Vragen en antwoorden Raad voor de Kinderbescherming nav het congres ‘het zal je
maar gebeuren…..dat je kind in aanraking komt met politie/justitie.
We willen voorop stellen dat dit algemene antwoorden zijn. Elke zaak is weer anders en het
kan dus zijn dat de antwoorden niet gelden voor uw specifieke situatie. Mocht u momenteel
een onderzoek hebben lopen bij een regio van de Raad voor de Kinderbescherming dan
adviseren we u uw specifieke vragen voor te leggen aan uw raadsonderzoeker of coördinator
taakstraffen.
Voor algemene informatie over de Raad voor de Kinderbescherming kijkt u op
www.kinderbescherming.nl

Hoezo is het onmacht wanneer ouders aangifte doen (N.av. casus Menno op congres)?
Ouders ervaren soms onmacht dat er niet wordt ingegrepen door hulpverlening of de Raad
voor de Kinderbescherming, omdat er (nog) geen sprake is van “gevaar voor zich zelf en
omgeving” of wachtlijsten of andere redenen waardoor er “niets” concreet gebeurd.
Dit kan ouders doen besluiten aangifte te doen. Als een ouder aangifte doet en een jongere
wordt in verzekering gesteld komt de Raad voor de Kinderbescherming in actie om de
vroeghulp te verlenen. Dit levert soms een versnelling op in het meldingstraject. Echter, met
de aangifte gaan naast de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en de
Rechtbank zich ook over de zaak buigen. Eén van de conclusies kan dan worden dat de
zorgen omtrent de ontwikkeling zo groot zijn dat acuut ingrijpen geboden is en de
minderjarige civiel rechtelijk vast gehouden wordt in een gesloten setting.
Kan het ook een noodstrategie genoemd worden als ouders hulp weigeren? De weigering van
de hulpverlening is het gevolg van de relatie bedreiging-aangifte-gesloten behandeling.
Ja, het kan ook een keuze van de ouders zijn om ondanks (ernstige) bedreiging of
mishandeling door hun minderjarige kind geen aangifte te willen doen omdat zij bang zijn dat
hun kind daardoor vast komt te zitten. Of het een strategische keuze is, is moeilijk aan te
geven: ouders reageren uit bescherming en zorg over hun kind.
Hoe is de samenwerking tussen jeugd- en volwassenreclassering?
Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de samenwerking en overdracht tussen jeugd- en
volwassenreclassering.
In principe loopt een opgelegde jeugdmaatregel ook door na 18-jarige leeftijd. De
jeugdreclassering kan op inhoudelijk gronden besluiten de begeleiding zelf te blijven doen.
Indien zij geen meerwaarde zien in het zelf blijven begeleiden van de jongere dienen zij via
de Raad voor de Kinderbescherming de jongere met de opgelegde maatregel over te dragen.
De Raad voor de Kinderbescherming is er verantwoordelijk voor dat de opgelegde maatregel
tot het einde van de termijn uitgevoerd en dus goed overgedragen wordt.
Als een kind 18+ is waar moeten ze dan heen met hun zorg?
Indien er nog een justitieel kader loopt welke bij vonnis is opgelegd dient deze maatregel
uitgevoerd te worden tot einddatum (zie ook antwoord hierboven).
Als een jongere gevangenisstraf of verplichte residentiële behandeling heeft kan hij/zij
vrijwillig gebruikmaken van nazorg door de (jeugd)reclassering 3 of 6 maanden voor het
einde van de straf/ maatregel. Bij de inrichting waar uw kind verblijft kunnen zij u hier meer
over vertellen.
Indien er geen justitieel kader meer is, kunt u bij reguliere organisaties terecht voor hulp of
begeleiding (bijv. maatschappelijk werk of de Geestelijke Gezondheidszorg). Meer informatie

over deze organisaties vindt u in de gemeentegids of via uw huisarts. Veel gemeenten hebben
mogelijkheden om jongeren te ondersteunen in arbeid – of scholings trajecten. Informeer bij
uw gemeente over de mogelijkheden.
