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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.
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 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  



Kwaliteitskader 2009

16

- 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: 



Kwaliteitskader 2009

24

•	 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.
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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.


