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Inleiding 
 
 
Forensische diagnostiek voor jeugdigen 
Forensische diagnostiek voor jeugdigen is diagnostiek ten behoeve van een justitiële beslissing, 
diagnostiek waarvan de uitkomst op de een of andere manier ter toetsing van een rechtelijke 
instantie kan komen. Het is diagnostiek die gepaard gaat met voorlichting en advisering van de 
rechter, ook in het kader van begeleiding en behandeling, zowel ten aanzien van strafrecht, 
civiel recht, administratief recht, als gezondheidsrecht. Voorbeelden zijn het (strafrechtelijk) 
persoonlijkheidsonderzoek dat de strafrechter nodig acht en het (civielrechtelijk) onderzoek 
inzake de noodzaak van een maatregel voor kinderbescherming, de verlenging van een 
machtiging uithuisplaatsing of een gezags- en/of omgangsregeling. 
 
Binnen de forensische diagnostiek in de jeugdzorg constateert men al jarenlang een aantal 
knelpunten. Om verbeteringen door te voeren is onder regie van het Ministerie van Justitie een 
landelijk project Forensische Diagnostiek in de Jeugdzorg gestart. Dit heeft geresulteerd in het 
landelijk kader Forensische Diagnostiek in de Jeugdzorg en het Implementatieplan van dat 
landelijke kader1.  
Het landelijk kader wordt gefaseerd ingevoerd: 
- In 2003 zijn drie zogenaamde voorloop-regio’s van start gegaan met invoering van het 

landelijk kader: het ressort Leeuwarden, het arrondissement Den Bosch en het 
arrondissement Amsterdam. 

- In 2004 volgen de arrondissementen Rotterdam, Dordrecht, Den Haag en Utrecht. 
- Vanaf 2005 dienen alle overige arrondissementen in het land te werken volgens het landelijk 

kader. 
 
De vraag 
Het WODC heeft Adviesbureau Van Montfoort medio 2003 gevraagd een tweeledig onderzoek 
uit te voeren: 
(1) Een inventariserend onderzoek naar de mate waarin het landelijk kader ingevoerd is in de 

drie voorloop-regio’s. Doel van dit onderzoeksdeel was het achterhalen van knelpunten bij 
de invoering van het landelijke kader en oplossingen die men in de praktijk voor die 
knelpunten gevonden heeft. Het inventariserende onderzoek is op 1 oktober 2003 afgerond.  

(2) Een nulmeting in de vier arrondissementen die per 2004 van start gaan met invoering van 
het landelijk kader om de toekomstige ‘forensische situatie’ te kunnen vergelijken met de 
praktijk voor de invoering van het landelijk kader. Ten behoeve van die vergelijking vraagt 
het WODC naast de feitelijke nulmeting ook een overdrachtsdocument met aanbevelingen 
voor de vervolgmeting. 

 
 
 
 
 

                                                      
1 Landelijk Kader Forensische Diagnostiek in de Jeugdzorg, Almere, 29 juli 2002 en Implementatieplan Forensische 

Diagnostiek in de jeugdzorg, Almere, 1 augustus 2002. 
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De nulmeting 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Dordrecht starten in 2004 met de voorbereidingen voor de 
invoering van het landelijke kader. Hoe staan ze er eind 2003 voor? 
Wij hebben in de nulmeting de ‘forensische stand van zaken’ per 1 december 2003 op vier 
punten onderzocht: 
- De aantallen forensisch onderzoek; 
- de kosten die daar mee gemoeid zijn; 
- de inhoud van de huidige onderzoeksrapportages; 
- het huidige proces in de forensische diagnostiek van beslissing tot het laten doen van 

onderzoek tot en met het gebruik van de onderzoeksrapportage. 
 
Doel van de nulmeting is het vastleggen van een ijkpunt. Herhaling van de nulmeting in de 
toekomst maakt duidelijk of er sprake is geweest van ontwikkeling ten aanzien van de aspecten 
die in de nulmeting onderzocht zijn.  
 
De rapportage 
Deze rapportage betreft de resultaten van de nulmeting in de arrondissementen Rotterdam, 
Den Haag, Dordrecht en Utrecht vóór de invoering van het landelijk kader. 
In het eerste hoofdstuk beschrijven we kort de inhoud van het landelijk kader forensische 
diagnostiek. Dat geeft immers de richting aan waarin het forensisch diagnostisch proces zich 
dient te ontwikkelen. 
In hoofdstuk twee gaan we nader in op de vraagstelling voor de nulmeting en op de wijze 
waarop wij de nulmeting hebben uitgevoerd. 
De hoofdstukken drie en vier betreffen de resultaten van de nulmeting. Hoofdstuk drie betreft de 
forensische diagnostiek in strafrechtelijk kader en bespreekt per arrondissement de aantallen 
onderzoek, de kosten, het huidige ‘forensische proces’ en de inhoud en kwaliteit van de huidige 
onderzoeksrapportages. In hoofdstuk vier komen dezelfde aspecten aan de orde voor 
forensische diagnostiek in civielrechtelijk kader. Het laatste hoofdstuk bevat een samenvatting 
van de resultaten van de nulmeting. 
In de bijlagen staan onder andere de formats opgenomen die wij bij de nulmeting gebruikt 
hebben. Zij vormen de basis/de kern van het overdrachtsdocument voor de vervolgmeting dat in 
bijlage 1 is opgenomen. De laatste bijlage betreft de (vele) afkortingen die in het forensische 
veld gebruikt worden. 
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1. Landelijk kader FDJ 

Hoofdstuk 1 Het landelijk kader FDJ 
 
 
 
Inleiding 
 
Het landelijk kader FDJ gaat eerst in op de aanleiding voor de instelling van een landelijke 
werkgroep en het doel van het nieuwe kader. Daarna komen aan de orde: de invoering van een 
eenduidig begrippenkader, formats en handreikingen ter bevordering van de uniformiteit en 
verbetering van de kwaliteit en de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling in het forensische 
traject. In dit hoofdstuk beschrijven we in het kort de inhoud van het landelijk kader. 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
In 2000 is in opdracht van DGPJS van het Ministerie van Justitie een landelijk project 
Forensische Diagnostiek in de Jeugdzorg van start gegaan. Aanleiding zijn de volgende 
knelpunten in de praktijk van het forensisch onderzoek: 
- De doelmatigheid van de aanvraag voor forensisch onderzoek. 
- De tijdigheid van de onderzoeken en rapportages. 
- De kwaliteit van de rapportages. 
- Gebrek aan uniformiteit: de forensische diagnostiek in de jeugdzorg  is regionaal verschillend 

georganiseerd, hetgeen tot rechtsongelijkheid zou kunnen leiden. 
-   De niet-transparante financiering van forensisch onderzoek. 
 
 
1.2 Doel 
 
Het doel van het landelijk kader is dan ook:  
- Bevordering en versterking van de doelmatigheid van de aanvragen, de tijdigheid, uniformiteit 

en kwaliteit van de rapportages, alsmede een transparante financiering. 
- Tot stand brengen van een heldere organisatiestructuur m.b.t. aanvraag, advisering, 

bemiddeling, uitvoering en rapportage. 
 
 
1.3 Inhoud  
 
Om dat doel te bereiken stelt het landelijk kader voor om (1) een eenduidig begrippenkader in te 
voeren en om (2) uniforme formats te gaan gebruiken. Daarnaast stelt het landelijk kader (3) 
een taak en verantwoordelijkheidsverdeling voor met betrekking tot de advisering, de 
bemiddeling, de toetsing, de opleiding van onderzoekers en de borging van de kwaliteit. 
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1. Landelijk kader FDJ 

(1) Invoering van een eenduidig begrippenkader  
 
Dit betreft: 
- De definitie van (reguliere en forensische) diagnostiek: Forensische diagnostiek is 

diagnostiek ten behoeve van een justitiële beslissing, diagnostiek waarvan de uitkomsten ter 
toetsing van een rechtelijke instantie kunnen komen. 

- De producten van forensische diagnostiek: 
 Strafrechtelijk betreft dit de gedragsdeskundige component van vervolgonderzoek van de 

Raad voor de Kinderbescherming (Raad of RvdK), de pro justitia rapportage op verzoek van 
de Officier van Justitie (OvJ), de Rechter-Commissaris (RC) of de kinderrechter (KR) en het 
gedragsdeskundig onderzoek in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming. 

 Civielrechtelijk gaat het om de gedragsdeskundige component van Raadsonderzoek en  
 het gedragsdeskundig onderzoek aangevraagd door Bureau Jeugdzorg (BJZ)/ gezinsvoogdij 

(BJZ/GVI) en RvdK. 
- De output van forensische diagnostiek: 
 Resultaat van forensisch onderzoek is een rapportage Pro Justitia, een gedragsdeskundig 

onderzoek in strafrechtelijk kader in opdracht van de Raad of een gedragsdeskundig 
onderzoek in civiel kader in opdracht van de Raad of de BJZ/GVI (betreft beschermingszaken 
en gezag-en omgangszaken). 

- De onderzoeksvarianten: 
 Het gaat om enkelvoudig psychologisch onderzoek, enkelvoudig psychiatrisch onderzoek, 

multidisciplinair ambulant onderzoek, triple-onderzoek, multidisciplinair residentieel 
onderzoek en klinische observatie. 

 
(2) Formats en handreikingen  
 
In het landelijk kader staan verschillende formats en handreikingen opgenomen om 
de kwaliteit van het gehele proces van aanvraag tot en met rapportage te bevorderen. 
Het betreft: 
- De onderbouwing van de noodzaak van forensisch onderzoek: 
 Het landelijk kader stelt drie instrumenten voor: een wegingsinstrument met betrekking tot de 

noodzaak van een rapportage Pro Justitia (een ‘handreiking’), een tabel richtlijnen wel/geen 
forensisch onderzoek in civielrechtelijk kader (een ‘handreiking’) en ook een indicatieoverleg 
van betrokkenen om de noodzaak voor een onderzoek te bespreken. 

- De beslissing van het soort onderzoek binnen strafrechtelijk kader: 
 Het voorgestelde instrument is een beslisboom strafrecht (een ‘handreiking’). 
- Uniforme vraagstelling en criteria rapportage: 
 Hiertoe zijn drie formats ontwikkeld: het format vraagstelling strafrecht en rapportage 

strafrecht, het format vraagstelling civielrechtelijke forensische diagnostiek en het format 
rapportage civielrechtelijke forensische diagnostiek. 

-    Beoordelingscriteria:  
Het landelijk kader noemt criteria voor de strafrechtelijke en civielrechtelijke rapportage, 
alsmede voor de rapporteurs van strafrechtelijk en civielrechtelijk forensisch onderzoek. 
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1. Landelijk kader FDJ 

(3) De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 
 
Het landelijk kader kent een centrale rol toe aan de Forensisch Psychiatrische Dienst (de FPD). 
De FPD, ressorterend onder het Ministerie van Justitie, speelt al een centrale rol bij forensisch 
onderzoek in het volwassenenstrafrecht. De FPD krijgt nu in het verlengde daarvan de officiële 
taakstelling om een Dienst Forensische Diagnostiek voor Jeugdigen (DFDJ) op te zetten met 
als taken: 
- Adviseren over de noodzaak van forensische diagnostiek. 
- Bemiddelen tussen (onderzoeks)vraag en aanbod (onderzoeker/rapporteur), wanneer die 

noodzaak is aangetoond. 
- Toetsen: inrichten van een toetsfunctie bij de DFDJ op kwaliteit van de rapportages en op het 

gebruik van de verschillende formats en handreikingen. 
- Ontwikkelen: opleiden van rapporteurs en instrumentontwikkeling. 
 
Door de uitoefening van deze vier taken kan de FPD zorgdragen voor de borging van de 
kwaliteit van het gehele traject van jeugdforensische diagnostiek. 
 
Het aanvragen van forensisch onderzoek in het jeugdstrafrecht is voorbehouden aan Openbaar 
Ministerie en Zittende Magistratuur. OM en ZM krijgen daarbij vooraf gevraagd of ongevraagd 
advies over de noodzaak van het onderzoek, het soort onderzoek en de vraagstelling. Dat 
advies komt: 
- Rechtstreeks van de RvdK, voortvloeiend uit de reguliere vroeghulp/het basisonderzoek bij 

een in verzekering gestelde minderjarige; 
- of van de RvdK en FPD gezamenlijk, na het zogenaamde indicatieoverleg, dat de Raad 

bijeen kan roepen bij twijfel over de noodzaak van een onderzoek; 
- of van de FPD, na een bij de FPD aangevraagd voorgeleidingsconsult. De beslissing van 

OM/ZM om een dergelijk consult aan te vragen neemt zij rechtstreeks of na een advies 
daartoe vanuit het indicatieoverleg. 

 
De aanvraag voor forensisch onderzoek verloopt niet langer rechtstreeks bij onderzoekers/ 
rapporteurs, maar dient bij de FPD te gebeuren. De FPD bemiddelt vervolgens richting een 
rapporteur en toetst de rapportage in een later stadium. Na die toetsing komt de rapportage bij 
de aanvrager/opdrachtgever terug. 
 
Het aanvragen van forensisch onderzoek in civiele zaken is voorbehouden aan RvdK, BJZ/GVI 
en rechter. De aanvrager bepaalt volgens het landelijk kader of er ondersteuning en overleg 
nodig is in de vorm van een indicatieoverleg. De FPD adviseert hierbij over de noodzaak, het 
soort onderzoek en de vraagstelling. 
De aanvrager dient bij een positief besluit voor een onderzoek de onderzoeksopdracht met de 
cliënt/wettelijke gezagsdragers te bespreken. Als er toestemming van die zijde komt vindt de 
uiteindelijke onderzoeksaanvraag plaats. Ook hier verloopt die niet rechtstreeks bij een 
onderzoeker/onderzoeksbureau, maar bij de FPD die vervolgens bemiddelt en later de kwaliteit 
van de rapportage toetst. 
Volgt er geen toestemming van cliënt/wettelijk gezagdrager(s) dan vraagt de aanvrager een 
schriftelijke aanwijzing of vervangende toestemming van de rechter. Pas daarna kan de 
onderzoeksaanvraag bij de FPD ingediend worden. 
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1. Landelijk kader FDJ 

1.4 De implementatie 
 
De invoering van het landelijk kader is in 2002 als volgt gepland:  
- De implementatie start in 2003 in drie voorloop-regio’s (de arrondissementen Amsterdam, 

Den Bosch en het hofressort Leeuwarden). 
In die regio’s dient eind 2003 al het strafrechtelijk forensisch onderzoek volgens het landelijke 
kader te verlopen, terwijl een begin moet zijn gemaakt met de invoering van het landelijk 
kader op civielrechtelijk gebied. 

-   In 2004 volgen de arrondissementen Rotterdam, Dordrecht, Utrecht en Den Haag.  
-   De implementatie is in 2005 in zijn laatste fase als de resterende 12 arrondissementen  

volgen. Dan is sprake van landelijke invoering van het kader FDJ. 
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2. De nulmeting 

Hoofdstuk 2  De nulmeting: verantwoording van de werkwijze 
 
 
Inleiding 
 
De nulmeting is erop gericht de huidige situatie in kaart te brengen voor wat betreft de 
forensische diagnostiek in strafrechtelijk en in civielrechtelijk kader. 
 
De nulmetingsvragen zijn ondergebracht in vijf categorieën: proces, inhoud, kwaliteit, aantallen, 
onderzoeken en kosten: 
- Proces: Hoe ziet het proces van forensisch diagnostisch onderzoek er uit en hoe is het 

gesteld met de tijdigheid? Zijn er verschillen in de vier arrondissementen? 
- Inhoud: worden er criteria gehanteerd ten aanzien van de noodzaak, het type onderzoek, de 

vraagstelling + inhoud (welke onderwerpen moeten in het rapport beschreven zijn) en de 
structuur van de rapportage? Zo ja, welke criteria zijn dat, in hoeverre worden ze toegepast 
en voldoen ze? Zijn er verschillen in de vier arrondissementen? 

- Kwaliteit: worden criteria gehanteerd ten aanzien van de rapporteur. Zo ja, wie heeft ze 
opgesteld en in hoeverre voldoen ze? Worden er criteria gehanteerd om te beoordelen of een 
diagnostisch rapport goed of slecht is? Zo ja, welke criteria zijn dat, in hoeverre worden ze 
toegepast en voldoen ze? Wie heeft ze opgesteld en wie bepaalt of een rapport goed of 
slecht is? Zijn er verschillen in de vier arrondissementen? 

- Aantallen onderzoek: Hoeveel en welke soort forensische diagnostische onderzoeken 
worden jaarlijks aangevraagd/uitgevoerd? Zijn er verschillen in de vier arrondissementen? 

- Kosten: Ten laste van welk budget vindt de financiering plaats en hoeveel wordt door de 
desbetreffende organisatie jaarlijks uitgegeven aan het laten verrichten van onderzoek?  

 Zijn er verschillen in de vier arrondissementen? 
 
Deze categorieën zijn ondergebracht in de volgende nulmetings-aspecten: 
- Aantallen forensisch onderzoek en de daarmee gemoeide kosten (zie 2.1). 
- De inhoud en kwaliteit van de onderzoeksrapportages (zie 2.2). 
- Het huidige proces van aanvraag van onderzoek tot gebruikmaking van de 

onderzoeksrapportage (zie 2.3). 
 
 
2.1 Nulmetingsaspect 1: Aantallen en kosten 
 
Wij hebben gekozen voor het raadplegen van de registratie van de ketenpartners. Doel van de 
raadpleging is om kwantitatieve informatie te achterhalen uit de periode 1 januari 2002 tot 
1 juli 2003 met betrekking tot: 
- Het aantal forensische onderzoeken. 
- Het kader waarin deze plaatsvinden: jeugdstrafrecht, civielrechtelijke maatregel van 

kinderbescherming en de rechtelijke beslissing inzake gezagsvoorziening en 
omgangsregeling na scheiding. 

- Het type onderzoek: ambulant/residentieel, enkelvoudig/multidisciplinair, triple. 
- De uitgaven die hiermee gemoeid zijn. 
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2. De nulmeting 

Uit een voorstudie is gebleken dat de kwantitatieve informatie uit de cliëntregistratie- 
systemen van de betrokken ketenpartners sterk in kwaliteit varieert en onvoldoende op elkaar 
aansluit2. Dit is ook onze eigen ervaring met taxaties op het terrein van de forensische en 
reguliere diagnostiek (Van den Braak, 19983; Van Montfoort, 20034).  
 
Wij hebben de volgende bronnen gebruikt: 
- De (financiële) administratie van aanvragers van onderzoek (OM, ZM, Raad voor de 

Kinderbescherming en BJZ/GVI).  
- De (financiële) administratie van de uitvoerders van onderzoek: de FPD, FORA, Haags 

Ambulatorium (HA), Psychologisch Pedagogisch Adviesbureau (PPAB) en Ambulatorium 
Zetten (AZ).  

- Het Fris-systeem voor de forensische onderzoeken die de FPD bemiddelt in strafrechtelijk 
kader. 

 
In de lijn van (onze) eerdere ervaringen blijkt ook bij deze nulmeting dat er een aantal 
complicerende factoren is bij de poging een volledig cijfermatig beeld te schetsen: 
- Niet alle instanties kunnen gegevens aanleveren omdat de gevraagde gegevens niet centraal 

geregistreerd worden (de gegevens zijn ‘verborgen’ in de individuele dossiers). 
- Niet iedere instantie kan gegevens uit de gevraagde tijdperiodes (2002 en de eerste helft van 

2003) leveren: sommige instanties alleen over de totale periode, andere instanties alleen 
over een van beide tijdvakken. 

- Sommige instanties registreren aangevraagd onderzoek in een bepaalde periode, andere de 
ontvangen onderzoeksrapportages in die periode. 

- Niet altijd blijkt uit de registratie wie de aanvrager van onderzoek is. 
- De opgegeven kosten voor onderzoek betreffen regelmatig de totaalkosten en niet de kosten 

gespecificeerd per soort onderzoek. 
 
Deze complicerende factoren gelden overigens niet zozeer voor de uitvoerders van onderzoek: 
zij kunnen de gevraagde gegevens vrij snel leveren. Het geldt wel voor met name de 
aanvragers ZM en OM in enkele arrondissementen. Alleen bestudering van alle dossiers op 
rechtbank of parket kan duidelijk maken hoe vaak OM of ZM forensisch onderzoek aanvragen. 
In de bespreking van de aantallen en kosten in de betreffende paragrafen in de hoofdstukken 3 
en 4 komen we hier op terug. 
 
Een belangrijke kanttekening betreft de civielrechtelijk cijfers. Wij hebben aanvragers en 
uitvoerders gevraagd naar de aantallen civielrechtelijke forensische onderzoeken. 
De civielrechtelijke cijfers die wij hebben ontvangen betreffen het externe onderzoek inzake 
jeugdbeschermingspupillen . Aanvragers en uitvoerders maken daarbij (nog) geen onderscheid 
tussen zorgdiagnostiek en beslissingsdiagnostiek. Welk deel van die onderzoeken volgens het 
landelijk kader als forensisch te beschouwen valt, is niet door ons onderzocht.  

                                                      
2 Forensische diagnostiek in de Jeugdzorg (Oriëntatie uitvoerbaarheid quick-scan, DSP). 
3 J.van den Braak; Eindverslag Werkgroep forensische Diagnostiek: Regionaal Samenwerking Jeugdhulpverlening 

Rotterdam e.o.; 1998. 
4 T. Kayser, Evaluatieonderzoek Diagnostisch Centrum Rijnmond Zuid; Adviesbureau Van Montfoort; Woerden 2003. 

© Adviesbureau Van Montfoort                                                                                                                               10 



2. De nulmeting 

Een indicatie voor een antwoord is wel te vinden in het dossieronderzoek, waar ook naar het 
soort onderzoek gekeken is. 
 
 
2.2 Nulmetingsaspect 2: Inhoud en kwaliteit van de dossiers. 
 
Voor dit aspect van de nulmeting hebben wij een dossieronderzoek gedaan in de vier 
arrondissementen.  
Het dossieronderzoek diende informatie op te leveren over: 
- De tijd tussen aanvraag en ontvangst van het rapport; 
- de motivering van de noodzaak van het onderzoek; 
- de motivering van de keuze van het soort onderzoek; 
- de vraagstelling van de aanvrager; 
- de opbouw en inhoud van het rapport (de onderwerpen die worden behandeld); 
- de beantwoording van de vraagstelling; 
-   de coherentie tussen verschillende (deel)rapportages. 
 
Checklist voor het dossieronderzoek 
Wij hebben eerst aan de hand van de criteria uit het landelijk kader FDJ en de vigerende 
richtlijnen voor het (laten) doen van extern onderzoek5 twee ‘screeningslijsten inhoud en 
kwaliteit’ opgesteld: een voor de screening van strafrechtelijke dossiers en een voor de 
screening van civielrechtelijke dossiers. Daarna hebben wij een tiental dossiers gelezen om de 
checklisten in praktijk te testen. Op basis van de ervaringen met de screening van de 
proefdossiers zijn de checklisten bijgesteld. De twee checklisten zijn vervolgens in de 
begeleidingscommissie van het onderzoek besproken en vastgesteld. 
 
De checklisten bestaat uit drie onderdelen: 
 
a. Bij het onderdeel aanvrager betreft het de volgende aspecten 

- De (onderbouwing) van de noodzaak voor forensisch onderzoek; 
- de keuze voor het soort onderzoek; 
- de vraagstelling van het onderzoek; 
- de toestemming van de ouders/gezagdragers (civiel). 

 
 
b. Bij het onderdeel rapportage zijn de screeningsaspecten: 
 - De naam en functie van aanvrager en rapporteur; 
 - de opbouw van de rapportage; 
 - de (herhaling van de) vraagstelling; 
 - de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van tests; 
 - de geraadpleegde stukken; 
 - de gevoerde gesprekken; 
 - de coherentie tussen de verschillende (deel)rapportages. 
 - de tijdigheid van de rapportage. 

                                                      
5 Richtlijnen  voor het (laten) verrichten van extern onderzoek, B&A-groep, Den Haag, november 1999. 
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2. De nulmeting 

 
c. Tot slot komen de beantwoording van de vraagstelling en de bespreking met de ouders (met 

name bij civiele forensische diagnostiek) in de screeningslijsten aan de orde. 
 
De beide screeningslijsten staan opgenomen in bijlage 3. 
 
Dossier-steekproef 
De steekproef heeft een omvang van 101 dossiers, verdeeld over de vier arrondissementen. 
Om dossiers te kunnen inzien is in oktober 2003 via het WODC schriftelijk toestemming 
gevraagd aan de directeuren van de vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming en 
de bureaus jeugdzorg in de vier arrondissementen, de onderzoeksbureaus, de FPD en de Raad 
voor de Rechtspraak en het Parket Generaal. De onderzoekers legden bovendien aan 
genoemde instanties een geheimhoudingsverklaring over. 
 
Het (met name door de aanvragers) niet altijd (tijdig) kunnen aanleveren van cijfermatige 
gegevens en de krappe onderzoekstermijn hebben er toe geleid dat wij er voor gekozen hebben 
om op basis van de cijfers die langzaamaan bij ons ‘binnendruppelden’ een schatting te maken 
van de totale omvang aan forensische onderzoeken per arrondissement in de tijdvakken 2002 
en de eerste helft van 2003. 
 
Op basis van die schatting -onderverdeeld in civiel- en straf-rechtelijke onderzoeken - hebben 
wij de verdeling tussen strafrechtelijke en civielrechtelijke rapportages in de steekproef als volgt 
vastgesteld: 
 
Tabel 2.1 Omvang steekproef straf- en civielrechtelijk per arrondissement 
Arrondissement Schatting jaarlijks 

aantal forensische 

onderzoeken strafr. 

Schatting jaarlijks 

aantal forensische 

onderzoeken civielr. 

Strafdossiers  

In steekproef 

Civiele dossiers in 

steekproef 

Utrecht Ca.100                          Ca.  80 13 12

Dordrecht                       Ca.  50                         Ca.  30 15 10

Rotterdam Ca. 200 Ca. 190 14 12

Den Haag Ca. 180 Ca. 150 14 11

Totaal Ca. 550 Ca. 460 56 45

 
Per arrondissement hebben wij vervolgens, voornamelijk aan de hand van de gegevens van de 
onderzoeksbureaus, de verhouding bepaald tussen de aantallen onderzoeken per onderzoeks-
bureau en, afgeleid daarvan, de vertegenwoordiging van de onderzoeksbureaus in de 
steekproef. 
In Dordrecht bijvoorbeeld is het bijna altijd de FPD die strafrechtelijk forensisch onderzoek 
bemiddelt; vandaar dat 14 van de 15 steekproefdossiers van de FPD zijn. Tweede voorbeeld: in 
Utrecht neemt FORA ruim 60% van de strafrechtelijke p.o’s. voor haar rekening en de FPD 
bijna 40%. Met die verhouding is bij de steekproeftrekking in Utrecht rekening gehouden. 
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Tabel 2.2 Aantallen strafrechtelijke onderzoeken per uitvoerder 
Uitvoerder Totaal Arrondissement 

FORA FPD* Haags Amb.  

