag in de volgende verdragen, wet- 

en regelgeving:

	 •	 Verdrag	inzake	de	Rechten	van	het	Kind	(IVRK);

	 •	 Haags	adoptie	verdrag	(HAV);

	 •	 Wet	opneming	buitenlandse	kinderen	ter	adoptie	(Wobka);

	 •	 Richtlijnen	opneming	buitenlandse	kinderen	ter	adoptie	2000;	

	 •	 De	Wet	Conflictenrecht	adoptie	(WCAd	1	jan	2004;		 	 	

  conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van buitenlandse  

	 	 adopties);

	 •	 Het	Burgerlijk	wetboek	(BW)	boek	1,	Titel	12,	waar	de	algemene		

  en bijzondere voorwaarden voor adoptie zijn vermeld. 
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4.2  Uitgangspunten voor (interlandelijke) adoptie

Voor (interlandelijke) adoptie hanteert de Raad voor de Kinderbescherming de 

volgende uitgangspunten:

•	 Een	kind	heeft	recht	om	op	te	groeien	in	het	eigen	gezin.	Ouders	of	andere		

 volwassenen hebben geen recht op kinderen, maar kinderen hebben wel recht  

	 op	ouders;

•	 Wanneer	het	niet	mogelijk	blijkt	voor	een	kind	om	op	te	groeien	in	zijn	eigen		

 gezin, wordt een oplossing gezocht bij familie, een (permanent) pleeggezin  

 of adoptiegezin in het land van herkomst in de eigen cultuur. In het land van 

 herkomst dienen deze mogelijkheden te zijn onderzocht alvorens    

 interlandelijke adoptie kan worden overwogen (dit is het ultimum remedium  

 karakter van interlandelijke adoptie of ook wel het subsidiariteitsbeginsel   

	 genoemd);

•	 Het	uitgangspunt	voor	adoptie	is	het	zoeken	van	vervangende	ouders	voor		

 een kind. Daarmee ligt het accent bij de adoptieprocedures op hetgeen het  

 kind nodig heeft voor zijn ontwikkeling en dus niet op de wensen, maar op de  

 capaciteiten van de aspirant-adoptiefouders om een adoptiekind in hun gezin  

	 op	te	nemen;

•	 Met	de	adoptie	wordt	beoogd	een	kind	veiligheid	en	geborgenheid,	

 stimulering van ontwikkeling, continuïteit van relaties en juridische   

	 bescherming	binnen	een	familie	te	bieden;

•	 Een	kind	heeft	het	recht	de	eigen	ouders/afstamming	te	kennen.

•	 De	aspirant-adoptiefouders	dienen	op	een	adoptie	goed	voorbereid	te	zijn	

 en dienen daarvoor tevens geschikt en in staat te zijn bevonden. De informatie 

 die nodig is om daarover te kunnen oordelen wordt onder meer verkregen  

 door het overleggen van een  medische verklaring, het opvragen van   

	 informatie	uit	Justitiële	Documentatie	en	een	verklaring	omtrent	het	gedrag		

 van de aspirant-adoptiefouders en een evt. partner en het gezinsonderzoek  

 van de Raad. 

•	 Er	mag	bij	geen	enkele	partij	die	betrokken	is	bij	adoptie	sprake	zijn	van		 	

 ongepast geldelijk voordeel.
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4.3  Strafbaarstelling

Het opnemen van een in het buitenland geboren kind zonder dat aspirant-

adoptief ouders in het bezit zijn van een geldige beginseltoestemming is 

strafbaar	(art	2	en	28	Wobka).	Eveneens	strafbaar	is	het	opnemen	van	een	kind	

in het geval niet is voldaan aan de vereiste voorwaarden voor binnenkomst in 

Nederland (art. 8 en 28 Wobka). Zie ook art 1: 241 lid 3 Burgerlijk wetboek en art. 

442a Wetboek van Strafrecht.

 

4.4  Erkenning buitenlandse adoptie (Wet conflictenrecht adoptie)

Nederland erkent de in het buitenland uitgesproken adoptie indien:

 - een kind afkomstig is uit een land dat evenals Nederland het Haags  

	 		Adoptie	Verdrag	heeft	geratificeerd;	

 - vóór de komst naar Nederland aan alle door beide landen   

       gestelde voorwaarden is voldaan, waaronder het hebben van een  

    beginseltoestemming voor interlandelijke adoptie. 

Indien een kind afkomstig is uit een land dat niet het Haags Adoptie Verdrag 

heeft	geratificeerd	dan	wordt	de	buitenlandse-	niet	verdragsadoptie	in	

Nederland erkend wanneer de adoptie is uitgesproken door:

1.  een ter plaatse bevoegde autoriteit van de vreemde staat waar zowel   

 de adoptanten als het kind gedurende de adoptieprocedure hun gewone  

	 verblijfplaats	hadden,	of;

2.  een ter plaatse bevoegde autoriteit van de vreemde staat waar hetzij

 de adoptanten hetzij het kind in die periode hun/zijn gewone    

 verblijfplaats hadden/had én de adoptie wordt erkend in de vreemde   

 staat waar hetzij het kind hetzij de adoptanten in die periode hun/zijn  

 gewone verblijfplaats hadden/had 

Er	zijn	drie	gronden	op	basis	waarvan	erkenning	van	de	buitenlandse	adoptie	

beslissing niet plaatsvindt, namelijk als:

 - aan die buitenlandse adoptiebeslissing kennelijk geen behoorlijk  

	 	 onderzoek	of	behoorlijke	rechtspleging	is	voorafgegaan;	
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 -  in het hierboven genoemde tweede geval de adoptiebeslissing in de  

	 	 andere	betrokken	vreemde	staat	niet	is	erkend;

 -  de buitenlandse adoptiebeslissing kennelijk in strijd zou zijn met de  

  openbare orde.
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 5  Taken en werkwijze: screeningsonderzoek

5.1  Opneming buitenlands kind ter adoptie

5.1.1  Taak van de Raad

De	Raad	onderzoekt	in	opdracht	van	de	Centrale	autoriteit	van	het	Ministerie	

van Justitie of de meerderjarige(n) die een buitenlands adoptiekind in hun gezin 

wil(len) opnemen (de zogenaamde aspirant-adoptiefouder(s) en eventueel zijn 

of haar partner) daar ook geschikt voor zijn. De Raad brengt op basis van dit 

gezinsonderzoek een rapport met advies uit aan de Minister van Justitie. 

Het gezinsonderzoek van de Raad is gericht op het verkrijgen van inzicht in de 

geschiktheid van de aspirant-adoptiefouder(s) en de eventuele (huwelijkse) 

partner voor de verzorging en opvoeding van een buitenlands adoptiekind. 

In het onderzoek wordt vastgesteld welke beschermende factoren en welke 

risicofactoren voor een adoptiekind in het gezin aanwezig zijn, hoe deze 

zich tot elkaar verhouden en welke uiteindelijk de doorslag geven om de 

Minister van Justitie positief of negatief te adviseren over het verzoek om een 

beginseltoestemming te verlenen. Bij de afweging van genoemde beschermende 

factoren en risicofactoren staat het belang van het op te nemen, weliswaar nog 

onbekende, kind centraal.

Indien aspirant-adoptiefouders hebben aangegeven bereid te zijn om twee4 

adoptiekinderen tegelijk5 op te nemen en/of om een kind ouder dan 2 jaar en/

of	een	kind	met	een	specifieke	zorgbehoefte	op	te	nemen,	dient	het	onderzoek	

er tevens toe om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden die aspirant-

adoptiefouders hiertoe hebben. 

4 Een onderzoek naar de geschiktheid voor het opvoeden van drie of meer kinderen die tegelijk moeten 
worden opgenomen, wordt pas gedaan nadat hiervoor een concreet voorstel is gedaan. In dat geval wordt 
de beschikbare buitenlandse informatie over de kinderen meegenomen in het onderzoek naar de geschikt-
heid van de beoogde aspirant-adoptiefouders voor het opvoeden van die specifieke kinderen. 
5 Dit is alleen mogelijk wanneer de kinderen met elkaar verwant zijn of wanneer er tussen hen een zoda-
nige relatie bestaat dat zij bezwaarlijk gescheiden kunnen worden.
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Indien aspirant-adoptiefouders de wens te kennen hebben gegeven om een 

Nederlands kind ter adoptie op te nemen, dient het onderzoek er ook toe de 

geschiktheid van adoptiefouders hiertoe te bezien.

Zie ook  paragraaf 3.2. 

De Raad doet eveneens op verzoek van de Minister van Justitie onderzoek naar 

en geeft de Minister advies over:

 - een verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur van een   

	 	 beginseltoestemming;

 - een eventuele (voorgenomen) intrekking van een eerder afgegeven  

	 	 beginseltoestemming;

 - het afgeven van een beginseltoestemming voor de opneming van  

	 	 een	tweede	of	volgend	adoptiekind;

 - een verzoek om een aanvullend onderzoek in verband met   

  mogelijk nieuwe feiten en omstandigheden of ter verduidelijking  

	 	 van	een	eerder	uitgebracht	rapport;	

 - de afgifte van een vergunning tot verblijf voor een kind dat minder  

  dan een jaar tevoren ter adoptie is opgenomen tijdens een   

  periode waarin de aspirant-adoptiefouder(s) hun feitelijke   

	 	 verblijfplaats	in	het	buitenland	hadden;

 - verzoeken om advies van een (buitenlandse) rechter/instantie over  

  een voorgenomen adoptie van een in het buitenland geboren kind.

In de hierboven genoemde gevallen kan het onderzoek een beperkt dan wel een 

aanvullend karakter hebben. 

Bevoegdheid

In uitzondering op paragraaf 3.2.1 van het Kwaliteitskader worden de in 

dit protocol beschreven onderzoeken en contacten alleen gedaan door 

gespecialiseerde teams op de locaties: Groningen (werkgebied Friesland, 

Groningen en Drenthe), Zwolle (werkgebied Flevoland en Overijssel), Haarlem 

(werkgebied Noord-Holland en Amsterdam Gooi & Vechtstreek), Arnhem 

(werkgebied Utrecht en Gelderland), Rotterdam (werkgebied Haaglanden, Zuid-

Holland en Rotterdam), Breda (werkgebied Zeeland en Noord-Brabant West, 
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Midden & Noord), Maastricht (werkgebied Limburg).

5.1.2  Voorwaarden rond het onderzoek

De Raad start het onderzoek indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

	 •	 De	aspirant-adoptiefouder(s)	zijn	op	basis	van	de	formele	vereisten,		

	 	 zoals	gesteld	in	de	wet,	toegelaten	tot	de	adoptieprocedure;

	 •	 De	aspirant-adoptiefouder(s)	c.q.	aspirant-adoptiefouder	en		 	

  partner heeft/hebben de wettelijk verplichte voorlichting over   

	 	 adoptie	van	de	Stichting	Adoptie	Voorzieningen	(SAV)	gevolgd;

	 •	 De	aspirant-adoptiefouder(s)	c.q.	aspirant-adoptiefouder	en		 	

  partner heeft/hebben geen bezwaar gemaakt tegen het opvragen 

  door de Raad van een uittreksel uit het Justitieel     

	 	 documentatieregister;		

  De aspirant-adoptiefouder(s) c.q. aspirant-adoptiefouder en 

  partner heeft/hebben van elk van hen afzonderlijk een verklaring 

  overlegd waaruit blijkt dat zij medisch gekeurd zijn door een   

  onafhankelijk arts, die niet de eigen huisarts of een bekende (van  

  één van beide) is.

5.1.3  Opschorting van het onderzoek

Opschorting van het onderzoek met één jaar

De Raad schort het onderzoek met één jaar op, indien blijkt dat de gezinssituatie 

feitelijk is gewijzigd of binnen afzienbare tijd feitelijk gaat wijzigen, doordat:

 - in het gezin een eigen kind wordt verwacht of minder dan een jaar  

	 	 geleden	een	kind	is	geboren	of	is	overleden;	

 -  een pleegkind is opgenomen of minder dan een jaar geleden is  

  vertrokken waarbij het doel van de plaatsing langdurige6 opvang is/ 

	 	 was;	er	sprake	is	van	beëindiging	van	een	relatie,	waaronder	door		

  (echt) scheiding of overlijden van één van de partners7.

6 De opschorting van een jaar geldt niet ingeval van een kortdurende plaatsing zoals crisisopvang, week-
end- of vakantieopvang van pleegkinderen.
7 In het geval de achtergebleven aanvrager zijn/haar verzoek voor een beginseltoestemming handhaaft, 
vindt voortzetting van het onderzoek niet eerder plaats dan één jaar na de betreffende (echt)scheiding, be-
eindiging relatie of overlijden. Als ijkdatum wordt het moment van wijziging van de woon- en verblijfplaats 
in het GBA register gehanteerd.
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Opschorting van het onderzoek voor bepaalde tijd

De Raad schort het onderzoek voor een bepaalde tijd op indien blijkt dat:

	 •	 er	in	het	voorafgaande	jaar	sprake	is	geweest	van	een	miskraam	of		

	 	 vroeggeboorte;

	 •	 aspirant-adoptiefouder(s)	een	vruchtbaarheidsonderzoek	of		 	

 -behandeling ondergaan.

De Raad kan het onderzoek voor een bepaalde tijd opschorten indien blijkt dat: 

 - er in het verleden een behandeling is geweest in verband met een  

	 	 ernstige	chronische	of	levensbedreigende	ziekte;	

	 -	 de	cliënt(en)	verzoek(t)(en)	om	opschorting	van	het	onderzoek.	

Afhankelijk van de situatie wordt bepaald hoe lang het onderzoek wordt 

opgeschort	en	vanaf	welk	moment	door	de	cliënt	om	voortzetting	van	het	

onderzoek kan worden verzocht. De Raad geeft schriftelijk aan tot welke datum 

het	onderzoek	wordt	opgeschort.	Na	die	datum	heeft	de	cliënt	één	jaar	de	tijd	

om	de	Raad	te	verzoeken	het	onderzoek	voort	te	zetten.	Indien	de	cliënt	niet	

binnen twee jaar na de opschorting aan de Raad te kennen geeft het onderzoek 

voort te willen zetten, geeft de Raad het onderzoek terug aan het Ministerie 

van Justitie met reden dat geen volledig onderzoek heeft kunnen plaatsvinden 

waardoor geen onderbouwd advies kan worden uitgebracht.

5.1.4  Opneming van een kind in strijd met wettelijke regels

Indien de Raad tijdens het gezinsonderzoek kennisneemt van de situatie dat 

aspirant-adoptiefouders, in strijd met de wettelijke regels, een (buitenlands) 

kind in hun gezin hebben opgenomen, dan levert dit een strafbaar feit op. 

Uitgangspunt is dat de Raad aangifte doet van het gepleegde strafbare feit. 

Tevens	doet	de	Raad	onverwijld	melding	hiervan	aan	de	Centrale	Autoriteit	

Interlandelijke Adoptie. Afhankelijk van de situatie kan de Raad het onderzoek 

voor bepaalde tijd opschorten dan wel negatief adviseren over het verzoek om 

het verlenen van een Beginseltoestemming. 

In het geval dat een kind al illegaal in het gezin is opgenomen, zal de Raad 

een onderzoek naar de opvoedingssituatie doen om te bezien of een 

kinderbeschermingsmaatregel en uithuisplaatsing geïndiceerd zijn.
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5.1.5  Onderzoek

De Raad doet onderzoek naar de volgende vragen:

•	 Hoe	is/zijn	de	aspirant-adoptiefouder(s)	en	de	eventuele	(huwelijks-)		 	

 partner omgegaan met de wettelijk verplichte voorlichting, die zij vóór het  

 raadsonderzoek hebben ontvangen? 

•	 Is/zijn	de	aspirant-adoptiefouders	bereid	om	open	te	zijn	over	de	afstand		

 en adoptie van het kind? Dit wordt expliciet met de aspirant-adoptiefouders  

 besproken. Voor de oordeelsvorming van de Raad is het van belang te weten  

 of de aspirant-adoptiefouder(s) en de eventuele (huwelijkse) partner bereid  

 zijn het op te nemen adoptiekind zo spoedig mogelijk voor te lichten over zijn  

 identiteit en afkomst. 

•	 Is/zijn	de	aspirant-adoptiefouders	bereid	het	kind	preventief	en	curatief		 	

 gangbare medische behandelingen te laten ondergaan? De bereidverklaring  

 hiertoe wordt met de aspirant-adoptiefouders besproken, waarin de 

 consequenties ten aanzien van geloofs-of levensovertuiging een centrale   

 plaats innemen.

•	 Is	de	eventuele	partner	concreet	bereid	financiële	en	juridische		 	 	

 verantwoordelijkheid te gaan dragen (ook als de adoptiefouder iets zou   

 overkomen)? 

•	 Brengen	de	informatie	uit	de	medische	verklaring,	de	informatie	van	het	

	 Centraal	Justitieel	Documentatie	Register	(JDR)	en/of	eventueel	beschikbare		

	 informatie	over	cliënten	afkomstig	uit	het	registratiesysteem	van	de	Raad,		

 risicofactoren voor het opvoeden voor een buitenlands adoptie kind naar  

 voren? Bij de beoordeling van de informatie uit het JDR wordt overeenkomstig  

 de screening van pleeggezinnen gewerkt.   

In het onderzoek en het rapport moet in het licht van het Haags Adoptieverdrag 

ten minste aandacht worden besteed aan:

 - de identiteit van aspirant-adoptiefouder(s) en de eventuele   

	 	 (huwelijks)	partner;

 - hun persoonlijke achtergrond, waaronder geloofs- of    

	 	 levensovertuiging;	

 - gezinssituatie en medisch verleden en huidige     

	 	 gezondheidstoestand;
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	 -	 hun	sociale	milieu	en	netwerk;

	 -	 hun	beweegredenen	voor	adoptie;

	 -	 hun	geschiktheid	om	te	adopteren;

 - voor welke adoptiefkinderen zij geschikt zouden kunnen zijn   

  (eventueel oudere en/of kinderen met een medisch dossier of een  

  dossier waaruit blijkt dat extra zorg, aandacht en begeleiding nodig  

  is, en/of meer dan één kind tegelijk).

 

Daarnaast komen in ieder geval ook de volgende zaken in het onderzoek aan de 

orde: 

	 -	 de	onderlinge	relatie	van	aspirant-adoptiefouders;	

 - hoe de aspirant-adoptiefouders omgaan met problemen en   

	 	 spanningen,	waaronder	het	verwerken	van	kinderloosheid;

	 -	 de	identiteitsvorming	van	het	adoptiekind;	

	 -	 de	ideeën,	verwachtingen	en	wensen	ten	aanzien	van	het	te		 	

	 	 adopteren	kind;	

	 -	 verwachtingen	over	de	eigen	opvoedingsmogelijkheden;	

 - verwachtingen over mogelijke discriminatie van het buitenlandse  

  kind en andere bijzonderheden betreffende het kind.

Tevens dienen in het rapport duidelijk het gezinssysteem en de 

gezinsverhoudingen beschreven te worden ten behoeve van de matching van 

kind en gezin.

Alleenstaande aspirant-adoptiefouder

Bij een voornemen van adoptie door een alleenstaande zal extra aandacht 

worden besteed aan wat deze een adoptiekind kan bieden op het terrein van 

beschikbaarheid en stabiliteit. Daarnaast wordt in het onderzoek aandacht 

besteed aan het sociale netwerk waarbinnen de alleenstaande functioneert en 

wat de personen binnen dit netwerk voor zowel de aspirant-adoptiefouder als 

het toekomstige adoptiekind concreet kunnen betekenen. 

Bij adoptie door één persoon zal indien deze persoon gehuwd is of duurzaam 

samenleeft de inhoud van het onderzoek hetzelfde zijn als wanneer adoptie 

door twee gehuwden gevraagd wordt.
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Onderzoek met een beperkt of aanvullend karakter8  

Bij een onderzoek met een beperkt of aanvullend karakter gaat de Raad na of 

alle gegevens in het eerder uitgebrachte gezinsrapport nog kloppen en wordt 

onderzocht of de actuele omstandigheden risicofactoren naar voren brengen, 

die tot contra-indicaties leiden voor het eerder uitgebracht advies. Dit betekent 

ook dat aanvragers opnieuw een medische verklaring (zie paragraaf 3.1.2.) 

dienen	te	overleggen	en	dat	door	de	Raad	opnieuw	informatie	uit	het	Justitiële	

documentatieregister opgevraagd zal worden.

