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Raad voor de Kinderbescherming
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Regio haaglanden

Locatie Den Heen

Axrenje!d 5
2555 DE Den Haag
Pos:bus 4113
554 EC Endhoen

Contactpersoon

Datum 4 december 2020
Onderwerp Uw Viob-verzoek d.d. 7 en 8 november 2020

Ons kenmerk

Op 7 en 8 november 2020 heeft u de Raad voor de Kinderbescherming, locatie
Den Haag (hierna: de RvdK) een e-mail gestuurd. In dit bericht heeft u met
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmakin
van de volgende documenten:

1. Alle informatie (stukken, verslagen, etc) aangaande klacnten ingediend jegens
de RVDK in de periode 2018- heden;
2. De criteria, inclusief alle stukken rondom de besluitvorming betreffende de
criteria, die gehanteerd worden door de RD\/K aangaande het doen van
raadsonderzoeken conform het kwalteitskader RVDK;
3. Alle stukken met betrekking tot de aanstelling en meest recente Verklaring
omtrent gedrag (VOG) van medewerkers

4. Alle stukken over ervaringen/evaluaties bij de R\!DK m.b.t. Parental Alienation
Syndrorne (PAS) en ouderverstoting c.q. oudervervreemding;

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 17 november
2020. In deze brief geef ik mijn beslissing op uw verzoek.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikijdte van de Wob. \Joor de relevante wob artikelen
verwijs ik u naar bijlage 1.

Zienswijze
Ik heb geconstateerd dat er derde belanghebbenden zijn die mogelijk
bedenkingen hebben bij de openbaarmaking van documenten die onder uw
verzoek vallen. Deze belanghebbenden zijn in de gelegenheid geweest hun
zienswijze te geven. Deze zienswijzen heb ik in mijn belangenafweging
meegenomen.

Besluit
Ik heb besloten uw verzoek deels toe te wijzen en de informatie die u verzoekt
onder nummer 4 gedeeltelijk openbaar te maken, te weten met weglating van de
daarin opgenomen initialen van de contactpersoon. Gemakshalve zend ik u
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bijgaand tevens een kopie van dit document. Voor nadere motivering per egio haaglanden

ondërdeel van uw verzoek verwijs ik naar het onderdeel “Overwegingen” van dit LOCStIS Den Hsag

besluit.
Datum
4 december 2020

Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Ons kenmerk

Wôb, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Het recht op openbaarmking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke - . -

belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen - -_--.-.

onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van
de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek,
moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht
vindt de onderstaande belangenafweging/vinden de onderstaande
belangenafwegingen dan ook plaats.

Tav uw verzoek onder 1:
Voor de kwantitatieve en kwahcabeve analyse van klachten tegen de RvdK wijs ik
u op de Klachtenanalyse van de RvdK. Ieder jaar maakt de RvdK naar aanleiding
van de afgeronde klachten een analyse, De meest recente klachtenanalyse heeft
betrekking op het jaar 2018 en kunt u vinden op de website van de RvdK, te
weten:
www.kinderbescherming.nl --> over ons --> kwaltteit van ons werk --> bent u
cevreden over ons werk --> klachtenanalyse 2018.
De analyse van de klachten uit het jaar 2019 vindt momenteel plaats en zal in de
loop van dir jaar eveneens worden gepubliceerd op ‘‘‘.‘iw.kinderbescherrning.nl.
Nu de Klachtenanalyse van 2018 reeds openbaar is, en de Klachtenanalyse van

2019 nog plaatsvindt, verwijs ik u voor de informatie naar voornoemde website.

De RvdK biedt op verschillende manieren inzicht in zijn statistieken. Naast het
jaarbericht publiceert de RvdK onder andere het aantal onderzoeken per
gemeente.
Op de webste onder “www.kinderbescherming.nl -> over ons --> ons
onderzoek: feiten en cijfers” vindt u deze gegevens alsmede ook jaarberichten
van de RvdK en klachtenanalyses van eerdere jaren,

Tav uw verzoek onder 2
De criteria aan de hand waarvan de RvdK zijn onderzoeken uitvoert, zijn al
openbaar. De RvdK voert zijn onderzoeken uit met inachtneming van het juridisch
kader (zoals 0e. neergelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind, het Burgerlijk Wetboek en de ]eugdwet). Daarnaast zijn ook de
richtlijnen van het Nederlands Jeugd Instituut voor ons richtinggevend. Deze
richtlijnen zijn te vinden op nji.nl/nl/Databank/Databank-Richtlijnen.