Utrecht 9 4 13 

Dordrecht 1 14 15 

Rotterdam 7 7 14 

Den Haag 11 - 3 14 

Totaal 28 25 3 56 

*Door FPD bemiddeld naar freelancers 
 
Een civielrechtelijk voorbeeld: in Den Haag is niet alleen FORA uitvoerder van civielrechtelijk 
forensisch onderzoek, maar ook - zij het in mindere mate - het Haags Ambulatorium. De eerste 
komt dan ook achtmaal in de steekproef in Den Haag voor, de tweede driemaal. 
 
Tabel 2.3 Aantallen civielrechtelijke onderzoeken per uitvoerder 
 FORA* PPAB HA* AZ* Zelfst. O’zoeker Totaal 

Utrecht 10 2 12 

Rotterdam   8 4 12 

Dordrecht   8 1 1 10 

Den Haag   8 3 11 

Totaal 34 5 3 2 1 45 

*   Haags Ambulatorium 
** Ambulatorium Zetten 
 
Vervolgens is aan de contactpersonen op de locaties waar het dossieronderzoek heeft 
plaatsgevonden gevraagd de benodigde dossiers zoveel mogelijk aselect uit de onderzoeken 
uit 2002 en de eerste helft van 2003 te kiezen. Op een aantal locaties zijn de onderzoekers zelf 
in de gelegenheid gesteld de dossiers uit te kiezen. Op deze locaties is steeds elk vierde 
dossier bekeken, totdat voldoende dossiers waren gevonden die aan de voorwaarden 
(straf/civiel, jaartal, aanvrager en uitvoerder) voldeden.  
 
 
2.3 Nulmetingsaspect 3: Het forensisch proces 
 
De gegevensverzameling voor dit aspect heeft plaats gevonden via groepsgesprekken en 
individuele gesprekken met de ketenpartners forensische diagnostiek in de verschillende 
arrondissementen. In de toestemmingsaanvraag voor de bestudering van de dossiers (zie pag. 
14) is tevens om medewerking bij deze gesprekken gevraagd. 
 
Voor de groepsgesprekken hanteerden wij een format6 agenda die van tevoren aan de 
geïnterviewden is toegestuurd. In deze agenda maken wij een onderscheid tussen de 
aanvraagfase, de uitvoeringsfase en de fase van gebruik van de rapportage. Voor iedere fase 
zijn de hoofdvragen  (a) hoe de huidige situatie is, (b) hoe de partners die situatie waarderen en 

                                                      
6 Zie bijlage 4 
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(c) welke winst zij hopen te behalen in de komende periode. Bij de bespreking van de huidige 
situatie is de inhoud van het landelijke kader als ijkpunt gebruikt.  
Dat is niet gedaan om te kunnen concluderen of de vier arrondissementen al of niet volgens het 
landelijk kader werken (dat kunnen ze immers nog nauwelijks doen, nu de implementatie pas 
1 januari 2004 van start is gegaan), maar wel om op termijn -na het houden van een 
vervolgmeting- de vraagstelling te kunnen beantwoorden in hoeverre de invoering van het 
landelijk kader de beoogde verbeteringen oplevert. 
 
In drie van de vier arrondissementen hebben wij één groepsgesprek gehouden met aanvragers 
en uitvoerders van forensisch onderzoek gezamenlijk. Dat groepsgesprek bestond uit een 
strafrechtelijk en een civielrechtelijk deel. Met diegenen die onmogelijk bij het groepsgesprek 
aanwezig konden zijn, hebben wij na het gesprek telefonisch contact opgenomen om ook hun 
‘versie’ van en mening over het huidige forensische proces te vernemen. 
 
Alleen in het arrondissement Utrecht zijn er - op verzoek van de FPD aldaar - twee gesprekken 
gevoerd: eerst met de aanvragers en later met de uitvoerders van forensische diagnostiek. 
De gesprekken vonden plaats in de maand december 2003. De volgende instellingen/instanties 
hebben deelgenomen7: 
- In het arrondissement Rotterdam hebben FPD, Raad, BJZ/GVI, ZM, FORA en PPAB aan het 

gesprek deelgenomen. 
- In het arrondissement Dordrecht gold dat voor FPD, Raad, BJZ/GVI, FORA en PPAB. 
- In het arrondissement Den Haag namen deel: FPD, Raad, ZM, BJZ/GVI, JJI, FORA en 

Haags Ambulatorium. 
- In het arrondissement Utrecht namen deel: FPD, Raad, BJZ/GVI, OM en ZM. Met de 

uitvoerders FPD, FORA en het Ambulatorium Zetten is een apart gesprek gevoerd. 
 
Tabel 2.4 Deelnemende instanties aan groepsgesprekken forensische diagnostiek 
 FPD OM ZM RvdK BJZ/GVI FORA PPAB Haags 

Amb.  

Amb. 

Zetten 

JJI 

Den Haag + ** + + + + +  + 

Rotterdam + ** + + + + +  ** 

Dordrecht +   + + + +   

Utrecht* + + ** + + + +  

      

Totaal 4x 1x 2x 4x 4x 4x 2x 1x 1x 1x 

*  In Utrecht is er een apart gesprek gevoerd met de uitvoerders van onderzoek. 
**  Met OM Den Haag, OM Rotterdam, JJI (Hartelborgt) en ZM Utrecht is telefonisch contact geweest. 
 
In januari zijn de concept-verslagen van de groepsgesprekken aan de deelnemers toegestuurd, 
met het verzoek onjuistheden daarin aan ons door te geven. 
 
 
 
 
                                                      
7  Een volledig overzicht van de deelnemers aan de groepsgesprekken staat opgenomen in bijlage 5 
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Terzijde: 
De groepsgesprekken vonden plaats in een voor de forensische partners hectische periode. Er 
vonden in dezelfde maand(en) voorlichtingsbijeenkomsten van het Ministerie van Justitie plaats 
over de invoering van het landelijke kader, er waren gesprekken van de ‘FPD-trekker’ in het 
arrondissement om het forensische samenwerkingsverband vorm te (gaan) geven en er was 
een informatiebijeenkomst over het zogenaamde BOOG-instrument, een instrument ter 
fundering van de beslissing om al dan geen forensisch onderzoek aan te vragen. Een extra 
gezamenlijk gesprek, door ons georganiseerd in het kader van een nulmeting, leek veel 
genodigden op voorhand wel erg “veel van het goede”. 
Uiteraard wilden wij, voor zover dat in onze macht lag, voorkomen dat onze onderzoeks-
activiteiten contraproductief zouden uitwerken op de (soms nog prille) samenwerking in de 
arrondissementen. Wij waren dan ook verheugd om na de groepsgesprekken van verschillende 
kanten te vernemen dat het groepsgesprek eerder een stimulans betekende voor de verdere 
vormgeving van de forensische samenwerking. 
 
2.4 Vervolgmeting 
 
Voor de nulmeting zijn verschillende lijsten gebruikt: 
- Een lijst voor de vraagstelling naar aantallen en kosten van forensisch onderzoek8; 
- Een checklist voor het dossieronderzoek9; 
- Een agenda voor het groepsgesprek met de forensische partners10. 
 
Tezamen vormen deze lijst de basis van het instrument dat in de vervolgmeting gebruikt kan 
worden om dezelfde aspecten op dezelfde wijze aan de orde te stellen. Aanbevelingen voor die 
vervolgmeting staan in een overdrachtsdocument dat in bijlage 1 is opgenomen. 

                                                      
8  Zie bijlage 2 
9 Zie bijlage 3 
10 Zie bijlage 4 

© Adviesbureau Van Montfoort                                                                                                                               15 



3. Forensische Diagnostiek in strafrechtelijk kader 

Hoofdstuk 3  Forensische diagnostiek in strafrechtelijk kader 
 
 
Inleiding  
 
Forensische diagnostiek in strafrechtelijk kader is diagnostiek ten behoeve van een justitiële 
beslissing in het jeugdstrafrecht. Het gaat voornamelijk om onderzoek aangevraagd door het 
Openbaar Ministerie (OM) of door de Zittende Magistratuur (ZM: de Rechter-Commissaris of de 
Kinderrechter), de zogenaamde rapportage pro justitia. 
 
De Raad voor de Kinderbescherming geeft daarbij advies over dat onderzoek. De Raad maakt 
die afweging in een multidisciplinair overleg (MDO) waarbij in ieder geval een teamleider, 
raadsonderzoeker en gedragsdeskundige aanwezig zijn. Hierbij wordt onder meer gekeken 
naar het strafbare feit en naar de situatie waar de jongere in verkeert. De Raad kan ook 
ambtshalve een persoonlijkheidsonderzoek (p.o.) vorderen. Dit zal hij doen om extra vraag-
stellingen (van pedagogische aard) beantwoord te zien die niet in de p.o.-vraagstelling van OM 
of ZM staan opgenomen.  
 
Het landelijk kader stelt dat de noodzaak van forensisch onderzoek terdege afgewogen dient te 
worden (zie: handreiking ‘wegingsinstrument noodzaak Pro Justitia-rapportage’), iets wat ook 
geldt voor de keuze voor het soort onderzoek (zie: handreiking ‘beslisboom soort onderzoek’). 
Vraagstelling en rapportage dienen bovendien uniformer te worden (zie: format ‘vraagstelling en 
rapportage strafrecht’). 
Tot slot dienen kwaliteitscriteria aan de rapporteurs gesteld te worden (zie: criteria aan de 
forensisch strafrechtelijk rapporteur). 
 
Dit hoofdstuk is gewijd aan de forensische praktijk anno 2003 in strafrechtelijk kader. 
In paragraaf 2 gaan we in op de aantallen forensisch onderzoek in strafrechtelijk kader en in de 
derde paragraaf op de daarmee gemoeide kosten. In de vierde paragraaf beschrijven wij het 
huidige forensische proces in de vier arrondissementen. In paragraaf 5 bespreken we 
vervolgens de inhoud en kwaliteit van de huidige dossiers. 
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3. Forensische Diagnostiek in strafrechtelijk kader 

 
3.1 Aantallen forensisch onderzoek 
 
Inleiding 
Wij hebben de aantallen forensisch onderzoek bij zowel de aanvragers als de uitvoerders 
geïnventariseerd voor het jaar 2002 en de eerste helft van 2003. Dat leidt niet altijd tot  
dezelfde aantallen. Bij de inventarisatie van de aantallen bleek een aantal complicerende 
factoren te zijn: 
- Registratie van aangevraagd onderzoek in een bepaalde periode versus registratie van 

ontvangen onderzoeksrapportages in die periode. 
- Registratie per tijdvak (2002 en eerste helft 2003) versus registratie van totaalaantallen over 

de hele onderzoeksperiode. 
- Alleen registratie van onderzoeken uit een van beide tijdvakken. 
- Onduidelijke registratie wie de aanvrager van onderzoek is. 
- Niet (direct) beschikbaar zijn van gegevens. 
- Wij hebben alleen cijfers opgevraagd bij de bureaus die regelmatig onderzoek pro justitia 

doen. 
- De ambtshalve door de Raad gevorderde p.o.’s zijn aangevraagd in strafrechtelijk kader, 

maar betreffen civiele vraagstellingen. De Raad registreert ze als strafrechtelijke aanvragen, 
de onderzoeksbureaus registreren ze echter (meestal) als civiele onderzoeken. 

 
De cijfers in deze paragraaf geven dus veel meer een indicatie dan een exact beeld. 
Met die kanttekening is het volgende beeld te schetsen: 
 
Rotterdam 
Van de aanvragers van onderzoek zijn alleen cijfers van de RvdK bekend. De Raad is als 
adviseur bij alle onderzoeksaanvragen betrokken. De Raad adviseert over circa 160 p.o.’s per 
jaar. Eigen aanvragen van de Raad (negen in 2002 en zestien in de eerste helft van 2003) 
betreffen de onderzoeken die zij ambtshalve heeft laten uitvoeren. Volgens opgave van de 
onderzoeksbureaus waren er 220 onderzoeksaanvragen in 2002 en 68 in de eerste helft van 
2003. FORA voert iets meer dan de helft van die onderzoeken uit, de FPD bemiddelt iets 
minder dan de helft. 
Het OM is opdrachtgever van bijna alle forensische onderzoeken. 
 
Tabel 3.1 Rotterdam, opgave onderzoeksbureaus 

2002 

in opdracht van 

1e helft 2003 

in opdracht van 

Totaal 

in opdracht van 

 

ZM OM Raad Totaal ZM OM Raad Totaal ZM OM Raad Totaal 

FPD 1 103  104 24 24 1 127  128 

FORA  114 2 116 44 44 158 2 160 

Totaal 1 217 2 220 - 68 - 68 1 285 2 288 
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Dordrecht 
Van de aanvragers zijn ook hier alleen cijfers van de Raad bekend. FDP rekent voor een 
standaard p.o. 12 uur psychiater (à € 81,23 per uur) en 16 uur psycholoog (à € 61,70 per uur) \= 
€ 1.962,-. De eigen aanvragen van de Raad zijn zeer beperkt: het gaat in anderhalf jaar om vijf 
ambtshalve aangevraagde p.o.’s. Deze aanvragen zijn, zoals hierboven gezegd, terug te vinden 
in de civiele opgaven van de onderzoeksbureaus. 
 
Volgens opgave van de onderzoeksbureaus betreft het in 2002, 48 onderzoeken en in de eerste 
helft van 2003, 16 onderzoeken. De FPD bemiddelt alle onderzoeken. FORA is tot nu toe vrijwel 
nooit ingeschakeld voor het doen van strafrechtelijke p.o.’s. 
 
Tabel 3.2. Dordrecht, opgave onderzoeksbureaus 

2002 

in opdracht van 

1e helft 2003 

in opdracht van 

Totaal 

 

 

ZM OM Raad Totaal ZM OM Raad Totaal ZM OM Raad Totaal 

FPD 47   47 16 16 63  63 

FORA 1   1 1  1 

Totaal 48   48 16 16 64  64 

 
Utrecht 
In Utrecht is het ZM bijna altijd de opdrachtgever. Volgens eigen opgave deed zij in 2002, 
53 aanvragen en in de eerste helft van 2003, 74 aanvragen. 
 
Tabel 3.3  Utrecht, opgave aanvragers 
 2002 1e helft 2003 Totaal 

OM - - - 

ZM 53 74 127 

Raad  - - - 

 

De cijfers van het ZM voor de twee tijdsperiodes afzonderlijk komen niet overeen met de 
opgave van de onderzoeksbureaus over het aantal onderzoeken dat zij gedaan hebben in 
opdracht van het ZM. De totalen over 1,5 jaar verschillen een stuk minder: 127 onderzoeken 
volgens de cijfers van het ZM en 140 maal ZM volgens de cijfers van FORA en FPD. 
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Tabel 3.4  Utrecht, opgave onderzoeksbureaus 

2002 

in opdracht van 

1e helft 2003 

in opdracht van 

Totaal 

 

 

ZM OM Raad Tot. ZM OM Raad Tot. ZM OM Raad Tot. 

FPD 32   32 22 22 54  54 

FORA 57  1 58 27 27 84 1 85 

AMB/Zetten 1   1 1 1 2   2 1  

Totaal 90  1 91 50 1 51 140 2 142 

 
Den Haag 
Het OM is een belangrijke aanvrager van strafrechtelijk forensisch onderzoek. In 2002 heeft zij 
volgens eigen opgave 146 p.o.- aanvragen gedaan, in de maanden januari tot en met juli 2003 
(7 maanden) in totaal 124 aanvragen. De Raad vraagt in totaal 36 keer ambtshalve een p.o. 
aan: 21 keer in 2002 en 15 keer in de eerste helft van 2003.  
 
Tabel 3.5 Den Haag, opgave aanvragers 
 2002 1e helft 2003 Totaal 

OM 146 124 (7 maanden) 270 

ZM - - - 

Raad  21 15 36  

 
De gegevens van de onderzoekbureaus komen neer op jaarlijks bijna 200 onderzoeken. Het 
OM is volgens die cijfers verreweg de grootste aanvrager (ruim 80%); het ZM en de Raad 
nemen ieder circa 7% voor hun rekening. 
 
Tabel 3.6 Den Haag, opgave onderzoeksbureaus 

2002 

in opdracht van 

1e helft 2003 

in opdracht van 

Totaal 

 

 

ZM OM Raad Totaal ZM OM Raad Totaal ZM OM Raad Totaal 

FPD  3  3 3  3 

FORA  134 23 157 108 5 113 242 28 270 

Haags Amb.  18  18 13 13  31  31 

Teylingereind    24  24 

Totaal  155 23 178 111 5 126 24 276 28 328 

 

De opgaven van onderzoeksbureaus en aanvragers komen redelijk overeen. FORA voert ruim 
80% van de onderzoeken uit; het Haags Ambulatorium circa 10%. Teylingereind doet 
residentieel onderzoek (groepsobservatie). Dat gebeurt altijd in opdracht van het ZM. Het 
betreft circa 7% van onderzoeken.  
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Samenvattend 
Uit de cijfers blijkt dat Rotterdam in 2002 ruim 200 onderzoeken kende, Den Haag bijna 200, 
Utrecht bijna 100 en Dordrecht circa 50. In de eerste helft van 2003 is in Rotterdam en in 
Dordrecht een lichte teruggang te zien. In Den Haag daarentegen is sprake van een behoorlijke 
stijging. Het voorgaande leidt tot de volgende overzichtstabel: 
 
Tabel 3.7 Overzichtstabel aantallen 
 2002 1e helft 2003 Totaal Grootste aanvrager 

Rotterdam 220 68 288 OM: 285 

Dordrecht 48 16 64                          ZM: 64 

Utrecht 91 51 142 ZM: 140 

Den Haag 178 126 328 OM: 276 

 
 
3.2 Kosten 
 
Inleiding 
Voor de vaststelling van de kosten die gemoeid zijn met het doen van forensisch onderzoek 
hebben wij gebruik gemaakt van de administratiegegevens van zowel onderzoeksbureaus als 
de aanvragers. 
Ook hier is een aantal complicerende factoren die het moeilijk maken om een totaalbeeld te 
schetsen: 
- Van lang niet alle aanvragers hebben wij gegevens kunnen verkrijgen. 
- Niet altijd is duidelijk welk soort onderzoek met de betreffende kosten gemoeid is (enkel-

voudig onderzoek, mono-onderzoek, multidisciplinair onderzoek). 
- De dossiers uit de steekproef vormen ook een bron voor het kostenoverzicht. Het aantal 

relevante strafdossiers is echter zo klein dat de cijfers niet representatief (kunnen) zijn. 
 
In Rotterdam, Dordrecht en Utrecht worden regelmatig onderzoeksaanvragen bij de FPD  
ingediend, die vervolgens bemiddelt naar een eigen bestand van freelance onderzoekers. 
Voor een standaard jeugdforensisch onderzoek brengt de FPD 12 uur psychiater (tegen circa 
€ 81 per uur) en 16 uur psycholoog (tegen ruim € 61 per uur) in rekening. De standaard  
onderzoeksprijs is daarmee bijna € 2.000. 
 
Rotterdam 
De FPD heeft hier 103 onderzoeken gedaan in 2002 en 24 in de eerste helft van 2003. 
FORA volgens eigen opgave in 2002, 116 onderzoeken gedaan, met een gemiddelde van  
20,3 uur per strafrechtelijke zaak. Bij  een uurtarief van €  61,71 betekent dit een gemiddelde 
onderzoeksprijs van € 1.253. In 2003 is dat gemiddelde ‘opgelopen’ tot een gemiddelde van  
24,8 uur en een gemiddelde prijs van € 1.530 per zaak. Factor die bij dit laatste  meespeelt is  
dat FORA in 2002 nogal wat screenings gedaan heeft (10 uur per screening) en in 2003 vrijwel  
geen. In die zin geeft het gemiddelde van 2003 (€ 1.530) een reëler beeld van de gemiddelde 
onderzoeksprijs. 
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Dordrecht 
De FPD heeft hier 47 + 16 onderzoeken gedaan in de onderzoeksperiode. De Raad Dordrecht 
heeft vijf maal ambtshalve forensisch onderzoek aangevraagd in de totale onderzoeksperiode. 
Eenmaal betrof het een consult van € 150. De kosten van de vier overige onderzoeken 
bedragen respectievelijk € 2.432, € 3.075, € 2.700 en € 2.322. Het gemiddelde van deze 
strafrechtelijke onderzoeken met civielrechtelijke vraagstelling is circa €  2.600. Het aantal 
onderzoeksuren is hierbij niet bekend.  
 
Utrecht 
Het Ambulatorium Zetten brengt voor een psychologisch onderzoek gemiddeld 26 tot 30 uur in  
rekening, tegen een uurtarief van € 65. Dat betekent een gemiddeld bedrag van € 1.700 tot  
€ 1.950. Voor psychiatrisch onderzoek is dat 15 uur extra à € 80. 
 
FORA Utrecht geeft aan dat met een forensisch strafrechtelijk onderzoek gemiddeld 30 uur  
gemoeid is, als volgt onderverdeeld: 1 uur dossieranalyse, 19 uur persoonlijkheidsonderzoek,  
5 uur oudergesprek, 1 uur gesprek met een informant en 4 uur bespreking van de resultaten 
(vaak kind en ouders apart). Wanneer het uitsluitend psychologisch onderzoek betreft, betekent 
dat een prijs van gemiddeld 30 uur x € 61,71, een totaal heeft van € 1.850,-. 
 
Den Haag 
Uit gegevens van de RvdK blijkt dat er in 2002 en de eerste helft van 2003 in totaal 36 keer  
ambtshalve een strafrechtelijke forensische onderzoek is aangevraagd. Dat betrof 23  
enkelvoudige onderzoeken en 13 ‘overige’. De kosten die daarmee gemoeid waren, bedragen  
in 2002 bijna € 58.000 voor 21 onderzoeken (een gemiddelde van € 2.762) en in de 
eerste helft van 2003 bijna € 38.000, een gemiddelde van € 2.533. Deze bedragen zijn  
inclusief de reiskosten van de onderzoekers. 
 
Het Haags Ambulatorium brengt voor strafrechtelijk mono-onderzoek op verzoek van de  
rechtbank (tien in 2002 en zeven in 2003) gemiddeld € 2.100 Euro in rekening, voor multi-
disciplinair onderzoek onderzoek (inclusief kinder- en jeugdpsychiater; acht stuks in 2002  
en zes in 2003) een gemiddelde van € 3.000. Die prijzen liggen volgens FORA Den Haag bij  
haar ongeveer hetzelfde. 
 
Samenvattend 
De uren en kosten die bij FORA en bij onderzoeken via de FPD met de uitvoering van het 
onderzoek gemoeid zijn, lopen iets uiteen. Met een strafrechtelijk forensisch onderzoek is 
gemiddeld 25 tot 30 uur gemoeid tegen een uurtarief van circa € 60 tot € 65. Dat betekent dat 
een gemiddeld strafrechtelijk forensisch onderzoek € 1.600 tot € 2.000 kost. 
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3.3 De forensische praktijk 
 
3.3.1 Inleiding 
 
Hoe is de forensische praktijk in 2003 in de arrondissementen Rotterdam, Den Haag, Dordrecht 
en Utrecht? 
In deze paragraaf komen vijf aspecten van die praktijk aan de orde: 
- De vaststelling van de noodzaak voor en de beslissing tot forensisch onderzoek (3.3.2); 
- de vaststelling van de onderzoeksvragen (3.3.3); 
- de matching met een onderzoeksbureau en de uitvoering van onderzoek (3.3.4); 
- de bruikbaarheid en uitvoerbaarheid van de (adviezen in de) onderzoeksrapportages (3.3.5); 
- de winst die men in de komende periode hoopt te boeken (3.3.6). 
 
3.3.2 Aanvrager en vaststelling van/advies over noodzaak onderzoek  
 
Rotterdam 
In Rotterdam is het OM de formele aanvrager van persoonlijkheidsonderzoek. Daar is indertijd  
principieel voor gekozen. Het budget voor forensisch onderzoek is toen ook aan het OM  
overgedragen. Rotterdam vindt dit de meest ‘zuivere’ constructie omdat het de Officier van  
Justitie is die de strafzaak voorbereidt, die weet welke feiten hij ten laste wil gaan leggen, die  
als eerste een indruk van de jeugdige heeft en die weet of hij bijvoorbeeld een maatregel  
(de PIJ-maatregel) wil gaan eisen. In het laatste geval kan het OM al eerder aangeven dat  
dubbelrapportage (psychologisch en psychiatrisch) nodig is. Raad en rechter-commissaris in 
Rotterdam zijn in deze adviserend aan het OM. 
 
De Rechtbank constateert een knelpunt als een OTS-jeugdige een strafbaar feit begaat. De  
invalshoek is dan strafrechtelijk, maar het OM - degene die moet besluiten tot al dan geen p.o.- 
weet vaak niets van eerdere (zware) problematiek en eerdere rapportages en zal, als het een  
gering feit betreft, niet tot verdere vervolging overgaan, althans een minder zware straf eisen.  
Die groep kan dus tussen de mazen van het forensische net heen glippen. De vraag is dan wie 
in dergelijke zaken besluit of en zo ja, welk onderzoek nodig is (gericht op de zwaarte van de 
problematiek of van het delict)? Dat knelpunt is, zo zegt de Rechtbank, een gevolg van de 
strikte scheiding tussen civielrechtelijke en strafrechtelijke praktijk in Rotterdam. 
 
Dordrecht 
In Dordrecht is het de RC die de uiteindelijke beslissing tot een p.o. neemt, vaak na advies van 
de Raad. De Raad meent overigens dat officieel het OM de aanvrager van strafrechtelijk  
onderzoek hoort te zijn. De Raad adviseert bij gemiddeld 4 voorgeleidingen per week over de  
noodzaak van een persoonlijkheidsonderzoek. De RC neemt het advies van de Raad  in 80 
tot 90% van de gevallen over. Het advies van de Raad kan ook een eerste screening door de  
FPD inhouden, het zogenaamde ‘voorgeleidingsconsult’.   
 
De Raad gebruikt voor het vaststellen van de noodzaak van onderzoek naast de Richtlijnen ook  
eigen criteria. 
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Utrecht 
In Utrecht is het de rechter-commissaris die uiteindelijk de beslissing tot forensisch onderzoek 
neemt. De RC maakt bij ingewikkelde gevallen gebruik van een beslisboom om tot de 
noodzaak voor een onderzoek te komen. Deze beslisboom is opgesteld in een werkgroep van 
Rvdk/FPD, maart 2002. 
 
De Raad adviseert de RC standaard bij de voorgeleiding om al dan niet een p.o. te laten 
uitvoeren. Voorafgaande aan de voorgeleiding bij de RC heeft de Raad vrijwel altijd schriftelijk  
gerapporteerd. 
 
Het ZM wijst op een andere routing, die volgens haar misschien niet algemeen bekend is. 
Soms komt pas in de raadkamer ter sprake dat de Raad een p.o. wenselijk acht. De raadkamer  
heeft echter geen wettelijke mogelijkheden de RC opdracht te geven een p.o. aan te vragen. 
De raadkamer kan de RC wel via informele kanalen wijzen op de wenselijkheid van een p.o.  
Als de Raad in een later stadium alsnog een persoonlijkheidsonderzoek wil laten uitvoeren  
moet hij met de officier van justitie contact opnemen, die vervolgens een verzoek bij de RC kan 
indienen. 
 
