Besluit verplicht elektronisch doen van verzoeken en mededelingen en
de indiening en verzending van processtukken inzake
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdhulp
Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van (datum voordracht),
directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. (kenmerk voordracht), gedaan mede
namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op het artikel 33, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van ...... (datum en
nummer));
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van (datum nader
rapport), directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. (kenmerk nader rapport),
uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
1. Verzoeken, mededelingen en de indiening en verzending van processtukken inzake
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet
worden elektronisch gedaan overeenkomstig de eisen gesteld krachtens artikel 7.3.11,
vijfde lid, van de Jeugdwet.
2. Dit besluit is van toepassing op de rechtbanken, de raad voor de kinderbescherming
en de gecertificeerde instellingen, bedoeld in artikel 1.1 Jeugdwet.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.
De Minister voor Rechtsbescherming,
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

NOTA VAN TOELICHTING BESLUIT VERPLICHT ELEKTRONISCH DOEN VAN
VERZOEKEN EN MEDEDELINGEN EN DE INDIENING EN VERZENDING VAN
PROCESSTUKKEN
INZAKE
KINDERBESCHERMINGSMAATREGELEN
EN
JEUGDHULP
Algemeen
1. Achtergrond
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en zijn de gemeenten
verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. In dat kader is het belangrijk dat justitiële
informatie snel, eenduidig en veilig tussen de verschillende partijen kan worden
uitgewisseld.
Hierbij
gaat
het
om
informatie
in
het
kader
van
kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en zorgmeldingen van de politie.
Daartoe is de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) ontwikkeld. De CORV is
een ICT-voorziening die zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele
berichtenverkeer tussen de justitiële partijen en partijen uit het gemeentelijk domein.
Sinds 2017 zijn landelijke afspraken gemaakt over het elektronisch verzenden en indienen
van
verzoeken,
mededelingen
en
processtukken
op
het
gebied
van
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdhulp bij de rechtbanken door middel van de
CORV. In samenspraak met de raad voor de kinderbescherming, de gecertificeerde
instellingen en de rechterlijke macht is gekozen voor een gefaseerde landelijke invoering
vanaf 6 april 2021 voor de digitale ketencommunicatie via de CORV. Vanaf november 2021
zijn alle gerechten in eerste aanleg op de CORV aangesloten.
Dit besluit codificeert de grondslag voor deze gemaakte afspraken tussen de rechtbanken,
de raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen over het elektronisch
verzenden en indienen van verzoeken, mededelingen en processtukken inzake
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdhulp. Het wettelijk voorschrijven van deze
digitale informatie-uitwisseling is gewenst om te voorkomen dat in het jeugddomein duale
werkprocessen (papier en digitaal) naast elkaar blijven bestaan. Dit zou kunnen leiden tot
meer uitzoekwerk en fouten in de uitvoering met langere doorlooptijden tot gevolg. Het
waarborgen van uniforme werkprocessen kan alleen door het gebruik van het elektronisch
verwerkingssysteem wettelijk voor te schrijven.
De grondslag voor dit besluit is gelegen in artikel 33, tweede lid, tweede volzin, Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering. Hierin is voorschreven dat bij algemene maatregel van
bestuur kan worden bepaald in welke gevallen het doen van verzoeken en mededelingen
en de indiening en verzending van processtukken uitsluitend elektronisch kunnen
plaatsvinden. In dit besluit is dit geregeld voor zaken in eerste aanleg betreffende
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdhulp.
Het Besluit van 15 oktober 2020 (Stb. 2020, 410), houdende regels voor het langs
elektronische weg procederen in het civiele recht en in het bestuursrecht (BEP) is van
toepassing. In overeenstemming met artikel 2, eerste lid, van het BEP is in het
procesreglement Civiel Jeugdrecht voorgeschreven dat het uitwisselen van
(proces)stukken en berichten tussen de rechtbanken, de raad voor de kinderbescherming
en de gecertificeerde instellingen in de daarvoor aangewezen gevallen plaatsvindt via de
CORV zoals voorzien in de afspraken die zijn gemaakt in het Protocol Ketencommunicatie
Jeugdbescherming.
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Deze nota van toelichting is mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport ondertekend.
2. Regeldruk, gevolgen voor de rechtspraktijk en financiële gevolgen
De lasten die gepaard gaan met de informatie-uitwisseling tussen de rechtbanken, de raad
voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen, hangen samen met de
waarborgen die het civiele recht biedt voor een eerlijke en efficiënte procesvoering.