Opneming tweede en volgend kind

Bij een verzoek om opneming van een tweede en volgend kind onderzoekt de 

Raad naast de beschermende factoren en risicofactoren voor het eventuele 

toekomstig kind, tevens hoe de opneming van een eerder opgenomen 

adoptiekind is verlopen en hoe het adoptiekind in het gezin, ook ten aanzien 

van de reeds aanwezige kinderen, is ingegroeid. Tevens onderzoekt de Raad wat 

de opneming van een tweede of volgend kind voor het gezin en de daarin reeds 

aanwezige kinderen zal betekenen.

Bij het voornemen om te adviseren om geen beginseltoestemming te verlenen 

wordt in ieder geval een gedragsdeskundige en een juridisch deskundige 

geraadpleegd.  

Onderzoek naar aanwezigheid bijzondere omstandigheden

De Raad doet op verzoek van de Minister van Justitie onderzoek naar de 

aanwezigheid van bijzondere omstandigheden op grond van art. 5 of 8 Wobka, 

uitgaand van de Richtlijnen opneming buitenlandse kinderen ter adoptie van 1 

december 2000, artikel 3 lid 3 (Staatscourant 234), in de volgende gevallen: 

	 -	 de	opneming	van	meer	dan	één	kind	tegelijk;	

 - overschrijding van de in de wet gestelde leeftijdsgrens van aspirant- 

8 Er is sprake van een onderzoek met beperkt of aanvullend karakter in de volgende gevallen: een verzoek 
om aanpassing van het rapport nadat al beginseltoestemming (BT) is verleend, om verlenging BT, even-
tuele intrekking BT, opneming tweede of volgend kind, vragen over afgifte van een vergunning tot verblijf 
voor een kind met adoptiefouders met verblijfplaats in het buitenland, advies over voorgenomen adoptie 
na plaatsing van kind in een gezin na een in het buitenland conform alle door beide landen gevraagde 
voorwaarden.
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	 	 adoptiefouder(s);	

 - overschrijding van het maximale leeftijdsverschil van 40 jaar tussen  

	 	 aspirant-adoptiefouder(s)	en	het	te	adopteren	kind;

 - de overschrijding van de maximale leeftijdsgrens van het kind.

Wat betreft de leeftijd van aspirant-adoptiefouder(s) is het niet mogelijk 

een beroep te doen op bijzondere omstandigheden indien beide aspirant-

adoptiefouders ten tijde van het indienen van het verzoek aan de Minister 

van Justitie de leeftijd van 44 jaar hebben bereikt, of indien redelijkerwijs te 

verwachten is dat de oudste aspirant-adoptiefouder op het tijdstip van de 

beslissing over de verlening van een beginseltoestemming de leeftijd van 46 

zal	hebben	bereikt.	Een	alleenstaande	mag	ten	tijde	van	het	indienen	van	het	

verzoek de leeftijd van 44 jaar niet hebben bereikt.

De beoordeling van verzoeken van aspirant-adoptiefouder(s), waarin op het 

moment van indienen van de aanvraag sprake is van overschrijding van de 

leeftijd van 42 jaar, vindt plaats op grond van het zogenaamde ’nee-tenzij 

principe’.	Dat	wil	zeggen	dat	de	Centrale	Autoriteit	het	verzoek	afwijst	tenzij	

sprake is van bijzondere omstandigheden (zie art. 2 lid 2 van de Richtlijnen 

opneming buitenlandse kinderen ter adoptie). Dit geldt ook voor de opneming 

van een tweede of volgend kind als één of beide adoptiefouders ten tijde van het 

verzoek om opneming van een tweede of volgend kind de leeftijd van 42 (en nog 

niet	van	44	jaar)	heeft	bereikt.	De	Centrale	Autoriteit	kan	aan	de	Raad	vragen	om	

onderzoek te doen of er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Bij de start van het onderzoek stelt een gedragsdeskundige van de Raad een 

zogenaamd	IBO-profiel	(Instrumentarium	Bijzondere	Omstandigheden)	op	met	

behulp van psychologische vragenlijsten. Aan de hand van de door de aspirant-

adoptiefouder(s) ingevulde vragenlijsten worden mogelijke risico’s voor de 

opneming van een ouder kind en/of adoptiekind met een 

specifieke	zorgbehoefte	(zogenaamd	special	need	kind)	afgeleid.	De	

zogenaamde risico- en beschermende factoren worden tegen elkaar afgewogen 

op grond van het nee-tenzij principe. 

Vanwege het hiervoor genoemde vereiste leeftijdsverschil tussen aspirant-
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adoptiefouder(s) en het kind, van maximaal 40 jaar, gaat het in deze gevallen, 

behoudens bijzondere omstandigheden, om kinderen van 2 jaar of ouder. Zie 

ook de hierboven genoemde Richtlijnen opneming buitenlandse kinderen ter 

adoptie.

5.1.6  Rapportage

Voor wat betreft de inhoud van de rapportage zie paragraaf 3.3 van het 

Kwaliteitskader. 

Voor de afgifte van de gezinsrapportage inzake adoptie gelden aanvullende 

regels:

•	 Alle	rapporten	met	betrekking	tot	onderzoeken	i.v.m.	het	opnemen	van	een		

 buitenlands kind ter adoptie worden op grond van de Wobka (art. 5) door de  

 Raad niet afgegeven aan aspirant-adoptiefouders, ook niet in conceptvorm. 

•	 Voor	zover	een	gedragsdeskundige	van	de	Raad	een	zelfstandig	onderdeel	van	

 de rapportage heeft verzorgd, is deze zelf verantwoordelijk voor de bespreking  

 hiervan. Voor zover de gedragsdeskundige onderzoek heeft gedaan naar 

 bijzondere omstandigheden kunnen de interpretaties van dit onderzoek 

 worden afgegeven.

•	 Het	rapport	wordt	in	conceptvorm	met	aspirant-adoptiefouders	besproken.	

 Voor zover mogelijk9  worden de opmerkingen daarbij in het rapport verwerkt.

•	 Alvorens	het	definitieve	gezinsrapport	aan	het	Ministerie	van	Justitie	wordt	

 verstuurd, stelt de Raad de aspirant-adoptiefouders in de gelegenheid binnen 

	 twee	weken	het	rapport	in	te	zien	teneinde	te	kunnen	verifiëren	of	en	op	

	 welke	wijze	het	commentaar	op	het	conceptrapport	in	het	definitieve	rapport	

 is verwerkt.

•	 Het	definitieve	gezinsrapport	wordt	door	het	Ministerie	van	Justitie		 	

 doorgestuurd aan de vergunninghouder. Indien de Raad negatief adviseert en 

 het Ministerie van Justitie op grond daarvan geen beginseltoestemming 

 verleent, kan (op schriftelijk verzoek van de aspirant-adoptiefouders) afgifte  

 van de rapportage uitsluitend plaatsvinden door het Ministerie van Justitie.

9 Feitelijke onjuistheden in de passage van de betreffende cliënt/betrokkene worden zonodig gewijzigd; 
voor het overige wordt de reactie aan het eind van het rapport verwerkt dan wel als bijlage aan het rapport 
toegevoegd. 
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5.2  Opneming in Nederland geboren kind ter adoptie

5.2.1  Taak van de Raad

De Raad voor de Kinderbescherming heeft als taak om te beoordelen of aspirant-

adoptief ouders geschikt zijn voor het opnemen van een in Nederland geboren 

kind dat voor adoptie in aanmerking komt. 

Aan aspirant-adoptiefouders, die een in Nederland geboren kind ter adoptie 

wensen op te nemen, worden door de Raad dezelfde formele voorwaarden 

gesteld als aan aspirant-adoptiefouders die een kind uit het buitenland 

wensen	op	te	nemen;	met	dien	verstande	dat	voor	de	leeftijd	van	de	aspirant-

adoptiefouders en eventuele partner een maximale leeftijd van 41 jaar geldt ten 

tijde van de plaatsing van het kind. 

5.2.2  Werkwijze en onderzoek

Indien in Nederland een kind wordt geboren en de ouder(s) na de geboorte 

aangeven te overwegen het kind niet zelf op te voeden en te verzorgen of 

indien een kind langs andere weg voor adoptie in aanmerking komt, worden 

aspirant-adoptiefouder(s) geselecteerd die reeds het onderzoek voor opneming 

van een buitenlands kind ter adoptie positief hebben doorlopen en over wie 

een aantekening is gemaakt, dat zij geschikt en bereid zijn een in Nederland 

afgestaan kind te adopteren. 

Het onderzoek heeft dezelfde inhoud als het screeningsonderzoek dat wordt 

verricht bij de wens tot opneming van een buitenlands kind ter adoptie. 

De Raad heeft met de in aanmerking komende aspirant-adoptiefouder(s) een 

aanvullend	contact	over	de	specifieke	punten	van	het	opnemen	van	een	in	

Nederland geboren kind. 

Dit betreft onder andere:

 - het begrip kunnen hebben voor de afstandsmotieven van in Nederland 

	 		wonende	ouders;	

 - het kunnen omgaan met de nabijheid van die ouder(s), hetgeen kan 

    betekenen dat er contact blijft tussen het kind en diens ouder(s) en   

				 			eventuele	familie	(een	zogenaamde	open	adoptie);	

 - het (desgevraagd) regelmatig verstrekken van informatie over het   
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	 			kind	aan	de	ouder(s);	de	bereidheid	van	aspirant-adoptiefouder(s)		 	

    daartoe is noodzakelijk.

Daarnaast wordt onderzocht of de aspirant-adoptiefouder(s) om kunnen gaan 

met de onzekerheid dat de ouder(s) nog op hun voornemen tot afstand terug 

kunnen komen, terwijl het kind al wel als pleegkind in het gezin van de aspirant-

adoptiefouders verblijft. 

De Raad wijst tijdens het gezinsonderzoek de pleegouders c.q. aspirant-

adoptiefouder(s) erop dat de toestemming tot adoptie door de ouder(s) 

kan worden ingetrokken tot het moment dat op het adoptieverzoek van de 

pleegouders/aspirant-adoptiefouder(s) door de rechter is beslist.

5.3  Opneming Nederlands pleegkind

Alle pleeggezinnen die in verband met de plaatsing van een minderjarige in hun 

gezin pleegzorgvergoeding ontvangen in het kader van de Wet op de jeugdzorg, 

moeten over een door de Raad afgegeven ‘Verklaring van geen bezwaar’ 

beschikken. Deze verklaring wordt aangevraagd door een voorziening voor 

pleegzorg. De aanvrager informeert de aspirant-pleegouders hierover.

Deze	justitiële	screening	gaat	vooraf	aan	het	pleegouderonderzoek	door	de	

voorziening voor pleegzorg die beoordeelt of een pleeggezin geschikt is om een 

pleegkind te verzorgen en op te voeden.

5.3.1  Taak van de Raad

De Raad onderzoekt of er sprake is van bezwarende feiten of omstandigheden 

die het afgeven van een Verklaring van geen bezwaar in de weg staan.

5.3.2  Werkwijze

Via de voorziening voor pleegzorg ontvangt de Raad, in wiens arrondissement 

de aspirant pleegouders wonen, de schriftelijke toestemming van de aspirant-

pleegouders en van alle op dat adres inwonenden vanaf 12 jaar om gegevens uit 

het justitieel documentatieregister op te vragen.



Protocol ASAA 2009

32

Opvragen en raadplegen gegevens

•	 De	Raad	beziet	allereerst	of	de	gegevens	uit	de	Gemeentelijke	Basis		 	

 Administratie overeenstemmen met de door de aspirant-pleegouders en de  

 inwonenden verstrekte gegevens. 

•	 Daarna	raadpleegt	de	Raad	het	eigen	archief	–	en	indien	aspirant-		 	

 pleegouders binnen 5 jaar vanuit een ander arrondissement zijn verhuisd  

 ook het dossier van de locatie van de toenmalige woonplaats van de aspirant- 

 pleegouders.

•	 De	Raad	vraagt	de	gegevens	op	uit	het	justitieel	documentatieregister.

Afweging

Vervolgens moet worden afgewogen of er redenen zijn die een afgifte van 

een Verklaring in de weg staan. Bedoelde verklaring wordt afgegeven tenzij 

de ingewonnen informatie duidt op zodanige gedragingen, mentaliteit of 

omstandigheden van (één van) de aspirant-pleegouders, andere gezinsleden of 

bewoners, dat plaatsing van een pleegkind een gevaar voor het welzijn van deze 

minderjarige zou opleveren. Dit gevaar is in beginsel aanwezig indien er sprake 

is geweest van:

 - eerdere contacten van de Raad met het beoogde pleeggezin in   

	 	 verzorgings-	of	opvoedingsproblematiek;

 - een strafrechtelijke afdoening inzake geweldsdelicten, ernstige   

	 	 vermogensdelicten	en	oplichtingsmisdrijven;

 - strafrechtelijke afdoeningen inzake overtredingen van zodanige aard  

  en /of frequentie dat hieruit een gering verantwoordelijkheidsbesef  

	 	 blijkt;

 - zaken, ook als deze geseponeerd zijn, die aanleiding geven 

  tot mogelijke bijzondere risico’s zoals verdenking van    

	 	 zedenmisdrijven	of	kindermishandeling;

Bij een strafrechtelijke afdoening inzake zedendelict of kindermishandeling 

wordt de afgifte van een Verklaring van geen bezwaar altijd geweigerd.

Weigering afgifte Verklaring van geen bezwaar

Indien de Raad voornemens is de afgifte van een Verklaring van geen bezwaar te 

weigeren, nodigt de Raad de aspirant-pleegouders uit om toelichting te geven 

en /of aanvullende informatie te vragen. De gegeven informatie kan leiden tot 
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wijziging van het voornemen tot weigering van de afgifte van de Verklaring van 

geen bezwaar dan wel tot het afgeven van de Verklaring van geen bezwaar welke 

enkel	betrekking	heeft	tot	de	plaatsing	van	een	specifiek	kind.	

Bij een weigering van afgifte van een Verklaring van geen bezwaar worden de 

aspirant-pleegouders in de gelegenheid gesteld om hun verzoek in te trekken en 

de Raad daarover binnen 14 dagen te berichten. 

Indien de aspirant- pleegouders hun verzoek niet intrekken, ontvangt de 

voorziening voor pleegzorg mededeling van het niet verstrekken van een 

Verklaring van geen bezwaar, zonder dat op de inhoud van het justitieel 

documentatieregister wordt ingegaan. De aspirant- pleegouders ontvangen een 

gemotiveerd besluit met de mededeling dat zij de mogelijkheid hebben bezwaar 

aan te tekenen.

Ingeval pleegouders hun verzoek wel intrekken, wordt hiervan ook mededeling 

gedaan aan de voorziening voor pleegzorg.

Onderzoekstermijn

Indien de zaak op stukken afgedaan kan worden, wordt het onderzoek 

afgesloten binnen 4 weken vanaf de ontvangst van het betreffende verzoek.

Deze termijn bedraagt 8 weken indien contact met de aspirant-pleegouders 

noodzakelijk is.

Indien een pleeggezin voor een periode van twee jaar of langer niet feitelijk als 

pleeggezin heeft gefunctioneerd, dient een nieuwe Verklaring van geen bezwaar 

bij de Raad te worden aangevraagd. Als er een persoon in het pleeggezin gaat 

inwonen, nadat de verklaring is afgegeven en deze persoon nog niet is justitieel 

gescreened, moet er voor deze persoon ook een verklaring van geen bezwaar 

aangevraagd worden.
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5.4  Advisering aan een rechter of buitenlandse instantie

5.4.1  Taak en werkwijze

Op verzoek van een Nederlandse of buitenlandse10 rechter stelt de Raad een 

onderzoek in en brengt advies uit over een verzoek tot adoptie. Bijvoorbeeld 

indien de partner van één van de ouders van het kind dit kind wil adopteren. De 

Raad onderzoekt of de verzochte adoptie in het belang van het kind is. In zijn 

advies neemt de Raad mee of aan de wettelijke bepalingen is voldaan (art. 1:227 

en 228 BW).

5.4.2  Onderzoek

In het onderzoek door de Raad wordt aandacht besteed aan de vraag of het kind 

legaal in het gezin is opgenomen. Voorts wordt bekeken of het kind is of wordt 

voorgelicht door de adoptiefouder en zijn of haar partner over zijn identiteit en 

zijn biologische afkomst. Tevens wordt aandacht besteed aan de relatie tussen 

het kind en de ouder-niet-gezagsdrager (eventuele omgangsregeling).

Indien het kind op het tijdstip van de adoptie omgang heeft met de ouder-niet-

gezagsdrager, ten aanzien van wie de familierechtelijke betrekkingen met het 

kind ophouden te bestaan, kan de rechter bepalen dat zij gerechtigd blijven tot 

omgang met elkaar(1:229 BW).

 

10 Het betreft hier ondermeer de postplacement onderzoeken op verzoek van een buitenlandse rechter of 
andere buitenlandse autoriteit.
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6  Afstammingsvragen

6.1  Juridisch kader

Artikel 7 IVRK bevat het recht van een kind om te weten van wie het afstamt. 

Artikel 8 van dit verdrag legt aan de overheid de verplichting op om er voor te 

zorgen	dat	dit	recht	geëerbiedigd	kan	worden.	

De bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn van toepassing.

6.2  Taken en werkwijze

De Raad onderscheidt twee typen verzoeken, namelijk:

1.	verzoeken	om	informatie;	

2. verzoeken om bemiddeling.

Beide soorten verzoeken kunnen afkomstig zijn van (afstands-)ouders, en van 

kinderen (al dan niet geadopteerd) en adoptief- of pleegouders.

ad	1.	Een	verzoek	om	informatie uit eventueel bij de Raad aanwezige 

documenten over het kind, de adoptief- of pleegouders en de (afstands-) 

ouder(s).

Voor een kind geldt dat hij recht heeft te weten van wie hij afstamt. Dit betekent 

echter niet dat hij zonder meer inzage in of afgifte van alle eventueel aanwezige 

informatie krijgt.

De Raad past bij een dergelijk verzoek de uitgangspunten van de Wet 

bescherming persoonsgegevens toe.

ad	2.	Een	verzoek	om	bemiddeling kan betreffen:

 - informatie over het kind, de adoptief- of pleegouders en de    

				 			(afstands-)ouders	welke	niet	bij	de	Raad	berust;

 - de wens van de (afstands-)ouder(s) om in contact te komen met het 

    kind of de wens van het kind om in contact te komen met de (afstands-) 

    ouder(s).

De Raad zal, voor zover deze verzoeken niet verwezen zijn naar Fiom, een 

gesprek hebben met de verzoeker voor toelichting op het verzoek. Wanneer 

de Raad besluit om hieraan mee te werken, zal de Raad op zorgvuldige wijze 
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pogingen doen om in contact te komen met het kind c.q. de ouder(s) teneinde te 

kunnen bemiddelen ten aanzien van het verzoek om informatie of contact.
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1  Inleiding

De Raad voor de Kinderbescherming is op grond van wet- en regelgeving 

gelegitimeerd om onderzoek te doen naar een verzorgings- of 

opvoedingssituatie wanneer er sprake is van een (vermoedelijke) schending van 

het fundamentele recht van een minderjarige op een gezonde en evenwichtige 

ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid. De Raad kan dat ook doen als 

betrokkenen daarom niet zelf hebben gevraagd of dat zelf niet wensen. Indien 

de situatie van de minderjarige daartoe aanleiding geeft, zal de Raad de rechter 

verzoeken een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken. 

De	Raad	is	een	tweede-lijnsorganisatie;	dit	betekent	dat	de	Raad	hoofdzakelijk	

wordt ingeschakeld op verzoek van Bureau Jeugdzorg (BJZ) of  het Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Bij uitzondering – met name ingeval 

van acute en ernstige crisissituaties – treedt de Raad op naar aanleiding van een 

melding van derden, niet zijnde BJZ/ AMK.

Ook in het geval dat het kind nog niet is geboren en de situatie van de 

aanstaande moeder maakt dat het nog ongeboren kind ernstig gevaar loopt, kan 

de Raad een onderzoek naar een kinderbeschermingsmaatregel instellen. 

De Raad kan tijdens een onderzoek, niet zijnde een beschermingsonderzoek, 

het aangevangen onderzoek uitbreiden met een beschermingsonderzoek 

indien een zodanige opvoedingsproblematiek vermoed wordt, dat een 

kinderbeschermingsmaatregel overwogen moet worden. 

Tenslotte toetst de Raad de besluiten van BJZ tot niet-verlenging dan wel 

beëindiging	van	een	ondertoezichtstelling	of	een	uithuisplaatsing	en,	indien	

daartoe aanleiding bestaat, zal de Raad een verzoek tot verlenging van de 

ondertoezichtstelling of de machtiging uithuisplaatsing indienen.