Indien het OM een p.o. noodzakelijk vindt, vordert hij dit bij de rechter-commissaris, zonodig na  
overleg met de Raad. Het OM in Utrecht hanteert bij haar advisering de beslisboom uit het 
landelijk kader niet. Het feit dat er wisselende officieren bij de piket-dienst zijn, die maar af en  
toe met jeugdigen te maken krijgen en het feit dat men de beslisboom tijdrovend vindt, zijn 
redenen om de beslisboom uit het landelijk kader (op dit moment) niet te gebruiken. Dat leidt 
volgens de betrokkenen bij de onderzoeksaanvraag eerder tot het ‘overvragen’ van onderzoek 
dan tot ‘ondervragen’: bij twijfel slaat de balans bijna altijd uit ten faveure van ‘wel onderzoek’. 
 
Voor ZM is niet altijd duidelijk of de Raad vanuit strafrechtelijke optiek adviseert of vanuit de 
hulpverleningsinvalshoek. Het komt volgens het ZM soms voor dat de ernst van het delict niet in 
verhouding staat tot de adviesaanvraag. Gezien de taakstelling van de Raad is volgens het ZM 
voorstelbaar dat de Raad in deze gevallen toch tot een adviesaanvraag komt. 
 
Ook de FPD signaleert dat de p.o.-aanvragen niet in alle gevallen in verhouding staan tot de  
ernst van het delict. Zo kan er sprake zijn van een overtreding in het kader van HALT en wordt  
er toch een p.o. aangevraagd. De FPD pleit dan ook voor meer zicht op het traject van 
vaststelling van de noodzaak van indicatiestelling voor forensisch onderzoek. 
 
De uitvoerders van onderzoek geven aan dat er soms onnodig dubbelonderzoeken worden 
aangevraagd. FORA geeft als voorbeeld dat soms al een psychiatrisch onderzoek gevraagd 
wordt, terwijl het nog onduidelijk is of er een PIJ-maatregel zal worden geadviseerd. 
De Utrechtse respondenten zijn allen van mening dat er op dit  moment in feite te weinig 
psychiatrische deskundigheid is om altijd tot een afgewogen oordeel te kunnen komen over de 
noodzaak tot onderzoek. 
 
Den Haag 
In Den Haag neemt gewoonlijk het OM de beslissing tot een p.o. Incidenteel vragen ook de RC 
of de Raadkamer om een p.o. In dat geval loopt de aanvraag formeel via het OM. 
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Bij de afweging tot noodzaak voor een onderzoek kijkt het OM met name naar de verhouding 
tussen de ernst van het delict en een onderzoek gericht op de persoonlijkheid. Bij een klein 
vergrijp zal men bijvoorbeeld niet overgaan tot een ‘zwaar‘ psychiatrisch onderzoek. 
 
De Raad geeft aan dat tot 2 jaar terug de aanvragen p.o. vooral door de RC werden gedaan en 
tegenwoordig bijna altijd via het OM lopen. De Raad heeft een adviserende rol en maakt zelf de  
afweging een p.o. al dan niet te adviseren. Bij het tot stand komen van het advies kan ook de 
afdeling jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg betrokken zijn. 
 
De aanvragers hebben tot nu toe geen gebruik gemaakt van de format uit het landelijk kader. 
Bij invoering van het landelijk kader zal men hiertoe overgaan. FORA tot slot vindt de aan-
vragen vaak onvolledig: aanvragers geven volgens haar vaak alleen recente informatie en 
maken bijvoorbeeld niet altijd melding van eerdere p.o.’s of relevante stukken van de Raad. 
 
Samenvattend 
In geen van de arrondissementen gebruiken de aanvragers een format voor de vaststelling van 
de noodzaak voor onderzoek. 
Knelpunten die zij noemen bij de keuze om een onderzoek te laten uitvoeren: 
- Het ‘grijze gebied’ tussen strafzaken en civiele zaken (wie kan goed inschatten welk 

onderzoek noodzakelijk is voor een OTS-jeugdige die een strafbaar feit begaat?). 
- De onduidelijkheid over de invalshoek Raad. Is die pedagogisch of strafrechtelijk? 
 (zie ook p.o. bij licht vergrijp). 
- Het gebrek aan psychiatrische deskundigheid. 
 
3.3.3 Vaststelling onderzoeksvragen 
 
Rotterdam 
In Rotterdam heeft het OM afspraken met FORA gemaakt over de vraagstelling: het betreft 
zeven standaardvragen, gericht op de besluitvorming tot een straf of maatregel11. 
De Raad constateert dat het voorgeleidingsconsult een duidelijke meerwaarde heeft bij de 
afweging van de noodzaak tot onderzoek en de vraagstelling voor dat onderzoek. 
Deze bemiddeling door de FPD betekent tijdwinst voor de Raad; vanuit FORA gezien is er juist 
sprake van tijdverlies, omdat de onderzoeksaanvraag door de bemiddeling later bij haar terecht 
komt. Daarmee komt tijdige rapportage onder druk te staan. 
 
Dordrecht 
Het ZM hanteert een eigen standaardlijst, met af en toe een extra vraag. 
De FPD is voorstander van een standaard-vraagstelling. Dat werkt volgens haar structurerend 
en komt zodoende de kwaliteit en herkenbaarheid van de rapportages ten goede.  
In een indicatie-overleg met de Raad kan dan beslist worden of er casusspecifieke vragen aan 
toegevoegd moeten worden. De Raad vreest dat de pedagogische invalshoek verdwijnt als er 
een strafrechtelijke standaardvraagstelling gaat komen, zoals de FPD voorstelt. 
 
 

                                                      
11 Zie bijlage 6 

© Adviesbureau Van Montfoort                                                                                                                               24 



3. Forensische Diagnostiek in strafrechtelijk kader 

Utrecht 
De rechter-commissaris stelt als aanvrager zelf de onderzoeksvragen op en gebruikt daarvoor 
een standaard-vragenlijst/een format dat in het verleden in een landelijke werkgroep is 
vastgesteld. De rechter-commissaris hanteert zes standaardonderzoeksvragen bij haar 
aanvraag12. De kwaliteit van de onderzoeksaanvragen voldoet volgens de uitvoerders goed. 
 
In Utrecht bestaat onduidelijkheid bij de Raad over de reikwijdte van de p.o. vraagstellingen: 
welke aspecten/vragen kunnen in het p.o. ‘ondergebracht’ worden en welke niet? Pedagogisch 
gerichte vragen blijven nu vaak onderbelicht in het onderzoek. Suggestie van de Raad is: 
standaard-vraagstellingen met, waar nodig, een paar extra casusspecifieke vragen; alternatief 
is: goede standaardvragen waarin het pedagogische element ook aanwezig is. De onderzoeks-
bureaus hebben nu volgens de Raad een grote vrijheid om al dan niet (gedeeltelijk) aandacht 
aan het milieu van de jeugdige te schenken. Daar zou de vraagstelling veel richtinggevender in 
moeten zijn. 
 
Voor de uitvoerders (Ambulatorium Zetten, FPD, FORA) is de rol van de Raad bij de aanvraag 
van onderzoek niet transparant. Soms voegt de Raad extra vragen toe aan de onderzoeks-
vragen van de rechter-commissaris, vaak zijn dat vragen gericht op zorg. Dat kan leiden tot 
onduidelijkheid over wie er nu eigenlijk voor beantwoording van de zorgvragen moet betalen. 
Het laatste jaar ziet men deze vragen overigens afnemen. 
 
Het ZM geeft aan dat de Raad soms vragen stelt die eigenlijk meer in een civiel beschermings-
onderzoek thuishoren. ZM vindt dat overigens wel voorstelbaar vanuit de taak van de Raad; 
FORA wijst er op dat er alleen aspecten in een strafzaak aangevoerd kunnen worden die van 
belang zijn voor de besluitvorming door de rechter. 
 
Den Haag 
Het OM werkt met een standaardvraagstelling. Deze is in overleg met FORA en het Haags 
Ambulatorium vastgesteld. 
De Raad, FORA en het Haags Ambulatorium geven aan dat zij het onderscheid tussen p.o. en 
milieu-onderzoek een knelpunt vinden. Tot nu toe worden ook ouders betrokken in het kader 
van het persoonlijkheidsonderzoek van de jeugdigen. Vraag van de ketenpartners is of dat een 
integraal onderdeel van strafrechtelijk persoonlijkheidsonderzoek van jeugdigen moet blijven. 
Immers, het lijkt op het eerste gezicht een doublure te betekenen met het milieu-onderzoek. 
Een betere afstemming over wie wat aan de ouders vraagt wordt dan ook wenselijk gevonden. 
Dit wordt een aandachtspunt genoemd voor het nieuwe multidisciplinair overleg dat start in het 
kader van het landelijk kader FDJ. 
 
Samenvattend 
In alle arrondissementen gebruikt de aanvrager van onderzoek standaardvraagstellingen, 
volgens een eigen format. Onduidelijkheid bestaat er over de rol van de Raad in deze: kan zij 
vraagstellingen toevoegen en zo ja, wat voor soort vraagstellingen en op wie gericht? Het gaat 
hier met name over de pedagogische invalshoek bij een strafrechtelijk p.o. De Raad vreest dat 
die verloren gaat als er straks met een strafrechtelijk format gewerkt wordt.  

                                                      
12 Zie bijlage 7 
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De FPD ziet juist een structurerende en daarmee kwaliteitsverhogende werking uitgaan van een 
standaard-vragenlijst, waarbij casusspecifieke vragen toegevoegd kunnen worden. 
In het verlengde hiervan ligt de onduidelijkheid over de reikwijdte van het strafrechtelijk p.o. en 
het onderscheid met het milieu-onderzoek van de Raad. Dat onderscheid is onduidelijk waar 
het de rol van de ouders betreft. Vraag daarbij is wie in welk onderzoek dat aspect onderzoekt. 
 
3.3.4 Matching onderzoek en uitvoering onderzoek  
 
Rotterdam 
Het OM is de formele beslisser. Het OM kan rechtstreeks p.o’.s aanvragen bij FORA of FPD. 
Maar het OM is niet altijd de aanvrager: de ondersteuningsdienst van het OM legt de p.o.-
aanvraag ook regelmatig bij de Raad neer (vanwege de casus-regierol van de Raad) die dan op 
zijn beurt de onderzoeksaanvraag doorsluist naar een onderzoeksuitvoerder. In Rotterdam 
doen FORA en de FPD ieder circa 50% van de strafrechtelijke persoonlijkheids-onderzoeken. 
 
Raad en FORA stellen dat de onderzoeksrapportages over het algemeen op tijd voor de zitting 
aanwezig zijn. Over de aanlevering van de rapporten zijn afspraken met het ondersteunings-
team van het OM (tien dagen voor de zitting). Dit verbaast de Rechtbank. Haar ervaring is dat 
veel zittingen aangehouden moeten worden omdat de rapportages - met name de gedrags-
kundige rapportages - niet op tijd beschikbaar zijn. 
 
Voor allen is de tijdigheid van de rapportages een zorgpunt. Dat heeft te maken met 
capaciteitsproblemen, te late duidelijkheid over bijvoorbeeld een tweede onderzoek en soms 
ook met ‘lakse’ rapporteurs. De laatste twee zaken moeten anders kunnen, zo vindt men, of dat 
met het eerste aspect ook kan, is de vraag. 
 
Dordrecht 
In Dordrecht wordt al het strafrechtelijk onderzoek (circa 50 per jaar) door de FPD gedaan. 
De Raad in Dordrecht noemt de wachttijden voordat een p.o. afgerond is, een enorm probleem. 
De Raad wil pas een advies geven aan de rechtbank als het p.o. afgerond is; omdat de 
doorlooptijd van een p.o. volgens de Raad vaak vier tot vijf maanden is, moeten zittingen 
aangehouden worden, waardoor jongeren langer vastzitten dan nodig is. Belangrijkste oorzaak 
voor de lange doorlooptijden van de p.o. is het tekort aan rapporteurs. 
Vanwege de huidige capaciteit bij de FPD is het volgens de Raad en de FPD verstandig dat 
FORA in de toekomst ook een aantal strafrechtelijke rapportages voor het arrondissement 
Dordrecht zal verzorgen. FORA is het daar mee eens.  
 
Utrecht 
In Utrecht gebeurt de matching door de rechter-commissaris: de RC kiest zelf een 
onderzoeksbureau/rapporteur. Voor met name de complexe zaken en zaken met een 
psychiatrische component benadert de RC eerst de FPD. De meeste aanvragen gaan naar 
FORA, ‘goede tweede’ is de FPD. Soms worden onderzoeksaanvragen die klinische observatie 
betreffen direct uitgezet in een JJI (bij bijvoorbeeld de Hartelborgt). Ook de wachtlijsten zijn van 
invloed bij de matching. ZM noemt als knelpunt; onderzoek voor zwakbegaafde jongeren die 
gebaat zijn met klinische observatie.  
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Die kunnen bijna nergens terecht vanwege het tekort aan dergelijke plekken. De Raad geeft 
aan dat er vaak geen plek is voor klinische groepsobservaties. Jongeren willen vaak ook niet 
meewerken aan een p.o. in een JJI omdat ze vrezen voor een PIJ-maatregel. 
 
De doorlooptijd voor onderzoek is volgens aanvragers/adviseurs te lang. De rapportages zijn 
vaak erg laat beschikbaar, terwijl ze idealiter ruim voor de zittingsdatum beschikbaar zouden 
moeten zijn. Het gevolg is dat de zitting vlak van te voren afgelast moet worden (zodat er 
kostbare zittingscapaciteit verloren gaat) óf dat de rapportages onvoldoende aandacht krijgen. 
Het ZM pleit er voor om het niet-tijdig gereed zijn van de onderzoeksrapportage in ieder geval 
wel tijdig te melden. Eisen in het landelijke kader over de tijdigheid van rapportages kunnen 
duidelijk winst opleveren volgens het ZM. 
 
Ook de uitvoerders wijzen op een soms lange doorlooptijd. Ambulatorium Zetten geeft aan dat 
de aanvraag soms te lang bij de aanvrager ligt. Ook duurt het in een aantal gevallen lang 
voordat de aanvrager reageert op de offerte. Het komt ook voor dat er te veel aanvragen liggen, 
zodat de verwerking vertraging oploopt. 
De wacht- en doorlooptijden zijn ook mede afhankelijk van bijvoorbeeld de planning door 
rapporteurs, de houding van ouders etc. FORA zegt overigens altijd tijdig te melden wanneer er 
vertraging is opgetreden, als de zittingsdatum tenminste bekend is. 
 
De Raad, OM en uitvoerders geven te kennen dat het traject rondom de PIJ-advisering 
verbetering behoeft. In geval van een PIJ-advisering is men verplicht om een tweede 
deskundige te raadplegen en dus opnieuw een onderzoek uit te zetten. Soms is het bij de p.o.-
aanvraag al duidelijk dat aan een PIJ gedacht wordt. In dat geval zou direct een tweede 
deskundige ingeschakeld kunnen worden zodat geen onnodig tijdsverlies ontstaat. FORA merkt 
overigens op dat dit volgens haar al standaard gebeurt. 
 
Er is naar de mening van FORA geen gebrek aan rapporteurs, ze moeten wel allemaal 
geschoold worden in het ‘forensisch denken’. Nu is de kwaliteit van onderzoekers soms 
wisselend en niet alle onderzoekers hebben een GZ registratie. Ambulatorium Zetten en FPD 
onderschrijven de wisselende kwaliteit van de onderzoekers. Beide werken over het algemeen 
wel met GZ-psychologen. 
 
Op dit moment is er geen sprake van wachttijden voor onderzoeksaanvragen straf, mede omdat 
het aantal onderzoeksaanvragen afneemt. 
 
Den Haag 
Het OM zet hier zelf de aanvraag uit. Het Haags Ambulatorium vormt met FORA sedert 2000 
een ‘centrale brievenbus’ als een vorm van serviceverlening aan de rechtbank/het parket. Intern 
vind er vanuit Fora Leiden een verdeling plaats. Het is met name FORA die het forensisch 
onderzoek uitvoert. Zij doet ruim 80% van alle p.o.’s. Circa 10% gaan naar het Haags 
Ambulatorium. 
 
FORA Den Haag stelt dat er een schaarste is aan goede rapporteurs. Er zijn volgens haar te 
weinig rapporteurs met een GZ-opleiding en bovendien zijn niet alle BIG-geregistreerde 
psychologen goed in forensisch onderzoek.  
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Er is verder vooral een tekort aan kinder- en jeugdpsychiaters. Het OM signaleert eveneens een 
ernstig gebrek aan kinder- en jeugd-psychiaters. Men hoopt dat de beschikbaarheid vergroot 
wordt met de komst van de FPD. 
Meer in het algemeen hoopt het OM dat het werken met een bemiddelaar leidt tot een betere 
beschikbaarheid van kennis. Dit voorkomt volgens het OM bovendien ook te grote 
afhankelijkheid van één uitvoerende organisatie. In dit verband wijst het OM ook op meer inzicht 
in (wisseling ten aanzien van) de prijsstelling van de onderzoeken. 
 
De Raad geeft aan dat het OM hoge verwachtingen heeft van de doorlooptijd van een 
onderzoek, waarschijnlijk gebaseerd op de ervaring met de FPD in het volwassenenstrafrecht. 
De Raad merkt in dit verband op dat hij het eindrapport niet altijd direct van de uitvoerende 
instantie krijgt. Het komt regelmatig voor dat de Raad een milieu-onderzoek uitvoert en 
vervolgens zelf contact met het OM moet opnemen om het eindrapport te achterhalen.  
Dit zorgt voor onnodige vertraging. Het Haags Ambulatorium zegt juist altijd een afschrift van 
een onderzoek naar een Raadsvertegenwoordiger te sturen. 
 
Aanvragen voor residentiële groepsobservaties (residentiële rapportages pro justitia) stuurde 
het OM  tot 01-01-2004 rechtstreeks naar de JJI Teylingereind. Dat zijn de aanvragen waarbij 
de Raad heeft geadviseerd tot intramuraal, multidisciplinair persoonlijkheidsonderzoek. 
In het verleden kwamen er weinig onderzoeksaanvragen uit de regio Den Haag bij 
Teylingereind binnen. Nu komt 70% tot 80% van de aanvragen uit de regio Den Haag en is het 
aantal aanvragen ook absoluut gestegen. Er is echter geen zicht op hoe zich dit in de toekomst 
gaat ontwikkelen. Teylingereind noemt in dit verband als knelpunt de enorme fluctuatie in de 
vraag naar p.o.’s die bij hen worden uitgezet. Soms zijn er meer aanvragen dan verwerkt 
kunnen worden, soms zijn er te weinig. Ook FORA onderkent dit verschijnsel. 
Een tweede knelpunt in de huidige situatie is volgens de JJI dat er geen vergoeding is voor de 
milieu-onderzoeken die zij doet. 
 
De betrokkenen (OM, Raad, uitvoerders) hopen dat met de positie van de FPD conform het 
landelijk kader het (administratieve) traject transparanter en sneller uitgevoerd gaat worden. 
Tegelijkertijd waarschuwt men voor een te bureaucratische opstelling (waardoor weer 
vertraging ontstaat). 
 
Samenvattend 
De matching van onderzoek gebeurt overal door de aanvrager zelf: er is nog geen overleg 
waarin die matching gezamenlijk vastgesteld wordt of gedelegeerd wordt. De tijdigheid van de 
rapportages (doorlooptijd) is in alle arrondissementen een probleem.  
 
Daarbij blijken er verschillende percepties te zijn van aanvragers en uitvoerders, iets dat ook bij  
andere aspecten af en toe blijkt. Ook bij PIJ-onderzoeken is die tijdigheid problematisch. 
Daarnaast noemt men regelmatig de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde 
rapporteurs een knelpunt. Voor de FPD ziet men in deze een bemiddelende en ondersteunende 
rol weggelegd, die echter niet moet leiden tot meer bureaucratie. 
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3.3.5 Bruikbaarheid/uitvoerbaarheid van (de adviezen in) het onderzoek 
 
Rotterdam 
De FPD noemt de kwaliteit van de huidige rapportages redelijk goed. De Raad stelt dat 
rapporteurs soms projecten/begeleiding in hun advies noemen, die niet meer bestaan. Daarom 
moet er nader overleg komen tussen onderzoeker en opdrachtgever over de (actualisatie van 
de) ‘sociale kaart’. Het ZM stelt dat zij in de rapportage en het advies graag info wil of er voor 
een bepaalde voorziening een wachttijd is en of er al een intake geweest is bij de geadviseerde 
voorziening. 
 
Dordrecht 
De Raad is hier van mening dat de lange doorlooptijd van de rapportages zo’n groot probleem 
is dat deze eerst moet worden verbeterd voordat in een indicatie-overleg naar de bruikbaarheid 
en uitvoerbaarheid van de rapportages gekeken kan worden.  
Volgens de Raad was de kwaliteitstoetsing van rapportages in het verleden vaak maar margi-
naal; vaak gingen rapportages direct, zonder toetsing, naar de RC. De Raad hoopt op meer 
duidelijkheid over de kwaliteitstoetsing wanneer deze centraal bij de FPD komt te liggen.  
De Raad noemt de kwaliteit van FPD-rapportages verbeterd nu ze meer ervaring hebben 
opgedaan met jeugd en een interne opleiding kennen voor rapporteurs. Incidenteel vindt de 
Raad antwoorden uit rapportages van de FPD slecht onderbouwd of uitsluitend gebaseerd op 
informatie uit het Raadsrapport. 
 
Utrecht 
Het OM gebruikt de rapportage als onderbouwing van de te eisen straf of maatregel; de Raad 
gebruikt de rapportage voor haar eindadvisering aan de rechter. Het is uiteindelijk de rechter die 
mede op basis van de onderzoeksrapportage en de eindadvisering van de Raad een beslissing 
neemt. Het OM merkt op dat FORA de laatste tijd een standaard-conclusie voor haar onderzoek 
lijkt te hanteren: “enigszins verminderd toerekeningsvatbaar”. Dat maakt de rapportages 
voorspelbaar en minder waardevol. Ook over de verhouding prijs-kwaliteit is men niet altijd 
tevreden. 
 
Het komt voor dat het eindadvies van de Raad afwijkt van het advies in de onderzoeks-
rapportage. Dat zou verwarring kunnen opleveren. Uiteenlopende adviezen kunnen volgens het 
ZM echter bijzonder waardevol zijn, mits de onderbouwing duidelijk is. ZM vindt de kwaliteit van 
de rapportages wisselend. Soms worden strafrechtelijke en civielrechtelijke (on)mogelijkheden 
door elkaar gehaald. Het landelijk kader kan hier volgens het ZM winst opleveren. 
Ook de Raad spreekt over een wisselende kwaliteit van de rapportages. 
 
De uitvoerders (FPD/FORA Ambulatorium Zetten) hebben zelf een interne toetsing ingebouwd 
op consistentie, coherentie en zo nodig juridische aspecten in de rapportage. 
Zij hechten belang aan het oordeel van de aanvrager m.b.t. de rapportages. ZM heeft periodiek 
overleg met de FPD, waarin ook de kwaliteit van de rapportages aan de orde komt. Met FORA 
bestaat een dergelijk overleg niet. Het ZM heeft de indruk dat PIJ-advisering met name via de 
FPD redelijk verloopt. Vaak is er tussentijds overleg of wordt al meteen een tweede rapporteur 
benoemd. PIJ-advies bij FORA is voor het ZM soms een onverwachte uitkomst van het 
onderzoek. 
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Den Haag 
Het OM vindt dat de kwaliteit van de onderzoeken over het algemeen voldoet. Het OM zegt zelf 
de onderzoeksrapportages te toetsen en contact op te nemen als zaken niet duidelijk zijn of als 
er vraagverheldering moet komen.  
OM vindt het van belang dat behandeling en plaatsing in het advies van de rapporteur wordt 
opgenomen. Men ziet de toekomstige toetsende rol van de FPD als een winstpunt. 
Volgens het OM wisselt de kwaliteit op een aantal onderdelen. Met name als het gaat om de 
trits: diagnose - behandeling - plaatsing. Het is niet altijd duidelijk waarom een onderzoeker op 
grond van een diagnose tot een bepaalde behandeling komt en een plaatsing voorstelt. De 
onderbouwing ontbreekt dan of is niet concreet genoeg, vindt het OM. 
 
Ook de Raad is in het algemeen tevreden over de kwaliteit van de onderzoeksrapportages.  
Zij is wel benieuwd naar de meerwaarde van het zogenaamde triple-onderzoek. Voorwaarde 
voor een bruikbaar advies is dat de rapporteur goed op de hoogte is van de verschillende 
behandel- en begeleidingsmogelijkheden in de regio. 
 
Niet iedereen blijkt even goed op de hoogte te zijn van die sociale kaart: soms wordt een 
instelling of project geadviseerd dat al niet meer bestaat. De Raad zelf noemt in zijn eindadvies 
vaak een tweede plaatsingsmogelijkheid als de eerst geadviseerde instelling geen plaats heeft. 
 
Het Haags Ambulatorium noemt de afstemming tussen de onderzoeker en Raad een knelpunt. 
Het advies dat uit het onderzoek naar voren komt zal geïntegreerd moeten worden in het advies 
dat de Raad qualitate qua aan de rechter geeft.  
Door tijdgebrek en onbereikbaarheid is afstemming tussen de Raad en onderzoeksbureau niet 
altijd mogelijk. Volgens het OM bouwt de Raad over het algemeen voort op het onderzoeks-
advies en komt het zelden voor dat het Raadsadvies hiervan afwijkt. FORA geeft aan dat zij 
sinds 2002 haar preadvies met de Raad overlegt om tot een betere afstemming te komen. 
 
Het Haags Ambulatorium stelt dat zij een terugkoppeling na afloop van het onderzoek op prijs 
stelt om met de opdrachtgever te bespreken of het onderzoek achteraf gezien wel noodzakelijk 
was. FORA vraagt zich af of dat verenigbaar is met de privacy-wetgeving. 
 
Samenvattend 
Over de bruikbaarheid van de rapportages wordt verschillend geoordeeld: in Rotterdam,  
Den Haag en Dordrecht noemen de respondenten de kwaliteit in het algemeen goed, in Utrecht 
gebruikt men de kwalificatie ‘wisselend’. 
 