Wat is de ervaring met externe klachtencommissie
Hoe vaak komen ouders voor?
Wat doet de Raad met conclusies van de klachtencommissie?
In principe worden alle officiële schriftelijke en mondelinge klachten die worden ingediend
bij de Raad allereerst behandelt door de regiodirecteur. De regiodirecteur nodigt u uit voor
een gesprek waarin u uw klacht kunt toelichten. Het gesprek is erop gericht om een oplossing
te vinden die voor alle betrokkenen acceptabel is.
Het kan voorkomen dat de regiodirecteur beslist dat uw klacht (of een onderdeel daarvan)
ongegrond is. Als u het daarmee niet eens bent, kunt u de onafhankelijke klachtencommissie
om een oordeel vragen. De commissie oordeelt eerst of uw klacht ontvankelijk is. Zo moet de
klacht voldoen aan een aantal voorwaarden:
• u heeft uw klacht eerst bij de Raad ingediend, zodat de directeur die heeft kunnen
behandelen
• u heeft uw klacht schriftelijke ingediend bij de commissie
• de commissie heeft de klacht binnen de gestelde termijn ontvangen (binnen 6 weken
nadat de regiodirecteur een beslissing heeft genomen of had behoren te nemen)
Als na behandeling en beslissing door de klachtencommissie u geheel of gedeeltelijk in het
gelijk wordt gesteld, laat de regiodirecteur u binnen 4 weken na ontvangst van de beslissing
weten of hij/zij gevolgen aan de uitspraak verbindt en welke dat zijn.
Is dat het geval dan betekent dat niet altijd dat het onderzoek (of een gedeelte ervan) opnieuw
wordt gedaan. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn, bijvoorbeeld omdat de rechter
inmiddels een beslissing heeft genomen of omdat een nieuw onderzoek niet in het belang van
het kind is.
In 2005 hebben 107 klachten geleid tot een klachtbeslissing. Op een totaal aantal onderzoeken
van 70.894 is dit minder dan 1%. In 2005 zijn er 51 klachten behandeld door de externe
klachtencommissies.
De Raad voor de Kinderbescherming wil leren van de klachten. Op landelijk en regionaal
niveau vinden klachtenanalyses plaats. Resultaten hiervan worden teruggekoppeld naar
medewerkers.
Verder hebben sommige regio’s een cliëntenpanel waar ex-cliënten van de Raad kunnen
meepraten over ontwikkelingen bij de Raad voor de Kinderbescherming. De informatie die uit
deze cliëntenpanels komt wordt ook weer teruggegeven aan de medewerkers van de Raad.
Voor een uitgebreide beschrijving van de klachtenprocedure van de Raad voor de
Kinderbescherming kijk op www.kinderbescherming.nl
Binnen welke termijn neemt de Raad voor de Kinderbescherming contact op met ouders en
school?
Bij een inverzekeringstelling binnen 2 dagen, bij een melding procesverbaal uiterlijk 4 weken
voor de zitting of het gesprek op het parket.
Worden gescheiden ouders beiden in kennis gesteld zelfs als de relatie van een van de ouders
slecht is?
In een strafzaak wordt per zaak bekeken of het betrekken van beide ouders bij het onderzoek
nodig is. De Raad onderzoekt de leefomstandigheden van het kind en indien daar aanleiding

toe is zullen betrokken geraadpleegd worden. Ouders hebben in ieder geval recht op
informatie indien zij het gezag hebben.
Wanneer beslist een rechter een OTS als het niet op eigen verzoek van ouders is.
De Raad verzoekt de civiele rechtbank een ondertoezichtstelling uit te spreken indien dit uit
het raadsonderzoek geconcludeerd wordt. De Rechter neemt op basis van dit advies een
besluit.
Mijn zoon heeft een procesverbaal voor een inbraak. Kan ik bij Raad voor de
Kinderbescherming ook een persoonlijkheidsonderzoek vragen?