Eerst	zal	hieronder	de	voor	alle	beschermingszaken	geldende	regelingen	

vermeld	worden,	vervolgens	zullen	in	de	bijlage	een	aantal	specifieke	zaken	aan	

de orde komen. Dit protocol heeft een voorlopig karakter. De ontwikkelingen 

in het kader van Beter Beschermd/Anders Werken zijn nog niet volledig 

uitgekristalliseerd, terwijl in 2010 nieuwe kinderbeschermingswetgeving van 

kracht wordt. Daartoe zal dit protocol begin 2010 worden aangepast. 
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2  Juridisch kader 

De kinderbeschermingsmaatregelen die door de Raad voor de 

Kinderbescherming kunnen worden verzocht, zijn:

	 -	Ondertoezichtstelling	(zie	paragraaf	2.1);	

	 -	Ontheffing/	ontzetting	(zie	paragraaf	2.2);	

 - Voorlopige maatregelen (zie paragraaf 2.3).

2.1  Ondertoezichtstelling (OTS)

De Raad zal de kinderrechter verzoeken een minderjarige onder toezicht van 

BJZ te stellen voor maximaal een jaar, indien deze minderjarige ernstig in zijn 

of haar ontwikkeling wordt bedreigd en andere middelen ter afwending van 

deze bedreiging hebben gefaald of naar is te voorzien zullen falen. (BW1:254). 

Daarbij kan de Raad de kinderrechter verzoeken BJZ te machtigen om de 

minderjarige tevens voor de duur van maximaal een jaar uit huis te plaatsen, 

indien dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van 

de minderjarige dan wel tot onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke 

gesteldheid (BW 1: 261). 

Het doel van de ondertoezichtstelling is om een oplossing te vinden voor de 

problemen die de ontwikkeling van een kind bedreigen. Daartoe stelt BJZ een 

hulpverleningsplan op. Bij een uithuisplaatsing dient periodiek de mogelijkheid 

van een thuisplaatsing van de minderjarige bezien te worden. 

Op verzoek van BJZ of de Raad kan de kinderrechter bij voortduring van de 

gronden, die tot een ondertoezichtstelling/ machtiging uithuisplaatsing leiden, 

de ondertoezichtstelling en eventueel de machtiging uithuisplaatsing met 

maximaal een jaar verlengen.

2.1.1  Adviestaak n.a.v. verzoek tot OTS en tijdens OTS 

Een	(pleeg-)ouder	of	de	Officier	van	Justitie	kan	een	verzoek	tot	

ondertoezichtstelling bij de kinderrechter indienen. Indien er een 

ondertoezichtstelling loopt, kunnen zowel ouders als BJZ een verzoek tot 

vervanging van de gezinsvoogdij-instelling, een verzoek tot tussentijdse 
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opheffing	dan	wel	verlenging	van	de	ondertoezichtstelling	bij	de	kinderrechter	

indienen. Voorts kan BJZ (en niet de ouder) een verzoek tot machtiging 

uithuisplaatsing of een verzoek vervangende toestemming voor medische 

behandeling aan de kinderrechter richten. 

In dit soort gevallen kan de kinderrechter de Raad vragen om onderzoek en 

advies. 

2.2  Ontheffing/ ontzetting

Indien het belang van het kind zich daar niet tegen verzet, kan de Raad evenals 

de	Officier	van	Justitie	de	rechtbank	verzoeken	een	ouder	te	ontheffen	van	het	

gezag, indien er sprake van is dat de ouder(s) ongeschikt of onmachtig is (zijn) 

zijn of haar plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen. (BW 1: 266)

In	beginsel	wordt	de	ontheffing	niet	uitgesproken	indien	een	ouder	zich	

hiertegen verzet. De wet (BW 1:268) vermeldt een viertal uitzonderingen hierop. 

De belangrijkste uitzondering hierop luidt dat, indien de ondertoezichtstelling 

onvoldoende is gebleken om de ernstige bedreiging in de ontwikkeling van het 

kind af te wenden, de ouders gedwongen ontheven kunnen worden van het 

ouderlijk gezag na zes maanden ondertoezichtstelling of na achttien maanden 

indien het kind in het kader van een ondertoezichtstelling uit huis is geplaatst.   

Indien (een) ouder(s) zich verwijtbaar misdraagt tegenover het kind (BW 1:269), 

kan	deze	ouder	op	verzoek	van	de	Raad,	de	Officier	van	Justitie,	de	andere	ouder	

en familieleden tot en met de vierde graad, door de rechtbank ontzet worden 

uit het ouderlijk gezag indien dit in het belang van het kind noodzakelijk wordt 

geacht. BJZ en/of pleegouders (na een terecht ingeroepen blokkaderecht) 

kunnen de Raad vragen een onderzoek in te stellen naar de noodzaak of 

wenselijkheid	van	een	(gedwongen)	ontheffing	of	ontzetting.

Indien	de	ontheffing	dan	wel	ontzetting	door	de	rechtbank	wordt	uitgesproken,	

komt	het	gezag	open	te	staan;	daarom	dient	reeds	in	het	onderzoek,	wanneer	de	

minderjarige in een pleeggezin verblijft, nadrukkelijk te worden nagegaan of de 

pleegouders met de voogdij belast kunnen worden. Indien de pleegouders met 
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de voogdij belast willen worden en daartegen geen bezwaren zijn, verzoekt de 

Raad de pleegouders met de voogdij te belasten. 

Wanneer de pleegouders naar de mening van de Raad (nog) niet met de voogdij 

belast kunnen worden, wordt de motivering hiervan in het rapport of journaal 

opgenomen. In dat geval adviseert de Raad de voogdij aan BJZ op te dragen.

2.3  Voorlopige maatregelen 

2.3.1  Voorlopige ondertoezichtstelling

Indien een kind ernstig en onmiddellijk gevaar loopt, moet het kind snel uit huis 

geplaatst kunnen worden. In dat geval kan de Raad de kinderrechter verzoeken 

de ondertoezichtstelling met onmiddellijke ingang reeds voorlopig voor de 

duur van maximaal drie maanden uit te spreken en BJZ te machtigen om de 

minderjarige uit huis te plaatsen. (BW 1:255) 

2.3.2  Voorlopige voogdij 

Op	grond	van	feiten	die	tot	ontzetting	of	gedwongen	ontheffing	van	een	ouder	

kunnen	leiden,	dan	wel	hangende	een	geding	tot	ontzetting	of	ontheffing,	

kan de rechter op verzoek van de Raad of op verzoek van het OM, de ouder(s) 

of voogd(en), indien dit dringend en onverwijld noodzakelijk is, geheel of 

gedeeltelijk in de uitoefening van het gezag schorsen (BW1:271/272). Als een 

schorsing van het gezag ertoe leidt dat een vacuüm in de gezagsuitoefening 

ontstaat, belast de rechter BJZ met de voorlopige voogdij over het kind. 

De	voorlopige	voogdij	vervalt	als	niet	binnen	6	weken	een	verzoek	tot	ontheffing	

of ontzetting bij de rechtbank is ingediend. De Raad kan de kinderrechter vragen 

deze zogenaamde vervaltermijn op 12 weken te stellen. 

De kinderrechter kan ook een voorlopige voogdij uitspreken, indien dit dringend 

en onverwijld noodzakelijk is, ingeval van ontbrekend gezag of van niet-

uitoefenen van gezag (BW 1:241). Ook hier geldt een wettelijke vervaltermijn van 

6 weken, waarbij de Raad de kinderrechter kan vragen de vervaltermijn op 12 

weken te stellen. Binnen deze termijn dient de Raad er zorg voor te dragen dat 

een gezagsvoorziening wordt verzocht.
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3  Werkwijze

3.1  Intake

3.1.1  Inleiding

Aangezien de Raad een tweedelijnsorganisatie is, dient  een mogelijk 

zorgelijke situatie van een minderjarige allereerst bij BJZ/AMK te worden 

gemeld. Als BJZ/AMK van oordeel is dat sprake is van een situatie, die een 

kinderbeschermingsmaatregel gewenst/noodzakelijk maakt, verzoekt BJZ/AMK 

de Raad in het casusoverleg bescherming (dit is het overleg van de Raad met 

BJZ/AMK) om onderzoek voor een mogelijke kinderbeschermingsmaatregel. 

Zonodig zal de Raad nadere informatie van BJZ/AMK vragen. 

De Raad zal in een acute, levensbedreigende situaties van een minderjarige 

een melding rechtstreeks in ontvangst nemen, beoordelen en een onderzoek 

instellen.

Voorts breidt de Raad een raadsonderzoek in een andere categorie uit met een 

beschermingsonderzoek als in dat onderzoek sprake is van een bedreigende 

situatie van een minderjarige en een kinderbeschermings-maatregel overwogen 

moet worden (zie ook Kwaliteitskader paragraaf 3.2). 

Tenslotte kan de Raad door derden ook gevraagd worden om consult of 

andersoortige informatie. 

3.1.2  Kwaliteitseisen ten aanzien van de intakewerkzaamheden

Intake vindt allereerst plaats in het casusoverleg bescherming door een 

raadsmedewerker	met	specifieke	kennis	en	vaardigheden	(zoals	juridische	

kennis, kennis van de sociale kaart, inzicht in de samenwerkingsrelaties en 

netwerken in de regio, vaardigheden met betrekking tot de consultfunctie).

Besluitvorming om een onderzoek in te stellen vindt plaats in het casusoverleg 

bescherming	door	hiervoor	genoemde	raadsmedewerker.	Een	besluit	om	geen	

onderzoek in te stellen dient door minimaal twee raadsmedewerkers genomen 

te worden. De teamleider is eindverantwoordelijk. 
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Zo nodig wordt de gedragsdeskundige of de juridische deskundige betrokken in 

deze besluitvorming.

Indien de Raad een onderzoek in een andere categorie uitbreidt met een 

beschermingsonderzoek, dan wel in een acute levensbedreigende situatie van 

een minderjarige de melding rechtstreeks in onderzoek neemt, dient de Raad 

BJZ/AMK, op grond van de Wet op de Jeugdzorg, onmiddellijk in kennis te 

stellen van het onderzoek door de Raad.

3.2  Onderzoek

In paragraaf 3.2 en 3.3 van het Kwaliteitskader staat aangegeven waaraan een 

onderzoek dient te voldoen. Voorts dient de Raad zich bij de start van het 

onderzoek ervan te vergewissen dat er afspraken gemaakt  zijn over de wijze 

waarop de hulpverlening aan het gezin tijdens het raadsonderzoek plaatsvindt, 

wie daarbij het aanspreekpunt is en op welke wijze afstemming met de Raad 

plaats vindt. Indien er geen afspraken zijn, dient de Raad er voor te zorgen dat er 

alsnog dergelijke afspraken komen. 

Aanvullend aan bovenstaande dient in het beschermingsonderzoek aan de orde 

te komen:

 - de ernst van de bedreiging van de minderjarige(n) (niet alleen de directe  

	 	 aanleiding/	symptomen	maar	ook	de	onderliggende	problematiek);

 - het gezinspatroon met zowel de beschermende als de risicofactoren van  

	 	 het	gezin;	

 - het persoonlijk functioneren van de ouder(s) en/of verzorger(s) en van  

	 	 de	minderjarige(n);

	 -	 de	ontwikkelingsfase	waarin	de	minderjarige	zich	bevindt;	

	 -	 de	opvoedingsmogelijkheden	van	de	ouder(s)	en/of	verzorger(s);	

 - indien het zich voordoet, de mogelijkheden ten aanzien van    

  hulpverlening, de eventuele hulpverleningsgeschiedenis (inclusief de  

  eventueel behaalde resultaten) en de toekomstverwachtingen. 

Binnen een multidisciplinair overleg worden de onderzoeksvragen vastgesteld, 

op basis van de melding/het verzoek om onderzoek met eventuele bijgevoegde 
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stukken en de inhoud van het eventueel bij de Raad aanwezige dossier van het 

gezin of van de andere kinderen. 

Als vrijwillige hulpverlening tot de mogelijkheden behoort, zorgt de 

raadsonderzoeker	voor	de	verwijzing	van	de	cliënt	naar	BJZ	en	maakt	hierover	

afspraken	met	BJZ	en	cliënt.	Wanneer	verwijzing	naar	vrijwillige	hulpverlening	

niet tot de mogelijkheden behoort en hulpverlening wel noodzakelijk is, wordt 

een kinderbeschermingsmaatregel overwogen. 

Bij de besluitvorming hierover wordt de gedragsdeskundige en indien 

voorgeschreven (Kwaliteitskader paragraaf 3.2.) de juridisch deskundige  

betrokken. De te vragen maatregel en de consequenties ervan worden met 

betrokkenen besproken. De ouders en/of verzorgers worden geïnformeerd dat 

zij	kunnen	opteren	voor	een	(gezins-)voogd	met	een	specifieke	godsdienstige	of	

levensbeschouwelijke overtuiging dan wel een (gezins-) voogd die deskundig is 

in hulpverlening aan gehandicapte kinderen. 

Indien een bij het onderzoek betrokken informant een professionele bemoeienis 

met het kind houdt, dient de informant geïnformeerd te worden over de 

uitkomst van het onderzoek.

Nadat een kinderbeschermingsmaatregel door de rechter is uitgesproken zal de 

raadsonderzoeker, indien dit niet reeds is geschied, de zaak inhoudelijk aan BJZ 

overdragen. 

3.3  Rapportage

Verwezen	wordt	naar	Kwaliteitskader	paragraaf	3.3;	in	ieder	geval	moet	

gemotiveerd worden als de andere minderjarigen in het gezin niet in het 

onderzoek betrokken zijn.

3.4  Toetsende taak

Nadat de kinderrechter een ondertoezichtstelling heeft uitgesproken, is BJZ 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel. Dit geldt ook voor een 

door de kinderrechter aan BJZ verleende machtiging tot uithuisplaatsing van de 

minderjarige. 

De wet bepaalt dat de Raad de besluitvorming van BJZ in drie situaties vooraf 

moet toetsen.

 - indien BJZ geen verlenging vraagt van de door de kinderrechter   
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	 	 vastgestelde	termijn	van	de	ondertoezichtstelling;

 - indien BJZ geen verlenging vraagt van de door de kinderrechter   

	 	 vastgestelde	termijn	van	een	machtiging	tot	uithuisplaatsing;

	 -	 indien	BJZ	een	uithuisplaatsing	tussentijds	wil	beëindigen,	dus	vóór	het		

  aflopen van de door de kinderrechter bepaalde termijn.

De Raad ontvangt bericht van het voornemen van BJZ in bovengenoemde 

situaties tien weken voor de feitelijke terugplaatsing dan wel voor het verstrijken 

van de door de rechter vastgestelde termijn. Binnen een week na ontvangst 

toetst de raadsonderzoeker de gegevens van BJZ. Daarbij wordt nagegaan of 

de Raad de constatering van BJZ kan bevestigen dat er niet langer gronden zijn 

voor een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing. Zonodig wordt nadere 

informatie bij BJZ opgevraagd. Het resultaat van deze toetsing wordt aan de 

teamleider	ter	fiattering	voorgelegd.	BJZ	wordt	hiervan	zo	spoedig	mogelijk	in	

kennis gesteld. 

Indien de Raad op basis van de beschikbare informatie van mening is, dat er 

een verlenging van de ondertoezichtstelling en/of verlenging van de machtiging 

uithuisplaatsing dient te worden overwogen, stelt de Raad een onderzoek in, 

indien de voorhanden gegevens niet voldoende zijn. Het in te stellen onderzoek 

is primair gericht op de resultaten van de hulpverlening in het kader van de 

kinderbeschermingsmaatregel, inclusief die van een eventuele uithuisplaatsing. 

Nagegaan wordt of de verzorgings- en opvoedingssituatie bij de ouders/

verzorgers zodanig verbeterd is dat de grond voor de ondertoezichtstelling en /

of plaatsing niet meer aanwezig is.

De termijn van een eventueel in te stellen onderzoek bedraagt maximaal drie 

weken. Bij de besluitvorming wordt de gedragsdeskundige en de juridisch 

deskundige betrokken, zonodig verzoekt de Raad de rechter de termijn van de 

ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing te verlengen.      
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Bijlagen
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Bijlage 1  Rechtspositie pleegouders

1.1 Blokkaderecht (1: 253 s en 336a BW)

Als een minderjarige met instemming van zijn gezagsdragers (ouder(s) of 

voogd) gedurende ten minste één jaar door (een) pleegouder(s) als behorende 

tot het gezin is verzorgd en opgevoed, kunnen de ouders of de voogd van de 

minderjarige slechts met toestemming van de pleegouder(s), wijziging in het 

verblijf van de minderjarige brengen.

De pleegouders kunnen gebruik maken van het zogenaamde ‘blokkaderecht’. 

Het blokkaderecht is niet van toepassing indien de minderjarige bij de 

pleegouder(s) verblijft in het kader van een ondertoezichtstelling of een 

(voorlopige) voogdij, opgedragen aan BJZ).

Als de pleegouders gebruik maken van het blokkaderecht en de vereiste 

toestemming tot wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige niet geven, 

kán deze toestemming op verzoek van de ouder(s) of voogd door die van de 

rechtbank worden vervangen.

Doel onderzoek

De rechtbank kan de Raad advies vragen naar aanleiding van een verzoek van 

ouders met gezag of van een voogd om wijziging in de verblijfplaats van de 

minderjarige te mogen brengen.

- Indien het een verzoek van ouders betreft, gaat de Raad in het onderzoek na  

 of er gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging van het verzoek de belangen  

	 van	de	minderjarige	zouden	worden	verwaarloosd	(	1:	253	s	lid	2	BW);

- Wanneer het een verzoek van een voogd betreft, gaat de Raad in het   

 onderzoek na of wijziging in het belang van de minderjarige is (1: 336a lid 2  

 BW).

Tijdens het onderzoek besteedt de Raad onder meer ook aandacht aan de vraag 

of het in het belang van de minderjarige is om contact te blijven houden met de 

ouders of voogd, dan wel met de pleegouders.

Wanneer de rechtbank het verzoek van de ouders of voogd afwijst, bepaalt de 

rechtbank tevens hoelang deze beschikking van kracht zal zijn (maximaal 6 



Protocol Beschermingstaken 2009

14

maanden). 

De Raad kan in die periode een onderzoek instellen naar de eventuele noodzaak 

tot het uitspreken van een maatregel van kinderbescherming. 

Leidt dit, binnen de door de rechtbank bepaalde periode, tot een verzoek (van 

de	Raad	of	van	pleegouders	of	van	de	Officier	van	Justitie)	tot	een	maatregel	van	

kinderbescherming dan blijft de beschikking gelden totdat over de gevraagde 

maatregel is beslist.

Tijdens het onderzoek wordt voorts aandacht besteed aan de vraag of de 

minderjarige op de hoogte is van zijn biologische herkomst. Indien dit niet 

het geval is of daarover onzekerheid bestaat, dringt de Raad erop aan, ter 

voorkoming van eventuele identiteitsproblemen van de minderjarige, dat deze 

daarover – zonodig op termijn - wordt voorgelicht.

1.2   Verzoek pleegouders tot ontheffing c.q. ontzetting van ouder(s) (1: 268 en 

269 BW)

De pleegouders kunnen de rechtbank verzoeken de ouders gedwongen te 

ontheffen van dan wel te ontzetten uit het gezag en de voogdij aan hen op 

te dragen als de rechtbank het blokkaderecht heeft gehonoreerd (m.a.w. het 

verzoek van de ouders om wijziging in het verblijf van de minderjarige te

brengen heeft afgewezen). 

Indien de minderjarige door meer dan één persoon wordt verzorgd en opgevoed 

kan het verzoek slechts door hen gemeenschappelijk worden gedaan. 

Wanneer de rechtbank de Raad advies vraagt over een verzoek van de 

pleegouders	tot	ontheffing	c.q.	ontzetting	van	het	gezag	van	de	ouders,	stelt	de	

Raad een onderzoek in en adviseert de rechtbank.