Knelpunt is af en toe de gebrekkige kennis van de sociale kaart van rapporteurs en de te weinig 
concrete adviezen: de aanvragers willen bij een advies graag weten of en wanneer er plaats is 
in een geadviseerde voorziening. Terugkoppeling achteraf tussen onderzoeker en aanvrager 
wordt overal zinvol gevonden, terwijl men ook overal constateert dat dit nu te weinig gebeurt. 
Men hoopt dat de centralere rol van de FPD een positief effect op de kwaliteit en bruikbaarheid 
van de rapportages zal hebben. 
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3.3.6 Verwachte/gehoopte winst 
 
Rotterdam 
De Rechtbank hoopt dat de onduidelijkheid inzake de OTS-ers in strafzaken opgelost wordt. De 
scheidslijnen tussen straf en civiel zouden in het toekomstig indicatie-overleg duidelijk moeten 
worden, met als doel: aansluiting tussen beide gebieden. Daarnaast zou het OM eerder kunnen 
aangeven hoe zij de ernst van de feiten inschat en welk onderzoek noodzakelijk is. 
Ook de Raad ziet winst in het indicatie-overleg en de consultatie door de FPD, met name met 
betrekking tot het aspect psychiatrische problematiek. Ook FORA hoopt dat de psychiatrische 
kwaliteit en capaciteit zal toenemen. Dat komt de kwaliteitsborging ook ten goede. 
De FPD noemt de tijdigheid als belangrijk winstpunt, terwijl FORA zegt dat zij hoopt te leren van 
de expertise van de FPD. 
 
Dordrecht 
De Raad hecht groot belang aan het terugdringen van de wachttijden door een vergroting van 
de onderzoekscapaciteit: FORA moet volgens de Raad strafrechtelijk een rol gaan spelen. 
Daarnaast ziet men winst in de kwaliteitstoetsing en -borging die de FPD volgens het landelijk 
kader moet gaan vervullen. 
 
Utrecht 
OM en ZM verwachten een positief effect van de invoering van een voorgeleidingsconsult door 
de FPD op de afweging of een p.o. noodzakelijk is. Daarbij moet er volgens alle partijen meer 
duidelijkheid komen over de reikwijdte van de onderzoeksvragen. 
FORA Utrecht noemt de kwaliteitstoetsing een belangrijk issue. Men doet onderzoek door het 
hele land heen en de eisen die aan haar rapporteurs/rapporten gesteld worden verschillen per 
arrondissement. Uniformering van de kwaliteitseisen vindt zij dan ook van belang. 
Tegelijkertijd is er enige huiver voor een rol voor de FPD in deze: bureaucratie, dubbel werk en 
competentieperikelen moeten vermeden worden. 
De kwaliteitstoetsing wordt door alle partijen als een belangrijk aspect gezien en ook meer in 
het algemeen benadrukt men dat het nodig is een en ander in de praktijk goed op elkaar af te 
stemmen. 
Verder zijn genoemd:  
- Een beter/werkbaar onderscheid tussen zorgdiagnostiek en beslissingsdiagnostiek; 
- tijdwinst door snellere en duidelijke procedures; 
- verbetering PIJ advisering; 
- betere toegang tot de pro- justitia opleiding. 
 
Den Haag 
De mogelijke winstpunten volgens de Haagse respondenten zijn : 
- Meer inzicht in de bruikbaarheid/uitvoerbaarheid van de rapportages; 
- Betere vergoeding voor forensische onderzoeken; 
- Meer inzicht in kosten van de forensische onderzoeken (verschillen in prijsstelling nu niet 

altijd helder); 
- Duidelijker onderscheid p.o en milieu-onderzoek, met andere woorden: helderheid over de 

onderzoeksvragen in forensisch onderzoek; 
- Transparantie in het (administratieve) traject; 
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- Betere beschikbaarheid van psychiatrische kennis en van jeugdpsychiaters; 
- Snellere doorlooptijden. 
 
Samenvattend 
Snellere doorlooptijden, kwaliteitstoetsing en -borging, en helderheid in noodzaak van 
(psychiatrisch) onderzoek worden in alle arrondissementen als ‘gehoopte winst’ genoemd. 
Daarnaast noemt men zeer vaak: duidelijkheid over de reikwijdte van de onderzoeksvragen en 
toename van bruikbaarheid en kwaliteit van de rapportages. 
 
3.4 Dossieronderzoek naar de inhoud van de strafrechtelijke rapportages 
 
3.4.1 De steekproef 
 
In de steekproef zijn 56 strafrechtelijke dossiers opgenomen: 15 uit Dordrecht, 14 uit 
Rotterdam, eveneens 14 uit Den Haag en 13 uit Utrecht. De dossiers bestaan meestal uit de 
onderzoeksaanvraag, de rapportage van het externe onderzoek en eventueel andere relevante 
rapportages, officiële stukken en correspondentie. Het dossieronderzoek is voornamelijk gericht 
op de aanvraag en de rapportage. Voor enkele punten, zoals als ‘bespreking met de ouders’, is 
ook in andere onderdelen van het dossier gezocht. 
De manier waarop de dossiers zijn opgebouwd, verschilt sterk tussen de verschillende locaties 
waar het dossieronderzoek heeft plaatsgevonden. Op sommige locaties zijn er per cliënt-
systeem drie aparte mappen voor rapportages, correspondentie en officiële stukken. Elk van de 
mappen is chronologisch opgebouwd en voorzien van een inhoudsopgave en tabbladen. Op 
andere locaties is het hele dossier losbladig en niet chronologisch geordend. Op één locatie 
ontbreekt het dossier helemaal en wordt alleen de rapportage bewaard. 
 
In de tabellen die in dit hoofdstuk volgen is per arrondissement steeds het aantal rapportages 
genoemd waarvoor de betreffende vraag is beantwoord. Naast aantallen zijn meestal ook 
percentages aangegeven. Deze percentages zijn gebaseerd op kleine aantallen. Op een totaal 
van 14 rapportages in één arrondissement vormt 1 rapport 7% van het totaal. Een klein 
absoluut verschil leidt dus al snel tot een fors procentueel verschil. In die zin moeten de 
percentages per arrondissement met het nodige voorbehoud gelezen worden. Wij hebben 
desondanks voor vermelding van percentages gekozen om in vervolgmetingen de totaal-
resultaten te kunnen vergelijken met deze nulmeting. Per arrondissement is de verdeling van de 
steekproef over aanvragers en uitvoerders als volgt (voor de verantwoording zie hoofdstuk 2): 
 
Tabel 3.8 Aantallen onderzoek per aanvrager 

Aanvrager Uitvoerder Totaal Arrondissement 

ZM/RC OM Raad* Overig FORA FPD HA  

Utrecht 12 - - 1* 9 4  13

Rotterdam 1 13* - - 7 7  14

Dordrecht 13 1 - 1** 1 14  15

Den Haag 1 11 2 - 11 - 3 14

Totaal 27 25 2 2 28 25 3 56

* Aanvraag is Nidos 
** Aanvraag is Jeugdreclassering 
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3.4.2 De aanvrager van strafrechtelijk onderzoek 
 
Wie de aanvrager van onderzoek is, is niet altijd (direct) duidelijk: 
 
- De Raad vraagt regelmatig onderzoek aan op verzoek van OM of ZM. De Raad is dan als het 

ware de bemiddelaar tussen opdrachtgever en uitvoerder: in bijna een op de drie dossiers uit 
de steekproef is dat het geval. In die gevallen is niet de Raad, maar OM of ZM als opdracht-
gever beschouwd. 

- In de onderzoeksaanvraag staat soms een andere instantie als aanvrager genoemd dan in 
de onderzoeksrapportage. Dat geldt voor zes onderzochte dossiers (circa10%): in vier 
dossiers staat in de aanvraag dat deze afkomstig is van de rechtbank, waarna in de 
rapportage het OM genoemd wordt als opdrachtgever; in een vijfde dossier is dit andersom; 
in een zesde dossier blijkt uit de aanvraag dat Nidos deze heeft opgesteld, terwijl de 
rapporteur de rechtbank als aanvrager opgeeft. 

- In twee rapportages is niet vermeld wie de aanvrager van het onderzoek is. De aanvraag in 
deze onderzoeken is afkomstig van het OM. 

- De naam van een contactpersoon bij de aanvragende instantie is in tien dossiers (18%) noch 
in de aanvraag, noch in de rapportage terug te vinden. 

 
3.4.3 Noodzaak van strafrechtelijk onderzoek  
 
In de onderzoeksaanvraag is zelden onderbouwd dat het laten verrichten van extern onderzoek 
noodzakelijk is: 
- In negen van de 56 dossiers (16%) was geen onderzoeksaanvraag aanwezig. 
- De aanvragen uit de overige dossiers bestaan meestal alleen uit het noemen van de 

onderzoeksvragen en meegestuurde bijlagen. 
 
In twee onderzoeksaanvragen is de noodzaak wel beschreven; in een aanvraag van de Raad 
voor de Kinderbescherming in Den Haag en in een aanvraag van de Jeugdreclassering in 
Dordrecht. In deze twee aanvragen wordt een uitgebreide onderbouwing gegeven van de 
noodzaak voor het onderzoek: aard delict, delictverleden, gezins- en schoolsituatie en een 
beargumentering dat het reeds bestaande onderzoek niet voldoende informatie oplevert. 
 
In twee onderzoeken uit Den Haag en Dordrecht lijkt er sprake te zijn van uitsluitend 
zorgdiagnostiek. In beide gevallen is de zaak al voor de rechter geweest en is onderzoek 
aangevraagd met het oog op eventuele hulpverlening. 
 
3.4.4 Soort strafrechtelijk onderzoek 
 
In 40% van de dossiers staat het soort onderzoek expliciet genoemd in de aanvraag (de negen 
dossiers waarin de aanvraag ontbreekt, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten). 
Er wordt bijvoorbeeld concreet om een enkelvoudig psychologisch onderzoek of juist een 
multidisciplinair onderzoek gevraagd. In Utrecht is dat overigens geen enkele keer het geval, in 
Den Haag daarentegen in 11 van de 12 dossiers. Bij de overige aanvragen wordt het soort 

© Adviesbureau Van Montfoort                                                                                                                               33 



3. Forensische Diagnostiek in strafrechtelijk kader 

onderzoek niet genoemd of wordt gevraagd om een algemeen ‘persoonlijkheidsonderzoek’. 
Meestal is aan het type vragen te zien wat voor soort onderzoek uitgevoerd moet worden.  
Bij vragen als “wat zijn pedagogische kwaliteiten van moeder?” zal een enkelvoudig 
psychologisch onderzoek worden uitgevoerd; wanneer daarnaast ook vragen zijn gesteld als “is 
er sprake van psychiatrische problematiek?” zal een multidisciplinair psychologisch en 
psychiatrisch onderzoek noodzakelijk zijn. 
Een onderbouwing waarom juist het genoemde soort onderzoek aangevraagd is, wordt in één 
onderzoek uit Dordrecht gegeven. Daarin wordt vermeld dat naast psychologisch ook 
psychiatrisch onderzoek wordt aangevraagd vanwege vermoedens van psychiatrische 
problematiek. 
 
Tabel 3.9 Keuze voor het soort onderzoek 
 Soort onderzoek genoemd in aanvraag 

Utrecht (n=12) 0 - 

Rotterdam (n=13) 6 46% 

Dordrecht (n=11) 2 18% 

Den Haag (n=12) 11 92% 

Totaal (n=47) 19 40% 

 
Meer dan de helft van de onderzoeken betreft enkelvoudig psychologisch onderzoek. In circa  
een kwart van de gevallen gaat het om multidisciplinair onderzoek. 
Tabel 3.10 Soort onderzoek (N=56) 
 Enkelvoudig 

psychologisch/ 

orthopedagogisch

Enkelvoudig 

psychiatrisch 

Multidisciplinair  

psychologisch/ 

psychiatrisch 

Totaal 

Utrecht 12 - 1 13 

Rotterdam 7 2 5 14 

Dordrecht 11 1 3 15 

Den Haag 6 1 7 14 

Totaal 36 4 16 56 

Terzijde: 
In de psychologische rapportages worden de antwoorden op de onderzoeksvragen gebaseerd 
op geraadpleegde stukken, gesprekken met de minderjarige en andere betrokkenen en tests. 
In de psychiatrische onderzoeken (vier enkelvoudig psychiatrische onderzoeken en zestien 
psychiatrische onderzoeken die deel uit maken van een multidisciplinaire rapportage) worden 
antwoorden op vragen minder uitgebreid onderbouwd. De antwoorden zijn over het algemeen 
gebaseerd op een gesprek met de cliënt en de klinische blik van de psychiater. In sommige 
psychiatrische rapportages is een verslag gegeven van functioneel onderzoek met ‘kopjes’ als 
cognitieve functies, gehechtheid, ontwikkeling van geweten, ontwikkeling van seksualiteit en 
copingmechanismen. Wat hierover gezegd wordt, lijkt uitsluitend afkomstig uit selfreport van de 
minderjarige en de klinische blik van de psychiater. In andere psychiatrische onderzoeken wordt 
een dergelijke systematische beschrijving niet gegeven en gaat men na het beschrijven van het 
gesprek (waarin veelal informatie wordt gevraagd die al bekend was uit eerder psychologisch 
onderzoek) over tot een DSM-classificatie. Vaak is in de rapportage niet terug te vinden waar 
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deze diagnose op is gebaseerd. Deze observaties gelden ook voor de civielrechtelijke 
psychiatrische rapportages.  
 
3.4.5 De vraagstelling in strafrechtelijk onderzoek 
 
In minstens 80% van de onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een standaard vraagstelling. 
Rotterdam scoort hier wat lager dan de overige arrondissementen.  
Het parket in Rotterdam en het parket in Den Haag gebruiken hetzelfde formulier waarop zeven 
standaardvragen kunnen worden aangekruist. Aanvragen van de rechtbank in Dordrecht 
bevatten altijd dezelfde vijf vragen en ook de rechtbank in Utrecht gebruikt een standaard 
formulier waarop zij een aantal vragen aankruist. Bij de overige 20% van de onderzoeken was 
niet duidelijk of een standaard vraagstelling is gebruikt. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
aanvragen waar geen aankruisformulier is gebruikt en waar sommige vragen op  
standaard vragen lijken, terwijl andere vragen casusspecifiek zijn. 
 
Tabel 3.11 Standaard vraagstelling gebruikt 
 Onderzoeksvragen zijn standaard vragen 

Utrecht (n=13) 12 92% 

Rotterdam (n=14) 8 57% 

Dordrecht (n=14) 12 86% 

Den Haag (n=13) 12 92% 

Totaal (n=54) 44 81% 

 
In 63% van de aanvragen zijn de vragen opgesteld door ZM of OM, in 9% van de onderzoeken 
zijn de vragen afkomstig van de Raad. In één rapportage komen de vragen van een BJZ/GVI, in 
een andere rapportage van de jeugdreclassering en in een derde rapportage heeft de 
onderzoeker zelf de vragen opgesteld. Uit de overige 12 rapportages is niet duidelijk wie de 
vragen heeft geformuleerd. Dat is met name in aanvragen in Rotterdam het geval. 
 
Tabel 3.12 Vraagstelling opgesteld door 
 ZM/OM  Raad Overig Onduidelijk 

Utrecht (n=13) 11 85% 0 0% 0 - 2 15%

Rotterdam (n=14) 2 14% 3 21% 2 14% 7 50%

Dordrecht: (n=14) 10 71% 0 - 1 7% 3 21%

Den Haag (n=13) 11 85% 2 15% 0 - 0 -

Totaal (n=54) 34 63% 5 9% 3 6% 12 21%

 
Het aantal onderzoeksvragen loopt uiteen van nul tot 18 met een gemiddelde van zeven vragen 
per onderzoek. In de helft van de onderzoeken staan zes of meer vragen genoemd en in een 
kwart meer dan acht. In twee dossiers worden helemaal geen vragen gesteld. 
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3.4.6 Bespreking besluit extern strafrechtelijk onderzoek aan te vragen met 
ouders/gezagsdragers 

 
Bij strafrechtelijke onderzoeken is het niet noodzakelijk dat de ouders of wettelijk gezagdragers 
instemmen met de aanvraag van het onderzoek, maar er moet wel met hen worden besproken 
dat een Pro Justitia rapportage is aangevraagd. In vijf van de onderzochte dossiers (11%) blijkt 
uit de aanvraag dat dit is besproken met beide of een van beide ouders. In deze vijf dossiers is 
niet consequent aangegeven of deze ouder of ouders ook belast zijn met het gezag over het 
kind. De dossiers waarin geen aanvraag was terug te vinden zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
Tabel 3.13 Bespreking besluit extern onderzoek aan te vragen met ouders/gezagsdragers 
 Blijkt niet uit aanvraag dat deze is  

besproken met ouders/gezagsdragers 

Utrecht (n=11) 11 100% 

Rotterdam (n=13) 13 100% 

Dordrecht (n=11) 10 91% 

Den Haag (n=12) 8 67% 

Totaal (n=47) 42 89% 

 
 
3.4.7  De strafrechtelijke onderzoeksrapportage 
 
In deze paragraaf komen verschillende aspecten van de inhoud van de rapportages aan de 
orde: de GZ-registratie van de rapporteur, de opbouw van de rapportage, de geraadpleegde 
stukken, de gevoerde gesprekken, de gebruikte tests, de beantwoording van de vraagstelling 
en het advies. Er is gekeken naar vermelding van verschillende aspecten in de rapportage. 
Wanneer iets niet is vermeld in de rapportage betekent uiteraard niet zonder meer dat het niet 
het geval is: een rapporteur kan bijvoorbeeld GZ-geregistreerd zijn zonder dat daar melding van 
gemaakt is in het dossier en ouders kan om toestemming zijn gevraagd terwijl dit uit het dossier 
niet blijkt. 
 
De rapporteur 
In de meeste rapportages is duidelijk welke instantie het onderzoek heeft uitgevoerd. De 
organisatie wordt in de rapportage genoemd of er wordt papier met het logo van de organisatie 
gebruikt. Een uitzondering hierop zijn rapportages die zijn geschreven door freelancers van de 
FPD; zij vermelden niet expliciet dat zij het onderzoek uitvoeren in opdracht van de FPD. 
De naam van de rapporteur is in elke rapportage vermeld. Of een rapporteur psycholoog, 
orthopedagoog of psychiater is, blijkt niet uit vier (7%) van de onderzochte rapportages (drie uit 
Rotterdam en een uit Dordrecht). Bij de 56 dossiers uit de steekproef zijn in totaal 74 rappor-
teurs betrokken geweest, onder wie 15 psychiaters. De andere 59 rapporteurs zijn psycholoog 
of orthopedagoog. Van deze rapporteurs is twintig maal vermeld dat zij in het bezit van de GZ-
registratie zijn; dit is 34%. 
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Tabel 3.14 Vermelding GZ-registratie rapporteur  
 Aantal rapporteurs 

(behalve psychiaters) 

Vermeld dat rapporteur in bezit is  

van GZ-registratie 

Utrecht 15 6 40% 

Rotterdam 14 4 29% 

Dordrecht 16 9 56% 

Den Haag 14 1 7% 

Totaal 59 20 34% 

NB: Het is mogelijk dat dezelfde rapporteur bij verschillende rapportages uit de steekproef betrokken is geweest en dus 

een aantal keer wordt meegeteld. Het is ook mogelijk dat een rapporteur de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog 

wel heeft gevolgd, maar dit niet in de rapportage heeft vermeld. 

 
Opbouw rapportage 
Ruim 90% van de onderzochte rapportages heeft geen inhoudsopgave. In de arrondissementen 
Utrecht en Rotterdam is geen enkele rapportage van een inhoudsopgave voorzien, in zowel 
Dordrecht als in Den Haag hebben twee rapportages een inhoudsopgave. 
In de meeste rapportages wordt aan het begin een omschrijving gegeven van het functioneren 
van de jongere op primaire levensgebieden: thuis en op school. In vijf rapportages (drie in 
Utrecht en twee in Den Haag) ontbreekt een dergelijke inleiding vooraf en komt deze informatie 
pas in gesprekken met de minderjarige en ouders naar boven. 
 
Ongeveer de helft van de rapportages heeft een eindsamenvatting. In Utrecht geldt dat voor 
bijna alle rapportages. Van de rapportages die uit verschillende deelrapportages bestaan heeft 
tweederde een samenvatting voor elke deelrapportage. Omdat in de ene rapportage de 
samenvatting vooraan staat en in de andere rapportage achteraan en omdat er een grote 
diversiteit is aan ‘kopjes’ boven afsluitende, samenvattende stukjes (samenvatting, 
beschouwing, algemene beschouwing, beschouwing jeugdige) is niet altijd snel te vinden of er 
een samenvatting wordt gegeven. 
 
Tabel 3.15 Samenvattingen in rapportage 
 Bij deelrapportages: 

samenvatting per deelrapportage 

Eindsamenvatting 

Utrecht (n=13) 0 van 1 0% 12 92% 

Rotterdam (n=14) 4 van 6 67% 3 21% 

Dordrecht (n=15) 1 van 4 25% 7 47% 

Den Haag (n=14) 8 van 8 100% 7 50% 

Totaal (n=56) 13 van 19 68% 29 52% 

 
Geraadpleegde stukken 
In 95% van de rapportages wordt een aparte opsomming gegeven van de geraadpleegde 
stukken die door de opdrachtgever met de aanvraag zijn meegestuurd. In de overige vijf 
procent van de rapportages worden de geraadpleegde stukken in de lopende tekst genoemd. 
Een beschrijving van de inhoud van geraadpleegde stukken is te vinden in 38 van de 56 (68%) 
bekeken dossiers. Dit is in Utrecht en Den Haag zeer vaak het geval. 
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Tabel 3.16 Geraadpleegde stukken 
 Inhoud geraadpleegde  

stukken beschreven 

Utrecht (n=13) 12 92% 

Rotterdam (n=14) 9 64% 

Dordrecht (n=15) 5 33% 

Den Haag (n=14) 12 86% 

Totaal (n=56) 38 68% 

 
Gesprekken 
De data waarop gesprekken zijn gevoerd staan in de meeste rapportages vermeld; in een 
rapportage staat niet aangegeven wanneer de gesprekken hebben plaatsgevonden en in twee 
onderzoeken is het overzicht van gespreksdata niet compleet. De locatie van de gesprekken 
wordt in 84% (47 op 56) van de onderzoeken aangegeven. In twee dossiers is ook het tijdstip 
van de gesprekken genoteerd. 
De inhoud van de gesprekken wordt niet altijd beschreven: deze ontbreekt in 11% van de 
rapportages. Een samenvatting of een samenvattende indruk van de gesprekken is in ieder 
arrondissement één keer gevonden, in totaal in 7% van de onderzochte dossiers. 
 
Tabel 3.17 Gesprekken 
 Locatie gesprekken genoemd Inhoud gesprekken beschreven 

Utrecht (n=13) 13 100% 12 92% 

Rotterdam (n=14) 11 79% 13 93% 

Dordrecht (n=15) 10 67% 11 73% 

Den Haag (n=14) 13 93% 14 100% 

Totaal (n=56) 47 84% 50 89% 

 
Tests 
In vrijwel alle persoonlijkheidsonderzoeken (55 van de 56) wordt gebruik gemaakt van 
psychologische tests. Meestal (43 rapportages; 78%) worden de gebruikte tests vooraf apart 
genoemd; soms (11 rapportages; 20%) worden de afgenomen tests in de lopende tekst bij de 
bespreking van de testresultaten genoemd. In 73% van de rapportages worden de tests onder 
een apart kopje besproken. Een samenvatting van de testresultaten is er in 18% van de 
onderzoeken. In de rapportages zonder samenvatting zijn de testresultaten vaak al 
samenvattend beschreven. In krap de helft van de dossiers zijn de ruwe testresultaten 
opgenomen. 
 
Tabel 3.18 Tests 
 Testresultaten onder 

apart kopje besproken 

Samenvatting 

testresultaten 

Ruwe testresultaten in 

dossier opgenomen 

Utrecht (n=13) 11 85% 4 31% 8 62% 

Rotterdam (n=13) 8 62% 1 7% 6 46% 

Dordrecht (n=15) 9 60% 3 20% 0 0% 

Den Haag (n=14) 12 14% 2 14% 11 79% 

Totaal (n=55) 40 73% 10 18% 25 46% 
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Beantwoording vraagstelling 
Van alle vragen die in de dossiers genoteerd staan, wordt 92% beantwoord. Een aantal van de 
niet-beantwoorde vragen betreft standaard vragen die niet van toepassing zijn op de jongere 
die wordt onderzocht. De standaardvraag “indien de jongere zestien jaar of ouder is, ziet u dan 
aanleiding het strafrecht voor volwassenen toe te passen?” wordt bijvoorbeeld ook gesteld bij 
onderzoeken bij twaalfjarigen. Wanneer een vraag niet wordt beantwoord, wordt hier vrijwel 
altijd een reden voor gegeven. 
 
Opvallend is dat de FPD in Rotterdam en Utrecht een aantal maal (respectievelijk in drie en in 
twee rapportages) de vragen bij de beantwoording niet herhaalt: men geeft de antwoorden op 
de vragen uit de aanvraag direct achter de nummers van de vragen. In een van deze dossiers 
was geen aanvraag meer aanwezig, waardoor niet was te achterhalen op welke vragen 
antwoord is gegeven. Bij rapportages die uit verschillende deelrapportages bestaan zijn de 
vragen vrijwel altijd voor alle deelrapportages gezamenlijk beantwoord. In drie rapportages van 
de FPD in Rotterdam beantwoorden psycholoog en psychiater de vragen ieder apart. 
 
Tabel 3.19 Herhaling en beantwoording vraagstelling 
 Gemiddeld % vragen 

herhaald 

Gemiddeld % vragen 

beantwoord 

Utrecht (n=108) 76 70% 104 96% 

Rotterdam (n=98) 93 95% 90 92% 

Dordrecht (n=79) 54 68% 62 78% 

Den Haag (n=115) 115 100% 114 99% 

Totaal (n=401) 338 84% 370 92% 

 

 

Advies 
Advies over wat er met de jongere moet gebeuren wordt in alle rapportages gegeven. Dit advies 
bestaat meestal uit een vorm van behandeling of begeleiding van jeugdreclassering, het volgen 
van een cursus of leerstraf of het noemen van een penitentiaire instelling voor minderjarigen. In 
drie onderzoeken (5%) wordt geen instelling genoemd die de geadviseerde behandeling of straf 
zou kunnen uitvoeren. Een enkele keer -en dan met name in Utrecht- is ook de praktische 
haalbaarheid van het advies nagegaan. Er is bijvoorbeeld bekeken of de jongere voldoet aan de 
toelatingscriteria van de instelling en in enkele onderzoeken is al een intakegesprek gepland. 
 
Tabel 3.20 Advies 
 Concreet advies gegeven Praktische haalbaarheid advies 

benoemd 

Utrecht (n=13) 13 100% 4 31% 

Rotterdam (n=14) 14 100% 0 0% 

Dordrecht (n=15) 15 100% 1 7% 

Den Haag (n=14) 14 100% 1 7% 

Totaal (n=56) 56 100% 6 11% 

 

© Adviesbureau Van Montfoort                                                                                                                               39 



3. Forensische Diagnostiek in strafrechtelijk kader 

Tijdigheid 
De gemiddelde doorlooptijd van een onderzoek is 12 weken: gemiddeld verstrijken bijna drie 
maanden tussen het eerste moment (verzending van de aanvraag) en de verzending van de 
rapportage naar de opdrachtgever. In deze totale doorlooptijd zijn drie stadia te onderscheiden: 
de tijd tussen het verzenden van de aanvraag door de aanvrager en de ontvangst ervan bij het 
onderzoeksbureau, de wachttijd na binnenkomst van de aanvraag voordat wordt begonnen met 
het onderzoek en tenslotte de eigenlijke uitvoering van het onderzoek. In bijna alle rapportages 
(behalve in Dordrecht) zijn deze gegevens te vinden: 
- De eerste periode duurt gemiddeld vier dagen. 
-  Tussen binnenkomst van de aanvraag bij het onderzoeksbureau en de start van het 

onderzoek verstrijken gemiddeld vijf weken. In Rotterdam is deze periode gemiddeld het 
langst (7 weken), in Dordrecht gemiddeld het kortst (3 weken). Wachttijden, matching aan 
een onderzoeker en eventueel overleg met de aanvrager zijn de aspecten die tijd kosten. 