Voor wat betreft de werkwijze van de RvdK verwijs ik u naar het Kwaliteitskader
2020 van de RvdK en de daarbij behorende protocollen uit 2016. In de protocolien
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wordt voorgeschreven hoe de Raad voor de Kinderbescherming in bepaalde zaken Regio haaglanden

moet handelen. Het protoco! is aanvullend op het Kwaliteitskader. LOCtÏC De Has

Dee stukken zijn ook openbaar en kunt u terugvinden op de website van de
• RvdK, te weten: wwvi.kinderbescherminc,nl --> over ons --> kwaliteit van ons Datum

4dcembr2O2Dve,k,
• Ons kenmerk

Daarnaast kuflt u op de website van de SKJ de beroepscode en de richtlijnen
vindeh die gelden voor jeugdzorgprofessionals, te weten:
skjeugd.nl --> tuchtrecht -> beroepscode of skjeugd.nl/ --> tuchtrecht -->

richtlijnen.

Nu de criteria aan de hand waarvan de RvdK zijn onderzoeken doet, reeds
openbaar zijn verwijs ik u naar de desbetreffende vindplaatsen.

Tav uw verzoek onder 3
In artikel 3 van de Wob staat: Een ieder kan een verzoek om informatie
neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een

• bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan
werkzame instelling, dienst of bedrijf.’. Het begrip bestuurlijke aangelegenheid
,ordt gedefinieerd in artikel 1, sub b, als een aangelegenheid die betrekking heeft
op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de
uitvoering daarvan. De stukken die u noemt onder punt 3 bevatten naar hun aard
(vrijwel) uitsluitend persoonsgegevens en kunnen mijns inziens niet worden
gekwahficeerd als een aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van de
RvdK. De door u verzochte stukken valien gelet hierop niet onder de reikwijdte
van de \‘Iob en komen derhalve niet voor openbaarmaking in aanmerking.
\Jerstrekking van deze gegevens zou bovendien leiden tot het openbaarmaking
van privacygevoelige informatie en daarmee leiden tot een inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer van de betrokken raadsmedewerkers.
Ten aanzien van deze documenten wijs ik uw verzoek af.

Ik merk hierbij op dat de onderzoekers van de RvdK zijn geregistreerd als
jeugdzorgvierkerof jeugd- en gezinsprofessional bij de Stichting Kwaliteitsregister
Jeugd (SK]) Onze gedragsoeskundigen zijn ge egitreerd als pedagoog or
psycholoog bij de SKi of hebben een BIG-registratie. Dit betekent dat onze
professionals altijd werken volgens de voor hen geldende beroepsstandaard.

Tav uw verzoek onder 4
Het document: “informatieblad Proces oudervervreernding/ouderverstoting na
scheiding’ (RvdK, 2018) is reeds gepubliceerd op
www.rijksoverheid,nl/documenten/wob-verzoeken/2019/05/23/besluit-op-wob-
verzoek-23-mei-2019. Verder heeft de RvdK de memo ‘(dreigend) Contactverlies
tussen kind en ouders na scheiding “ (RvdK, 2020) aangetroffen. Deze memo is
de opvolger van het “Informatieblad Proces oudervenireemding/ouderverstoting
na scheiding” en heeft als doel de raadsprofessional beter toe te rusten in het
onderzoek en bij het nemen van beslissingen.
Niet deze voor inter bedoelde memo wordt beoogd, de eigen visievorming van de
RvdK te bevorderen. Deze memo beschouwen we als een ontwikkeldocument,
omdat het de bedoeling is het document op basis van nieuwe inzichten met
regelmaat aan te passen.
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Met betrekking tot dit document wijs ik uw verzoek grotendeels toe. Slechts de
initialen van de contactpersoon laat ik in dit document achterwege. Een kopie van
dit document zal ik bij deze brief voegen.

Wijze van openbaarmaking
Conform dit besluit zal de memo (dreigend) Contactverlies tussen kind en ouders
na schéidibg alsmede dit (geaninimiseerde) besluit openbaar worden gemaakt op
www. kinderbescherming. n 1

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De Minister voor Rechtsbescherming
namens deze,

Hocht u het niet eens zijn met dit besluit, dan kunt u hiertegen schdfce’ijc bezwaar maen.

Her bezwaar richc u aan de LendeliJJ<e Scaforganisarie van de Raad voor de

Kinderbescherming, ter attentie van de algemeen directeur. Het moet aan de volgende

ereisten voldoen: naam en adres van de indiener, dagtekening, redenen ven het bezwaa
en ondertekening. Tevens dient een kopie van dit bes/uit meeijezonden te worden. Het

bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, ingediend

worden. Overschrijding van de termijn betekent dat uw bezwaar in de regel niet in

behandeling wordc genomen.

Pagina 4 van 4

Regio haaylanden
Locaria Oen Haag

Datum
4 dacamber 2020

Ons kenmerk

Mw. M. Smeels
directeur Raad voor de Kinderbescherming,
Locatie Den Haag