De Raad gaat in het onderzoek na of een voortzetting van het verblijf van de 

minderjarige bij de pleegouders noodzakelijk is en van terugkeer naar de ouders 

ernstig nadeel voor de minderjarige moet worden gevreesd en of er gronden zijn 

voor	ontheffing	dan	wel	ontzetting.	(NB:	de	Raad	kan	in	de	hier	bedoelde	situatie	

een	verzoek	tot	ontheffing	dan	wel	ontzetting	indienen,	ook	zonder	dat	er	een	

afwijzende beslissing tot wijziging van het verblijf aan is voorafgegaan).
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1.3.   Verzoek pleegouders tot voogdijbenoeming (1: 299a BW)

Als het gezag bij een voogd (of voogden) berust geldt het volgende:

Een	pleegouder	kan	de	kinderrechter	verzoeken	hem	of	een	rechtspersoon	

te belasten met de voogdij indien hij met instemming van de voogd(en) 

de minderjarige ten minste een jaar, anders dan uit hoofde van  

ondertoezichtstelling of voorlopige voogdij, heeft verzorgd en opgevoed en 

voldoende is gebleken dat de voogd niet bereid is zelf ontslag te vragen. Indien 

de minderjarige door meer dan één persoon als behorende tot het gezin wordt 

verzorgd en opgevoed, kan het verzoek slechts door hen gezamenlijk worden 

gedaan.

Wanneer de kinderrechter de Raad om onderzoek en advies vraagt over een 

verzoek van een pleegouder gaat de Raad in het onderzoek na of het verzoek 

in het belang van de minderjarige is. (NB: Ook de Raad kan het hier bedoelde 

verzoek indienen).
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Bijlage 2  Weggelopen minderjarigen  (Sr 280) 

Aan een weggelopen minderjarige kan hulp worden verleend, in de vorm van 

het	verschaffen	of	regelen	van	onderdak,	door	een	officiële	(d.i.	een	door	de	

overheid	gesubsidieerde)	instelling	of	door	een	niet-officiële	instelling	(dit	

kan	ook	een	particulier	zijn).	Een	ieder	die	een	weggelopen	minderjarige	aan	

onderdak helpt, moet dit onverwijld melden aan degene(n) die het gezag heeft 

(hebben) over de minderjarige. Ingeval de minderjarige onder toezicht is gesteld, 

dient ook de BJZ geïnformeerd te worden.

Een	jeugdhulpverleningsinstelling	of	een	particulier	moet	tevens	zijn	identiteit	

en zijn verblijfplaats bekendmaken aan de gezagsdrager(s). Deze melder 

kan er echter ook voor kiezen een melding te doen  aan de Raad voor de 

Kinderbescherming, waarbij de verblijfplaats van de minderjarige aan de Raad 

bekend gemaakt moet worden.

Het niet melden op de voorgeschreven wijze aan de gezagsdrager(s) of aan de 

Raad is strafbaar.

Een	officiële	instelling	die	zelf	geen	plaatsende	instelling	is,	moet	zo	spoedig	

mogelijk een plaatsende instelling, met opgave van redenen, informeren over 

de	plaatsing.	Een	officiële	instelling	is	niet	verplicht	aan	de	Raad	te	melden.	De	

plaatsende instelling moet op haar beurt binnen 14 dagen nagaan of verdere 

plaatsing en begeleiding voor de minderjarige aangewezen is. Indien uit dit 

onderzoek blijkt dat de hiervoor genoemde hulpverlening wel noodzakelijk 

is, maar dat de gezagsdrager(s) hieraan niet wil(len) meewerken, is nader 

onderzoek door de Raad aangewezen.

Procedure 

Indien	een	niet-officiële	instelling	of	een	particulier	aan	de	Raad	het	weglopen	

van een minderjarige aan de Raad meldt, wordt - gelet op art. 280 Sr. - de 

volgende procedure gevolgd:

1. de gegevens van de melding worden zorgvuldig genoteerd omdat deze van 
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belang kunnen zijn mede in een mogelijke door de gezagsdrager(s) aan te 

spannen	strafzaak	tegen	de	(medewerker	van	de)	niet-officiële	instelling	of	de	

particulier die onderdak verleende aan de weggelopen minderjarige ( art. 280 

Sr). Het aannemen van de melding wordt gedaan door de raadsonderzoeker die 

met de (spoed)intake is belast.

Naast de gebruikelijke personalia worden in ieder geval genoteerd:

- datum van melding, datum van weglopen en datum van inschakeling   

	 instelling	c.q.	particulier;

-	 verblijfplaats	minderjarige;

-	 naam	van	de	instelling	of	van	de	particulier;

- adres van de instelling of van de particulier.

2. De Raad informeert de melder dat de Raad via archief, Gemeentelijke 

Basisadministratie	(GBA)	en	informatie	conform	de	wet	justitiële	gegevens	zal	

nagaan of er bezwaren bekend zijn ten aanzien van degene die de minderjarige 

opvangt. Indien degene die de minderjarige opvangt aangeeft een erkend 

pleeggezin te zijn, wordt dit bij de voorziening van pleegzorg nagetrokken.

3. De Raad vraagt de melder of deze de gezagsdrager(s) reeds op de hoogte heeft 

gesteld. In ieder geval informeert ook de Raad zelf onverwijld de gezagsdrager(s) 

over de melding. Hij deelt dan tevens mee met welke medewerker van de 

Raad daarover contact kan worden opgenomen en wat de Raad gaat doen c.q. 

dat nader bericht volgt. De verblijfplaats van de minderjarige moet aan de 

gezagsdragers bekend worden gemaakt, tenzij het belang van de minderjarige 

zich hiertegen verzet.

Zodra het belang van de minderjarige zich hier niet meer tegen verzet moet(en) 

degene(n) die met het gezag over de minderjarige zijn belast door de Raad over 

de verblijfplaats van de minderjarige worden ingelicht

4. De Raad raadpleegt zo spoedig mogelijk het archief, waarbij wordt nagegaan 

of het opvanggezin bekend is, en vraagt informatie bij de GBA en het Justitieel 

Documentatieregister overeenkomstig de procedure bij aanvraag van een 

Verklaring van geen bezwaar. 
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Indien nodig wordt de zaak aangemeld bij een voorziening van pleegzorg.

5. Indien besloten wordt tot een onderzoek door de Raad wordt het 

opvangadres /gezin zo spoedig mogelijk na de melding bezocht. Met de 

minderjarige wordt apart gesproken.

Bijzondere aandacht verdient het schoolbezoek van de minderjarige.

6. Indien er geen reden is voor een onderzoek wordt dit schriftelijk aan de 

gezagsdrager(s), de minderjarige van 12 jaar en ouder en degene die onderdak 

verschafte of regelde, meegedeeld. Bij de besluitvorming wordt de mogelijkheid 

van verwijzing naar een hulpverleningsinstelling betrokken.
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Bijlage 3  Werkwijze voogdijregeling Antilliaanse 
en Arubaanse minderjarigen (versie juni 2008)

3.1  Inleiding

De Ministers van Justitie van Nederland en van de Nederlandse Antillen hebben 

een protocol ondertekend waarin hernieuwde afspraken zijn vastgelegd over 

de samenwerking op het gebied van voogdijvoorzieningen ten behoeve van 

alleen naar Nederland migrerende minderjarigen. Het protocol en de daarbij 

behorende richtlijnen zijn 1 februari 2006 in werking getreden. Dit protocol 

werd in januari 2008 ondertekend door de betrokken ministers van Nederland 

en Aruba en is sinds die datum van kracht. Deze voogdijregeling strekt ertoe te 

voorkomen dat minderjarigen met de kennelijke bedoeling zich in Nederland te 

vestigen, alleen en onbegeleid de Nederlandse Antillen of Aruba verlaten zonder 

dat wordt voorzien in het wettelijk vereiste gezag. Vertrek uit de Nederlandse 

Antillen of Aruba van deze jongeren is alleen mogelijk indien zij beschikken over 

een verklaring van geen bezwaar tot het alleen reizen naar Nederland, verstrekt 

aan de minderjarige en degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over de 

minderjarige op de Nederlandse Antillen of Aruba uitoefent.

De afspraken hebben betrekking op de voorziening in het gezag over een op 

de Nederlandse Antillen of Aruba verblijvende minderjarige, die alleen en 

onbegeleid dat land wenst te verlaten om zich in Nederland te vestigen, zonder 

dat sprake is van gezinshereniging of anderszins aannemelijk gemaakt kan 

worden dat het verblijf in Nederland van korte duur zal zijn, ten gevolge waarvan 

het gezag over de minderjarige niet behoeft te worden geregeld.

Een	verklaring	van	geen	bezwaar	kan	in	een	aantal	gevallen	ook	zonder	

tussenkomst van de Raad worden afgegeven als duidelijk is dat er in het 

gezag	wordt	voorzien;	bijvoorbeeld	als	de	voorgesteld	tijdelijk	voogd	reeds	

bij de Voogdijraad op de Antillen of Aruba bekend is, als er sprake is van 

gezinshereniging	en	als	de	minderjarige	17	jaar	en	6	maanden	is.	Eveneens	

wordt een verklaring van geen bezwaar zonder tussenkomst van de Raad 
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afgegeven als de minderjarige van minimaal 17 jaar en 6 maanden oud via de 

stichting	SSC	(Stichting	Studenten	Curaçao	voor	Benedenwindse	eilanden)	

of de stichting S4 ( St. Maarten Student Support Service voor de Bovenwindse 

eilanden) voor studie naar Nederland gaat. Als sprake is van begeleiding van 

deze stichtingen behoeft evenmin in de (tijdelijke)voogdij worden voorzien. Voor 

de beursalen uit Aruba geldt dat de mentoren van het Arubahuis tot tijdelijk 

voogd benoemd worden. 

Er	zijn	twee	wijzigingen	ten	opzichte	van	de	oude	regeling:	in	de	nieuwe	

regeling wordt de in Nederland woonachtige tijdelijke voogd door de rechter 

op de Nederlandse Antillen of Aruba benoemd en ongeveer drie maanden 

na aankomst van de minderjarige worden de jongere én zijn tijdelijk voogd 

bezocht door de Raad om in te schatten of de beoogd voogd in staat is zijn 

verantwoordelijkheid uit te oefenen. Dit laatste is op verzoek van de Antilliaanse 

overheid in de richtlijnen opgenomen om op tijd in te kunnen springen als er 

zorgen zijn. 

3.2   Onderzoek

In de nieuwe richtlijnen is thans sprake van twee onderzoeken door de Raad: 

één voorafgaand aan de komst van de minderjarige naar Nederland en één 

ongeveer drie maanden na de overkomst van de minderjarige naar Nederland. 

De onderzoeken hebben een ander doel.

A. Onderzoek voorafgaand aan de komst van de Antilliaanse of Arubaanse 

jongere

Doel van het onderzoek

Op verzoek van de Voogdijraad op de Antillen of Aruba onderzoekt de Raad de 

bereidheid en geschiktheid van de beoogd (tijdelijk) voogd om de minderjarige 

in het gezin op te nemen en de (tijdelijke) voogdij te aanvaarden en informeert 

de Raad de betreffende Voogdijraad over zijn bevindingen, opdat de Voogdijraad 

kan besluiten of een Verklaring van geen bezwaar al dan niet kan worden 

afgegeven. 
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Termijn 

De Raad bericht binnen zes weken na ontvangst van een daartoe strekkend 

verzoek zijn bevindingen aan de Voogdijraad.

Bevoegdheid

Het onderzoek wordt in beginsel verricht door de locatie in wiens 

arrondissement de beoogd tijdelijk voogd woont dan wel de minderjarige zich 

heeft laten inschrijven.

Procedure 

Wanneer de minderjarige het voornemen heeft om naar Nederland af te reizen, 

wordt de volgende procedure gevolgd:

1. De ouders of voogd dienen ten behoeve van hun kind een aanvraag in bij de 

Voogdijraad voor een Verklaring van geen bezwaar tot het alleen migreren naar 

Nederland. 

2. De Voogdijraad beoordeelt of de Verklaring van geen bezwaar onmiddellijk kan 

worden afgegeven. Zo niet, dan verzoekt hij de Raad voor de Kinderbescherming 

informatie te verschaffen over de bereidheid en geschiktheid van de beoogd 

tijdelijk voogd om de minderjarige in het gezin op te nemen en de tijdelijke 

voogdij te aanvaarden. De voogdijraad verschaft hiertoe informatie aan de Raad 

over de minderjarige, zijn ouders, de relatie tussen de minderjarige en de beoogd 

voogd, informatie over school, eventuele problemen, eventuele politiecontacten 

en de migratiemotieven.

3. De bemoeienis van de Raad omvat een gesprek met de beoogd tijdelijk voogd 

waarin diens bereidheid om de tijdelijke voogdij te aanvaarden en de mogelijke 

risicofactoren in het gezinssysteem van de beoogd tijdelijk voogd worden 

onderzocht. Tevens komen andere relevante aspecten die verbonden zijn aan 

het opnemen van een Antilliaanse of Arubaanse minderjarige in het gezin aan 

de orde. De aspecten kunnen zijn: 

-	 de	gezinssamenstelling	en	de	plaats	van	de	op	te	nemen	minderjarige	daarin;	

-	 de	woonomstandigheden;	
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-	 de	keuze	voor	en	begeleiding	bij	school	en	/of	werk;	

- de wijze waarop de ouder(s) of voogd(en) op de Nederlandse Antillen of   

	 Aruba	betrokken	blijven	bij	de	ontwikkeling	van	de	minderjarige;	

- de wijze waarop de beoogd (tijdelijk) voogd met eventuele problemen van de  

 minderjarige zal omgaan. 

De Raad informeert de tijdelijk voogd in het gesprek over globale inhoud van 

het (vervolg)raadsonderzoek dat plaatsvindt drie maanden na de komst van de 

minderjarige naar Nederland (zie hierna onder B).

4. Voorts vraagt de Raad met toestemming van betrokkenen gegevens op uit 

het	Justitiële	Documentatieregister	van	alle	bewoners	van	12	jaar	en	ouder	op	

het adres van de beoogd tijdelijk voogd en gaat na of sprake is van bezwarende 

feiten en omstandigheden. Wordt de toestemming om het JDR te raadplegen 

geweigerd,	dan	is	dat	een	bezwarend	feit.	Het	onderzoek	zal	dan	beëindigd	

worden. Daarnaast raadpleegt de Raad eveneens ten aanzien van alle bewoners 

de Gemeentelijke Basisadministratie en het eigen archief (dat zich op meerdere 

locaties kan bevinden). 

5. Indien de beoogd voogd bereid is de minderjarige in zijn gezin op te nemen 

en de tijdelijke voogdij te accepteren legt de Raad aan de Voogdijraad zijn 

bevindingen voor en legt een door de beoogd tijdelijk voogd ondertekende 

bereidverklaring én een kopie van zijn/haar paspoort over. Op verzoek van 

de rechtbank op de Nederlandse Antillen en Aruba wordt deze verklaring in 

verband met legalisatie op briefpapier van de Raad gezet.

6. De voogdijraad verzoekt de rechter op de Nederlandse Antillen of Aruba, 

op basis van de informatie van de Raad voor de Kinderbescherming en eigen 

onderzoek, de beoogd voogd in Nederland over de Antilliaanse of Arubaanse 

minderjarige te benoemen. De rechter benoemt de in Nederland woonachtige 

tijdelijk voogd en de door de rechter afgegeven voogdijbeschikking wordt zo 

spoedig mogelijk naar de voogdijraad gezonden.

7. De voogdijraad roept ouders/voogd en minderjarige op en geeft een verklaring 

van geen bezwaar af. Indien de Voogdijraad van mening is dat op grond van 

de informatie van de Raad geen Verklaring van geen bezwaar kan worden 



Protocol Beschermingstaken 2009

23

afgegeven, kan de Voogdijraad met betrekking tot dezelfde minderjarige daarna 

nog éénmaal een verzoek aan de Raad richten voor informatieverstrekking over 

een andere beoogd tijdelijk voogd.

8. De voogdijraad stuurt een kopie van de beschikking aan de ouders/voogd en 

de Raad samen met de uitreisdatum met het oog op de “drie maanden check” 

(zie hierna).

9. Met de Verklaring van geen bezwaar kan de minderjarige zich laten 

uitschrijven uit het bevolkingsregister op de Nederlandse Antillen of Aruba en 

ontvangt een uitschrijfbewijs. Bij vertrek van de Nederlandse Antillen of Aruba 

moet de Verklaring van geen Bezwaar getoond worden aan de grensautoriteit en 

kan hij uitreizen.

10. De beschikking van de tijdelijk voogd moet tenslotte in het Nederlandse 

gezagsregister worden ingeschreven, de rechter op de Nederlandse Antillen of 

Aruba stuurt hiertoe rechtstreeks een kopie van de voogdijbeschikking aan de 

rechtbank in Amsterdam (of indien de minderjarige in Nederland is geboren, 

aan de rechtbank van de geboorteplaats van de minderjarige).

B. Onderzoek drie maanden na de komst van de minderjarige in Nederland

Doel van het onderzoek

Drie maanden na de komst van de minderjarige onderzoekt de Raad of de 

tijdelijk voogd in staat is de voogdij uit te oefenen teneinde bij eventuele zorgen 

gericht naar hulpverlening te verwijzen dan wel een nader raadsonderzoek in te 

stellen naar de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel.

Termijn

Het onderzoek dat verricht wordt drie maanden na de komst van de 

minderjarige in Nederland, wordt binnen 6 weken afgerond.

Bevoegdheid

Het onderzoek wordt in beginsel verricht door de locatie in wiens 

arrondissement de beoogd tijdelijk voogd. 
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Procedure 

1. Ongeveer drie maanden na de komst van de minderjarige naar Nederland 

vindt er thuis bij de tijdelijk voogd een gesprek plaats met de tijdelijk voogd en 

de Antilliaanse minderjarige om in te schatten of de tijdelijk voogd in staat is 

zijn verantwoordelijkheid uit te oefenen. Voorafgaand aan het gesprek gaat de 

Raad na of de minderjarige in het gezagsregister is opgenomen en kijkt in de 

eigen	bestanden	(KBPS/CVS/JCO	supportsystem)	of	de	minderjarige	bekend	is.	

Aspecten die in het gesprek aan de orde kunnen komen zijn:

-	 de	feitelijke	woonomstandigheden;	

- aanpassing van de minderjarige aan de nieuwe situatie en het functioneren in  

	 het	gezin;

- de opvoedingssituatie (welke regels worden gehanteerd, wat gebeurt er als  

	 minderjarige	zich	niet	aan	regels	houdt);

- functioneren op school (soort onderwijs, klas, resultaten, gedrag, contact  

	 tussen	tijdelijk	voogd	en	school);	

-	 eventueel	functioneren	op	werk;

-	 dag/	vrije	tijdsbesteding;

- de wijze waarop de ouder(s) of voogd(en) betrokken zijn bij de ontwikkeling  

	 van	de	minderjarige;

- eventuele informatie uit de (geautomatiseerde) bestanden wordt met   

	 minderjarige	en	tijdelijk	voogd	besproken;

- de eventuele behoefte van de tijdelijk voogd of minderjarige aan    

 ondersteuning.

2. Wanneer de minderjarige op school zit, wordt er contact opgenomen met de 

mentor of leerkracht om informatie in te winnen over de resultaten tot nu toe, 

het gedrag van de minderjarige en contact tussen school en de tijdelijk voogd.

3. Als na het gesprek en eventueel school blijkt dat de tijdelijk voogd 

zijn verantwoordelijkheid adequaat uitoefent, kan de Raad de zaak 

afsluiten. Indien hulpverlening nodig is, rondt de Raad het onderzoek af 

na een overdrachtgesprek met de minderjarige, zijn tijdelijk voogd en een 

hulpverleningsinstantie. Blijkt uit het onderzoek dat de jongere zich in een 

zorgelijke situatie bevindt en vrijwillige hulpverlening onvoldoende is, dan 



Protocol Beschermingstaken 2009

25

wordt er een beschermingsonderzoek opgestart.

3.3   Overige procedures in het geval de minderjarige zich al in Nederland 

zonder een verklaring van geen bezwaar bevindt.

Melding van de gemeente 

Wanneer een minderjarige zich zonder ouders meldt bij een gemeente met het 

doel zich in te laten schrijven wordt de volgende procedure gevolgd:

-	 De	gemeente	schrijft	de	minderjarige	in;	

-	 De	gemeente	meldt	de	minderjarige	bij	de	Raad;

- De Raad gaat na of de minderjarige bekend is, op grond van een door de   

 Voogdijraad verzocht onderzoek naar de beoogd tijdelijk voogd. Indien blijkt  

	 dat	sprake	is	van	begeleiding	van	de	minderjarige	door	de	Stichtingen	SSC	of		

 S4 behoeft niet in de tijdelijke voogdij te worden voorzien. (NB Bij bursalen uit 

 Aruba kunnen mentoren van het Arubahuis belast zijn met de tijdelijke 

	 voogdij);

- Is de minderjarige bekend, dan gaat de Raad na of er daadwerkelijk in de   

	 tijdelijke	voogdij	is	voorzien;

- Als de minderjarige niet bekend is start de Raad een onderzoek met het oog  

 op de voorziening in de tijdelijke voogdij (zie hierna onder “Verblijf reeds in  

	 Nederland”);

- Het onderzoek wordt in beginsel verricht door de locatie in wiens    

 arrondissement de minderjarige zich wil of heeft laten inschrijven.