- De uitvoering van het onderzoek duurt in alle arrondissementen ongeveer zes weken. Dit is 
de helft van de gemiddelde totale doorlooptijd. 

 
Tabel 3.21 Tijdigheid van onderzoeksrapportages 
 Gemiddeld aantal 

dagen tussen 

verzending 

aanvraag en 

binnenkomst bij 

uitvoerder 

Gemiddeld 

aantal weken  

tussen 

binnenkomst bij 

uitvoerder en 

start onderzoek 

Gemiddeld aantal 

weken tussen 

start onderzoek 

en verzending 

naar 

opdrachtgever  

Gemiddeld 

aantal weken 
van aanvraag tot 

verzending 

(Totale 

doorlooptijd)  

Utrecht 6 (n=11) 6 (n=11) 6 (n=13) 13 (n=11) 

Rotterdam 3 (n=11) 7 (n=11) 6 (n=12) 13 (n=11) 

Dordrecht  3 (n=7) 3 (n=7) 6 (n=15) 10 (n=11) 

Den Haag 5 (n=11) 5 (n=11) 7 (n=14) 12 (n=12) 

Totaal Gemiddeld 4 (n=40) 5 (n=40) 6 (n=54) 12  (n=45) 

 
Bespreking rapportage met minderjarige en ouders 
In 33 van de 56 rapportages (59%) -met name in Utrecht en Den Haag- is aangegeven dat het 
onderzoek is besproken met de jongere. Van de overige 23 rapportages is in 9 rapportages 
(16%) vermeld dat het onderzoek niet is besproken met de jongere. In één van deze dossiers 
wordt ook de reden daarvan genoemd: de rapportage is besproken met vader en deze zal de 
conclusie aan zijn kind doorgeven. In 14 dossiers (25%) was niet terug te vinden of de 
rapportage al dan niet met de minderjarige is besproken. 
 
Tabel 3.22 Bespreking met minderjarige 
 Aangegeven dat rapportage  

besproken is met minderjarige 

Utrecht (n=13) 11 85% 

Rotterdam (n=14) 5 36% 

Dordrecht (n=15) 5 33% 

Den Haag (n=14) 12 86% 

Totaal (n=56) 33 59% 
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Bespreking van de rapportages met de ouders of anderen die met het gezag over de 
minderjarige zijn belast vindt in iets meer dan de helft van de gevallen (57%) plaats:  
in Den Haag en Utrecht gebeurt dit het meest regelmatig. 
 
Tabel 3.23 Bespreking met de wettelijke gezagsdragers 
 Rapportage besproken met (één van beide) 

ouders of met de voogd 

Utrecht (n=13) 9 69% 

Rotterdam (n=14) 7 50% 

Dordrecht (n=15) 5 33% 

Den Haag (n=14) 11 79% 

Totaal (n=56) 32 57% 

 
In een kwart van de onderzoeken is de rapportage met beide ouders besproken, in 29% met 
één van de ouders (meestal de moeder) en in 4% met de voogd. Of deze mensen ook belast 
zijn met het wettelijk gezag is zelden expliciet aangegeven. In de meeste onderzoeken die niet 
met de ouders zijn besproken is de minderjarige 16 of ouder. Een reden waarom de rapportage 
niet met de ouders is besproken is in één dossier gegeven: de ouders zijn wel uitgenodigd, 
maar niet gekomen voor de bespreking. 
 
3.4.8 Samenvattend 
 
In het dossieronderzoek zijn 56 dossiers van strafrechtelijke onderzoeken op verschillende 
aspecten geanalyseerd met betrekking tot: 
- Het onderzoek: de explicitering van de noodzaak tot en de keuze voor een bepaald 

onderzoek, de bespreking van het voorgenomen onderzoek met de ouders/wettelijk 
vertegenwoordigers en het gebruik van standaardvraagstellingen. 

- De rapporteur: de vraag of de GZ-registratie vermeld is. 
- De opbouw van de rapportage: het benoemen van geraadpleegde stukken, gebruik van 

samenvattingen en weergave van testresultaten. 
- De onderzoeksvraagstellingen: herhaling aan het eind en beantwoording ervan. 
- De advisering: het geven van een advies, het noemen van een instelling en de praktische 

haalbaarheid van het advies. 
- Bespreking: bespreking met minderjarige en ouders. 
 
In driekwart of meer van de rapportages worden aangetroffen: de aanvraag, benoeming van de 
aanvrager, een standaardvraagstelling, de herhaling van vragen bij de beantwoording, de 
beantwoording  zelf en een concreet advies. Ondervertegenwoordigd in de dossiers (minder  
dan 40%) zijn: verantwoording van het soort onderzoek, de noodzaak van het onderzoek, de 
bespreking met ouders, vermelding van al dan niet GZ-registratie van de rapporteur, samen-
vatting van testresultaten en praktische haalbaarheid van het advies. 
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Tabel 3.24 Overzichtstabel strafrechtelijk dossier-onderzoek 
Aspecten dossier-onderzoek N Ja, aantal Ja, percentage 

Aanvraag aanwezig 

Noodzaak onderzoek genoemd  

Soort onderzoek genoemd in aanvraag 

Gebruik van standaard-vraagstelling 

Duidelijk wie vragensteller is 

Bespreking onderzoek met ouders genoemd  

56

47

47

54

54

47

47

2

19

44

42

5

84% 

4% 

40% 

81% 

78% 

11% 

Vermelding van GZ-registratie rapporteur  59 rapporteurs 20 34% 

Eindsamenvatting in rapportage 

Samenvatting per deelrapportage 

56

19 deelrapportages

29

13

52% 

68% 

Inhoud geraadpleegde stukken beschreven 56 38 68% 

Testresultaten in apart stukje besproken 

Samenvatting testresultaten 

Ruwe testresultaten in dossier 

55

55

55

40

10

25

73% 

18% 

46% 

Herhaling vragen in antwoord 

Beantwoording vragen 

401 vragen

401 vragen

338

370

84% 

92% 

Concreet advies gegeven 

Toelichting praktische haalbaarheid advies 

56

56

56

6

100% 

11% 

Bespreking met minderjarige aangegeven  

Idem, met ouders/wettelijk gezagsdragers 

56

56

33

32

59% 

57% 

Gemiddelde doorlooptijd in weken 45 nvt 12 weken 
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Hoofdstuk 4  Forensische Diagnostiek in civielrechtelijk kader 
 
 
Inleiding  
 
Diagnostiek in civielrechtelijk kader wordt volgens het landelijk kader FDJ onderscheiden in  
zorgdiagnostiek/ behandelingsgerichte diagnostiek en beslissingsdiagnostiek: 
- Zorgdiagnostiek is diagnostiek ten behoeve van (het starten of indiceren van) zorg; het is 

diagnostiek die de gezinsvoogd, de begeleider of de behandelaar ‘dient’. 
- Beslissingsdiagnostiek is diagnostiek die expliciet als basis kan dienen voor rechtelijke 

besluitvorming over een beschermingsmaatregel, een gezagsvoorziening of een 
omgangsregeling na scheiding. 

 
Alleen beslissingsdiagnostiek is forensische diagnostiek. Aanvragers van forensische  
diagnostiek in civiel kader zijn: 
- De RvdK. De Raad kan forensische diagnostiek in civielrechtelijk kader aanvragen bij een 

advies over een (verzoek om een) maatregel van kinderbescherming, bij een uithuisplaatsing 
in het kader van het crisiconvenant en bij een advies inzake gezag of omgang. 

- Het BJZ/GVI: de BJZ/GVI kan dat doen bij een advies over het besluit de OTS of uithuis-
plaatsing te verlengen of voortijdig te beëindigen. 

- Het ZM: de rechter tenslotte kan dit doen bij de beslissing een kinderbeschermings- 
maatregel op te leggen en/of een gezags- en omgangsregeling. 

 
De aanvrager bepaalt volgens het landelijk kader of er ondersteuning en overleg nodig is in de 
vorm van een indicatieoverleg. De FPD adviseert hierbij over de noodzaak, het soort onderzoek 
en de vraagstelling. De aanvrager dient bij een positief besluit voor een onderzoek de 
onderzoeksopdracht met de cliënt/ouders te bespreken. Als er toestemming van die zijde komt 
vindt de uiteindelijke onderzoeksaanvraag plaats. Ook hier verloopt die niet rechtstreeks bij een 
onderzoeker/onderzoeksbureau, maar bij de FPD die vervolgens bemiddelt en later de kwaliteit 
van de rapportage toetst. Volgt er geen toestemming van cliënt/ouders dan vraagt de aanvrager 
een schriftelijke aanwijzing of vervangende toestemming van de rechter. Pas daarna kan de 
onderzoeksaanvraag bij de FPD ingediend worden. 
 
Het landelijk kader geeft een (niet verplichte) handreiking om de noodzaak van dit soort 
onderzoek goed af te wegen (de handreiking ‘bepaling noodzaak civielrechtelijke forensische 
diagnostiek’. De vraagstelling voor dit soort forensische diagnostiek dient van gedragskundige 
aard te zijn en dient de justitiële besluitvorming te ondersteunen. Daartoe is een format 
‘vraagstelling civielrechtelijke forensische diagnostiek’ ontwikkeld. De forensische rapportage 
dient vervolgens conform een vast format opgesteld te worden (het format ‘rapportage 
civielrechtelijke forensische diagnostiek’). En ook de civielrechtelijke rapporteur dient te voldoen 
aan criteria die in het landelijk kader staan opgenomen. 
De FPD dient volgens het landelijk kader een belangrijke rol in het civiele forensische proces te 
gaan spelen. Die rol is, net als bij de strafrechtelijke diagnostiek, een indicerende (via het 
indicatie-overleg), bemiddelende (matching) en toetsende (kwaliteitstoetsing en - borging). 
Op dit moment vervult de FPD die rol nog in geen van de arrondissementen. 
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Eind 2002 is er een zo genoemde “scan civiel recht”13 uitgekomen die de landelijke 
projectleiding FPD gemaakt heeft om duidelijkheid te verkrijgen over drie aspecten: 
- De mogelijkheden voor de FPD om de borgende functies voor civielrechtelijk forensische 

diagnostiek uit te voeren. 
- De bruikbaarheid van het instrumentarium (handreikingen en formats) uit het landelijk kader. 
- De vraag of, en zo ja, hoe de FPD inhoudelijk toegerust moet worden voor de borgende 

functies op dit gebied. 
 
Enkele conclusies uit deze beknopte scan zijn: 
- Er is sprake van onduidelijkheid over de rollen van opdrachtgever en onderzoeker/ 

uitvoerder: de opdrachtgever is te weinig beslisser en de uitvoerder te weinig adviseur. 
- Onderzoekers moeten omgaan met (weerstand van) ouders die lang niet altijd mee willen 

werken aan een onderzoek dat er toe kan leiden dat hun kind bijvoorbeeld nog langer uit huis 
geplaatst blijft. Dat kan leiden tot angst voor boze ouders en tot angst voor claims van die 
ouders. Al met al leidt dat tot een situatie waarin regelmatig sprake is van verlegenheid en 
onmacht.  

 
De scan concludeert dat de handreikingen en formats aanpassing verdienen, die, zo hoopt 
men, al werkende weg in de voorloop-regio’s Leeuwarden, Amsterdam en Den Bosch 
aangebracht zullen worden. De BJZ/GVI Rotterdam constateert overigens een onduidelijkheid 
m.b.t. het landelijk kader. Dat kader vervangt per 01-01-2004 de richtlijnen voor het (doen) 
uitvoeren van extern onderzoek. Maar het landelijk kader geldt dan (nog) niet voor het BJZ/de 
BJZ/GVI. De BJZ/GVI vraagt zich af onder welk ‘forensisch regime’ men vanaf 1 januari 2004 
ressorteert 14. 
 
 
4.1 Aantallen forensisch onderzoek 
 
Inleiding 
Wij hebben de aantallen forensisch onderzoek geïnventariseerd voor het jaar 2002 en de eerste 
helft van 2003. De cijfers die wij ontvangen hebben van aanvragers en uitvoerders betreffen de 
externe onderzoeken bij jeugdbeschermingspupillen die zijn aangevraagd bij een ‘forensisch 
onderzoeksbureau’. Iedere aanvrager hanteert daarbij zijn eigen onderscheiding tussen 
zorgdiagnostiek en beslissingsdiagnostiek. De cijfers in dit hoofdstuk betreffen dus niet de 
forensische onderzoeken conform de definitie uit het landelijk kader, maar de externe 
onderzoeken bij jeugdbeschermingspupillen en inzake scheidings- en omgangszaken die door 
de aanvragers als forensisch bestempeld zijn. 
 
Bij de inventarisatie van aantallen bleek een zelfde soort complicerende factoren te bestaan als 
bij de strafrechtelijke inventarisatie: 
- Registratie van aangevraagd onderzoek in een bepaalde periode versus registratie van 

ontvangen onderzoeksrapportages in die periode; 

                                                      
13 Notitie Civiele Rapportage, project FPD jeugd, (5 november 2002). 
14 Door het Ministerie van Justitie zijn de richtlijnen voor het verrichten van extern onderzoek verlengd tot 1 juni 2004. 
Deze zijn van kracht tot het moment van invoering van de Wet op de Jeugdzorg. De Raad en BJZ/GVI zijn dan 
gebonden aan hetgeen de Wet op de Jeugdzorg voorschrijft. 
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- registratie van totaalaantallen over de hele onderzoeksperiode versus registratie per tijdvak; 
- alleen registratie over een van beide tijdvakken; 
- onduidelijke registratie wie de aanvrager van onderzoek is; 
- niet (direct) beschikbaar zijn van gegevens; 
- alleen cijfers van de bureaus die regelmatig onderzoek voor de aanvragers doen. 
 
Daarnaast spelen drie extra factoren: 
- Registratie per onderzoekssysteem versus registratie per cliënt; 
- civiele onderzoeken op aanvraag van de Raad betreffen drie soorten onderzoek: p.o’.s die de 

Raad in het strafrecht ambtshalve gevorderd heeft, civiele onderzoeken in opdracht van het 
ZM en civiele onderzoeken op eigen initiatief. 

 
Rotterdam 
De BJZ/GVI in Rotterdam stelt dat er in 2002 circa160 onderzoeken door haar zijn betaald. Zij 
schat het totaal aantal in 2003 op 140-150. Zij tekent aan dat het aantal onderzoeken in het 
kader van een gesloten civielrechtelijke plaatsing toeneemt. Vanaf juli 2003 worden de 
gegevens inzake forensisch onderzoek bijgehouden in een nieuw systeem. Uit deze gegevens 
blijkt dat er in de periode juli-eind november 2003, 45 onderzoeken zijn aangevraagd. In 27 
gevallen betrof het een p.o. in het kader van een civielrechtelijke plaatsing.  
De Raad voor de Kinderbescherming geeft 46 onderzoeken op in de onderzoeksperiode. 
 
Tabel 4.1 Rotterdam opgave aanvragers 
 2002 1e helft 2003 Totaal 

ZM - - - 

BJZ/GVI circa 160 circa 70 circa 230 

Raad  31 15 46 

Totaal circa 190 circa 85 circa 280 

 
FORA voert de civiele onderzoeken uit: circa 200 in 2002 en circa 70 in de eerste helft van 
2003. FORA geeft meer onderzoeken van de Raad op dan de Raad zelf vermeldt. Verklarende 
factor is dat FORA de ambtshalve aangevraagde p.o.’s als civiele onderzoeken registreert. 
 
Tabel 4.2 Rotterdam opgave onderzoeksbureaus 

2002 in opdracht van 1e helft 2003 in opdracht van Totaal 

ZM BJZ/GVI Raad Totaal ZM BJZ/GVI Raad Totaal ZM BJZ/GVI Raad Totaal

FORA 6 130 57 193 

(+8*)

1 48 20 69 

(+4*)

7 178 77 262 

(+12*)

* Enkele aanvragen zijn door instanties als NIDOS gedaan. 
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Dordrecht 
De BJZ/GVI heeft, vanwege een reorganisatie, geen cijfers over 2002. Zij spreekt over 23 
onderzoeken in de eerste helft van 2003. Dat zijn niet de onderzoeken die in die periode zijn 
aangevraagd, maar de onderzoeken die in die periode zijn afgerond (daar zullen dus onder-
zoeken onder zijn die in 2002 zijn aangevraagd). De Raad noemt acht aanvragen over de hele 
periode van anderhalf jaar. 
 
Tabel 4.3 Dordrecht, opgave aanvragers 
 2002 1e helft 2003 Totaal 

ZM  

BJZ/GVI 23  

Raad  8  

 
De cijfers van de BJZ/GVI komen niet overeen met de opgave van FORA. De BJZ/GVI zegt 
bijvoorbeeld in 2003, 18 onderzoeken bij FORA aangevraagd te hebben, terwijl FORA opgeeft 
in 2003 slechts 4 onderzoeken voor de BJZ/GVI te hebben uitgevoerd. Een (deel van de) 
verklaring hiervoor is gelegen in het verschil in registratie van het aantal aanvragen over die 
periode (FORA) versus het aantal gereedgekomen onderzoeken (BJZ/GVI). 
FORA neemt in de civiele registratie ook de ambtshalve aangevraagde p.o.’s van de Raad op 
(vijf stuks). 
 
Tabel 4.4 Dordrecht, opgave onderzoeksbureaus 

2002 in opdracht van 1e helft 2003 in opdracht van Totaal 

 

 

ZM BJZ/GVI Raad Totaal ZM BJZ/GVI Raad Totaal ZM BJZ/GVI Raad Totaal 

FORA 1 12 10 23 4 1 5 1 16 11 28 

 

Utrecht 
De BJZ/GVI in Utrecht geeft aan dat zij circa 80-90 externe onderzoeken heeft laten uitvoeren 
voor haar OTS-pupillen, maar tekent daarbij aan dat het naar haar eigen idee slechts in circa 10 
gevallen daadwerkelijk forensisch onderzoek betrof (gericht op advisering inzake een rechterlijk 
besluit, geen zorgdiagnostiek). ZM en Raad spelen hier nauwelijks een rol als aanvrager van 
onderzoek. 
 
Tabel 4.5 Utrecht opgave aanvragers 
 2002 1e helft 2003 Totaal 

ZM 1 2 3 

BJZ/GVI 80 - 90  

Raad 8 

 
Ook in Utrecht is FORA de instantie die veel civielrechtelijk onderzoek doet: 70 onderzoeken in 
2002 en 37 in de eerste helft van 2003. FORA tekent aan dat de onderzoeken die zij voor BJZ/ 
BJZ/GVI gedaan heeft in veel gevallen zorgdiagnostiek betreffen en geen forensische 
diagnostiek. Het Ambulatorium Zetten heeft in de totale periode 20 keer onderzoek uitgevoerd. 
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Tabel 4.6 Utrecht opgave onderzoeksbureaus 
2002 

in opdracht van 

1e helft 2003 

in opdracht van 

 

 

 

ZM BJZ/

GVI 

Raad Tot. ZM BJZ/

GVI 

Raad Tot. 

 

ZM BJZ/

GVI 

Raa

d 

Tot 

FORA  42 28 70 31 6 37 73 34 107

Amb. Zetten     18 2 20

Totaal    91 36 127

 
Den Haag 
Onder het arrondissement Den Haag vallen het stadsgewest Haaglanden (Den Haag en 
omliggende kleine gemeenten, plus Zoetermeer en Delft), alsmede Leiden, Alphen aan de Rijn 
en Gouda. In  2002 bestond in dit werkgebied het Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland 
Noord. Sinds 2003 is er een bureau Jeugdzorg Haaglanden, dat als werkgebied het 
stadsgewest heeft, alsmede een Bureau Jeugdzorg Zuid Holland, met vestigingen in Leiden, 
Gouda, Alphen aan de Rijn en Dordrecht. 
Dit betekent voor de cijfers over civielrechtelijk forensisch onderzoek in het arrondissement Den 
Haag: 
- Cijfers van het Bureau Jeugdzorg Haaglanden betreffen het stadsgewest Haaglanden. 
- Cijfers van het BJZ/GVI in het arrondissement dienen cijfers te zijn van BJZ Haaglanden en 

BJZ Zuid Holland. Om tot arrondissementscijfers te komen moet het laatste aantal 
verminderd worden met de onderzoeken van het BJZ/GVI Dordrecht. 

 
De toenmalige BJZ/GVI Den Haag/Zuid-Holland Noord geeft aan in 2002 bijna 100 aanvragen  
voor forensisch onderzoek gedaan te hebben. In de eerste helft van 2003 melden het BJZ/GVI 
Haaglanden en het BJZ/GVI Zuid Holland in totaal 66 onderzoeksaanvragen.  
Conform tabel 4.3 betreft het daarbij 23 onderzoeken van het BJZ/GVI Dordrecht. 
De Raad meldt bijna 50 aanvragen. 
 
Tabel 4.7 Den Haag, opgave aanvragers 
 2002 1e helft 2003 Totaal 

ZM*  

BJZ/GVI 97 43 (66-23) 140 

Raad  47 35 82 

*Geen cijfers bekend 
 
FORA heeft in totaal 167 onderzoeken gedaan, het Haags Ambulatorium 50.  
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Tabel 4.8 Den Haag, opgave onderzoeksbureaus 
2002 in opdracht van 1e helft 2003 in opdracht van Totaal  

ZM BJZ/GVI Raad Tot. ZM BJZ/GVI Raad Tot. ZM BJZ/GVI Raad Tot. 

FORA 2 76 36 114 3 30 20 53 5 106 56 167

Haags 

Amb 

 11

(Nidos)

21 32 4 +3 

(Nidos)

11 18 18 32 50

Totaal 2 87 57 146 3 30 31 71 5 124 88 217

 
De cijfers van de onderzoeksuitvoerders en onderzoeksaanvragers komen goed overeen. Het 
gaat jaarlijks om circa 150 onderzoeken. In de totale periode van 1,5 jaar betreft het circa 220 
onderzoeken. 
 
Samenvattend 
In 2002 zijn in Rotterdam circa 200 onderzoeken gedaan, in Den Haag circa 150, in Utrecht 
circa 80 en in Dordrecht ongeveer 25. In Rotterdam en Dordrecht lijkt het aantal aanvragen in 
de eerste helft van 2003 iets terug te lopen, terwijl het aantal in Utrecht en Den Haag in de 
eerste helft van 2003 gelijk is aan de helft van de jaarproductie 2002.  
De BJZ/GVI is in alle arrondissementen verreweg de grootste aanvrager, de Raad is ‘goede 
tweede’. Het ZM speelt volgens deze cijfers in alle arrondissementen nauwelijks een rol als 
aanvrager van civielrechtelijk forensisch onderzoek.  
Uit het dossieronderzoek (zie paragraaf 5) blijkt overigens dat het ZM zeer regelmatig de Raad 
verzoekt om onderzoek aan te vragen. In die gevallen lijkt de Raad voor het onderzoeksbureau 
de aanvrager te zijn, terwijl de Raad handelt in opdracht van/op aanvraag van het ZM. 
 
Tabel 4.9 Overzichtstabel aantallen onderzoek 
 2002 1e helft 

2003 

Totaal Aanvraag 

BJZ/GVI 

Aanvraag 

Raad 

Aanvraag 

ZM 

Aanvraag 

overig 

Rotterdam Ca. 200 Ca. 80 Ca. 280 210 60 5 10 

Dordrecht Ca.   25 Ca.   5  Ca.   30 16 10 1  

Utrecht Ca.   80 Ca. 40 Ca. 120 90 30   

Den Haag Ca. 150 Ca. 70 Ca. 220 110 90 5 15 

 
 
4.2 Kosten 
 
Inleiding 
Net als bij de inventarisatie van aantallen forensisch onderzoek, bleek het niet eenvoudig om de 
kosten van onderzoek te achterhalen. Ook hier speelt een aantal complicerende factoren die 
het moeilijk maken om een totaalbeeld te schetsen: 
- Van lang niet alle aanvragers hebben wij gegevens kunnen verkrijgen. 
- Niet altijd is duidelijk welk soort onderzoek met de betreffende kosten gemoeid is 

(enkelvoudig onderzoek, mono-onderzoek, multidisciplinair onderzoek). 
- Registratie per onderzoekssysteem of per cliënt. 
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- Soms zit in het totaalbedrag ook een relatief gering bedrag voor eenmalig consult: dat kan de 
gemiddelde onderzoeksprijs vertekenen. 

- Uit de dossiers uit de steekproef (zie het volgend hoofdstuk) zijn ook de kostengegevens 
genoteerd. Het gaat daarbij echter om een zeer beperkt aantal dossiers per aanvrager. 

- De gemiddelde kosten van een civielrechtelijk onderzoek betreffen een geconstrueerde 
werkelijkheid: de complexiteit van bepaalde onderzoeken leidt tot een grote diversiteit in 
benodigde onderzoeksinzet. 

 
Tegen die achtergrond is het volgende indicatieve beeld te schetsen: 
 
Rotterdam 
Uit de gegevens van FORA blijkt dat er in 2002, 8.756 uren psycholoog in 184 cliëntsystemen 
zijn geïnvesteerd. Dat is per cliëntsysteem 47,5 uur. En dat betekent bij een uurtarief van € 75 
gemiddeld €  3.562 per civielrechtelijk onderzoek. Civielrechtelijk onderzoek inzake een cliënt-
systeem betekent vaak meerdere onderzoekscliënten. Een cliëntsysteem kan bijvoorbeeld 
bestaan uit vier cliënten: twee kinderen, een vader en een moeder. In 2002 zijn bij FORA 
Rotterdam 184 cliëntsystemen gezien bestaande uit in totaal 265 verschillende cliënten. Per 
cliënt is in 2002 gemiddeld 33 uur geïnvesteerd, een gemiddelde van € 2.475. 
 
In de eerste helft van 2003 veranderen deze cijfers niet veel: per cliëntsysteem een gemiddelde 
van 43,8 uur en dus een gemiddelde prijs van €  3.394 (de uurprijs is per 1 januari 2003 
verhoogd naar € 77,50); per cliëntnummer een gemiddelde van 32,8 onderzoeksuren, een 
gemiddeld tarief van € 2.542. Kortom: bij FORA kost een gemiddeld civielrechtelijk forensisch 
onderzoek inzake een cliëntsysteem circa € 3.500, een gemiddeld cliëntonderzoek circa 
€ 2.500. 
 