Vanwege dit bijzondere karakter worden ze niet als regeldruklasten aangemerkt. Het
civiele recht valt daarom ook buiten de kwantitatieve reductiedoelstellingen voor
regeldruklasten.
Dit besluit verplicht de rechtbanken, de raad voor de kinderbescherming en de
gecertificeerde instellingen gebruik te maken van het voorgeschreven systeem voor de
verzending en indiening van verzoeken, mededelingen en processtukken in
kinderbeschermings- en jeugdhulpzaken. Zoals hierboven toegelicht, zijn sinds 2017
afspraken gemaakt over het gebruik van de ICT-voorziening CORV. Inmiddels beschikken
alle ketenpartners over een koppeling met de CORV en hebben zij expliciet uitgesproken
geen financiële claim in te dienen voor de reeds gemaakte kosten om op de CORV aan te
sluiten. Ook de kosten voor toekomstige aanpassingen aan de digitale koppelvlakken
zullen door de partijen zelf worden gedragen. Derhalve zijn met dit besluit geen directe
financiële gevolgen gemoeid. Het feit dat de samenwerkende partijen nu verbonden zijn
door gedigitaliseerde koppelvlakken, kan wel financiële consequenties hebben voor
eventuele nieuwe ketenpartners. Deze nieuwe ketenpartners zullen zelf de aanschaf van
de voorgeschreven ICT-voorziening moeten financieren.
3. Advies en consultatie
PM
4. Verwerking persoonsgegevens
De justitiële ketenpartners verwerken persoonsgegevens conform de Algemene
verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming. Het doel van deze gegevensverwerking is een goede en
zorgvuldige rechtspleging en procesvoering in kinderbeschermings- en jeugdhulpzaken.
Dit doel is niet anders bij het elektronisch verzenden en indienen van verzoeken,
mededelingen en processtukken. Slechts de wijze waarop deze gegevens bij de justitiële
ketenpartners terechtkomen, wijzigt door middel van dit besluit. Dit betekent dat geen
nieuwe grondslag voor gegevensverwerking in dit besluit hoeft te worden opgenomen.
Artikelsgewijs
Artikel 1
In het eerste lid van dit artikel is voorgeschreven dat in zaken betreffende
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdhulp het indienen van verzoeken, mededelingen
en processtukken alleen nog maar via de CORV als de voorgeschreven ICT-voorziening
kan plaatsvinden. Ter voorkoming dat dit besluit veroudert omdat de naam van het
voorgeschreven ICT-systeem wijzigt, is ervoor gekozen om het besluit technologieneutraal
op te stellen. In de ministeriële regeling Justitiële keteninformatisering Jeugdwet is
bepaald via welke ICT-voorziening deze verwerking plaatsvindt. Voorts zijn in die
ministeriële regeling nadere eisen gesteld ten aanzien van gebruik van de ICT-voorziening
en is opgenomen dat in gevallen van onverwijlde spoed afgeweken kan worden van de
verplichting om elektronisch te procederen. Dit betekent dat ook op basis van de nu
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voorgestelde regeling bij spoedgevallen op andere wijze dan elektronisch, verzoeken en
mededelingen mogen worden gedaan en processtukken mogen worden ingediend.
In het tweede lid van dit artikel is geregeld dat deze verplichting geldt voor de rechtbanken
als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Wet op de rechterlijke organisatie, de
gecertificeerde instellingen als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet en de raad voor de
kinderbescherming. In zaken betreffende kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdhulp
kunnen ook andere partijen met de rechtbanken corresponderen, maar gelet op de
gemaakte ketenafspraken geldt de verplichting tot het gebruik van de voorgeschreven
ICT-voorziening alleen in zaken in eerste aanleg voor voornoemde ketenpartners en
uitsluitend voor zaken betreffende kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdhulp en
verzoeken daartoe. Anders gezegd, de raad voor de kinderbescherming gebruikt de CORV
voor de communicatie met de gerechten alleen in die civiele zaakstromen waarover
afspraken zijn gemaakt met de rechterlijke macht. Daaronder vallen in ieder geval (nog)
niet de adviesrapporten in echtscheidingszaken. Het is niet ondenkbaar dat de
communicatie met de gerechten op termijn ook in andere zaken via deze ICT-voorziening
zal gaan verlopen.
Artikel 2
Dit besluit bevat een gebruikelijke inwerkingtredingsbepaling. Conform de onderling
gemaakte afspraken tussen justitiële ketenpartners, worden verzoeken, mededelingen en
processtukken inzake kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdhulp reeds door middel
van de CORV verzonden. Derhalve is een langere inwerkingtredingstermijn niet
noodzakelijk.

De Minister voor Rechtsbescherming,
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