Verblijf reeds in Nederland    

Wanneer de Raad constateert dat voor een van de Antillen of Aruba afkomstige 

minderjarige die reeds in Nederland verblijft niet in het gezag is voorzien, wordt 

de volgende procedure gevolgd:

- de Raad gaat na of de jongere bekend is op grond van eigen onderzoek dat  

 mogelijk verricht is in het kader van de voogdijregeling naar geschiktheid van  

 de beoogd tijdelijk voogd. 

- De Raad neemt contact op met de Voogdijraad op de Nederlandse Antillen  

 of Aruba om na te gaan of de jongere aldaar bekend is en met het verzoek 

 informatie te verschaffen over een beoogd tijdelijk voogd. Indien de   
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     Voogdijraad informatie kan verschaffen vervolgt de Raad zijn onderzoek,   

	 tenzij	er	sprake	is	van	beursalen	die	door	de	stichtingen	SSC	en	S4	of	het		 	

 Arubahuis worden begeleid dan hoeft er niet in de voogdij te worden voorzien.

- De Raad vraagt met toestemming van betrokkenen gegevens op uit het   

	 Justitiële	Documentatieregister	van	alle	bewoners	van	12	jaar	en	ouder	op		

 het adres van de beoogd tijdelijk voogd en gaat na of sprake is van bezwarende  

 feiten en omstandigheden. Wordt de toestemming om het JDR te raadplegen  

 geweigerd, dan is dat een bezwarend feit. Daarnaast raadpleegt de Raad   

 eveneens ten aanzien van alle bewoners de Gemeentelijke Basisadministratie  

 en het eigen archief (dat zich op meerdere locaties kan bevinden)/ KBPS

- De Raad vervolgt het onderzoek conform de stappen 1 t/m 3 beschreven  

 onder “Procedure drie maanden na de komst van de minderjarige in   

 Nederland”. 

- Nu de minderjarige zich in Nederland bevindt, is de rechter op de   

 Nederlandse Antillen en Aruba niet bevoegd en zal de beoogd voogd de   

 tijdelijke voogdij zelf bij de rechtbank moeten regelen. De Raad kan dit ook op  

 zich nemen.

- De Raad gaat na 3 maanden na of de voogdij daadwerkelijk geregeld is.

- Is de minderjarige ten tijde van het eerste onderzoek korter dan drie maanden 

 in Nederland dan volgt na drie maanden een vervolgonderzoek om na te gaan  

 of de tijdelijk voogd in staat is zijn verantwoordelijkheid uit te oefenen (zie de  

 stappen onder 2B Onderzoek drie maanden na de komst van de minderjarige  

 naar Nederland) en wordt er –indien de minderjarige op school zit - (opnieuw) 

 contact opgenomen met de school.

- Indien er geen beoogd tijdelijk voogd wordt voorgesteld en/of bereid of   

 geschikt wordt gevonden, start de Raad een onderzoek om op andere wijze in  

 het gezag te voorzien. 



Protocol Beschermingstaken 2009

27

Bijlage 4  Opneming kind bij een ouder in een 
inrichting

Indien een gedetineerde, een tbs-gestelde of een jeugdige, die in een 

penitentiaire	inrichting,	een	tbs.-inrichting	of	een	justitiële	jeugdinrichting	

verblijft, haar of zijn kind in een inrichting wil opnemen, is hiervoor de 

toestemming van de directeur van de inrichting vereist. Deze kan hiertoe advies 

van de Raad inwinnen. De Raad kan ook om onderzoek gevraagd worden als de 

directeur de toestemming tot opneming wil intrekken en in het kader hiervan 

een raadsonderzoek wenst.

Voor een gezonde, evenwichtige ontwikkeling van een kind moet 

worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo is voor een goede 

persoonlijkheidsontwikkeling van het kind een duurzame hechtings- en 

opvoedingsrelatie tussen het kind en zijn opvoeder noodzakelijk. 

Voor een goede ontwikkeling van het kind is het met name van belang dat het 

kind in de leeftijdsfase van 6 maanden tot 3 jaar in beginsel geen afstand hoeft te 

doen	van	zijn	primaire	hechtingsfiguur.	Dit	betekent	dat	ernaar	gestreefd	moet	

worden, dat degene die het kind verzorgt wanneer het een half jaar oud is, ook in 

de eerste jaren daarna de verzorging en opvoeding op zich zal nemen. 

Voor de Raad is uitgangspunt dat kinderen alleen in uitzonderingssituaties bij 

hun moeder in een penitentiaire inrichting verblijven. Het kind mag niet in 

detentie bij moeder verblijven als de vader het kind kan en wil verzorgen en 

dat ook op de langere termijn zal kunnen blijven doen. Wanneer het kind in 

detentie geboren wordt en het is te voorzien dat het kind niet bij de moeder 

zal blijven in detentie, zal ernaar gestreefd moeten worden zo snel mogelijk 

een plaatsing buiten de penitentiaire inrichting te realiseren. Daarnaast is het 

niet verantwoord om een kind in een penitentiaire inrichting op te nemen / te 

houden	als	er	niet	aan	de	essentiële	voorwaarden	voor	een	verblijf	van	een	kind	

bij moeder in detentie en aan de minimaal noodzakelijke voorzieningen voor 

moeder en kind in de inrichting is voldaan.

Voor het verblijf van een kind in een penitentiaire inrichting geldt als 

uitgangspunt: ‘nee, tenzij….’
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Bijlage 5  Gezagsvoorziening anders dan na 
(echt-)scheiding

5.1  Inleiding 

In een aantal gezagssituaties kan de rechter de Raad verzoeken om aan de hand 

van de stukken binnen twee weken kenbaar te maken of er van de kant van de 

Raad bezwaar bestaat tegen inwilliging van het verzoek. Tevens kan hij de Raad 

om advies vragen. De Raad beslist dan of een onderzoek nodig is of dat aan de 

hand van de stukken advies kan worden uitgebracht.

Daarnaast kan de Raad zelf, indien daartoe aanleiding is, advies uitbrengen aan 

de rechter of een verzoek indienen bij de rechter wanneer in het gezag over een 

minderjarige dient te worden voorzien.

Uitgangspunt hierbij is dat de ouders primair zelf verantwoordelijk zijn voor de 

regeling van het gezag over minderjarigen. Het tweede uitgangspunt is dat het 

gezag als regel dient te berusten bij de feitelijke verzorger(s) van de minderjarige.

5.2   Openstaand gezag

1. De moeder is minderjarig ten tijde van de geboorte van haar kind (1: 253b en d 

BW);

2.	Het	overlijden	van	de	enige	ouder	of	beide	ouders	(1:245	lid	1	/	295	BW);

Ad 1.

Indien de moeder ten tijde van de geboorte van haar kind minderjarig is, kan in 

het	gezag	over	de	betreffende	baby	door	een	derde	worden	voorzien.	Eventueel	

kan besloten worden (bijvoorbeeld op grond van de leeftijd) het gezag open te 

laten staan tot aan de meerderjarigheid dan wel in afwachting

van een meerderjarigverklaring van de moeder door de rechter. Indien de 

vader (erkenner) wel meerderjarig is, kan deze de rechter verzoeken hem met 

het gezag te belasten. Dit verzoek wordt slechts afgewezen indien gegronde 

vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van het kind zouden worden 
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verwaarloosd.

Ad 2.

Indien de enige ouder of beide ouders met gezag overlijden, en geen 

testamentaire voogd de voogdij heeft aanvaard, dient in het gezag te worden 

voorzien. In het onderzoek waarbij wordt nagegaan wie met het gezag over de 

minderjarige dient te worden belast, wordt met name aandacht besteed aan 

suggesties van de familie en relevante derden die een belangrijke rol binnen de 

familie spelen. Bij verschil van mening tussen de betrokkenen zal in beginsel 

- mede afhankelijk van de leeftijd - de wens van de minderjarige worden 

gehonoreerd, tenzij daartegen vanuit het belang van de minderjarige

zwaarwegende bezwaren bestaan. 

5.3  Onbevoegdheid van de ouder die alleen het gezag heeft of van beide ouders 

(curatele of niet-tijdelijke stoornis van de geestvermogens), (1: 253q BW)

In eerstgenoemde situatie (onbevoegdheid van één ouder) belast de rechter de 

andere ouder met het gezag, tenzij gegronde vrees bestaat dat de belangen van 

de kinderen zouden worden verwaarloosd.

In de tweede situatie (onbevoegdheid van beide ouders) of indien er geen 

andere ouder is, richt het onderzoek van de Raad zich op de consequenties 

van de curatele c.q. op de aard en de consequenties van de niet-tijdelijke 

stoornis. Onderzocht dient te worden wie in het belang van de minderjarige 

met het gezag belast moet worden en mogelijk ook wat de verblijfplaats van de 

minderjarige zal zijn.

Indien de grond van de onbevoegdheid is vervallen en de ouder(s) verzoeken 

weer met het gezag te worden belast, wijst de rechter het verzoek toe indien hij 

ervan overtuigd is dat het kind weer aan de ouder(s) mag worden toevertrouwd. 

Bij het onderzoek spelen de leeftijd van de minderjarige, de termijn van 

verzorging door anderen, het belang van het kind bij continuïteit van de 

verzorgingssituatie en de actuele omstandigheden een rol.

5.4   Al dan niet tijdelijke onmogelijkheid het gezag uit te oefenen c.q. het 

bestaan of verblijf van ouder(s) onbekend

- De enige ouder of beide ouders met gezag verkeren, al dan niet tijdelijk, in de  
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	 onmogelijkheid	het	gezag	uit	te	oefenen;

- Het bestaan of de verblijfplaats van de enige ouder met gezag of van beide  

 ouders is onbekend (1: 253r BW).

Als het in deze situaties de ouder betreft die alleen het gezag heeft, belast de 

rechter de andere ouder met het gezag tenzij gegronde vrees bestaat dat de 

belangen van het kind zouden worden verwaarloosd. Het onderzoek van de 

Raad richt zich hierop.

Indien er geen andere ouder is of de situatie beide ouders betreft, richt het 

onderzoek van de Raad zich op de blijvende of tijdelijke onmogelijkheid dan wel 

op (omstandigheden rond de) afwezigheid van de ouder(s).

Onderzocht dient te worden wie in het belang van de minderjarige met het 

gezag belast moet worden en wat de verblijfplaats van de minderjarige zal zijn. 

Indien de hiervoor genoemde omstandigheden zijn vervallen en de ouder(s) 

verzoeken weer met het gezag te worden belast, wijst de rechter het verzoek 

toe indien hij ervan overtuigd is dat het kind weer aan de ouder(s) mag worden 

toevertrouwd. Bij het onderzoek spelen de leeftijd van de  minderjarige, de 

termijn van verzorging door anderen, het belang van het kind bij continuïteit 

van de verzorgingssituatie en de actuele  omstandigheden een rol.

5.5   Verzoek om gezamenlijk gezag (1:253t BW)

Indien het gezag over een kind bij één der ouders berust en de ouder een 

verzoek om gezamenlijk gezag al dan niet gezamenlijk doet met een ander dan 

de ouder, die in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, zal dit verzoek 

worden toegewezen, tenzij er gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging van het 

verzoek de belangen van het kind worden verwaarloosd. De rechter kan de Raad 

verzoeken een onderzoek in te stellen en van advies te dienen.

Het verzoek om gezamenlijk gezag kan vergezeld gaan met een verzoek tot 

wijziging van de geslachtsnaam

van het kind  Indien het kind tevens in familierechtelijke betrekking staat tot een 

andere ouder wordt het verzoek om gezamenlijk gezag slechts ingewilligd indien 

beide verzoekers tenminste één jaar de zorg over het kind hebben gehad en de 

ouder die het verzoek (mede) doet tenminste drie jaar aaneengesloten alléén het 

gezag over het kind heeft uitgeoefend.
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5.6  Openstaand gezag (overlijden van de enige voogd of beide voogden), 

(1: 245 lid1,en 295 BW)

In het onderzoek moet aandacht worden besteed aan suggesties van de familie 

en relevante derden die voor het kind een belangrijke rol binnen de familie 

spelen (bijv. de partner van de overleden voogd).

Bij verschil van mening tussen de betrokkenen zal in beginsel – mede afhankelijk 

van de leeftijd – de wens van de minderjarige worden gehonoreerd, tenzij 

daartegen vanuit het belang van de minderjarige zwaarwegende bezwaren 

bestaan.

 

5.7   Onbevoegdheid (curatele of niet-tijdelijke stoornis van de 

geestvermogens), (1: 324 BW)

Het onderzoek van de Raad richt zich op de consequenties van de curatele c.q. 

op de aard en de consequenties van de niet-tijdelijke stoornis.

Onderzocht dient te worden wie in het belang van de minderjarige met het 

gezag belast moet worden en wat de verblijfplaats van de minderjarige zal zijn.

5.8   Tijdelijke voogdij (1:296,297 BW)

De Raad kan de rechter verzoeken een tijdelijk voogd te benoemen, indien 

sprake is van tijdelijke onmogelijkheid en andere omstandigheden, zoals 

-	 er	is	een	voogd	benoemd	maar	de	voogdij	is	nog	niet	begonnen;	

-	 de	voogd	bevindt	zich	in	de	tijdelijke	onmogelijkheid	het	gezag	uit	te	oefenen;	

-	 het	bestaan	of	de	verblijfplaats	van	de	voogd	is	onbekend;	

- de voogd blijft in gebreke het gezag uit te oefenen. 

Het onderzoek richt zich op de noodzaak van een tijdelijke regeling, c.q. op de 

tijdelijke onmogelijkheid, of op de (omstandigheden rond de) afwezigheid van 

de voogd dan wel op het in gebreke blijven van de gezagsuitoefening.

Onderzocht dient te worden wie in het belang van de minderjarige met 

het gezag belast moet worden en mogelijk ook wat de verblijfplaats van de 

minderjarige zal zijn.

Indien de hierboven genoemde omstandigheden zijn vervallen, zal de rechter 

de (tijdelijk) voogd op eigen verzoek of op verzoek van degene die hij vervangt 

ontslaan tenzij gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van de 



Protocol Beschermingstaken 2009

32

minderjarige zouden worden verwaarloosd.

Het onderzoek richt zich op de mogelijke verwaarlozing van de belangen van 

de minderjarige wanneer het verzoek zou worden toegewezen. De (tijdelijke) 

voogdij kan worden voortgezet als dit in het belang van de minderjarige is.

5.9   Ontslagverzoek door voogd zelf (art. 322 boek 1 BW)

-			als	gevolg	van	geestelijke	of	lichamelijke	gebreken;

-			op	grond	van	het	bereiken	van	de	65-jarige	leeftijd;

-   op grond van bereidverklaring door een ander daartoe bevoegd persoon.

Indien een natuurlijk persoon verzoekt ontslagen te worden van de voogdij 

wordt kan de raad op verzoek van de rechter een onderzoek instellen indien 

tussen betrokkenen geen consensus over een voor te stellen nieuwe voogd 

bestaat.

Indien BJZ vraagt om ontslagen te worden van de voogdij ten gunste van een 

van de pleegouders, dient de Raad te bezien of op grond van het rapport van BJZ 

voldoende informatie aanwezig is om de rechter te adviseren. Met name is van 

belang	om	ook	de	mening	van	betrokken	ouder	te	kennen;	zo	nodig	stelt	de	raad	

een onderzoek in.

5.10   Verzoek tot gezamenlijke voogdij

Indien een voogd en een ander die in een nauwe persoonlijke betrekking tot de 

minderjarige staat de kantonrechter (1:282 BW) verzoeken met de gezamenlijke 

voogdij over de minderjarige belast te worden, kan de raad op verzoek van 

de rechter onderzoeken of sprake is van gegronde vrees dat bij inwilliging de 

belangen van de minderjarige zouden worden verwaarloosd.
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Bijlage 6  Internationale kinderontvoering 

6.1 Inleiding

Van internationale kinderontvoering wordt gesproken wanneer het kind 

over een internationale grens is gebracht in strijd met het gezagsrecht of een 

kind niet wordt teruggebracht uit een ander land na het verstrijken van een 

bezoekperiode. Het gaat dus om het onttrekken van een kind aan het gezag 

van de andere ouder tegen diens wil. Bij de vaststelling of er sprake is van 

internationale kinderontvoering is de wil van het kind niet relevant. Ook als 

tijdens een huwelijk een der ouders - tegen de wil van de andere ouder -

het kind meeneemt over een internationale grens, kan er sprake zijn van 

internationale kinderontvoering.

Ter bestrijding van internationale kinderontvoering zijn er twee verdragen 

gesloten, waarbij Nederland partij is, te weten:

- het Haags Kinderontvoeringsverdrag (‘s-Gravenhage 25 oktober 1980, in   

	 werking	getreden	op	1	december	1983;	voor	Nederland	1	september	1990);

-	 het	Europees	Kinderontvoeringsverdrag	(Luxemburg	20	mei	1980,	in	werking		

	 getreden	op1	september	1980;	voor	Nederland	1	september	1990);

Ter uitvoering van deze verdragen kwam de Wet van 2 mei 1990, de 

Uitvoeringswet, tot stand. De landen die partij zijn bij deze verdragen hebben 

met elkaar afgesproken snel en adequaat te reageren op internationale 

kinderontvoering. Voor beide verdragen geldt als uitgangspunt dat 

kinderontvoering moet worden bestreden, c.q. voorkomen door kinderen zo 

snel mogelijk terug te geleiden naar het land waar het feitelijk gezag over hen 

wordt uitgeoefend, alwaar zo nodig verdere maatregelen genomen kunnen 

worden	teneinde	de	ontstane	problematiek	op	te	lossen.	Er	vindt	op	dat	

moment geen volledige toetsing van het belang van het kind plaats.  

Beide verdragen kennen echter de mogelijkheid voor de ontvoerende ouder 

om een beroep te doen op de zogenaamde weigeringsgronden (art 10 van het 
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Europees	Verdrag	en	art	13	van	het	Haags	Verdrag).	

In de praktijk wordt het meest een beroep gedaan op de weigeringsgrond uit 

artikel 13, lid 1b Haags Verdrag: indien er een ernstig risico bestaat dat het kind 

door zijn terugkeer wordt blootgesteld aan lichamelijk of geestelijk gevaar, dan 

wel op enigerlei andere wijze in een ondragelijke toestand wordt gebracht, hoeft 

het niet te worden teruggeleid. De weigeringsgronden worden door de Hoge 

Raad zeer restrictief geïnterpreteerd.

In	de	twee	verdragen	wordt	een	rol	toebedeeld	aan	het	Bureau	Centrale	

Autoriteit	(onderdeel	van	Ministerie	van	Justitie).	De	Centrale	Autoriteit	heeft	als	

taak vrijwillige terugkeer bereiken bij concrete verzoeken inzake internationale 

kinderontvoering.	Levert	dit	geen	resultaat	op,	dan	kan	de	Centrale	Autoriteit	

zonodig juridische procedures voeren.

Ook met de behandeling van verzoeken uit landen die niet bij een verdrag is 

aangesloten,	is	de	Centrale	Autoriteit	belast.

De Raad voor de Kinderbescherming kan op diverse manieren worden 

betrokken	bij	internationale	kinderontvoeringen,	maar	het	is	de	Centrale	

Autoriteit, die (proces-)partij is bij de verzoeken om teruggeleiding of bij 

verzoeken	tot	vaststelling	van	een	internationale	omgangsregeling.	De	Centrale	

Autoriteit stuurt de Raad  de stukken die ingebracht worden in de procedure.

De rechter kan de Raad inschakelen bij:

a.	inkomende	verzoeken	tot	teruggeleiding;

b. inkomende verzoeken tot vaststelling van een (internationale) 

omgangsregeling.

De	Centrale	Autoriteit	kan	de	Raad	inschakelen	bij:

c.	uitgaande	verzoeken	tot	teruggeleiding;

d. inkomende verzoeken tot uitvoering van een onderzoek naar de situatie van 

het kind.

