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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Minister voor Rechtsbescherming 

  

 

 

 

 

Datum 9 oktober 2018 

Onderwerp Raad voor de Kinderbescherming 

 

 

Geachte heer Dekker, 

 

Met deze brief informeer ik u, mede namens de Hoofdinspecteur van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd mevrouw J.F. de Vries, over het traject dat de 

inspecties zijn gestart met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De 

inspecties zien in de wachtlijsten en doorlooptijden van de RvdK ernstige risico’s 

voor de veiligheid van kinderen. 

 

Op dit moment staan meer dan drieduizend kinderen op de wachtlijst. Zij wachten 

gemiddeld tussen de 17 en 55 dagen op de start van een onderzoek. Volgens de 

norm zou een onderzoek binnen tien dagen moeten starten. De RvdK overschrijdt 

de doorlooptijd van ieder type onderzoek, met uitzondering van het onderzoek 

adoptie. 

 

In januari 2018 startten de inspecties een traject gericht op de wachtlijsten en 

doorlooptijden bij de RvdK. De inspecties spraken de RvdK op 22 maart 2018, 4 

juli 2018 en 2 oktober 2018 over deze problematiek.  

Op verzoek van de inspecties analyseerde de RvdK de problematiek en stelde een 

verbeterplan op. Op 30 augustus 2018 ontvingen de inspecties het document 

‘Versnellen naar 2020 – tijdig en vitaal’. Dit document beoordeelden de inspecties 

als onvoldoende navolgbaar, waarna de RvdK op 28 september 2018 het 

uitvoeringsplan ‘Aanpak kinderen tijdig beschermen – hoe te versnellen naar 

2020’ opstuurde.  

Deze documenten vormden de basis voor het bestuursgesprek op 2 oktober 2018.  

 

Na dit gesprek zetten de inspecties het volgende traject in (zie bijlage). 

De inspecties volgen de voortgang op het verbeterplan van de RvdK (gericht op 

het terugdringen van de wachtlijsten en doorlooptijden) intensief door het 

beoordelen van de viermaandelijkse rapportage die de RvdK opstelt over de 

voortgang op de verbetermaatregelen.  
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Daarnaast voeren de inspecties op korte termijn praktijktoetsen uit bij een aantal 

gebiedsteams. Deze praktijktoetsen richten zich op de inschatting en hantering 

van de veiligheidsrisico’s van de kinderen die nu moeten wachten op een 

onderzoek van de RvdK. De inspecties zullen u voor het einde van dit jaar over de 

uitkomsten van dit traject informeren.  

Desgewenst zijn de inspecties uiteraard bereid het bovenstaande nader toe te 

lichten. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

J.G. Bos  
 

Inspecteur-Generaal Inspectie Justitie en 

Veiligheid 

 
 

 

 
 