In dit specifieke geval niet in het strafrechtelijk kader. Indien het een ernstig strafbaar feit is
waar een inverzekeringstelling toelaatbaar is, kan de Raad het Openbaar Ministerie een advies
geven tot het verrichten van een persoonlijkheidsonderzoek
Indien de uitkomsten van het onderzoek van de Raad daar aanleiding toe geven kan de Raad
zorgdiagnostiek (laten) uitvoeren.
Houden jullie ook het effect van de voorgeschreven taakstraffen in de gaten?
De coördinatoren taakstraffen rapporteren aan de Officier van Justitie en/of Kinderrechter
terug of de taakstraf is geslaagd of mislukt. Als tijdens de uitvoer van een taakstraf er
problemen ontstaan zal de werkmeester altijd contact opnemen met de coördinator
taakstraffen. Gemiddeld is het slagingspercentage 89% en zien we 70% van de jongeren die
een taakstraf uitvoeren niet meer terug in een strafzaak bij de Raad voor de
Kinderbescherming.
Op landelijk niveau is er een Erkenningscommissie Leerstraffen ingesteld. Deze commissie
heeft tot doel om binnen het aanbod van leerstraffen te screenen op de mate waarin deze
effectief zijn.
Hebben bij jullie alle taakstraf medewerkers kennis van stoornissen zoals autisme om dit te
kunnen constateren als er geen diagnose bekend is? Bv. De rapporteur Pro-justitia?
Alle raadsmedewerker hebben basiskennis over stoornissen. Daarnaast werken er
gedragsdeskundigen (orthopedagogen/ psychologen) waar de medewerker informatie kan
halen. Meestal ligt er aan een taakstraf een raadsonderzoek ten grondslag. Uit het onderzoek
kunnen (vermoedens) van onderliggende problematiek/ stoornis liggen. Met de ouders wordt
dan meestal besproken het kind te laten onderzoeken door bijvoorbeeld GGZ.
Wat houdt psychologisch/psychiatrisch onderzoek van de Raad van de Kinderbescherming in;
alleen persoonlijkheidsonderzoek of specifiek onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen zoals
autisme? Is er autismedeskundigheid bij de Raad?
Meestal worden de persoonlijkheidsonderzoeken die in een strafzaak lopen uitgevoerd door
de forensische psychiatrische dienst van het Ministerie van Justitie. In civiele zaken kan de
deskundige van de Raad zelf onderzoek uitvoeren. Zij zijn daartoe opgeleid en bevoegd. Voor
een diagnose op ontwikkelingsstoornissen is een psychiater nodig,. De Raad huurt deze apart
in.
Waarom wordt het onderwijspersoneel niet betrokken / weinig gehoor gegeven bij informatie
verstrekken over het kind?
De school wordt in raadsonderzoeken als informant geraadpleegd. Zij krijgen geen
terugmelding over het vervolg ivm privacy wetgeving.

De situatie binnen gezin dreigt uit de hand te lopen; kind met PDDNOS en psychoses werd
agressief. Ie kan er naar de Raad toestappen en vragen om een maatregel zoals OTS?
Door nieuwe wet op de jeugdzorg kunnen professionals en ouders niet meer rechtstreeks bij
de Raad voor de Kinderbescherming melden. Alle civiele meldingen bij de Raad komen
binnen via Bureau Jeugdzorg of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. In
bovenstaande zaak kunnen ouders contact opnemen met een Bureau Jeugdzorg in de buurt.
Alle Bureaus Jeugdzorg hebben een crisisdienst die 24 uur per dag te bereiken is. De
(crisis)dienst van BJZ schakelt de Raad in indien het kind acuut in zijn ontwikkeling wordt
bedreigd en er onmiddellijk een kinderbeschermingsmaatregel evt. met uithuisplaatsing
noodzakelijk is.
Als ouder zelf kun je bij de Rechtbank een verzoek om een ondertoezichtstelling doen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat je je laat bijstaan door een advocaat. Zij kunnen u meer
vertellen over hoe deze procedure werkt.