Als een teruggeleidingsprocedure in Nederland wordt gevoerd, kan de rechter 

op grond van artikel 13, lid 4 Uitvoeringswet de minderjarige onder voorlopige 

voogdij van BJZ/Nidos plaatsen, teneinde een snelle teruggeleiding te 
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bewerkstelligen.	In	de	uitvoering	van	deze	maatregel	heeft	de	Raad	geen	taak;	de	

volledige verantwoordelijkheid ligt bij BJZ.

Hoewel	de	Centrale	Autoriteit	de	Raad	kan	inschakelen	bij	de		tenuitvoerlegging	

van de beschikking tot teruggeleiding met name in het geval dat de 

(ontvoerende) ouder niet bereid is mee te werken aan de feitelijke teruggeleiding 

van het kind, zoals bevolen door de rechter is er  in de praktijk in deze gevallen 

meestal reeds een maatregel van voorlopige voogdij uitgesproken, zodat de Raad 

in deze geen taak meer heeft, maar BJZ.

6.2   Procedure

ad A. Inkomende verzoeken tot teruggeleiding, waarbij de ontvoerende ouder 

niet akkoord gaat met de teruggeleiding, kan de Raad door de rechter verzocht 

worden:

- ter zitting te verschijnen

De	procedure	wordt	gevoerd	door	de	Centrale	Autoriteit,	in	naam	van	de	

achtergebleven ouder tegen de ontvoerende ouder. De Raad zal ter zitting 

aanwezig zijn op uitnodiging van de rechter. Indien mogelijk wordt het kind 

door de rechter ter zitting gehoord.

- een raadsonderzoek in te stellen

De rechter kan( ter zitting) de Raad om onderzoek vragen. Het 

raadsonderzoek heeft tot doel de rechter informatie te verschaffen over 

met name de Nederlandse situatie van de minderjarige in het licht van de 

gestelde weigeringsgrond in het HKV. Dit onderzoek wordt uitgevoerd als 

beschermingsonderzoek. Beide verdragen bieden het kader waarbinnen het 

onderzoek wordt uitgevoerd, hetgeen betekent: ‘teruggeleiding, tenzij…..’

De verdragen gaan ervan uit dat eventuele problemen en/of aandachtspunten 

in eerste instantie daar moeten worden aangepakt waar het feitelijk gezag over 

hem wordt uitgeoefend, d.w.z. in het land waar uit de minderjarige is ontvoerd.

Voor de werkwijze van de Raad betekent dit dat in dit onderzoek geen brede 

verkenning hoeft plaats te vinden: de vraagstelling is in principe slechts gericht 

op het al dan niet aanwezig zijn van een weigeringsgrond, dan wel op de door 

de rechter geformuleerde vragen.  In dit onderzoek van de Raad wordt altijd het 

kind	betrokken.	Als	informant	kan	ook	de	Centrale	Autoriteit,	namens	de	andere	
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ouder door de Raad gehoord worden.

De onderzoekstermijn bedraagt op grond van de verdragskaders maximaal zes 

weken vanaf de dag dat de Raad het verzoek heeft ontvangen tot de dag dat het 

definitieve	rapport	is	verzonden.

Ad B. Inkomende verzoeken tot vaststelling van een internationale 

omgangsregeling.

De rechter kan de Raad verzoeken: 

- ter zitting te verschijnen

De Raad treedt in deze zitting op als adviserende instantie voor de rechter. De 

werkwijze en de opstelling is hetzelfde als in scheiding -en omgangszaken

- een raadsonderzoek in te stellen en/of proefcontacten in het kader van het 

onderzoek te organiseren. Deze onderzoeken worden uitgevoerd conform de 

uitgangspunten en werkwijze in gezag- en omgangszaken. 

Extra	aandacht	dient	besteed	te	worden	aan	de	praktische	uitvoerbaarheid	

van de omgangsregeling, aangezien de regeling over landsgrenzen heen moet 

worden uitgevoerd. Indien proefcontacten worden georganiseerd, vinden deze 

contacten in Nederland plaats, als begeleiding van de Raad daarbij geïndiceerd 

is. De contacten vinden binnen korte periode achter elkaar plaats, teneinde de 

regeling werkbaar te laten zijn voor de ouder die niet in Nederland woonachtig 

is.

Ad	C.	Uitgaande	verzoeken	tot	teruggeleiding,	waarbij	de	ontvoerende	ouder	

niet	akkoord	gaat,	kan	de	Raad	door	de	Centrale	Autoriteit	verzocht	worden	

onderzoek in te stellen en informatie te verstrekken over de situatie van het kind 

over zijn (mogelijk) verblijf in Nederland.

De	Centrale	Autoriteit	kan	de	Raad	verzoeken	om	informatie	in	het	kader	van	

een	teruggeleidingsprocedure	die	in	een	ander	land	wordt	gevoerd.	De	Centrale	

Autoriteit geeft aan welke informatie nodig is, teneinde zo gericht mogelijk en zo 

snel mogelijk te kunnen handelen.



Protocol Beschermingstaken 2009

37

Ad D. Inkomende verzoeken onderzoeken tot uitvoering van een onderzoek naar 

de situatie van het kind in verband met een (vermoeden van) kinderontvoering 

of	een	probleem	met	het	omgangsrecht,	kan	de	Raad	door	de	Centrale	Autoriteit	

verzocht worden onderzoek in te stellen en informatie te verstrekken over 

de	situatie	van	het	kind	in	Nederland.	De	Centrale	Autoriteit	geeft	aan	welke	

informatie nodig is, teneinde zo gericht mogelijk en zo snel mogelijk te kunnen 

handelen. 

De onderzoekstermijn bedraagt zes weken vanaf de dag dat de Raad het verzoek 

heeft	ontvangen	tot	de	dag	dat	het	definitieve	rapport	wordt	verzonden.
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Bijlage 7  Herstel in het ouderlijk gezag (1:277, 
278 BW)

Een	ouder	die	ontheven	is	van	of	ontzet	is	uit	zijn	gezag	kan	de	

rechtbank verzoeken in het gezag hersteld te worden (dit verzoek kan in 

uitzonderingssituaties ook door de Raad gedaan worden). De rechtbank zal dit 

verzoek toewijzen indien hij ervan overtuigd is dat de minderjarige weer aan zijn 

ontheven of ontzette ouder kan worden toevertrouwd en dit ook in het belang 

van de minderjarige is.

Indien	bij	de	ontheffing	c.q.	ontzetting	het	gezag	was	opgedragen	aan	de	andere	

ouder en het verzoek tot herstel alleen door de ontheven of ontzette ouder 

wordt gedaan, dan belast de rechter deze ouder niet met het gezag tenzij de 

omstandigheden, waarbij het gezag werd opgedragen aan de andere ouder zijn 

gewijzigd of destijds van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Naar 

aanleiding van dit verzoek tot herstel kan de rechter de Raad om onderzoek en 

advies vragen.

Hangende het onderzoek kan zowel de Raad als de ouder die heeft verzocht 

in het gezag te worden hersteld, de rechtbank verzoeken de beslissing aan te 

houden voor een proeftijd van maximaal 6 maanden,gedurende welke tijd het 

kind bij de verzoekende ouder verblijft.
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Bijlage 8  Gezagsvoorziening na overlijden van 
de ouder die alleen het gezag heeft, terwijl de 
andere ouder nog in leven is.

De rechter dient een beslissing over de gezagsvoorziening te nemen en kan de 

Raad om onderzoek en advies vragen als:

-	 de	overleden	ouder	na	scheiding	alleen	het	gezag	uitoefende;

- na uitoefening van het gezamenlijk gezag buiten huwelijk alleen het gezag  

	 had	gekregen;

- de overlevende ouder ontheven of ontzet was en om herstel in het gezag   

 verzoekt.

Indien de ouder overlijdt die alleen het gezag heeft en geen testamentaire voogd 

het gezag heeft aanvaard, belast de rechter de overlevende ouder of een derde 

met het gezag. De rechter doet dit op verzoek van de overlevende ouder, de Raad 

of ambtshalve. Het verzoek om de overlevende ouder met het gezag te belasten 

wordt slechts afgewezen indien gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging van het 

verzoek de belangen van de minderjarige zouden worden verwaarloosd.

Ook indien na het overlijden een voogd is aangesteld, kan de rechter te allen 

tijde alsnog de overlevende ouder, op diens verzoek, met het gezag belasten. 

Dit kan op grond van gewijzigde omstandigheden of op grond van het feit dat 

van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Hoe langer de voogd voor de 

minderjarige heeft gezorgd, hoe meer gewichtige redenen er zullen moeten zijn 

om het gezag aan de overlevende ouder over te doen dragen.

Indien de voogd bij testament was aangewezen, geniet de overlevende ouder de 

hiervoor genoemde voorkeurspositie, mits het verzoek is gedaan binnen een jaar 

na het begin van de voogdij. Nadien vindt een afweging plaats op grond van de 

omstandigheden.
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1  Inleiding

Ouders komen na de (echt-)scheiding soms niet tot overeenstemming over 

beslissingen die ten aanzien van hun kinderen genomen moeten worden. Als 

bemiddeling of mediation evenmin tot een oplossing heeft geleid, zal de rechter 

hierover een beslissing moeten nemen. Het gaat dan onder meer over kwesties 

rond gezag, verblijfplaats van de kinderen, contact van de kinderen met ieder 

der ouders, informatie- en consultatieplicht van de verzorgende ouder naar 

de andere ouder etc. Daarnaast kunnen zich in dit verband ook andersoortige, 

hierna te noemen, gerechtelijke procedures voordoen. 

De Raad kan door de rechter gevraagd worden om onderzoek en advies. Hierna 

zal eerst globaal het juridische kader in de meest voorkomende procedures 

worden aangegeven en daarna de uitgangspunten en de werkwijze van de 

adviestaak van de Raad als aanvulling op de in het kwaliteitskader vermelde 

werkwijze van het raadsonderzoek.

Indien sprake is van een hieronder niet-vermelde procedure, moet in ieder geval 

de juridische deskundige worden geraadpleegd. 
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2  Juridisch kader

2.1  Gezag en omgang na scheiding (BW 1 1:251, 377h,  377a)  

Bij zaken betreffende (echt)scheiding van de ouders en omgang met de kinderen 

gelden de volgende wettelijke uitgangspunten:

•	 Na	scheiding	van	de	ouders	blijven	zij	het	gezamenlijke	gezag	over	hun		 	

 kinderen uitoefenen (BW 1: 251).

•	 De	rechter	kan	echter	op	verzoek	van	één	of	beide	ouders	één	ouder	met	het		

 gezag over de kinderen belasten (BW 1: 251). De rechter gaat hiertoe slechts  

 over als de tussen de ouders bestaande communicatie-problemen zo ernstig  

 zijn dat er een onaanvaardbaar risico is dat de kinderen klem of verloren  

 raken tussen de ouders en dat niet te verwachten is dat hierin binnen   

 afzienbare tijd verandering zal komen.

•	 Het	kind	en	de	niet-verzorgende	ouder	met	gezamenlijk	gezag	hebben	recht		

 op omgang met elkaar (BW 1: 377h BW). De rechter zal in principe het  

 recht op omgang niet langdurig ontzeggen aan de ouder met gezag over 

 het kind, maar veelal tot een tijdelijke ontzegging beslissen om de ouders in 

 de gelegenheid te stellen alsnog tot een oplossing van de problemen te   

 komen. De rechter ontzegt (tijdelijk) het recht op omgang slechts indien:

-  omgang ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke   

	 ontwikkeling	van	het	kind,	of;	

-  de ouder kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht  

	 tot	omgang	of;

-  het kind, dat twaalf jaar of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren 

	 tegen	omgang	met	zijn	ouder	heeft	doen	blijken,	of;

-  omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

•	 Het	kind	en	de	ouder	die	niet	met	het	gezag	over	het	kind	is	belast	hebben		

 eveneens recht op omgang met elkaar (BW 1:377a). Dit recht kan al dan niet  

 tijdelijk door de rechter worden ontzegd eveneens op bovengenoemde   

 gronden.

1 BW: Burgerlijk Wetboek
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Indien de verzorgende ouder geen enkele medewerking aan een effectuering 

van een door een rechter in het belang van het kind opgelegde omgangsregeling 

verleent, kan de rechter een dwangsom aan de verzorgende ouder opleggen. 

Indien aan de gronden van een kinderbeschermings-maatregel wordt voldaan, 

kan de rechter een dergelijke maatregel opleggen, op verzoek van de Raad.

De rechter kan aan de Raad onderzoek en advies vragen in bovenstaande zaken 

betreffende gezag na (echt)scheiding, verblijfplaats van de minderjarige en 

omgang.

Tevens kan de rechter de Raad onderzoek en advies vragen met betrekking tot de 

hierna te noemen onderwerpen.

2.2  Informatie- en consultatieplicht (BW 1: 377b, 377c)

Het is de plicht van de verzorgende ouder:

de andere ouder op de hoogte te stellen van gewichtige aangelegenheden met 

betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige en 

die ouder te raadplegen over daaromtrent te nemen beslissingen (BW1:377b)

De niet-verzorgende ouder dient desgevraagd op de hoogte gesteld te worden 

door derden die beroepshalve beschikken over belangrijke informatie over de 

minderjarige of diens verzorging en opvoeding.(BW 1:377c)

2.3  Omgang verzocht door anderen dan ouders (BW 1:377f)

Naast de ouders kan een verzoek om omgang met het kind worden ingediend 

door degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot de minderjarige 

(bijv. familieleden, ex-pleegouder(s), ex-stiefouder(s), de biologische vader, die 

het kind niet heeft erkend). De rechter zal een dergelijk verzoek afwijzen als het 

belang van het kind zich tegen toewijzing verzet, of  indien het kind van twaalf 

jaar en ouder hiertegen bezwaar maakt.
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2.4  Voorlopige voorziening tijdens (echt-)scheidingsprocedure

(Wetb. Burg. Rv2  822) 

Gedurende de scheidingsprocedure kunnen beide of één van de ouders de 

rechter verzoeken de kinderen voorlopig aan één van hen toe te vertrouwen 

dan wel de verblijfplaats van het kind bij één van hen te bepalen. Ook kunnen 

beide of één van de ouders de rechter vragen een omgangsregeling vast te 

stellen tussen het kind en de niet verzorgende ouder voor de duur van de (echt)

scheidingsprocedure. 

2.5  Beëindiging gezamenlijk gezag (BW 1:253n)

Op verzoek van niet of niet meer met elkaar gehuwde ouders, of op verzoek 

van	één	van	hen,	kan	de	rechter	het	gezamenlijk	gezag	beëindigen,	indien	dit	

in het belang is van het kind. Dit is mogelijk indien sprake is van gewijzigde 

omstandigheden of indien eerder van onjuiste of onvolledige gegevens is 

uitgegaan. De rechter bepaalt, uitgaande van het belang van het kind, of en, zo 

ja, aan wie van de ouders voortaan het gezag toekomt. 

2.6  Gezagswijziging (BW 1: 253o, 253t)

Indien, door een beslissing van de rechter, één ouder met het gezag is belast, kan 

daarvan wijziging gevraagd worden op grond van gewijzigde omstandigheden 

of omdat bij de beslissing is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens. Het 

verzoek kan worden ingediend door een of beide ouders. Indien verzocht wordt 

om alsnog gezamenlijk met het gezag belast te worden, kan dit verzoek door 

beide of één van hen gedaan worden.

Indien één ouder het gezag heeft, kan de rechter op verzoek van deze ouder 

en/of een ander, die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, 

verzoekers gezamenlijk met het gezag belasten. Indien er een andere ouder is, 

dienen verzoekers voorafgaand aan het verzoek tenminste één jaar gezamenlijk 

2  Wetb. Burg. Rv: Wetboek van Burgerlijke Wetsvordering
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de zorg voor het kind te hebben gehad, terwijl de verzoekende ouder minstens 

3 jaar alleen met het gezag belast moet zijn geweest. Het verzoek wordt 

afgewezen indien, mede in het licht van de belangen van de andere ouder, 

gegronde vrees bestaat dat bij inwilliging de belangen van het kind zouden 

worden verwaarloosd (1:253t BW). Tevens kan een dergelijk verzoek vergezeld 

gaan van een verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam van het kind in de 

geslachtsnaam van een van de verzoekers. Dit verzoek tot naamswijziging wordt 

afgewezen als het verzoek tot gezamenlijk gezag wordt afgewezen of als het 

belang van het kind zich tegen een naamswijziging verzet. 
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3  Uitgangspunten

Als de rechter de Raad om onderzoek en advies vraagt, gaat de Raad ervan uit dat 

ouders er, met of zonder hulp van een mediator3  of andersoortige bemiddeling, 

niet in geslaagd zijn om in het belang van hun kind goede afspraken te maken. 

In de verzoeken van de rechtbank om raadsonderzoek is er bijna altijd sprake 

van een complexe problematiek, waarin ernstige conflicten tussen ouders, zoals 

huiselijk geweld e.d. een rol kunnen spelen. Hierdoor kan het kind bedreigd 

worden in zijn ontwikkeling. Door middel van onderzoek stelt de Raad vast wat 

vanuit het kind gezien aan de rechter geadviseerd moet worden. Daarnaast 

kunnen  er redenen  zijn om te bezien of een kinderbeschermingsmaatregel 

noodzakelijk is ten einde de ontwikkeling van het kind veilig te stellen.  

Het	kind	heeft	er	recht	op	een	relatie	met	ieder	van	zijn	ouders	te	onderhouden;	

op basis daarvan zal de Raad de ouders wijzen op hun verantwoordelijkheid 

om een duurzame regeling te treffen waarbij de relatie van het kind met beide 

ouders wordt behouden.

In het onderzoek van de Raad staat de ontwikkeling van het kind centraal. Zoals 

ook in het kwaliteitskader is vermeld, heeft de raadsonderzoeker ook in dit 

soort zaken contact met ieder in het gezin verblijvend kind.  Daarbij wordt het 

kind, afhankelijk van leeftijd en/of ontwikkeling, geïnformeerd over de gang van 

zaken in het onderzoek en wordt het kind in de gelegenheid gesteld zich uit te 

spreken. Daarnaast maakt de raadsonderzoeker en/of de gedragsdeskundige 

een inschatting van de draagkracht/draaglast van het kind (risicotaxatie/

diagnostiek). Als een gesprek met het oog op de leeftijd van het kind niet 

mogelijk is, wordt het kind in ieder geval gezien.

Naast de in het kwaliteitskader beschreven vereisten voor de rapportage( 3. 

3) wordt in de rapportage een beschrijving van de ontwikkeling van het kind, 

de ouderrol, de opvoedingskwaliteiten van de ouders en de beschermende en 

risicofactoren voor het kind beschreven.

3  Sinds 1 april 2005 is een start gemaakt met de mogelijkheid van ‘mediation naast rechtspraak’. Dit is nu 
in alle regio’s beschikbaar met een verwijzing vanuit het juridisch loket of de rechtbank.
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4  Taken en werkwijze 

Het doel van het raadsonderzoek is om een onderbouwd advies uit te brengen 

of informatie te verschaffen over gezag, verblijfplaats en /of omgang, naar 

aanleiding van een verzoek hiertoe van de rechter in de juridische procedure van 

de ouders.

Zie voor de werkwijze ook het Kwaliteitskader, hoofdstuk 3: Kwaliteiteisen.

4.1  Onderzoeksopzet

Na het verzoek tot onderzoek van de rechter wordt een voorlopige 

onderzoeksopzet geformuleerd met daarin: de onderzoeksvraag van de rechter, 

eventuele aandachtspunten voor het onderzoek en de mogelijke inzet van 

onderzoeksmiddelen, zoals een proefcontact (al dan niet opgelegd door de 

rechter) of een interactieobservatie. 

4.2  Gesprek met ouders en kind(eren)

Het onderzoek start met een eerste gespreksronde met de ouders en met het 

kind/de kinderen  apart. Als (één van) de ouders geen toestemming geeft om 

met het kind apart te spreken, wordt dit nadrukkelijk in het rapport vermeld. 

De raadsonderzoeker geeft de betrokkenen uitleg over de aanleiding, het doel 

en de opzet van het onderzoek, mede op grond van het reeds van te voren 

toegestuurde foldermateriaal over de werkwijze van de Raad.  

4.3  Multidisciplinair overleg

Na deze eerste gespreksronde vindt er een multidisciplinair overleg plaats, 

waarin afgewogen wordt of het onderzoek gecontinueerd moet worden, of dat 

het al mogelijk is om, na een afrondend gesprek met kind(eren) en met ouders, 

de rechter te adviseren. Als verder onderzoek noodzakelijk is, wordt er een plan 

van aanpak opgesteld. Vaste onderdelen hierin zijn gesprekken met het kind/de 

kinderen en met de ouders en het raadplegen van informanten. Zonodig verricht 
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de gedragsdeskundige een deelonderzoek. (zie ook Kwaliteitskader 3.2.3.) 