Bij de Raad wordt door eigen gedragswetenschappers onderzoek uitgevoerd, maar daarover 
zijn geen cijfers bekend. De Raad kan de kosten voor forensisch onderzoek niet uit het 
registratiesysteem ‘destilleren’. De BJZ/GVI betaalt, zo blijkt uit haar begroting, gemiddeld circa 
€ 3.000 voor een onderzoek. In de beperkte steekproef zijn vijf psychologische onderzoeken die 
FORA in opdracht van de BJZ/GVI gedaan heeft. 
De ureninvestering bedroeg respectievelijk 72, 70, 62, 36 en 90 uur. Het gemiddelde is 65 uur. 
 
In dezelfde steekproef zijn twee onderzoeken die door het PPAB zijn gedaan. Dat betreft een  
psychologisch onderzoek van 27,5 uur en één van 42 uur. 
 
Dordrecht 
FORA doet relatief veel civielrechtelijk onderzoek in het arrondissement Dordrecht. Voor de 
Raad kost een onderzoek per cliëntsysteem in 2002 gemiddeld circa € 3.500 (zie Rotterdam). 
 
De BJZ/GVI Dordrecht heeft voor 23 civielrechtelijk psychologische onderzoeken in 2003 bijna  
€ 46.000,- betaald: dat is gemiddeld € 2.000,- per onderzoek. 
 
De Raad Dordrecht heeft, naast een consult en twee psychiatrische onderzoeken cijfers over 
vijf  psychologische civielrechtelijke onderzoeken in anderhalf jaar in totaal. De kosten 
bedroegen respectievelijk€ 4.386, € 6.313, € 3.200, € 2.160 en € 6.375.  
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Utrecht 
Het Ambulatorium Zetten geeft aan voor een psychologisch onderzoek gemiddeld 26 tot 30 uur 
te declareren, tegen een uurtarief van € 65. Dat betekent een gemiddeld onderzoeksbedrag van 
€ 1.700 tot € 1.950. Voor psychiatrisch onderzoek ligt dat gemiddelde op 15 uur à € 80 is  
€ 1.200 Euro. 
 
FORA Utrecht hanteerde in 2002 een uurtarief van € 75, in 2003 een uurtarief van € 77,40. 
(Enkelvoudig) onderzoek inclusief dossieranalyse, voorgeschiedenis, oudergesprekken, 
onderzoek kind en afsluitende gesprekken van een kind kost 32 tot 38 uur, een gemiddelde van 
circa € 2.700. In omgangszaken kan de onderzoeksinzet oplopen tot 56 uur (wanneer er drie 
interactieobservaties worden uitgevoerd en begeleidende gesprekken plaatsvinden), een 
kostprijs van circa € 4.300. Voor het onderdeel psychiatrisch onderzoek wordt 10 uur gerekend 
tegen een tarief van € 80 per uur. 
 
Den Haag 
Civielrechtelijk heeft de RvdK in de periode januari 2002 tot 1 juli 2003 in totaal 82 onderzoeks-
aanvragen gedaan (47 + 35) waarvan 66 enkelvoudige en 16 ‘overige’. In 2002 was er met 47 
onderzoeken bijna € 180.000 gemoeid, een gemiddelde van € 3.830; in 2003 met 35 
onderzoeken een bedrag van € 105.000, een gemiddelde van € 3.000. 
 
Het Haags Ambulatorium heeft de gemiddelde kosten berekend die zij in rekening brengt voor 
de verschillende soorten onderzoek. Voor civiel mono-onderzoek op aanvraag van de Raad  
(18 maal) heeft zij gemiddeld € 2.850 in rekening gebracht, voor datzelfde soort onderzoek op 
aanvraag van het BJZ/Nidos (15 maal) gemiddeld circa € 3.000. 
Multi-onderzoek van de aanvrager de Raad kostte gemiddeld circa € 2.800, multi-onderzoek bij 
pupillen van de BJZ/GVI (3 maal) gemiddeld bijna € 5.000. 
 
FORA vindt het moeilijk een gemiddelde kostprijs te noemen, omdat die prijs van veel 
variabelen afhankelijk is: psychologisch onderzoek, in- of exclusief interactie-observatie, de 
hoeveelheid kinderen, de hoeveelheid psychiatrische onderzoeken, etc.. 
 
Samenvattend  
De onderzoeksprijs van civielrechtelijk forensisch onderzoek is van veel variabelen 
afhankelijk. Belangrijke variabelen zijn de grootte van het cliëntsysteem (aantal kinderen en 
aantal ouders), het soort onderzoek (psychologisch onderzoek, psychiatrisch onderzoek, 
multidisciplinair onderzoek, triple-onderzoek) en de vanwege de complexiteit van het onderzoek 
benodigde uren voor onderzoek. De financiële gegevens die wij verkregen hebben zijn niet altijd 
transparant op deze punten. Bovendien lopen de uurtarieven van de onderzoekbureaus uiteen 
van € 60 tot € 77. Een gemiddelde onderzoeksprijs is dan ook nauwelijks vast te stellen. 
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4.3  De forensische praktijk 
 
4.3.1 Inleiding 
 
Hoe is de forensische praktijk in 2003 in de arrondissementen Rotterdam, Den Haag, Dordrecht  
en Utrecht? In deze paragraaf komen vier aspecten van die praktijk aan de orde: 
- De vaststelling van de noodzaak voor en de beslissing tot forensisch onderzoek (4.3.2); 
- de vaststelling van de onderzoeksvragen (4.3.3); 
- de matching met een onderzoeksbureau en de uitvoering van onderzoek (4.3.4); 
- De bruikbaarheid en uitvoerbaarheid van de (adviezen in de) onderzoeksrapportages 

(4.3.5); 
- De winst die men in de komende periode hoopt te boeken (4.3.6). 
 
4.3.2 Aanvrager en vaststelling noodzaak onderzoek 
 
Rotterdam 
BJZ/GVI heeft een uitgebreide interne ‘routing’ voor het aanvragen van civielrechtelijk 
onderzoek. Die routing mondt uit in een aanvraagformulier voor onderzoek waarop de 
gezinsvoogd een keuze uit de standaardvraagstellingen uit het eigen vraagstellingsformat - 
gebaseerd op het landelijk kader - kan aangeven. Het format ‘Vraagstelling’ van het landelijk 
kader vindt BJZ/GVI te uitgebreid. Daarnaast is het volgens haar niet zinvol om vragen als “wat 
beleven de ouders aan de OTS?” aan psychologen en psychiaters te vragen. 
BJZ/GVI tekent aan dat de definitie van FD breed is. Immers, onderzoek dat op één of andere 
manier ter toetsing van een rechtelijke instantie kan komen, laat de mogelijkheid open dat 
behandelings-diagnostisch onderzoek dat vandaag wordt gedaan een half jaar later alsnog als 
forensische diagnostiek beschouwd dient te worden omdat de gegevens uit het onderzoek dan 
door de BJZ/GVI gebruikt worden ter onderbouwing van haar advies, waarbij de rechter 
uiteindelijk beslist.  
Volgens Bureau Jeugdzorg Rotterdam maakt de ruime definitie bovendien dat het moeilijk wordt 
om de GGZ te betrekken bij het doen van onderzoek bij OTS-pupillen. Een voorbeeld is de 
behandelingsgerichte diagnostiek met betrekking tot de groeiende groep OTS-ers die gesloten 
geplaatst wordt. Omdat de kinderrechter een beslissing zal moeten nemen over voortduring van 
die gesloten plaatsing, zullen de resultaten van de behandelingsgerichte diagnostiek ook ter 
toetsing van de rechter komen. Dat strookt vaak niet met de opvattingen van GGZ-diagnostici 
over de arts-cliënt relatie, onder verwijzing naar de bepalingen in de WGBO. Vanwege het 
verblijf in de JJI kan de diagnostiek dus niet door de GGZ gedaan worden. Dat heeft twee 
nadelen: 
- In de JJI is minder kennis van en zicht op behandelingsopties. 
- De rekening gaat naar BJZ/GVI, terwijl GGZ-hulp AWBZ-gefinancierd is. 
 
Het ZM heeft soms onderzoek nodig om beslissingen te kunnen nemen. Zij maakt de volgende 
onderscheiding: 
- In gezagszaken gaat het om gezagstoewijzing en verblijfplaats van het kind of de kinderen. 

Daarin wacht het ZM het advies van de Raad af. Is dat onvoldoende om een besluit te 
kunnen nemen, dan zal zij gedragsdeskundig onderzoek aanvragen. 
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- In omgangszaken vraagt het ZM extern advies aan wanneer de Raad dat niet kan leveren of 
als dat op te veel weerstand van een van de ouders stuit. 

- Bij de beslissing tot een ondertoezichtstelling (OTS) is minder vaak gedragsdeskundig 
onderzoek nodig dan bij de vraag naar uithuisplaatsing. In geval van een OTS met 
gelijktijdige machtiging uithuisplaatsing wordt dit aan de Raad gevraagd. Is advies nodig over 
uithuisplaatsing lopende een OTS dan wordt dat extern gevraagd. 

 
Over de noodzaak tot onderzoek zegt het ZM dat er zeker in het verleden wel sprake was van 
‘verlegenheidsdiagnostiek’: er werd soms te makkelijk onderzoek aangevraagd. De winst van 
het landelijk kader zou vooral kunnen zitten in meer snelheid in het hele onderzoekstraject en 
professionele toeleiding en matching naar uitvoerders van onderzoek. 
 
Dordrecht 
De BJZ/GVI hanteert geen vast afwegingsschema bij de vaststelling van de noodzaak tot 
onderzoek. Zij zegt wel baat te zullen hebben bij een afwegingsschema om een verantwoorde 
afweging te kunnen (gaan) maken. De vraag of extern onderzoek noodzakelijk is wordt in een 
basisteam besproken, na afronding van de eigen basisdiagnostiek. 
 
Bij de Raad wordt gedurende het eigen onderzoek de noodzaak tot extern onderzoek in het 
Multidisciplinair Overleg besproken. De gedragsdeskundige adviseert en de teamleider neemt 
het eindbesluit. 
 
Utrecht 
ZM vraagt tegenwoordig heel af en toe zelf onderzoek aan, terwijl zij dat vroeger altijd via de 
Raad deed. Nu de Raad een geplafonneerd budget voor forensisch onderzoek heeft zal de 
Rechtbank vaker zelf de aanvraag moeten doen. En dat moet dan uit haar eigen budget betaald 
worden, terwijl daar geen ‘forensisch geoormerkt budget’ in zit. 
ZM maakt geen gebruik van specifieke instrumenten en/of standaard criteria om  de noodzaak 
van onderzoek vast te stellen. 
 
De Raad vraagt onderzoek aan als het een spoedeisende zaak is en er intern geen 
onderzoekscapaciteit vrij is. De aanvraag gebeurt naar aanleiding van een teamoverleg en kan 
in alle fasen van het raadstraject plaats vinden. 
 
De BJZ/GVI laat per jaar 70 tot 80 externe onderzoeken doen. Daarvan zijn er circa 10 per jaar 
als forensisch onderzoek te beschouwen. De aanvraag begint bij signalering van een 
maatschappelijk werker en deze consulteert verplicht een gedragswetenschapper. Zij moeten 
samen de vraag inhoudelijk fiatteren en maken een onderzoeksaanvraag. Om de noodzaak van 
een onderzoek vast te stellen maakt de BJZ/GVI gebruik van standaardcriteria. Bij de 
ontwikkeling van deze criteria is gekeken naar de beslisboom die de ZM gebruikt. 
 
De aanvragers vinden het onderscheid zorgdiagnostiek versus behandeldiagnostiek niet 
duidelijk. Vraag is of oorspronkelijke zorgdiagnostiek die in een later stadium alsnog voor de 
rechter komt, alsnog als forensische diagnostiek te beschouwen? En, zo vraagt men zich af, is 
dat geoorloofd, nu de oorspronkelijke rapportage daar helemaal niet voor bedoeld was? 
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Den Haag 
De Raad stelt in een eerste intern multidisciplinair overleg (MDO) vragen op voor intern 
onderzoek. Vervolgens wordt intern onderzoek uitgevoerd. Blijkt in een tweede bijeenkomst van 
het MDO dat er nog onbeantwoorde vragen zijn, dan vraagt men extern onderzoek aan. Een 
reden daarvoor kan ook zijn dat extern onderzoek onafhankelijk is en (mede daardoor) meer 
indruk maakt op ouders. 
 
BJZ/GVI laat de eigen onderzoeksvragen door een maatschappelijk werker en een 
gedragswetenschapper opstellen. Eerst wordt bekeken of intern onderzoek voldoende is, of er 
al dossieronderzoek is gedaan en of de basisdiagnostiek gedaan is. Ieder team binnen BJZ/GVI 
heeft een maximum aantal onderzoeken dat men jaarlijks kan aanvragen. Het zijn totaal 100 
onderzoeken. Het onderscheid zorgdiagnostiek - beslissingsdiagnostiek vindt BJZ/GVI 
kunstmatig en niet werkbaar. In praktijk stelt zij aan FORA bij forensisch onderzoek ook 
behandelvragen. 
 
ZM vraagt zelden aan, meestal gaat dat via de Raad. De Raad maakt dan de vertaalslag van de 
juridische vraagstelling naar een gedragswetenschappelijke vraagstelling. Het ZM maakt graag 
gebruik van deze expertise van de Raad. 
Knelpunt dat genoemd wordt is het grensgebied tussen civiel recht en strafrecht. Een OTS-
jeugdige die uit huis geplaatst is en een strafbaar feit begaat, pak je die strafrechtelijk aan of 
civielrechtelijk? Datzelfde geldt voor een jeugdige in het strafcircuit die in die periode uit huis 
geplaatst wordt: is hier sprake van strafrechtelijk onderzoek of van civielrechtelijk onderzoek? 
Ook de gesloten plaatsingen, liggen op dit grensgebied, zo stelt FORA. 
Naar ouders toe is het onderscheid niet altijd duidelijk uit te leggen en dus niet duidelijk te 
maken waarom men voor de ene invalshoek kiest en niet voor de andere. 
 
Samenvatting 
Alle BJZ/GVI’s gebruiken interne afwegingen om de noodzaak voor onderzoek vast te stellen. 
Sommige BJZ/GVI’s hebben hiervoor een duidelijke interne procedure (Rotterdam en Utrecht), 
andere minder (Den Haag en Dordrecht). 
De Raad vraagt onderzoek aan als er intern geen onderzoekscapaciteit is, of als eigen 
onderzoek nog vragen open laat. 
Het ZM vraagt weinig direct onderzoek aan, meestal schakelt zij daarvoor de Raad in. 
Belangrijke knelpunten die men noemt zijn: 
- Het onderscheid behandeldiagnostiek en beslissingsdiagnostiek. 
- De reikwijdte van forensische diagnostiek. 
- Het grensgebied tussen straf- en civielrechtelijk onderzoek. 
 
4.3.3  Vraagstellingen civiel 
 
Rotterdam 
FORA zegt bijna altijd standaardvragen te ontvangen bij een onderzoeksaanvraag. Het aantal 
vragen vindt zij vooral van het BJZ/GVI erg (soms te) veel. Ook PPAB heeft die ervaring. 
FORA betreurt dat het vooroverleg dat er vroeger met de aanvrager was nu niet langer mogelijk 
is op grond van de landelijke richtlijnen. 
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PPAB vindt de onderzoeksvragen van Raad/BJZ sterk verbeterd; van de rechtbank zijn ze naar 
haar mening in gezags- en omgangszaken nog te weinig specifiek. Overleg daarover is gaande. 
 
Dordrecht 
Bij de Raad formuleert de gedragsdeskundige samen met de raadsonderzoeker de onderzoeks-
vragen. Daarvoor sluit men aan bij de richtlijnen ‘extern onderzoek’. De teamleider is verant-
woordelijk en ondertekent de aanvraag. 
 
Met FORA heeft de BJZ/GVI een standaard vraagstelling opgesteld. Daaraan kunnen per casus 
specifieke vragen toegevoegd worden. Alle aanwezigen zijn het ermee eens dat een standaard 
vraagstelling de kwaliteit van rapportages ten goede kan komen, op voorwaarde dat 
casusspecifieke vragen altijd mogen worden toegevoegd aan de standaard vragen. 
 
Utrecht 
Alle aanvragers gebruiken eigen standaard-vraagstellingen: 
- ZM zegt bij beschermingzaken standaard-vraagstellingen te gebruiken. 
- De Raad stelt zelf de onderzoeksvragen op. Tachtig procent daarvan betreft een eigen 

interne standaard-vraagstelling. 
 
- Ook de BJZ/GVI stelt zelf de onderzoeksvragen op; ook hier zijn veel standaardvragen, maar 

men hecht tegelijkertijd aan een eigen inbreng van de gezinsvoogd bij de formulering van de 
onderzoeksvragen. De format die de BJZ/GVI voor de onderzoeksaanvragen gebruikt is in 
overleg met FORA tot stand gekomen en wordt ook gebruikt door het Ambulatorium Zetten. 

 
FORA en Ambulatorium Zetten zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van de 
aanvragen die bij hen binnenkomen. BJZ/GVI noemt men ‘goed’, mede omdat de format 
gezamenlijk is ontwikkeld. De Raad maakt gebruik van eigen standaardvragen en ook hier kan 
men mee uit de voeten. Men heeft de ervaring dat nieuwe gedragdeskundigen nog wel eens te 
juridische vragen stellen. 
Er is bij de uitvoerders geen behoefte aan meer uniformiteit voor wat betreft de aanvragen. 
 
Den Haag 
De Raad heeft een eigen aanvraag-format met een beperkt aantal onderzoeksvragen. 
Dat gebruikt zij ook bij de onderzoeksvragen die zij in opdracht van het ZM formuleert. 
 
BJZ/GVI hanteert een eigen format dat samen met FORA ontwikkeld is, waarbij de 
onderzoeksvragen aangevinkt kunnen worden. Het aantal vragen is aan een maximum 
gebonden en BJZ/GVI stelt nu aanzienlijk minder vragen dan voorheen. BJZ/GVI voelt het 
format vraagstelling wel als een keurslijf, omdat zij soms een bepaalde vraag willen stellen die 
niet in dat format ondergebracht kan worden. FORA vindt die beperking in vragen juist wel 
goed. 
 
Beide aanvragers geven, conform de richtlijnen van het Ministerie van Justitie, op de aanvraag 
aan of ouders instemmen met de onderzoeksaanvraag. 
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Samenvattend 
Alle aanvragers gebruiken standaardvraagstellingen, meestal zelf of in samenwerking met 
FORA ontwikkeld. De BJZ/GVI zegt te hechten aan eigen inbreng bij het formuleren van de 
onderzoeksvraagstelling en niet uitsluitend afhankelijk wil zijn van standaardvraagstellingen. 
De uitvoerders zijn van mening dat er soms wel erg veel vragen gesteld worden, iets dat veel 
tijd en geld kost. 
 
4.3.4 Matching en uitvoering 
 
Rotterdam 
FORA voert in Rotterdam de meeste onderzoeken uit. PPAB neemt een beperkt deel voor haar 
rekening. FORA heeft de ervaring dat onderzoeken voor de BJZ/GVI bijna altijd binnen 10 
weken afgerond zijn, uitgezonderd de gezags- en omgangskwesties die in het algemeen meer 
tijd vragen. De BJZ/GVI ervaart echter dat er vaak meer tijd tussen aanvraag en afronding 
verstrijkt. 
 
Groot knelpunt bij de tijdigheid is: 
- Gebrek aan motivatie bij cliënten, soms zijn implicaties van onderzoek onvoldoende 

besproken volgens de uitvoerders. 
- De grillige aanvraagpatronen maken het onmogelijk om het personeelsbestand er op af te 

stemmen. Niet-kiezen voor overbezetting betekent dan dat er in drukke tijden wachtlijsten 
ontstaan. 

 
FORA en PPAB vinden beiden dat bespreking van de rapportage met de wettelijk vertegen-
woordigers en de jeugdige tot hun taak behoort. Dat is conform hun beroepscode. Wat FORA 
mist is dat het feit dat Raad en BJZ/GVI het aanstaande onderzoek soms onvoldoende 
voorbespreken met de ouders. In het verlengde hiervan stelt men dat onderzoek in de JJI (vaak 
door vrijgevestigde rapporteurs) minder met de ouders wordt besproken dan FORA en PPAB 
doen. Het BJZ/GVI constateert dat er behoorlijke verschillen zijn in kosten van OTS-onderzoek 
in de verschillende JJI’s. 
 
Dordrecht 
Zowel BJZ/GVI als de Raad schakelen bijna altijd FORA in.  
De Raad heeft alleen behoefte aan beslissingsdiagnostiek. De Raad bekijkt welk 
onderzoeksbureau tijd heeft om een onderzoek uit te voeren. Naamsbekendheid van de 
bureau’s speelt ook een rol. De Raad heeft de gewoonte vooraf een onderzoeksofferte aan te 
vragen. BJZ/GVI bemiddelt voor extern onderzoek inzake de opvoedingscapaciteiten van 
ouders altijd naar FORA. Onderzoeken met een zorggerichte vraagstelling gaan naar de GGZ. 
 
PPAB heeft nog weinig naamsbekendheid in het arrondissement Dordrecht en voert daardoor 
nog niet zoveel onderzoeken uit. Matching van scheidings- en omgangzaken met een ‘éénpitter’ 
vinden zowel FORA als PPAB een gevaar omdat een onderzoeker met weinig of geen expertise 
op dit gebied “meegesleurd kan worden in de maalstroom van belangen”. 
 
De termijn van circa 10 weken na start van het onderzoek is bijna altijd realiseerbaar, alleen bij 
de tijdsintensieve scheidings- en omgangszaken wordt deze termijn vaak niet gehaald. 
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Op het punt van matching tussen aanvragers en uitvoerders ziet men voor de FPD een 
duidelijke rol: het zoeken van de juiste deskundigheid bij elke zaak en het bijhouden van het 
overzicht waar onderzoekscapaciteit beschikbaar is. 
 
Utrecht 
De aanvragers van onderzoek doen zelf de matching. De BJZ/GVI stuurt de onderzoeks-
aanvraag naar een bureau - met name FORA - dat vervolgens een offerte aan het BJZ/GVI 
doet. De BJZ/GVI is tevreden over deze werkwijze. De vaststelling van de noodzaak voor 
onderzoek (de indicatiestelling) levert geen problemen op omdat er expertise is opgebouwd. De 
BJZ/GVI is met name bezorgd over de gebrekkige financiële middelen om onderzoek te laten 
uitvoeren. 
Psychiatrisch onderzoek wordt hoogst zelden aangevraagd omdat de uitvoeringstijd op kan 
lopen tot meer dan een halfjaar. In die gevallen waar men er toch toe overgaat, wordt gebruikt 
gemaakt van het reguliere medische circuit of een particulier gevestigde zenuwarts. 
 
De Raad schakelt naast FORA soms ook het Ambulatorium Zetten in. Ook de Raad noemt zijn 
beperkte onderzoeksbudget een probleem. De uitvoerders merken dat als gevolg daarvan de 
onderzoeksvraag van de Raad steeds selectiever wordt en alleen nog complexe zaken betreft, 
terwijl de offerteaanvragen steeds scherper worden. Hiermee komt de kwaliteit soms in het 
geding. De onderhandelingen in de offertefase over de prijs-kwaliteitsverhouding leiden vaak tot 
aanzienlijke vertraging van soms wel twee maanden. 
 
Ook het ZM wijst op de beperkte middelen die haar beschikbaar staan. ZM maakt vooral 
gebruik van FORA. Meestal verzoekt ZM de BJZ/GVI om onderzoek te doen uitvoeren. Alleen 
als de BJZ/GVI dat niet nodig vindt doet het ZM het zelf. 
 
Raad en BJZ/GVI constateren een gebrek aan forensische capaciteit. Daarnaast is een nadeel 
dat de jeugd-GGZ/het Regionaal Diagnostiek Team niet in de forensische diagnostiek 
participeert. Dat klemt des te meer nu er in het RDT diagnostici zitten die ook behandelaar zijn: 
diagnostici die met één voet in de praktijk staan en juist daardoor bij uitstek geschikt zijn voor 
forensisch onderzoek. 
 
FORA en Ambulatorium Zetten koppelen de onderzoeksaanvraag aan de beschikbare 
rapporteurs. Hierbij wordt gekeken naar de expertise die de onderzoeker in huis heeft. Er is 
naar de mening van FORA geen gebrek aan rapporteurs, wel zouden zij geschoold moeten 
worden in het forensisch denken. FORA en AZ  noemen de kwaliteit van de onderzoekers soms 
wisselend. Een deel van de onderzoekers heeft geen GZ registratie. Alle onderzoeken worden 
echter wel altijd begeleid door een GZ-psycholoog. 
Voor wat betreft de doorlooptijden merken de uitvoerders hetzelfde op als bij strafrechtelijk 
onderzoek. De doorloopsnelheid is afhankelijk van verschillende factoren zoals hoeveelheid 
aanvragen, reactie offerte en kwaliteit rapporteur. Bij civiel komt daar nog eens de 
klachtgevoeligheid bij. Regelmatig gaat het om complexe zaken die de nodige voorzichtigheid 
vereisen. Soms beschikken de aanvragers al over de nodige informatie maar wil men vanuit 
strategische overwegingen de onderbouwing bij een extern bureau uitzetten. 
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Den Haag 
De onderzoeksaanvragen van BJZ/GVI gaan meestal naar FORA, soms naar het Haags 
Ambulatorium. Onderzoek inzake civiele gesloten plaatsingen gaat naar de JJI’s Teylingereind, 
het Poortje of den Hey-Acker. 
 
Enkelvoudig onderzoek bij FORA duurt 10 tot 12 weken; gezag- en omgangszaken duren 
langer: vier tot zeven maanden. Een van de redenen daarvan is dat er vaak interactie-
observatie nodig is.  
Vertragende factor bij alle civiele onderzoeken (behalve gesloten plaatsingen) is volgens FORA 
dat ouders vaak afspraken afzeggen. Het Haags Ambulatorium zegt met dezelfde praktijk te 
maken te hebben. 
Teylingereind heeft voor Den Haag 29 onderzoeken gedaan, waarvan vijf civiele onderzoeken. 
Het onderzoek dat zij doet is volgens de JJI bijna altijd zorgdiagnostiek, omdat de beslissing tot 
een ondertoezichtstelling meestal al genomen is als het kind binnenkomt.  
Er bestaat onduidelijkheid over de toestemming/instemming van de ouders/wettelijk vertegen-
woordigers. Een knelpunt is volgens aanvragers dat ouders niet altijd direct instemmen met het 
onderzoek of dit halverwege het onderzoek intrekken. Bij FORA- onderzoeken echter moet 
vooraf voor instemming getekend worden en kan dit derhalve niet ingetrokken worden. 
 
Vooroverleg tussen aanvrager en uitvoerder is bij civielrechtelijk onderzoek niet mogelijk, dat 
geldt ook voor overleg over het uit te brengen advies. Dat maakt volgens de uitvoerders dat 
aanvrager en uitvoerder soms langs elkaar heen werken. 
 