Deelnemers aan dit multidisciplinaire overleg zijn altijd de raadsonderzoeker 

en de gedragsdeskundige en indien voorgeschreven (Kwaliteitskader, 3.2.3.) 

de juridisch deskundige. De aanwezigheid van de juridisch deskundige is 

verplicht zodra er een voornemen is tot advisering van (tijdelijke) ontzegging 

van de omgang, van  éénhoofdig gezag, van wijziging van gezag en/of  van de 

verblijfplaats van het kind. De teamleider is zonodig aanwezig, maar in ieder 

geval bij media- en/of klachtgevoelige zaken.

Nadat alle contacten hebben plaatsgevonden, wordt in een tweede 

multidisciplinair overleg een besluit genomen over het advies. De deelnemers 

aan dit overleg zijn in principe dezelfde als in het eerste multidisciplinair overleg. 

Indien de Raad adviseert om geen omgangsregeling op te leggen, worden zoveel 

mogelijk de wettelijke gronden (zie  2.1) voor ontzegging benoemd en in het 

rapport onderbouwd. Tevens wordt nagegaan of de informatie- consultatieplicht 

van de verzorgende ouder naar de andere ouder al dan niet (beperkt) van 

toepassing moet zijn.
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1  Inleiding

De Raad voor de Kinderbescherming heeft verschillende taken in het kader van 

het jeugdstrafrecht. Zo heeft de Raad een voorlichtings- en adviesfunctie naar de 

officier	van	justitie,	de	kinderrechter	en	de	rechter	commissaris.	Daarnaast	heeft	

de Raad een selectiefunctie, waarbij bezien wordt of het criminele gedrag van de 

minderjarige een signaal is van achterliggende problematiek en of hulpverlening 

noodzakelijk is. Ook voert de Raad de coördinatie uit van de uitvoering van 

taakstraffen. Tenslotte voert de Raad de regiefunctie in individuele zaken 

(casusregie). 

Het jeugdstraf(proces)recht is van toepassing op minderjarigen die ten tijde van 

het plegen van het strafbare feit 12 jaar of ouder zijn. Beneden de leeftijd van 12 

jaar is geen strafrechtelijke vervolging mogelijk. Als een 12-minner een ernstig 

delict pleegt of recidiveert, kan de Raad langs civielrechtelijke weg bemoeienis 

krijgen met 12-minners. 

Ten aanzien van 16- en 17-jarigen kan de rechter beslissen het volwassen 

strafrecht toe te passen. Voorts kan de rechter ten aanzien van 18- t/m 20-jarigen 

het jeugdstraf(proces)recht toepassen.

De sancties die voor minderjarigen opgelegd kunnen worden zijn:

- hoofdstraffen:	jeugddetentie,	taakstraf	en	geldboete;

- bijkomende straffen: verbeurdverklaring en ontzegging van de bevoegdheid  

			motorrijtuigen	te	besturen;

- maatregelen: plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, gedragsbeïnvloedende                

   maatregel, onttrekking aan het verkeer, ontneming van wederrechtelijk     

   voordeel, schadevergoeding.

In dit protocol wordt met ’de jeugdige’ bedoeld: een minderjarige van 12 jaar of 

ouder. 
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2  Uitgangspunten

De Raad stelt zich in jeugdstrafzaken ten doel om eraan bij te dragen dat de 

strafrechtelijke reactie op het delictgedrag ook naar pedagogische maatstaven 

verantwoord is. Het oogmerk hierbij is om een positieve gedragsverandering 

bij de jeugdige te bewerkstelligen. Het vermogen tot veranderen ziet de Raad 

als hét aangrijpingspunt in het strafrechtelijk optreden tegenover jeugdige 

wetsovertreders. 

De Raad ziet bij de afhandeling van jeugdstrafzaken een belangrijke rol voor 

ouders weggelegd. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding 

van hun kinderen. De invloed van de ouders is een beschermende factor die 

kan worden benut voor het voorkomen van het (herhaald) plegen van strafbare 

feiten door jeugdigen. Door de ouders te betrekken bij de strafzaak kan de 

effectiviteit van de aanpak worden verhoogd. 

Omdat het gepleegde delict signaalgedrag kan zijn, heeft de Raad in 

jeugdstrafzaken óók altijd aandacht voor de aanpak van eventuele 

achterliggende problematiek van de jeugdige. 

Dit betekent, dat de Raad de jeugdige en diens ouders zo nodig op het spoor 

zet van de hulpverlening. Als hulpverlening op vrijwillige basis níet mogelijk of 

toereikend is, kan de Raad gebruik maken van zijn civielrechtelijke bevoegdheid 

om aan de kinderrechter te vragen een kinderbeschermingsmaatregel op te 

leggen.

In zijn advisering draagt de Raad ertoe bij, dat jeugdigen na hun verblijf (op 

strafrechtelijke	titel)	in	een	justitiële	jeugdinrichting	nog	gedurende	een	

bepaalde periode verplicht begeleid worden binnen de wettelijke kaders 

(nazorg)1.

 

1 Om dat te bewerkstelligen dient de Raad te adviseren tot een (deels) voorwaardelijke straf of tot een 
voorwaardelijke invrijheidstelling. In dat kader krijgt de jeugdige Hulp&Steun van Bureau Jeugdzorg/
Jeugdreclassering
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3  Taken van de Raad

Op het terrein van jeugdstrafzaken heeft de Raad de volgende taken:

1.		Voorlichting,	advies	en	selectie;	

2.		Coördinatie	taakstraffen;	

3.  Individuele casusregie.

3.1  Voorlichting, advies en selectie

De Raad heeft in jeugdstrafzaken een wettelijke voorlichtings- en adviestaak 

naar	de	officier	van	justitie,	rechter-commissaris,	raadkamer	en	kinderrechter/

rechtbank.

Als een jeugdige een strafbaar feit pleegt, beziet de politie – met inachtneming 

van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie – of tegen deze jeugdige proces-

verbaal2 wordt opgemaakt. Als proces-verbaal wordt opgemaakt, stuurt de 

politie	dat	in	naar	de	officier	van	justitie	en	geeft	zij	hiervan	bericht	aan	de	Raad,	

die een basisonderzoek doet. 

Vervolgens	beslist	de	officier	van	justitie	over	de	wijze	waarop	de	zaak	wordt	

afgedaan3. Veelal gebeurt dit in het overleg met de politie en de Raad voor de 

Kinderbescherming (het zogeheten justitieel casusoverleg,	JCO).	

Sommige jeugdige verdachten worden in verzekering gesteld. Dit betekent dat 

zij langere tijd worden vastgehouden op het politiebureau. In dat geval wordt de 

Raad hiervan in kennis gesteld door de politie (melding inverzekeringstelling) 

en verricht de Raad “vroeghulp”. Dit heeft als doel voorlichting te geven aan de 

jeugdige verdachte en diens ouders over de strafrechtelijke procedure en tevens 

het geven van advies aan de rechter-commissaris.

Ook in leerplichtzaken heeft de Raad een wettelijke voorlichtings- en 

2 Hieronder wordt ook begrepen een vereenvoudigde vorm van proces verbaal: het LOF (Landelijk Over-
drachts Formulier)
3 Hij kan de zaak (voorwaardelijk) seponeren, de jeugdige een transactie aanbieden of de jeugdige dag-
vaarden.
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adviestaak	naar	de	officier	van	justitie	en	de	kantonrechter.	Wanneer	de	

leerplichtambtenaar een proces-verbaal heeft opgemaakt tegen een jeugdige 

wegens	ongeoorloofd	schoolverzuim,	beslist	de	officier	van	justitie	over	de	

afdoening nadat de Raad heeft geadviseerd. 

Ter uitvoering van deze voorlichtings- en adviestaak doet de Raad een 

basisonderzoek en zo nodig een uitgebreid strafonderzoek (zie 4.1 en 4.2).

3.2  Coördinatie taakstraffen

Een	jeugdige	van	12	jaar	en	ouder	tegen	wie	proces-verbaal	is	opgemaakt	

kan,	na	advies	van	de	Raad,	door	de	officier	van	justitie	(in	het	kader	van	een	

transactievoorstel of na een strafbeschikking4) of door de rechter een taakstraf 

opgelegd krijgen. 

Een	taakstraf	kan	bestaan	uit	een	werkstraf	of	een	leerstraf,	óf	een	combinatie	

van beide. Bij een werkstraf gaat het om onbetaalde, fysieke arbeid op niet-

commerciële	of	semi-commerciële	basis,	ten	dienste	van	de	samenleving,	

gedurende een aantal vastgestelde uren. 

Bij een leerstraf gaat het om het volgen van een training/cursus waarbij 

de jeugdige bepaalde vaardigheden worden bijgebracht of de jeugdige 

geconfronteerd wordt met de gevolgen van zijn gedrag voor het slachtoffer. 

Als een jeugdige zijn taakstraf niet (goed) uitvoert, meldt de Raad dit bij de 

officier	van	justitie	en	adviseert	hem	zo	nodig.	Indien	er	sprake	was	van	een	

transactie	of	strafbeschikking,	dan	kan	de	officier	van	justitie	de	jeugdige	een	

herkansing geven of hem alsnog dagvaarden. Indien de taakstraf is opgelegd 

door	de	rechter,	kan	de	officier	van	justitie	de	vervangende	jeugddetentie	ten	

uitvoer laten leggen. De jeugdige kan tegen deze omzetting bezwaar maken. Ter 

zitting kan de jeugdige dan eventueel nog een herkansing opgelegd krijgen.

De Raad heeft de wettelijke taak de uitvoering van de taakstraffen te 

coördineren. De Raad heeft daarbij tot doel een positieve gedragsverandering bij 

de jeugdige te bevorderen en bij te dragen aan het voorkomen van recidive.

4 Conform de wet OM-afdoening, die gefaseerd ingevoerd wordt vanaf 1-2-2008
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 De Raad wil dit doel bereiken door de selectie van een pedagogisch adequate 

(werk- en /of leer-) projectplaats, door het doen uitvoeren van deze taakstraf 

door de minderjarige, het houden van toezicht op de uitvoering van de taakstraf 

en	het	informeren	van	de	officier	van	justitie	over	de	afloop	van	de	taakstraf.

3.3  Individuele casusregie

De regie in individuele jeugdstrafzaken (casusregie) is opgedragen aan de 

Raad voor de Kinderbescherming. Doel van de casusregie is het bevorderen 

van de samenhang tussen de verschillende activiteiten van de ketenpartners 

in het jeugdstrafrecht om te komen tot een snelle, vroegtijdige en consequente 

reactie op het gedrag van de jeugdige. In dat kader volgt de Raad iedere 

individuele jeugdstrafzaak, vanaf de melding van de politie (van proces-verbaal 

of inverzekeringstelling) tot en met de nazorg na de tenuitvoerlegging van straf 

of maatregel. De casusregie loopt derhalve als een rode draad door het gehele 

straftraject heen.
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4  Werkwijze

4.1  Basisonderzoek strafzaken

4.1.1  Doel van het onderzoek

Het basisonderzoek strafzaken (verder basisonderzoek) heeft een tweeledig doel:

1.	 Het	geven	van	voorlichting	aan	de	officier	van	justitie	respectievelijk	de			

 rechter(- commissaris) over de persoon van de minderjarige verdachte   

 en diens omstandigheden, en het geven van een strafadvies gericht op het  

	 verwezenlijken	van	gedragsverandering;	

2. De selectie van die jeugdigen bij wie het delict een signaal is van    

 achterliggende problematiek en die om deze reden (verdere) hulp of   

 begeleiding nodig hebben (selectiefunctie).

Wanneer de informatie vanuit het basisonderzoek -  in verband met de 

aangetroffen problematiek -  onvoldoende is om een onderbouwd strafadvies te 

kunnen geven, schort  de Raad de advisering op totdat de Raad een uitgebreid 

strafonderzoek ingesteld heeft (zie 4.2). Dit wordt zo spoedig mogelijk gemeld 

aan	de	officier	van	justitie.

4.1.2  Werkwijze

De aanleiding tot het instellen van een basisonderzoek door de Raad is altijd 

gelegen in hetzij een melding proces-verbaal of inverzekeringstelling door 

de politie, hetzij een melding proces-verbaal door een leerplichtambtenaar. 

Informatie	van	de	ketenpartners	uit	het	justitieel	casusoverleg	(JCO)	wordt	

betrokken bij het besluit om een basisonderzoek in te stellen. 

Betreft het een éérste melding proces-verbaal dan volgt een basisonderzoek 

met gebruikmaking van het screeningsinstrument voor basisonderzoeken: de 

zogenaamde BARO.

Bij een tweede of volgende melding vindt er steeds een afweging plaats of het 

zinvol is om opnieuw een (gedeeltelijke) screening uit te voeren. Het opnieuw 

afnemen van de gehele BARO wordt pas zinvol geacht na twee jaar. Binnen 
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die twee jaar kan de Raad volstaan met het actualiseren van de informatie op 

die items van de BARO die aan verandering onderhevig zijn. Als de melding 

een jeugdige betreft die binnen een half jaar voorafgaande aan de melding 

reeds door de Raad met behulp van de BARO is gescreend, wordt in principe 

afgezien van het gebruik van de BARO. In dat geval wordt in principe, na overleg 

met	de	officier	van	justitie,	een	uitgebreid	strafonderzoek	ingesteld,	tenzij	de	

melding een jeugdige betreft die reeds in een jeugdreclasseringstraject loopt. In 

die gevallen wordt in principe Bureau Jeugdzorg (afdeling jeugdreclassering) 

verzocht een pre-advies op te stellen. Is de BARO door de Raad langer dan 

een half jaar tevoren afgerond, dan kan de Raad besluiten Bureau Jeugdzorg 

(afdeling jeugdreclassering) te verzoeken een pre-advies op te stellen of zelf een 

uitgebreid strafonderzoek te verrichten. 

De Raad kan besluiten om géén basisonderzoek in te stellen. Dit wordt selectieve 

afdoening genoemd. Dit is alléén toegestaan als aan alle onderstaande criteria is 

voldaan5 :

	 •	 De	jeugdige	is	ouder	dan	15	jaar;

	 •	 De	jeugdige	is	een	first-offender;

	 •	 De	jeugdige	is	onbekend	bij	de	politie	en	de	Raad;	

	 •	 De	jeugdige	wordt	verdacht	van	slechts	één	strafbaar	feit;	

	 •	 Het	strafbare	feit	is	een	‘licht’	misdrijf,	in	ieder	geval	géén		 	

  zedendelict, brandstichting of een misdrijf waarbij sprake is van  

	 	 geweld	tegen	personen;

	 •	 Op	basis	van	informatie	van	de	politie	en	reeds	beschikbare		 	

  informatie bij de Raad lijkt er  geen sprake te zijn van signaalgedrag.

Als de Raad op basis van bovenstaande criteria afziet van een basisonderzoek, 

kan niettemin een mondeling of schriftelijk strafadvies worden uitgebracht 

aan	de	officier	van	justitie.	Het	strafadvies	kan	alleen	betrekking	hebben	op	het	

opleggen van een geldboete of werkstraf. 

De Raad baseert zich dan bij zijn advisering op de informatie die ten tijde van 

het	JCO	beschikbaar	is.	Is	er	geen	informatie	beschikbaar,	dan	kan	een	zeer	kort	

onderzoek worden ingesteld, bijvoorbeeld bestaande uit één telefonisch contact.

5 Conform de landelijke richtlijn voor selectieve afdoening. 
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In geval van een melding inverzekeringstelling onderneemt de Raad in principe 

altijd zelf en direct actie. Het basisonderzoek vindt dan plaats in de vorm van 

‘vroeghulp’.

Als de jeugdige wordt heengezonden voordat de Raad vroeghulp heeft kunnen 

verlenen, ontvangt de Raad in een later stadium een melding proces-verbaal.

4.1.3  Uitvoering: bij melding procesverbaal 

Het basisonderzoek wordt in principe gedaan door gebruikmaking van de 

BARO. De Raad verzamelt op die manier informatie over o.a. de persoon van de 

jeugdige, diens gezins- en opvoedingssituatie en diens functioneren op school 

(en/of werk) en in diens vrije tijd. Tevens vindt bespreking plaats van het delict. 

In het onderzoek wordt gesproken met de jeugdige en de hem verzorgende 

ouder(s). Indien er sprake is van twee gezaghebbende ouders, terwijl de 

jeugdige bij één van hen verblijft, wordt de verzorgende ouder in het onderzoek 

betrokken. De andere ouder wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis 

gesteld van het onderzoek, zodat deze zo mogelijk ook kan reageren. De 

gesprekken met de jeugdige en diens ouders vinden afzonderlijk van elkaar 

plaats. Als er sprake is van een juridische ouder, die al langer geen contact heeft 

met de jeugdige, dient afgewogen te worden of en zo ja hoe deze ouder in het 

onderzoek betrokken wordt.

In principe wordt met tenminste één informant, bijvoorbeeld de school, 

gesproken.

Wanneer	een	delict	tot	materiële	schade	heeft	geleid,	gaat	de	Raad	na	of	een	

schaderegeling met het slachtoffer is getroffen, dan wel of een schaderegeling 

tot de mogelijkheden behoort, en vermeldt dit in het rapport. De Raad maakt 

niet zelf nadere afspraken over een eventuele schaderegeling en voert deze 

evenmin uit. Dit kan wel aan de orde komen in een slachtoffer- dadergesprek 

(zie hoofdstuk 4.3).

4.1.4  Uitvoering: bij inverzekeringstelling (vroeghulp)

Tijdens de vroeghulp voert de raadsonderzoeker een basisonderzoek uit, 

(zoveel mogelijk) met gebruikmaking van de BARO. Indien er in de twee jaar 

voorafgaand aan de melding reeds een BARO is afgenomen, kan worden 

volstaan met het actualiseren van de informatie op die items die aan 
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verandering onderhevig zijn. 

De jeugdige wordt in principe op dezelfde dag op het politiebureau bezocht, ook 

wanneer	de	melding	in	het	weekeinde	of	op	een	feestdag	plaatsvindt.	Er	wordt	

zo spoedig mogelijk contact (tenminste telefonisch) gezocht met de ouders of 

verzorgers. 

De raadsonderzoeker heeft tijdens de vroeghulp ook aandacht voor praktische 

zaken die verband houden met het verblijf van de jeugdige op het politiebureau. 

Zonodig wordt hulp geregeld voor de jeugdige.

In geval van voorgeleiding/ inbewaringstelling zorgt de Raad ervoor dat de 

officier	van	justitie/rechter-commissaris	over	het	rapport	beschikt	voordat	de	

minderjarige aan hem wordt voorgeleid. 

Rapportage en advies 6  

Een	basisonderzoek	wordt	afgesloten	door	middel	van	een	zogeheten	

briefrapport dan wel door het opsturen van het BARO-formulier als er op grond 

van het basisonderzoek  - zowel met als zonder toepassing van de BARO – geen 

reden is tot zorg of tot verwijzing naar de hulpverlening. Als er wel reden is tot 

zorg, wordt op grond van de verzamelde informatie in de BARO een rapport 

opgesteld	om	de	officier	van	justitie	en/of	rechter	(-commissaris)	uitgebreider	

voor te lichten over de persoon van de jeugdige en diens omstandigheden.

Het (brief)rapport is voorzien van een strafadvies. Dit advies is gebaseerd op 

overwegingen van voornamelijk pedagogische aard. De Raad refereert zich 

aan	het	oordeel	van	de	officier	van	justitie	in	geval	geen	advies	gegeven	kán	

worden (zoals bijv. bij een ontkennende verdachte) of onthoudt zich van advies 

als	de	officier	van	justitie	al	een	besluit	genomen	heeft	voordat	de	Raad	in	de	

gelegenheid is geweest een advies te formuleren.

Ingeval van voorgeleiding of een raadkamer gevangenhouding dient 

de advisering in het bijzonder voor de beslissing van de rechter-

commissaris/ raadkamer om de jeugdige al dan niet vast te houden, om 

de voorlopige hechtenis al dan niet te schorsen en zo ja, onder welke 

(bijzondere) voorwaarden. De Raad kan adviseren over de vraag of een 

persoonlijkheidsonderzoek gewenst is, waar en hoe (al of niet ambulant) dat 

6 Hoofdstuk 3 van het Kwaliteitskader is van toepassing m.b.t. het onderzoek, maar niet van toepassing op 
rapportage na basisonderzoek. Wel geldt de alinea betreffende ondertekening.
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eventueel het beste uitgevoerd kan worden en welke onderzoeksvragen dan van 

belang kunnen zijn.

Het (brief)rapport wordt aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) en de jeugdige 

toegezonden onder aanbieding van de mogelijkheid tot een gesprek of een 

schriftelijke reactie. 

Inschakeling jeugdreclassering bij voorlopige hechtenis

Als de rechter-commissaris bij voorgeleiding de inbewaringstelling 

beveelt, schakelt de Raad zo spoedig mogelijk Bureau Jeugdzorg/afdeling 

jeugdreclassering in voor begeleiding van de jeugdige in het kader van ‘Toezicht 

en Begeleiding tijdens detentie’. 

4.2  Uitgebreid strafonderzoek

4.2.1  Doel

Het	geven	van	(meer	uitgebreide)	voorlichting	aan	de	justitiële	autoriteiten	over	

de persoon van de jeugdige en diens omstandigheden naar aanleiding van een 

door die jeugdige gepleegd delict alsmede het uitbrengen van een strafadvies.

4.2.2  Aanleiding

Het instellen van een uitgebreid strafonderzoek gebeurt ambtshalve of op 

verzoek	van	één	van	de	justitiële	autoriteiten.	

Ambtshalve

De Raad besluit tot het instellen van een uitgebreid strafonderzoek, indien:

- het basisonderzoek onvoldoende informatie heeft opgeleverd om tot een  

	 gefundeerd	strafadvies	te	komen	(in	dat	geval	verzoekt	de	Raad	de	officier		

 van justitie om diens beslissing in de strafzaak aan te houden totdat advies is  

	 uitgebracht	(dit	wordt	besproken	in	het	JCO);	

- een jeugdige opnieuw wordt gemeld bij de Raad wegens het plegen van een  

 strafbaar feit en die jeugdige binnen een half jaar voorafgaande aan de   

 melding reeds door de Raad is gescreend met gebruikmaking van de BARO7.

7 Als naar aanleiding van de eerdere melding geen screening door middel van de BARO heeft plaatsge-
vonden kan daar bij de nieuwe melding alsnog toe worden besloten. In dat geval besluit de Raad tot een 
basisonderzoek en niét tot een uitgebreid strafonderzoek.
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- indien de Raad dit in het kader van zijn casusregietaak noodzakelijk acht.

Op verzoek

De Raad verricht een uitgebreid strafonderzoek, indien: 

-	 één	van	de	justitiële	autoriteiten	nader	onderzoek	nodig	acht;

- de rechter-commissaris een persoonlijkheidsonderzoek (Pro Justitia   

 rapportage) heeft aangevraagd en in dat kader de Raad heeft gevraagd om het  

 milieuonderzoek uit te voeren.

4.2.3  Uitvoering

Het onderzoek vindt plaats conform het Kwaliteitskader (hfdst 3), aangevuld 

met tevoren geformuleerde8  onderzoeksvragen die aansluiten bij de reeds via 

het basisonderzoek verkregen informatie. Tijdens dit onderzoek wordt de reeds 

beschikbare informatie uitgediept en waar nodig uitgebreid. 

Het uitgebreid strafonderzoek kent in essentie dezelfde aandachtsgebieden als 

het basisonderzoek. Voorts komt aan de orde het gezin(spatroon) waaronder de 

situatie van de andere kinderen en de persoon van de ouder(s) en de jeugdige. 

Tevens worden de toekomstverwachtingen en mogelijkheden tot hulpverlening 

in ogenschouw genomen.(Zie kwaliteitskader hfdst 3). 

In het onderzoek wordt (bij voorkeur eerst) gesproken met de jeugdige en 

daarnaast afzonderlijk met diens ouders of verzorgers en de andere kinderen 

boven de 12 jaar uit het gezin. Wanneer niet met de ouders en/of verzorgers 

van de minderjarige is gesproken, wordt dit in het rapport/verslag gemotiveerd 

aangegeven. Ook de andere minderjarige kinderen, die in het betreffende gezin 

verblijven, worden in het onderzoek betrokken/gezien (zie het Kwaliteitskader 

2008, hoofdstuk 3.2). 

Voor zover niet in eerder stadium aan de orde gekomen, gaat de Raad tijdens het 

uitgebreid	strafonderzoek	na	of	een	materiële	schaderegeling	met	het	slachtoffer	

is getroffen, dan wel of een schaderegeling tot de mogelijkheden behoort en 

vermeldt dit in het rapport.

8 In het Multidiciplinair Overleg (MDO).
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4.3  Slachtoffer-dadergesprek

4.3.1  Inleiding

In het basis- en uitgebreid strafonderzoek gaat de Raad na of er een mogelijkheid 

is te komen tot een slachtoffer-dadergesprek.

Doel daarvan is de dader te confronteren met de gevolgen van het delict voor het 

slachtoffer en het slachtoffer de mogelijkheid te bieden om vragen te stellen aan 

de dader. Het gesprek geeft de dader de mogelijkheid het slachtoffer excuses aan 

te	bieden.	Een	geslaagd	gesprek	kan	een	positieve	invloed	hebben	op	het	gedrag	

van de dader en bijdragen aan het voorkomen van recidive. Daarnaast kan het 

een positieve bijdrage leveren aan het verwerkingsproces van het slachtoffer.

Het slachtoffer-dadergesprek komt niet in de plaats van een strafrechtelijke 

afhandeling, maar is aanvullend. Het gesprek vindt slechts plaats op basis van 

vrijwilligheid van de deelnemers. Deelnemers zijn de jeugdige dader en zijn 

ouders, het slachtoffer en diens hulpverlener. In principe komen tenminste 

’taakstrafwaardige’ delicten er voor in aanmerking. Indien het slachtoffer niet 

bereid is om mee te werken, kan het slachtoffer-dadergesprek geen doorgang 

vinden.

4.3.2  Uitvoering

De Raad heeft de taak om jeugdige daders te selecteren en aan te melden voor 

een slachtoffer-dadergesprek. Daartoe zijn er een aantal vragen in de BARO 

opgenomen. In het gesprek in het kader van de BARO, of tijdens het uitgebreide 

strafonderzoek, komt aan de orde of de jeugdige dader en de ouders bereid zijn 

om vrijwillig mee te werken aan een herstelactie in de vorm van een slachtoffer-

dadergesprek. 

De stichting Slachtoffer in Beeld (SIB) is de uitvoerder voor dit soort gesprekken 

en is het aanspreekpunt zowel voor de jeugdige als voor het slachtoffer inzake de 

voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van het gesprek.

Na afronding van de bemiddeling door SIB wordt de Raad geïnformeerd over 

het verloop van het slachtoffer-dadergesprek. De Raad bericht het OM over de 

afloop ervan.
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4.4  Coördinatie taakstraffen voor jeugdigen

4.4.1  Projectplaatsen voor werk- en leerstraffen

De coördinator taakstraffen is belast met de voorbereiding, ondersteuning 

en afronding van de tenuitvoerlegging van taakstraffen voor jeugdigen. Dit 

brengt met zich mee dat de Raad verantwoordelijk is voor het aanbod aan 

projectplaatsen ten behoeve van jeugdige taakgestraften. 

De Raad beschikt daartoe over een (overzicht van een) gedifferentieerd 

aanbod van werkprojectplaatsen en leerprojecten. De Raad sluit met elke 

werkprojectplaats en leerstrafaanbieder een raamcontract om wederzijdse 

verantwoordelijkheden vast te leggen. De Raad draagt er zorg voor dat de rechter 

en het OM zich steeds op de hoogte kunnen stellen van gegevens omtrent de 

beschikbare projectplaatsen voor de tenuitvoerlegging van een taakstraf en 

de aard van de te verrichten werkzaamheden of de te volgen leerprojecten. 

De	jeugdige	en	diens	raadsman	kunnen	gegevens	opvragen	over	de	specifieke	

werkstraf of leerstraf van de jeugdige. De Raad (-smedewerker) voert zelf geen 

taakstraffen uit als trainer of werkmeester. 

4.4.2  Procedure voorbereiding, ondersteuning en afronding 

De coördinator taakstraffen heeft met de jeugdige, die een taakstraf moet 

uitvoeren, een persoonlijk intakegesprek De ouders/verzorgers van de jeugdige 

krijgen ook een uitnodiging voor het intakegesprek. Wanneer de jeugdige niet 

op de uitnodiging reageert, volgt een herhaalde oproep. Daarbij wordt de 

minderjarige er uitdrukkelijk op gewezen wat de consequentie is als hij verstek 

laat	gaan.	Als,	na	verificatie	van	de	adresgegevens,	ook	op	de	tweede	oproep	

niet	wordt	gereageerd,	wordt	daarvan	melding	gedaan	bij	de	officier	van	justitie,	

waarna deze bepaalt wat er verder gaat gebeuren.  

De beslissing tot uitvoering van een bepaalde taakstraf wordt, inclusief 

de gemaakte afspraken, schriftelijk vastgelegd in een Akkoordverklaring 

werk-/leerstraf  en ondertekend door de taakgestrafte, de Raad en de 

taakstrafaanbieder. De jeugdige en ook de ouders ontvangen een afschrift van 

deze Akkoordverklaring. 

De taakstraf start in principe binnen 30 dagen ná het transactievoorstel/ 

strafbeschikking of het onherroepbare vonnis. 
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De coördinator taakstraffen begeleidt de jeugdige tijdens diens kennismaking 

met het werk-/leerproject. 

Na uitvoering van de taakstraf vindt er een afsluitend evaluerend eindgesprek 

plaats tussen de coördinator taakstraffen, de jeugdige en, zo mogelijk, met de 

ouders. Als van zo’n eindgesprek wordt afgezien, vindt er in ieder geval een 

schriftelijke afsluiting plaats. Op basis hiervan en van het afloopbericht van de 

contactpersoon van de werkstraf c.q. begeleider van de leerstraf, rapporteert 

de	coördinator	taakstraffen	aan	de	officier	van	justitie	over	het	verloop	van	

de taakstraf en maakt zo nodig melding van eventuele aandachtspunten of 

zorgsignalen. Dit rapport wordt aan de jeugdige taakgestrafte en de betrokken 

ouders toegezonden met het aanbod voor een gesprek, indien betrokkenen 

aangeven dit te wensen.

4.4.3  Bijzondere situaties

Bij bijzondere omstandigheden - zoals onvoldoende beschikbaarheid van 

werk, een onoplosbaar conflict op de projectplaats, ongeschiktheid van de 

jeugdige	voor	het	werk	of	het	niet	aansluiten	van	verplichtingen	bij	de	specifieke	

omstandigheden	van	de	jeugdige	-	kan	de	officier	van	justitie,	op	verzoek	en	

advies van de Raad, de projectplaats wijzigen, al dan niet met wijziging van de 

feitelijke werkzaamheden of verplichtingen, en eveneens de werkstraf wijzigen 

in	een	leerstraf	of	omgekeerd.	Daarnaast	kan	de	officier	van	justitie	ambtshalve	

of op verzoek van de Raad de termijn, waarbinnen de taakstraf moet zijn 

voltooid, éénmaal verlengen als blijkt dat de taakgestrafte om redenen die buiten 

zijn schuld liggen de taakstraf niet binnen de gestelde termijn kan afronden. 

Indien de jeugdige de taakstraf niet naar behoren verricht en/of ongeoorloofd 

verzuimt,	kan	de	coördinator	taakstraffen	de	jeugdige	eenmaal	een	officiële	

waarschuwing geven. 

De coördinator taakstraffen kan de tenuitvoerlegging van de taakstraf 

opschorten	indien,	na	een	officiële	waarschuwing,	de	jeugdige	de	taakstraf	

niet naar behoren verricht. Hetzelfde geldt ingeval van ernstige misdraging 

aan	de	kant	van	de	jeugdige.	De	officier	van	justitie	wordt	door	de	coördinator	

taakstraffen zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van het mislukken van 

de taakstraf. De jeugdige en bij voorkeur ook de ouders worden gehoord, zo 
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mogelijk	voor	het	verzenden	van	het	betreffende	bericht	aan	de	officier	van	

justitie.	De	officier	van	justitie	kan	overgaan	tot	de	tenuitvoerlegging	van	de	

vervangende jeugddetentie.

4.5  Casusregie

4.5.1  Karakteristiek van de functie casusregie

De functie casusregie heeft twee componenten:

a. De inhoudelijke component betreft het beoordelen en bewaken van de 

verschillende activiteiten. Waar nodig signaleert de casusregisseur een mogelijk 

gebrek aan inhoudelijke samenhang tussen verschillende activiteiten, of hij 

signaleert andere zaken die een goed verloop van het straftraject in de weg 

kunnen staan. Hij intervenieert op inhoudelijk niveau onder meer door het 

aandragen van oplossingen die partijen kunnen helpen om adequaat hun 

taken	uit	te	voeren.	Een	ander	inhoudelijk	aspect	van	de	casusregie	bestaat	uit	

toezicht op de activiteiten van de jeugdreclassering. De Raad toetst de plannen 

en verslagen aan de hand van landelijk overeengekomen vaste criteria. Indien 

de noodzakelijke voorwaarden zijn vervuld, kan de Raad - als sluitstuk op de 

uitvoering van de toezichthoudende taak – gebruik maken van zijn wettelijke 

aanwijzingsbevoegdheid (zie hierna onder ‘nazorg’.) De Raad toetst niet (de 

kwaliteit van) het methodisch handelen van Bureau Jeugdzorg, omdat Bureau 

Jeugdzorg daarvoor zelf de verantwoordelijkheid draagt. De Raad toetst op 

doelniveau. 

b. De procedurele/ processuele component bestaat voor een belangrijk deel 

uit toezien op de naleving van termijnen, procedures en afspraken alsmede op 

de tijdige totstandkoming van adviezen en plannen. Ook op dit vlak heeft de 

casusregisseur een signalerende taak als er niet conform de regels en afspraken 

wordt gehandeld. Waar nodig intervenieert de casusregisseur door partijen aan 

te spreken op niet-naleving van termijnen, afspraken etc. 

De functie is primair ketengericht, maar dat neemt niet weg dat ook intern 

gerichte activiteiten onder de casusregie kunnen worden gevat. Het gaat daarbij 

om interne activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van samenhang 

tussen verschillende Raadsactiviteiten en/of tussen Raadsactiviteiten en 

activiteiten van één of meer ketenpartners. Zo ziet de casusregisseur erop toe 
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dat eventuele relevante informatie, uit een beschermingsonderzoek van de 

Raad, bij de beoordeling van de strafzaak wordt betrokken en draagt hij zorg 

voor afstemming als de Raad zowel civiele als strafrechtelijke bemoeienis heeft. 

Voorts bewaakt de casusregisseur – ook intern – de naleving van termijnen, het 

nakomen van ketenafspraken e.d. De uitvoering van de casusregie omvat geen 

individuele	cliëntcontacten.

4.5.2  Bevoegdheid van de locatie van de Raad inzake casusregie 

De locatie van het arrondissement waar de jeugdige zijn woonplaats dan wel 

feitelijke verblijfplaats heeft, is de regievoerende locatie. Deze locatie blijft 

verantwoordelijk voor de totale regievoering, ook als de jeugdige tijdelijk 

buiten de eigen regio verblijft. De regievoerende locatie zorgt ervoor dat de 

onderzoeksrapportage van de Raad naar de jeugdreclassering (indien deze in 

de	zaak	betrokken	is)	en	naar	de	justitiële	jeugdinrichting	(waar	de	jeugdige	

verblijft) wordt gestuurd. 

Bij wijziging van de woonplaats van de jeugdige wordt de casusregie 

overgedragen naar de raadslocatie van de nieuwe woonplaats van de jongere. 

De	locatie	die	de	casusregie	overdraagt,	informeert	de	betreffende	justitiële	

jeugdinrichting en jeugdreclassering daarover. 

4.5.3  Rol van de casusregisseur

De casusregisseur heeft inhoudelijke en proces- en procedurele taken op de 

volgende momenten in het strafproces:

	 -	binnenkomst	meldingen,	adviesaanvragen;

	 -	Justitieel	Casusoverleg;

	 -	boorgeleidingen	en	raadkamerbehandelingen;

	 -	trajectbenadering,	in	de	fase	voorafgaand	aan	de	zitting;

	 -	zitting;

	 -	executie	van	straffen	en	maatregelen;

	 -	trajectbenadering	in	de	fase	van	executie;

 - nazorg.

Daarnaast heeft de casusregisseur een informatiefunctie (inclusief 

vraagbaakfunctie). Omdat de casusregisseur zich op een kruispunt van 

informatiestromen bevindt, behoort het tot zijn taak om  - in elk stadium van 
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de procesgang - gevraagd en ongevraagd de bij de casus betrokken interne en 

externe partijen te informeren over voor hen relevante (nieuwe) ontwikkelingen, 

afspraken,	besluiten	etc.	De	zogeheten	vraagbaakfunctie	is	een	specifiek	

onderdeel van de informatiefunctie en houdt in dat de casusregisseur9 – in alle 

fasen van het strafproces – benaderbaar is voor vragen van raadsmedewerkers 

en externe partijen in de casuïstiek. Deze vragen kunnen zowel van inhoudelijke 

als procedurele aard zijn.

4.5.4  Nazorg

Om herhaling van delictgedrag zoveel mogelijk te voorkomen is het van 

belang dat de jeugdige na zijn verblijf (op strafrechtelijke titel) in een 

justitiële	jeugdinrichting	(JJI)	nog	een	periode	begeleid	wordt,	hetzij	met	een	

verplichtend karakter door de toepassing van een voorwaardelijke variant van 

het opleggen van ‘Hulp&Steun’, hetzij op basis van vrijwilligheid10. Dit landelijk 

beleidsuitgangspunt is vastgelegd in het Verantwoordelijkheidskader Nazorg 

jeugd en is vastgesteld door de Minister van Justitie in maart 2007. De Raad 

stuurt op de totstandkoming van een samenhangend trajectplan voor iedere 

jeugdige die op strafrechtelijke titel instroomt in een JJI. Tevens bewaakt de 

Raad, in samenspraak met JJI en Bureau Jeugdzorg/jeugdreclassering, de 

uitvoering van het plan. Daartoe functioneert het zogenaamde netwerk- en 

trajectberaad, waarvan de Raad als casusregisseur het voorzitterschap bekleedt. 

Binnen één week na insluiting wordt de jeugdige in het netwerkberaad 

besproken (op locatie van de JJI). Uiterlijk twee weken na het netwerkberaad 

volgt bespreking in het eerste trajectberaad (op de locatie waar de jeugdige zijn 

vaste woon- of verblijfplaats heeft). De Raad initieert een tweede en volgend 

trajectberaad, afhankelijk van de duur van het verblijf van de jeugdige in de JJI.

De Raad verricht in het kader van de uitvoering van de casusregie met betrekking 

tot nazorg concreet de navolgende activiteiten:

	 -	 bewaken	of	de	jeugdige	op	tijd	nazorg	krijgt;

9 Niet alle genoemde activiteiten behoeven per se door de persoon van de casusregisseur te worden ver-
richt. Bepaalde activiteiten, met name de vraagbaakfunctie, kunnen door andere functionarissen worden 
uitgevoerd (bijvoorbeeld administratieve krachten) onder de noemer van de casusregie.
10 Vrijwillige nazorg vindt haar grondslag in de Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering (Besluit 
van de Minister van Justitie van 12 januari 2005), gelet op art. 77 hh lid 2 Sr.
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 - actie ondernemen naar betrokken ketenpartners, indien mocht blijken dat 

  er voor de jeugdige niet tijdig nazorg beschikbaar komt    

	 	 (signaleringsfunctie);	

 - fungeren als opdrachtgever voor BJZ/afdeling jeugdreclassering voor   

	 	 vrijwillige	nazorg;

 - toetsen van het nazorgplan, eventuele tussenrapportages en de   

  eindrapportage van BJZ/afdeling jeugdreclassering aan de hand van   

  overeengekomen vaste criteria waarbij, indien noodzakelijk, gebruik wordt  

	 	 gemaakt	van	de	wettelijke	aanwijzingsbevoegdheid;			

 - informatie geven aan de betrokken ketenpartners, waaronder de   

	 	 gemeente,	voor	zover	relevant	voor	hun	aandeel	in	het	traject;	

 - toezien op een naadloze aansluiting op het vervolgtraject, indien de   

	 	 jeugdige	na	afloop	van	de	nazorg	nog	zorg	of	begeleiding	behoeft;	

 - het voorzitterschap bekleden van netwerk - en trajectberaad.
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