Samenvattend 
In alle arrondissementen schakelen de onderzoeksaanvragers meestal FORA in. In Den Haag 
is ook het Haags Ambulatorium soms uitvoerder, in Rotterdam soms PPAB en in Utrecht soms 
het Ambulatorium Zetten. De FPD speelt nog geen rol bij de bemiddeling en toetsing van 
civielrechtelijke forensisch onderzoek.  
 
Bij velen bestaat er zorg over het ontbreken van de GGZ;  die zou met haar expertise een rol 
moeten gaan spelen. Dat zou tevens een oplossing voor het geconstateerde tekort aan 
onderzoekscapaciteit betekenen. Het beperkte budget voor forensisch onderzoek wordt 
daarnaast ook regelmatig als knelpunt genoemd. 
De tijdigheid van het onderzoek/de rapportages is in alle arrondissementen een knelpunt, met 
name als het om scheidings- en omgangszaken gaat. De complexiteit van onderzoek, het 
overleg over de offerte, het niet altijd beschikbaar zijn van rapporteurs, de klachtgevoeligheid 
van civiele onderzoeken en het afzeggen van afspraken door ouders zijn hierbij de belangrijkste 
knelpunten. 
 
4.3.5 Inhoud/bruikbaarheid rapportages 
 
Rotterdam 
De Rechtbank vindt de bruikbaarheid van de onderzoeken in het algemeen goed. Wel mist zij 
soms een advies over het soort setting (vanuit de optiek: wat heeft het kind nodig dat ouders 
niet kunnen bieden) en de uitvoerbaarheid (bijvoorbeeld: een antwoord op de vraag of er wel 
plaatsingsmogelijkheden in de geadviseerde instelling zijn).  
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Een duidelijker onderscheid in de rapportage in aparte onderdelen  bouwstenen, testmateriaal 
en advies vindt het ZM gewenst. Uniformiteit in lay-out noemt zij daarnaast geen overbodige 
luxe; het voorkomt wellicht ook het aantal herhalingen in de rapportage waarvan nu nog vaak 
sprake is. 
 
BJZ/GVI vindt de bruikbaarheid van forensische diagnostiek in het algemeen goed; zeker de 
FORA rapporten worden degelijk, maar ook ‘veel en lang’ genoemd. Over de behandelings- 
diagnostiek is men minder tevreden, omdat er vaak geen advies gegeven wordt over het type 
behandeling dat noodzakelijk is. FORA zegt tot nu toe geen DSM IV-classificatie te geven bij 
civiele zaken, omdat dat nooit gevraagd wordt. Desgewenst is dat wel mogelijk. 
 
FORA noemt als knelpunt het gebrek aan terugkoppeling van de rapportage, de bespreking met 
de opdrachtgever of hij iets aan het onderzoek ‘gehad’ heeft en wat er met het advies gedaan 
is. Raad en BJZ/GVI zien hier een spanning met de privacy van de cliënt. Er is wel tweemaal 
per jaar periodiek overleg tussen Raad, BJZ/GVI en FORA over de samenwerking en 
afstemming bij forensisch onderzoek in het algemeen. 
 
Dordrecht 
De gedragsdeskundige van de Raad toetst de rapportages op kwaliteit en gebruikt daarvoor de 
richtlijnen extern onderzoek van het Ministerie van Justitie. De Raad heeft eenmaal per jaar 
overleg met FORA over de bruikbaarheid en uitvoerbaarheid van de rapportages. Dat ervaart zij 
als zeer zinvol.  
 
De Raad noemt de kwaliteit van de rapportages van FORA over het algemeen goed. 
BJ/BJZ/GVI heeft geen systematische toetsing: de gezinsvoogd en de teamleider kijken de 
rapportage door en letten met name op de aspecten ‘beantwoording van de vragen‘ en  
‘voldoen aan de verwachtingen’. 
 
Utrecht 
De aanvragers vinden de rapportages niet altijd consistent, terwijl ZM van mening is dat de 
kwaliteit bij FORA achteruit is gegaan. 
0ver de gewenste onderdelen van de rapportage bestaat een meningsverschil: 
- Het ZM vindt dat een rapport wel degelijk een conclusie en een advies moeten bevatten. De 

rechter is vervolgens mans genoeg om daar zonodig van af te wijken. 
- De Raad daarentegen formuleert liefst zelf een advies en verlangt van onderzoek alleen het 

aanleveren van de bouwstenen voor het door haar op te stellen advies. 
- Het BJZ/GVI is het eens met de opvatting van de Raad. 
- FORA gaat ervan uit dat de rapporteur in zijn conclusies voldoende bouwstenen moet 

leveren voor een door de opdrachtgever te nemen beslissing. FORA neemt zelf geen 
beslissingen. Aan de Raad levert zij bouwstenen voor het Raadsadvies aan ZM, net als bij 
de BJZ/GVI als het beslissingsdiagnostiek betreft. Daarnaast geeft zij inzake zorgdiag-
nostiek adviezen aan de BJZ/GVI over de gewenste behandeling. 

 
De uitvoerders (FORA en Ambulatorium Zetten) hebben zelf een interne toetsing (via een 
teamleider en een jurist) ingebouwd op consistentie, coherentie en - zo nodig - juridische 
aspecten van de rapportage. 
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De kwaliteit van de rapportages die ter toetsing komen is wisselend, afhankelijk van de kwaliteit 
van de rapporteur. FORA stelt in dit verband dat een rapport pas wordt verzonden als het na 
interne toetsing en verbetering voldoet aan de kwaliteitscriteria van FORA. Het Haags 
Ambulatorium ziet op dit punt winst liggen in een duidelijk format voor civiele rapportages. 
Terugkoppeling van de aanvrager naar de uitvoerder van onderzoek vindt niet standaard plaats. 
De BJZ/GVI vindt dat terugkoppeling, algemeen en over specifieke zaken, in de afgelopen jaren 
te weinig is gebeurd. Recent is er wel een overleg gestart van de uitvoerders met het Regionaal 
Diagnostiek Team in het kader van ontwikkeling van gezamenlijke kwaliteitseisen. Verder 
stimuleert de BJZ/GVI de gezinsvoogden om na afloop van de zaak feedback te geven aan de 
uitvoerders. 
FORA heeft halfjaarlijks overleg met het BJZ/GVI waarin zaken als wachtlijsten, doorlooptijd 
e.d. aan de orde komen. Het gaat dan echter niet inhoudelijk over specifieke zaken. Vanuit de 
Raad krijgt zij nooit terugkoppeling. Dat heeft vanuit de Raad bezien te maken met de 
bescherming van de privacy van de onderzochten. 
 
Den Haag 
FORA gaat per 01-01-2004, conform de gemaakte afspraken, werken met het rapportage-
format uit het landelijke kader omdat dat bijdraagt aan kortere, meer gerichte en bondiger 
rapportages.  
Dat geldt ook voor het Haags Ambulatorium. De rapportages van Ambulatorium Zetten zijn 
volgens de aanvragers het meest beknopt, wat zij als prettig ervaren. 
 
Bij de BJZ/GVI toetsen een gedragswetenschapper en een maatschappelijk werker de kwaliteit 
van de rapportage. De BJZ/GVI vindt de kwaliteit van de onderzoeken over het algemeen goed. 
De verslaglegging zou wat hen betreft compacter kunnen. Ook ZM noemt de kwaliteit in het 
algemeen goed. 
 
Ook in Den Haag speelt het vraagstuk van de gewenste inhoud van de rapportages: 
- Voor de BJZ/GVI is niet altijd duidelijk welke richting op geadviseerd wordt, het advies vindt 

zij soms te algemeen.  
- ZM pleit voor duidelijker conclusies. Zij constateert bij aanvragers soms een knelpunt bij de 

vertaalslag van het onderzoek naar een juridisch advies. Als voorbeeld noemt ZM  het advies 
“gesloten dan wel besloten”, terwijl dat de hamvraag van het onderzoek was. Datzelfde geldt 
voor de conclusie ‘uithuisplaatsing of geen uithuisplaatsing’: die moet niet als ‘fifty-fifty’ 
gepresenteerd worden, maar er moet op basis van de rapportage een voorkeur voor een van 
de alternatieven geformuleerd worden. De rechter staat het vervolgens vrij om dat advies al 
dan niet over te nemen. 

- FORA geeft aan geen juridische adviezen te geven, daar de onderzoeken slechts gebaseerd 
zijn op de gedragsdeskundige discipline. Er worden bouwstenen gegeven op basis waarvan 
juridische beslissingen genomen kunnen worden 

- FORA is van mening dat een advies niet geoorloofd is, omdat de onderzoeker daarmee op 
de stoel van de rechter/Raad gaat zitten. 
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Samenvattend 
Er is onduidelijkheid over de inhoud van de rapportages: moet dat inclusief advies zijn of juist 
niet; moet het rapport alleen bouwstenen voor de te nemen beslissing/het op te stellen advies 
leveren of ook een juridische vertaalslag daarvan? En: loopt de onderzoeker in dat laatste geval 
niet het risico dat hij op de stoel van de rechter gaat zitten? 
In alle arrondissementen speelt dit probleem. Het ZM is steeds van mening dat een advies wel 
degelijk gewenst is en dat de rechter mans genoeg is om zonodig van het advies af te wijken.  
BJZ/GVI, Raad en de onderzoeksbureaus zijn de andere mening toegedaan. 
 
Toetsing van de rapportages doen de aanvragers zelf. De FPD heeft hierin in geen van de 
arrondissementen een rol.  De kwaliteit van de onderzoeken is in het algemeen goed volgens 
de aanvragers in Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Alleen in Utrecht wordt de kwaliteit 
‘wisselend’ genoemd, door zowel onderzoeksbureaus als door ZM. 
 
De terugkoppeling over de rapportage door de aanvrager vindt nergens standaard plaats, terwijl 
men dat wel wenselijk vindt. De privacy van de cliënt staat volgens veel respondenten een 
dergelijke werkwijze in de weg. 
 
4.3.6 Verwachte winst  
 
Rotterdam 
ZM ziet winst in een betere doelmatigheid van onderzoeksaanvragen en het voorkomen van 
verlegenheids-diagnostiek. Tevens hoopt zij op een versnelling van het gehele onderzoeks- 
traject: de onderzoeksvragen moeten daartoe aangescherpt worden. 
 
De BJZ/GVI ziet meerwaarde/winst in externe kwaliteitstoetsing en in collegiaal overleg over de 
noodzaak voor forensisch onderzoek, de vraagstelling, type(n) onderzoek en de psychiatrische 
expertise die ingebracht wordt. Keerzijde daarvan kan, zo merkt zij op, de extra bureaucratie 
zijn. 
 
De FPD hoopt een bijdrage te kunnen gaan leveren in de vaststelling van de onderzoeks- 
vragen, de kwaliteitstoetsing, de verantwoording naar de ouders en, zo voegt zij er aan toe, in 
het behouden van datgene wat al bereikt is. 
 
Dordrecht 
De FPD ziet voor zichzelf een rol als tussenschakel bij de onderhandeling tussen aanvrager en 
uitvoerder over de vraagstelling. Tevens als bemiddelaar bij casusspecifiek overleg. Daarnaast 
wil zij een ondersteunende rol vervullen bij het in praktijk hanteren van het onderscheid tussen 
zorgdiagnostiek en beslissingsdiagnostiek. 
 
Zij zegt daarbij  niet de pretentie te hebben ‘even de bezem door de forensische diagnostiek te 
halen’. Zij wil in gezamenlijk overleg en onderlinge afstemming haar rol als bemiddelaar en 
toetsende instantie opbouwen. 
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FORA ziet voor de FPD de taak om samen te bespreken wat er nu wel en wat er niet in een 
advies gesteld mag worden. Gaat het om bouwstenen voor een beslissing of gaat het ook om 
een advies over de te nemen beslissing? Daarnaast ziet zij de borging van de FPD in 
ingewikkelde zaken als te behalen winst. Ook PPAB ziet winst in de positie van de FPD als 
tussenschakel, mits zij niet opnieuw het wiel gaat uitvinden. 
 
De Raad pleit voor behoud van het goede, voor korte lijnen, voor een heldere procedure over 
de noodzaak van onderzoek en een snelle uitvoering. Ook uitbreiding van de capaciteit 
jeugdpsychiatrie wordt genoemd: dat gaat het mogelijk maken zeer lastige onderzoeken te 
kunnen laten uitvoeren. 
 
De BJZ/GVI tenslotte, ziet winst in een gestandaardiseerde manier van aanvragen en 
rapporteren en in het opbouwen van deskundigheid bij de FPD om zo deskundigen te kunnen 
selecteren en te ‘matchen’ met de onderzoeksvraag. 
 
Utrecht 
Een eenduidiger vraagstelling met daarachter een helder onderscheid tussen zorgdiagnostiek 
en beslissingsdiagnostiek noemen de aanvragers een belangrijk punt voor de toekomst. Ook 
een onderzoekspool via de FPD met een opleidingstraject voor rapporteurs ziet men als winst. 
Daarnaast pleit men voor meer consistentie in de rapportages en, meer in het algemeen, de 
borging van de kwaliteit van het hele proces. De BJZ/GVI zegt in dit verband dat de juistheid 
van de gehanteerde diagnostiek getoetst zou moeten worden en de conclusies die op basis 
daarvan getrokken worden. 
 
Het ZM wil graag over meer keuze in onderzoeksbureaus beschikken en wil dat er meer 
psychiatrische expertise aanwezig is. De Raad wil dat de doorloopsnelheid van onderzoeken 
toeneemt en dat de kwaliteit van de rapportages beter wordt.  
Ook het BJZ/GVI benadrukt het belang van versnelling van de doorlooptijd. Alle aanvragers 
hopen tenslotte op toekomstige inzet van de Jeugd-GGZ in de forensische diagnostiek. 
 
De uitvoerders zien winst in een overkoepelende kwaliteitstoetsing. Ook de bemiddeling door 
de FPD kan voordelen opleveren, bijvoorbeeld als er twijfels zijn over de motivatie voor een 
bepaalde onderzoeksaanvraag. Hierbij wordt opgemerkt dat in de huidige situatie al veel 
kwaliteit wordt geleverd. Bureaucratie, dubbel werk en competentieperikelen moeten vermeden 
worden. 
 
Den Haag 
BJZ/GVI ziet als winstpunt de matching en bemiddeling door de FPD, omdat dit de mogelijkheid 
geeft niet uitsluitend afhankelijk te zijn van een beperkt aantal onderzoeksbureaus. Ook een 
objectieve kwaliteitstoets door de FPD vindt zij zinnig. 
Als opdrachtgever wil zij wel zelf de noodzaak van onderzoek blijven bepalen; dit zou de FPD 
niet nog eens moeten overdoen. 
 
Ook ZM ziet een duidelijke winst in de kwaliteitstoets door de FPD van onderzoeksaanvraag en 
onderzoeksrapportage. BJZ/GVI merkt in dit verband op dat dubbele kwaliteitstoetsing moet 
voorkomen. 
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De Raad ziet winst in de rol van de FPD zoals in het landelijk kader bedoeld. Nu is vaak 
onduidelijk in welke fase een onderzoek verkeert en ‘op welk bureau’ het onderzoek ligt. Dat 
wordt transparanter als de FPD daar zicht op heeft vanuit haar rol als bemiddelaar. 
Ook een toets op de noodzaak van onderzoek via het indicatieoverleg vindt de Raad een goede 
ontwikkeling: het is goed om kritisch naar je eigen werk te kijken, aldus de Raad. 
 
De aanvragers en uitvoerders zijn van mening dat het landelijk kader met de centrale rol van de 
FPD ook een verdere bureaucratisering kan inhouden en daardoor meer tijd en geld kan 
kosten. Dat willen zij koste wat kost voorkomen. 
 
Samenvattend 
Vier ‘winstverwachtingen’ spelen in alle arrondissementen: een snellere doorlooptijd van 
onderzoeken, invoering van een kwaliteitstoets, meer toegankelijke psychiatrische 
deskundigheid (o.a. via de GGZ) en een doelmatiger onderzoeksaanvraag. 
In alle arrondissementen verwacht men een positieve bijdrage van een centrale rol van de FPD 
als bemiddelaar, initiator van indicatie-overleg en toetser van kwaliteit. Een dubbele 
kwaliteitstoets moet daarbij vermeden worden, zo wordt gesteld. Anders geformuleerd: de 
keerzijde van de toekomstige FPD-rol is een mogelijke bureaucratisering. Dat wil men in alle 
arrondissementen voorkomen. 
 
 
4.4 Dossieronderzoek civielrechtelijke rapportages 
 
4.4.1 Inleiding 
 
Voor het dossieronderzoek van civielrechtelijke forensische rapportages zijn 45 rapportages in 
de steekproef opgenomen: 12 uit Utrecht, 12 uit Rotterdam, 11 uit Den Haag en 10 uit 
Dordrecht. Het dossieronderzoek is, net als het dossieronderzoek van strafrechtelijke 
onderzoeken, vooral gericht op de aanvraag en de rapportage. Formulieren waarop ouders 
toestemming geven voor het uitvoeren van het onderzoek en voor het gebruik van informanten 
zitten meestal los in het dossier. In de tabellen in dit hoofdstuk zijn, net als bij het strafrechtelijke 
deel van het dossieronderzoek, zowel aantallen als percentages aangegeven. 
Aanvragers van forensische diagnostiek in civiel kader zijn de Raad, het BJZ/GVI en het ZM. 
De Raad vraagt ook regelmatig extern onderzoek aan in opdracht van ZM. In deze gevallen is 
niet de Raad, maar ZM als opdrachtgever beschouwd. Dit is het geval in 13 dossiers uit de 
steekproef (29%). In twaalf van deze dossiers is de vraagstelling opgesteld door de Raad, in 
één dossier door de rechter-commissaris. 
In onderstaande tabel is aangegeven dat zeven onderzoeken door de Raad zelf zijn aan-
gevraagd. In deze onderzoeken was niet na te gaan of de Raad deze zelfstandig of in opdracht 
van ZM heeft aangevraagd. 
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Tabel 4.10 Aantallen civielrechtelijke onderzoeken per aanvrager 
Aanvrager Uitvoerder Totaal Arrondissement 

ZM/RC RvdK BJZ/

GVI 

FORA PPAB HA AZ Zelfstandig 

onderzoeker 

 

Utrecht 5 2 5 10 2  12 

Rotterdam 4 2 6 8 4  12 

Dordrecht 2 2 6 8 1 1 10 

Den Haag 2 1 8 8 3  11 

Totaal 13 7 25 34 5 3 2 1 45 

 
4.4.2 Noodzaak van civielrechtelijk onderzoek 
 
In de onderzoeksaanvraag wordt in de meeste gevallen (80%) aangegeven waarom het 
uitvoeren van extern onderzoek noodzakelijk is. In 20% van de aanvragen is dat niet het geval; 
deze aanvragen bestaan vaak alleen uit het noemen van de onderzoeksvragen en de 
meegestuurde bijlagen. In vijf dossiers (vier uit Rotterdam en een uit Dordrecht) wordt in het 
dossier geen aanvraag aangetroffen. Deze dossiers zijn buiten beschouwing gelaten. 
 
Tabel 4.11 Onderbouwing noodzaak onderzoek in de aanvraag 
Onderbouwing Noodzaak? Ja 

Utrecht (n=12) 8 67% 

Rotterdam (n=8) 7 78% 

Dordrecht (n=9) 7 88% 

Den Haag (n=11) 10 91% 

Totaal (n=40) 32 80% 

 
4.4.3 Soort civielrechtelijk onderzoek 
 
Forensische diagnostiek in civielrechtelijk kader betreft beslissingsdiagnostiek. Dat is  
diagnostiek die als basis dient voor rechtelijke besluitvorming over een beschermingsmaatregel, 
een gezagsvoorziening of een omgangsregeling na scheiding. 
 
In de steekproef zijn 20 onderzoeken in het kader van een beschermingsmaatregel en 15 
onderzoeken in gezags- en omgangszaken opgenomen. Onderscheid tussen beslissings- en 
zorgdiagnostiek is soms moeilijk te maken. Tien onderzoeken zijn niet zonder meer te plaatsen 
als beslissingsdiagnostiek in het kader van een beschermingsmaatregel of een gezag- en 
omgangszaak: 
- In zes van deze onderzoeken is de minderjarige al uit huis geplaatst, hetzij in een instelling, 

hetzij in een pleeggezin. Het kind is op de huidige verblijfplaats niet te handhaven, of de 
aanvrager van het onderzoek vraagt zich af of de huidige verblijfplaats wel de meest 
geschikte is voor het kind. De kernvraag van het onderzoek is in deze gevallen waar het kind 
naartoe moet. 

- Eén onderzoek heeft als vraag welke hulpverlening noodzakelijk is voor een na 
uithuisplaatsing weer thuis geplaatst kind. 
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- In een ander onderzoek is het kind al in een leefgroep geplaatst ‘in afwachting van nader 
onderzoek’. 

- In een volgend onderzoek wil de BJZ/GVI ‘helderheid over het gedrag van het kind thuis en 
op school’. 

- In een laatste dossier is al een taakstraf opgelegd en is de vraag in het huidige onderzoek of 
er bij de minderjarige sprake is van een sociale fobie waardoor deze de taakstraf niet kan 
uitvoeren. 

 
Tabel 4.12 Type onderzoek 
 OTS/UHP* Gezag en omgang Onduidelijk 

Utrecht (n=12) 8 4 0 

Rotterdam (n=12) 4 4 4 

Dordrecht (n=10) 4 3 3 

Den Haag (n=11) 4 4 3 

Totaal (n=45) 20 15 10 

*Ondertoezichtstelling/Uithuisplaatsing 

 
In 60% van de aanvragen wordt het soort onderzoek expliciet genoemd. Er wordt bijvoorbeeld  
gevraagd om een monodisciplinair psychologisch/pedagogisch of multidisciplinair 
psychologisch/psychiatrisch onderzoek. In de overige aanvragen wordt het soort onderzoek niet 
genoemd maar is meestal uit het soort vragen af te leiden of een psychologisch, psychiatrisch 
of multidisciplinair onderzoek noodzakelijk is. Een onderbouwing waarom juist het 
aangevraagde soort onderzoek noodzakelijk is, wordt gegeven in twee onderzoeken uit 
Den Haag en één uit Rotterdam. 
 
Tabel 4.13 Soort onderzoek genoemd in aanvraag 
 Soort onderzoek genoemd in aanvraag 

Utrecht (n=12) 8 67% 

Rotterdam (n=8) 4 50% 

Dordrecht (n=9) 7 78% 

Den Haag (n=11) 5 46% 

Totaal (n=40) 24 60% 

De meeste rapportages uit de steekproef zijn enkelvoudig psychologisch en/of 
orthopedagogische onderzoeken. In zes dossiers gaat het om multidisciplinair onderzoek en 
één dossier in de steekproef is een enkelvoudig psychiatrisch onderzoek. 
 

Tabel 4.14 Soort onderzoek 
 Enkelvoudig 

psychologisch/ 

orthopedagogisch 

Enkelvoudig  

psychiatrisch 

Multidisciplinair 
psychologisch/ 
psychiatrisch 

Utrecht (n=12) 12 0 0 

Rotterdam (n=12) 9 0 3 

Dordrecht (n=10) 8 1 1 

Den Haag (n=11) 9 0 2 

Totaal (n=45) 38 1 6 
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4.4.4  De vraagstelling in civielrechtelijk onderzoek 
 
Gemiddeld worden in één civiel onderzoek 11 onderzoeksvragen gesteld, uiteenlopend van 1 
tot 28 vragen. In één onderzoek worden helemaal geen vragen gesteld. De helft van de 
onderzoeksaanvragen bevat 9 of meer vragen en in een kwart worden meer dan 16 vragen 
gesteld. De rechtbank stelt meestal minder onderzoeksvragen dan de Raad en BJZ/GVI: 
respectievelijk gemiddeld 9 tegen gemiddeld 12 onderzoeksvragen. 
Vragen zijn soms onoverzichtelijk gesteld. Zo staan verzoeken als ‘houdt u er rekening mee dat 
het onderzoek voor de zitting gereed moet zijn’ tussen de vragen en zijn ze ook als vraag 
genummerd. Onderzoeksvragen bestaan daarnaast vaak uit een groot aantal deelvragen. Een 
voorbeeld hiervan: “Geef een beschrijving van het functioneren van het kind in het gezin. Wilt u 
de volgende onderwerpen in uw antwoord meenemen: band met moeder, band met vader, 
pedagogische kwaliteiten beide ouders en eventueel pleegouders, omgang met broers/zussen, 
hygiëne, dagritme etc.”. Hierdoor is het lastig te beoordelen of alle vragen beantwoord zijn. 
Wanneer er veel vragen zijn gesteld, wordt bij de beantwoording meestal een aantal vragen 
tegelijk beantwoord. In iets minder dan de helft van de aanvragen is duidelijk dat gebruik 
gemaakt is van een standaard vraagstelling. 
 
In 40% van de rapportages is dat niet direct duidelijk: er wordt bij aanvragen van de Raad en 
BJZ/GVI meestal geen gebruik gemaakt van aankruisformulieren en casusspecifieke vragen 
worden vaak toegevoegd, waardoor lastig is te herkennen of de overige vragen deel uitmaken 
van een standaard vraagstelling. In zeven rapportages (16%) wordt vrijwel zeker geen 
standaard vraagstelling gebruikt. 
In de onderzoeken uit de steekproef zijn de vragen in de meeste gevallen gericht op de 
minderjarige en (een van) de ouders. In één op de tien dossiers worden uitsluitend vragen 
gesteld over de minderjarige en in eveneens een op de tien aanvragen wordt om onderzoek 
naar uitsluitend (één van) de ouders gevraagd. 
 
Tabel 4.15 Gebruik Standaard vraagstelling, uitgesplitst naar aanvrager 
 Raad ZM BJ/BJZ/GVI Totaal 

Utrecht (n=12) 0 1 5 6(50%) 

Rotterdam (n=11) 0 0 5 5(45%) 

Dordrecht (n=10) 0 0 3 3(30%) 

Den Haag (n=11) 0 1 4 5(45%) 

Totaal (n=44) 0 2 17 19(43%) 

 
In tabel 4.16 is aangegeven wie de vraagstelling voor het onderzoek opgesteld heeft. 
Vergelijking van die tabel met tabel 4.10 maakt duidelijk dat ZM regelmatig de formele 
aanvrager is, maar de aanvraag en vraagstelling ‘overlaat’ aan de Raad. 
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Tabel 4.16 Vraagstelling opgesteld door 
 BJZ/GVI Raad ZM Onduidelijk 

Utrecht (n=12) 5 42% 7 58% 0 - 0 - 

Rotterdam (n=11) 6 55% 4 36% 0 - 1 9% 

Dordrecht: (n=10) 4 40% 4 40% 0 - 2 20% 

Den Haag (n=11) 8 73% 2 18% 1 9% 0 - 

Totaal (n=44) 23 52% 17 39% 1 2% 3 7% 

 
4.4.5 Toestemming ouders/gezagsdragers 
 
In het dossieronderzoek van civielrechtelijke rapportages is zowel gekeken naar de Richtlijnen 
voor het (laten) verrichten van extern onderzoek (Dienst Preventie, Jeugdbescherming & 
Reclassering, maart 1996) die ten tijde van het dossieronderzoek nog van kracht zijn als naar 
het Landelijk Kader. Wanneer de aanvrager in de aanvraag niets vermeldt over toestemming, is 
ook in het dossier gezocht naar losse formulieren waarop ouders toestemming verlenen voor 
het onderzoek of het gebruik van referenten. 
 
Eisen volgens de Richtlijnen voor het (laten) verrichten van extern onderzoek15  
Volgens deze richtlijnen moet in de aanvraag worden vermeld of de wettelijk gezagdrager(s) 
van het kind voor wie extern onderzoek is aangevraagd, akkoord gaan met de aanvraag van het 
onderzoek, de vraagstelling en de gekozen rapporteur. Wanneer ouders geen toestemming 
geven voor het onderzoek kan de Rechter-Commissaris vervangende toestemming verlenen. 
Uit 41 van de 45 bekeken dossiers (91%) blijkt dat één van de ouders of beide ouders  
akkoord gaan met de aanvraag van het onderzoek. 
 

Tabel 4.17a Wettelijk Gezagdrager(s) gaan akkoord met de aanvraag van civielrechtelijk onderzoek  
 Aangegeven  

in aanvraag 

Aangegeven op apart 

formulier in dossier 

Totaal 

Utrecht (n=12) 12 100% 0 - 12 100%

Rotterdam (n=12) 8 67% 1 8% 9 75%

Dordrecht (n=10) 6 60% 3 30% 9 90%

Den Haag (n=11) 7 64% 4 36% 11 100%

Totaal (n=45) 33 73% 8 18% 41 91%

In driekwart van de dossiers is terug te vinden dat zij ook met de vraagstelling akkoord gaan. 
 
Tabel 4.17b Wettelijk Gezagdrager(s) gaan akkoord met de vraagstelling  
 Staat in aanvraag Staat op apart formulier Totaal 

Utrecht (n=12) 11 92% 0 - 11 92%

Rotterdam (n=12) 7 58% 1 9% 8 67%

Dordrecht (n=10) 7 70% 2 20% 9 90%

Den Haag (n=11) 6 55% 0 - 6 55%

Totaal (n=45) 31 69% 3 7% 34 76%

Dat de gezagdrager(s) akkoord gaan met de keuze van de rapporteur is in een/derde van de  
rapportages terug te vinden. 
                                                      
15 Zie noot 7, p.11 
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Tabel 4.17c  Wettelijk Gezagdrager(s) gaan akkoord met de keuze van de rapporteur 
 Aangegeven in 

aanvraag 

Aangegeven op apart 

formulier in dossier 

Totaal 

Utrecht (n=12) 1 8% 0 - 1 8%

Rotterdam (n=12) 4 33% 1 8% 5 42%

Dordrecht (n=10) 4 40% 4 40% 8 80%

Den Haag (n=11) 2 18% 1 9% 3 27%

Totaal (n=45) 11 24% 6 13% 17 38%

 
Tevens moet in de aanvraag worden vermeld of de minderjarigen en/of hun ouders 
toestemming geven voor het raadplegen van informanten en of ze bereid zijn mee te werken 
aan het onderzoek.Bewijs of is gevraagd om toestemming voor het gebruik van informanten is 
in 43% van de dossiers gevonden (de vijf onderzoeken waarin geen informanten zijn 
geraadpleegd zijn hierbij buiten beschouwing gelaten). 
 

Tabel 4.17d Wettelijk Gezagdrager(s) hebben toestemming gegeven voor het gebruik van 
informanten (Richtlijnen en format Landelijk Kader) 
 Aangegeven in 

aanvraag 

Aangegeven op apart 

formulier in dossier 

Totaal 

Utrecht (n=9) 1 11% 5 56% 6 67%

Rotterdam (n=10) 0 - 2 20% 2 20%

Dordrecht (n=10) 0 - 2 20% 2 20%

Den Haag (n=11) 0 - 7 64% 7 64%

Totaal (n=40) 1 2% 16 36% 17 43%

 
In 33 dossiers (73%) is aangegeven dat de minderjarige en de ouders bereid zijn hun  
medewerking aan het onderzoek te verlenen. 
 

Tabel 4.17e Cliënt/ouders zijn bereid medewerking te verlenen aan het onderzoek (Richtlijnen en 
format Landelijk Kader) 
 Aangegeven in 

aanvraag 

Aangegeven op apart 

formulier in dossier 

Totaal 

Utrecht (n=12) 11 92% 0 - 11 92%

Rotterdam (n=12) 3 25% 5 42% 8 67%

Dordrecht (n=10) 3 30% 2 20% 5 50%

Den Haag (n=11) 6 55% 4 36% 10 91%

Totaal (n=45) 23 52% 10 22% 33 73%

 
Eisen conform het nieuwe Landelijke Kader 
Het nieuwe format Landelijk Kader schrijft voor dat in de aanvraag niet alleen moet worden 
vermeld dat diegenen die het gezag over het kind hebben akkoord gaan met de aanvraag en 
kennis hebben genomen van de vraagstelling, maar ook dat zij kennis hebben genomen van de 
rechten van de cliënt en de bijlagen die aan de uitvoerder van het onderzoek zijn verstuurd. 
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In 80% van de dossiers is aangegeven dat de gezagdrager(s) kennis hebben genomen van de 
gestelde vragen. 
 
Tabel 4.17f Wettelijk Gezagdrager(s) hebben kennis genomen van de vraagstelling  
 Aangegeven in 

aanvraag 

Aangegeven op apart 

formulier in dossier 

Totaal 

Utrecht (n=12) 11 92% 0 - 11 92%

Rotterdam (n=12) 8 67% 1 8% 9 75%

Dordrecht (n=10) 8 80% 1 10% 9 90%

Den Haag (n=11) 7 64% 0 - 7 64%

Totaal (n=45) 34 76% 2 4% 36 80%

 
In 60% van de dossiers is vermeld dat de gezagdragers kennis hebben genomen van de 
rechten van de cliënt. 
 

Tabel 4.17g Wettelijk Gezagdrager(s) hebben kennis genomen van de rechten van de cliënt  
 Aangegeven in 

aanvraag 

Aangegeven op apart 

formulier in dossier 

Totaal 

Utrecht (n=11) 1 9% 6 55% 7 64%

Rotterdam (n=12) 2 17% 1 8% 3 25%

Dordrecht (n=9) 2 22% 6 67% 8 89%

Den Haag (n=11) 1 9% 7 64% 8 73%

Totaal (n=43) 6 14% 20 47% 26 60%

 
Uit bijna 60% van de onderzochte dossiers blijkt dat de ouders/gezagdragers op de hoogte zijn 
van de documenten die de aanvrager als bijlage aan de rapporteur heeft opgestuurd. 
 

Tabel 4.17h Wettelijk Gezagdrager(s) hebben kennis genomen van de verstuurde bijlagen  
 Aangegeven in 

aanvraag 

Aangegeven op apart 

formulier in dossier 

Totaal 

Utrecht (n=12) 11 92% 0 0% 11 92%

Rotterdam (n=12) 4 33% 1 8% 5 42%

Dordrecht (n=10) 4 40% 2 20% 6 60%

Den Haag (n=11) 4 36% 0 0% 4 36%

Totaal (n=45) 23 51% 3 7% 26 58%

 
 
4.4.6 Civielrechtelijke Rapportage 
 
Naam, functie en organisatie rapporteur 
De naam van de rapporteur ontbreekt in maar één rapportage. De functie van de rapporteur is 
in 40% van de onderzochte dossiers niet vermeld. Het gaat hier vooral om rapportages van 
FORA. Cliënten van FORA krijgen voor aanvang van het onderzoek een folder waarin vermeld 
staat dat alle onderzoekers bij FORA orthopedagoog, psycholoog of psychiater zijn. Slechts in 
één dossier is vermeld dat de rapporteur in het bezit is van de GZ-registratie.  
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De organisatie waar de rapporteur voor werkt wordt in elke rapportage genoemd. 
 
Opbouw rapportage 
Ruim driekwart van de onderzochte rapportages heeft een inhoudsopgave. Van de onder-
zoeken die uit meerdere deelrapportages bestaan, heeft iets minder dan de helft een 
samenvatting per deelrapportage; iets minder dan de helft heeft een afsluitende samenvatting. 
In Rotterdam komt een dergelijke samenvatting het meest voor: in zeven van de elf rapportages 
uit de steekproef is dit het geval. In Den Haag gebeurt dit het minst: twee van de elf onder-
zoeken bevatten een eindsamenvatting. In vrijwel alle rapportages wordt aan het begin een 
probleemanalyse gegeven: de aanleiding van het onderzoek en een korte schets van de situatie 
thuis en op school. In vier rapportages ontbreekt een dergelijke inleiding en wordt direct 
begonnen met gesprekken en tests. 
 
Geraadpleegde stukken 
In driekwart van de rapportages wordt een aparte opsomming gegeven van de geraadpleegde 
stukken die door de opdrachtgever zijn meegestuurd met de aanvraag, in tien procent worden 
de geraadpleegde stukken in de lopende tekst genoemd en in de overige zes rapportages wordt 
niet vermeld uit welke stukken informatie afkomstig is. 
Een beschrijving van de inhoud van de geraadpleegde stukken is in alle arrondissementen 
ongeveer even vaak te vinden, in totaal in 39 van de 43 (91%) dossiers. 
 
Gesprekken 
De data waarop gesprekken zijn gevoerd, worden in de meeste rapportages vermeld; slechts in 
drie rapportages wordt niet aangegeven wanneer de gesprekken hebben plaatsgevonden. De 
locatie van de gesprekken wordt in 11% (5 op 45) van de onderzoeken aangegeven.  
 
In één dossier waren ook de tijdstippen van de gesprekken genoteerd. In de helft van de 
onderzoeken wordt naast een vaak uitgebreide beschrijving van de inhoud van de gesprekken 
ook een samenvatting of een samenvattende indruk van de gesprekken gegeven. In elk 
arrondissement gebeurt dit ongeveer even vaak. 
 
Tests 
In het merendeel van de persoonlijkheidsonderzoeken wordt gebruik gemaakt van 
psychologische tests: in 40 van de 45 rapportages uit de steekproef. Meestal worden de 
gebruikte tests vooraf apart genoemd en een enkele keer worden de afgenomen tests in de 
lopende tekst bij de bespreking van de testresultaten genoemd: respectievelijk in 37 (93%) en in 
twee (5%) onderzochte rapportages. In één rapportage worden wel de testresultaten 
besproken, maar niet genoemd uit welke tests deze resultaten afkomstig zijn. In driekwart van 
de rapportages worden de tests onder een apart kopje besproken, een samenvatting van de 
testresultaten is er in één op de drie onderzoeken. In tweederde van de dossiers zijn de ruwe 
testresultaten opgenomen. Dit betreft meestal de dossiers die bij de uitvoerders bekeken zijn.  
 
De dossiers van FORA bevatten allemaal een bijlage ruwe testresultaten, de dossiers van de 
andere uitvoerders meestal niet. Ruwe testresultaten worden over het algemeen niet 
meegestuurd aan de opdrachtgever: geen van de dossiers die bij opdrachtgevers zijn bekeken 
bevatte ruwe testresultaten. 
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Beantwoording vraagstelling 
Van alle vragen wordt 93% beantwoord. Wanneer een vraag niet is beantwoordt, is hier in de 
helft van de gevallen een reden voor gegeven. Vaak gaat het om vragen over één van de 
opvoeders die niet is beantwoord omdat een interactie-observatie met de betreffende opvoeder 
niet is doorgegaan, of omdat de opvoeder helemaal niet gesproken is. 
Bij onderzoeken met meerdere deelrapportages zijn de vragen vrijwel altijd voor alle 
deelrapportages gezamenlijk beantwoord. Enige uitzondering is een onderzoek uit Utrecht waar 
psycholoog en psychiater de vragen ieder apart beantwoorden. 
 
Tabel 4.18 (Herhaling) vraagstelling en beantwoording vraagstelling 
 Gemiddeld % vragen herhaald Gemiddeld % vragen beantwoord 

Utrecht (n=133) 131 98% 131 98% 

Rotterdam (n=133) 122 92% 128 96% 

Dordrecht (n=88) 83 94% 83 94% 

Den Haag (n=153) 147 96% 129 84% 

Totaal (n=507) 483 95% 471 93% 

 
Advies 
Advies over wat er met de minderjarige moet gebeuren wordt in meer dan 80% van de 
rapportages gegeven. Per arrondissement zijn de cijfers: Utrecht 83%, Rotterdam 90%, 
Dordrecht 80% en Den Haag 100%. Het advies bestaat meestal uit een opsomming van voor- 
en nadelen van OTS’en, uithuisplaatsingen en beslissingen omtrent omgang en gezag of uit het 
noemen van een vorm van behandeling die de minderjarige kan volgen. 
 
Tijdigheid 
Tijdens het dossieronderzoek is gekeken naar data van verschillende stadia in het 
onderzoeksproces om te kunnen vaststellen waar eventuele knelpunten in de doorstroming 
liggen. Er is gekeken naar data van aanvraag, binnenkomst bij het onderzoeksbureau, 
binnenkomst bij de rapporteur, start van het onderzoek en naar de datum van de verzending 
van het onderzoek naar de opdrachtgever. In de meeste dossiers zijn deze gegevens niet 
allemaal aanwezig. De gemiddelde doorlooptijd bij 42 dossiers is 27 weken. De gemiddelde 
feitelijke onderzoeksduur is 17 weken. 
 
Tabel 4.19a Doorloopsnelheid onderzoeken per arrondissement 
 Gemiddeld aantal weken tussen 

start onderzoek en verzending 

naar opdrachtgever  

Gemiddeld aantal weken van 

aanvraag tot verzending (totale 

doorlooptijd)  

Utrecht  11 (n=12) 22 (n=12) 

Rotterdam  17 (n=10) 32 (n=11) 

Dordrecht   19 (n=9) 26 (n=10) 

Den Haag  21 (n=11) 30 (n=9) 

Totaal  17 (n=42) 27 (n=42) 
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Gemiddeld verstrijken er dus 10 weken vanaf de verzending van de onderzoeksaanvraag tot 
aan de start van het onderzoek, uiteenlopend van vier tot 38 weken. In 28 dossiers zijn hier 
nadere gegevens over te vinden. Daaruit blijkt dat de tijd tussen verzending van de aanvraag en 
de binnenkomst bij de uitvoerder varieert van 3 dagen (een onderzoek uit Dordrecht) tot maar 
liefst 70 dagen (een onderzoek uit Rotterdam). Met name bij onderzoeken die via de Raad 
lopen is de periode tussen verzending van de aanvraag en de binnenkomst bij het externe 
onderzoeksbureau lang: gemiddeld 8 weken. Waarschijnlijk is in deze periode het 
Raadsonderzoek uitgevoerd en is na afloop daarvan besloten dat er ook extern onderzoek 
aangevraagd zal worden. 
In tabel 4.19b zijn de doorlooptijden uitgesplitst voor beschermingszaken, gezag- en 
omgangszaken en overige zaken. De totale gemiddelde doorlooptijd van gezag- en 
omgangszaken (35 weken) is tien weken langer dan van beschermingszaken (25 weken). Dit 
komt niet alleen omdat de uitvoering van het onderzoek acht weken langer vergt (21 versus 13), 
maar ook omdat in dit soort zaken vaker eerst Raadsonderzoek wordt gedaan. 
 
Tabel 4.19b Doorloopsnelheid per type onderzoek 
 Aantal weken tussen start 

onderzoek en verzending 

naar opdrachtgever  

Aantal weken van aanvraag 

tot verzending (Totale 

doorlooptijd)  

Bescherming  13   (n=19) 25   (n=19) 

Gezag & Omgang  21   (n=14) 35   (n=14) 

Overig  17    (n= 9) 22    (n= 9) 

Totaal  17   (n=42) 27   (n=42) 

 
Bespreking rapportage met minderjarige en ouders 
Wanneer de onderzochte minderjarige jonger is dan twaalf jaar, is de onderzoeker niet verplicht 
de rapportage met het kind te bespreken. Dit is het geval in vierentwintig onderzoeken uit de 
steekproef. In nog eens twee rapportages is de minderjarige zelf niet onderzocht. De overige 
achttien onderzoeken in de steekproef zijn meestal met de jongere besproken.  
 
In 14 rapportages (32%) is aangegeven dat het onderzoek is besproken met de minderjarige, in 
3 rapportages (7%) is aangegeven dat het onderzoek niet is besproken met de minderjarige 
omdat de minderjarige niet inging op een uitnodiging voor de bespreking of om een andere 
reden en in één dossier is vermeld of het al dan niet met de minderjarige besproken is. In tabel 
4.20a staan de onderzoeken waarin de minderjarige ouder dan 12 jaar is en zelf onderzocht is. 
 
Tabel 4.20a Bespreking rapportage met minderjarige > 12 jr. 
 Besproken met minderjarige 

Utrecht (n=4) 4 100% 

Rotterdam (n=5) 4 80% 

Dordrecht (n=3) 3 100% 

Den Haag (n=6) 3 50% 

Totaal (n=18) 14 78% 
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In de meeste rapportages staat niet expliciet aangegeven wie is belast met het gezag over het 
kind. Daarom is bekeken of de rapportage is besproken met in ieder geval één van de ouders. 
In totaal zijn 23 onderzoeken besproken met beide ouders, 10 alleen met moeder en 4 alleen 
met vader. In het onderzoek kwam geen kind voor over wie een voogd het wettelijk gezag heeft. 
In één onderzoek is aangegeven dat de rapportage is besproken met een gezinsvoogd. 
  
Tabel 4.20b Bespreking met ouders per arrondissement 
 Besproken met een of beide ouders 

Utrecht (n=12) 10   83% 

Rotterdam (n=11)   7   64% 

Dordrecht(n=10) 10 100% 

Den Haag (n=10) 10 100% 

Totaal (n=43) 37   86% 

 
Tabel 4.20c Bespreking met ouders per type onderzoek 
 Besproken met een of beide ouders 

Beschermingszaken (n=19) 15   79% 

Scheiding en omgang (n=15) 14   93% 

Overig (n=9)   8   89% 

Totaal (n=43) 37   86% 

 
 
4.4.7  Samenvattend 
 
In het dossieronderzoek zijn 45 civielrechtelijke dossiers geanalyseerd. Ze zijn onderzocht op 
een groot aantal aspecten met betrekking tot: 
- de aanvraag: de onderbouwing van de noodzaak van extern onderzoek en de keuze voor het 

soort onderzoek, gebruik van standaard vraagstelling en toestemming van de ouders; 
- de rapportage: het noemen en beschrijven van geraadpleegde stukken, gesprekken en tests 

en gebruik van samenvattingen; 
- de rapporteur: vermelding GZ-registratie; 
- de onderzoeksvragen: herhaling van de vragen uit de aanvraag en beantwoording van de 

vragen; 
- het advies: het geven van advies en het beschrijven van de praktische haalbaarheid daarvan; 
- de bespreking rapportage met minderjarige en ouders; 
- tijdigheid: aantal weken van aanvraag tot verzending naar aanvrager. 
 
Verschillende aspecten zijn in een ruime meerderheid (> 75 %) van de dossiers terug te vinden. 
Dit betreft : de aanwezigheid van de aanvraag, de benoeming van de noodzaak van het 
onderzoek, duidelijkheid over wie de onderzoeksvragen stelt, akkoordverklaring van de ouders 
met het onderzoek en de vraagstellingen, beschrijving van de inhoud van de geraadpleegde 
stukken, bespreking van de testresultaten in een aparte paragraaf, herhaling van de vragen in 
de beantwoording, de beantwoording zelf, een concreet advies en de bespreking van het 
onderzoek met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers. 
Een aantal andere aspecten is in een minderheid van de dossiers (<40%) terug te vinden. Het 
betreft: de vermelding van al of geen GZ-registratie van de rapporteur, de samenvatting van de 
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testresultaten, de toelichting bij het advies over de praktische haalbaarheid van het advies en 
de bespreking van de rapportage met de minderjarige. 
 
Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht: 
 
Tabel 4.21 Overzichtstabel dossier-onderzoek 
Aspecten dossier-onderzoek N Ja, aantal Ja, percentage 

Aanvraag aanwezig 

Noodzaak onderzoek genoemd  

Soort onderzoek genoemd in aanvraag 

Gebruik van standaard-vraagstelling 

Duidelijk wie vragensteller is 

45

40

40

44

44

40

32

24

19

41

89% 

80% 

60% 

43% 

93% 

Ouders akkoord met aanvraag 

Ouders akkoord met vraagstelling 

Ouders bereid mee te werken 

Ouders akkoord met keuze rapporteur 

Ouders geven toestemming informanten 

Ouders op de hoogte van vraagstelling 

Ouders op de hoogte van rechten cliënt 

Ouders op de hoogte meegestuurde bijlagen 

45

45

45

45

40

45

43

45

41

34

33

17

17

36

26

26

91% 

76% 

73% 

38% 

43% 

80% 

60% 

58% 

Vermelding van GZ-registratie rapporteur 38 rapporteurs 1 3% 

Eindsamenvatting in rapportage 

Samenvatting per deelrapportage 

43

12

19

5

44% 

42% 

Inhoud geraadpleegde stukken beschreven 43 39 91% 

Testresultaten in apart stukje besproken 

Samenvatting testresultaten 

Ruwe testresultaten in dossier 

40

40

40

32

13

27

80% 

33% 

67% 

Herhaling vragen in antwoord 

Beantwoording vragen 

507 vragen

507 vragen

483

471

95% 

93% 

Concreet advies gegeven 

Toelichting praktische haalbaarheid advies 

43

42

38

9

88% 

21% 

Bespreking met minderjarige 

Bespreking met ouders/wettelijk gezagsdrager

44

43

14

37

32% 

86% 

Gemiddelde doorlooptijd in weken 42 nvt 27 weken 
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Hoofdstuk 5  Samenvatting en Conclusies  
 
 
Inleiding 
 
In dit slothoofdstuk geven wij een samenvatting van de bevindingen uit de nulmeting. 
In de eerste paragraaf geven we kort de aanleiding tot en de inhoud van de nulmeting weer. 
De tweede paragraaf betreft de forensische diagnostiek voor jeugdigen in het strafrechtelijk 
kader. Eerst presenteren we een globale samenvatting. Daarna gaan we in op de situatie per 
arrondissement. Daarin staat de huidige afstand tot de in het landelijke kader geschetste 
situatie centraal. We focussen daarbij op drie centrale elementen: het huidige gebruik van 
formats, de huidige onderscheiding in rollen van de ketenpartners (indicatie/advies, 
bemiddeling, uitvoering en toetsing) en de huidige tijdigheid en bruikbaarheid van de 
rapportages. Daarna geven we de knelpunten aan die de arrondissementen eind 2003 
constateren in relatie tot de invoering van het landelijk kader. De paragraaf eindigt met een 
‘overall-overzicht’ van de belangrijkste knelpunten. De derde paragraaf gaat op soortgelijke 
wijze in op de forensische diagnostiek in civielrechtelijk kader. 
 
 
5.1  Achtergrond 
 
Behandeldiagnostiek of zorgdiagnostiek is diagnostiek die de behandelaar dient inzake het 
starten of indiceren van zorg. Forensische diagnostiek is diagnostiek ten behoeve van een 
justitiële beslissing, diagnostiek waarvan de uitkomst op de een of andere manier ter toetsing 
van een rechtelijke instantie kan komen. Bekende voorbeelden van forensische diagnostiek 
voor jeugdigen zijn het persoonlijkheidsonderzoek (p.o.) in het jeugdstrafrecht en het civiele 
onderzoek met betrekking tot de noodzaak van een uithuisplaatsing.  
Al jaren worden knelpunten bij het forensische onderzoek geconstateerd. In 2002 is het landelijk 
kader Forensische Diagnostiek in de Jeugdzorg verschenen met voorstellen voor een 
verbetering van de forensische praktijk. Formats en handreikingen voor de vaststelling van de 
noodzaak van onderzoek, het soort onderzoek, alsmede de onderzoeksrapportages maken een 
belangrijk deel uit van het landelijk kader. In de organisatiestructuur van de toekomstige 
forensische diagnostiek krijgt de Forensisch Psychiatrische Dienst (FPD) een centrale rol 
toebedeeld inzake de advisering/indicatie, de bemiddeling, de toetsing en de opleiding van 
forensische rapporteurs. 
 
Vanaf januari 2004 zijn de arrondissementen Rotterdam, Dordrecht, Utrecht en Den Haag 
gestart met de invoering van het landelijke kader. Om later te kunnen beoordelen wat de 
ontwikkelingen zijn sinds de invoering van het landelijke kader, hebben wij in deze vier 
arrondissementen een nulmeting uitgevoerd inzake de forensische ‘situatie’ per eind 2003. 
Deze nulmeting betreft de volgende aspecten: de aantallen forensisch onderzoek, de kosten 
van forensisch onderzoek, de praktijk bij aanvraag en uitvoering van forensisch onderzoek en 
de inhoud en kwaliteit van de dossiers van forensisch onderzochte jeugdigen. 
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Voor de aantallen en kosten hebben wij gegevens aan aanvragers en uitvoerders van 
onderzoek gevraagd, voor de forensische praktijk hebben wij per arrondissement een 
groepsinterview met de forensische partners gehouden en voor de inhoud van de dossiers 
hebben wij een analyse van 101 dossiers gemaakt (circa 25 per arrondissement; 56 
strafdossiers en 45 civiele dossiers). 
 
 
5.2  Forensische Diagnostiek in het jeugdstrafrecht 
 

5.2.1  Algemeen overzicht  
 
Aanvragers van onderzoek zijn Openbaar Ministerie (OM) en de Zittende Magistratuur (ZM).  
De Raad voor de Kinderbescherming is adviserend, maar kan ook ambtshalve een onderzoek 
aanvragen16. Die rol roept de vraag op of, en zo ja welke onderzoeksvragen de Raad kan 
toevoegen aan het strafrechtelijke persoonlijkheidsonderzoek. Uitvoerders van onderzoek zijn 
met name FORA, het Haags Ambulatorium, het Ambulatorium Zetten en Teylingereind 
(residentiële groepsobservaties). De FPD bemiddelt in enkele arrondissementen 
jeugdforensisch onderzoek in strafzaken. 
 
De registratie van aanvragers en uitvoerders is niet identiek. Toch is een redelijk betrouwbaar 
beeld te schetsen: In Rotterdam betreft het jaarlijks circa 220 onderzoeken, in Den Haag circa 
180, In Utrecht ongeveer 90 en in Dordrecht ongeveer 50.  
De uren en kosten die bij FORA en bij onderzoeken via de FPD met de uitvoering van het 
onderzoek zijn gemoeid, lopen iets uiteen. Met een strafrechtelijk forensisch onderzoek is 
gemiddeld 25 tot 30 uur gemoeid tegen een uurtarief van circa € 60 tot € 65. Dat betekent dat 
een gemiddeld strafrechtelijk forensisch onderzoek € 1600 tot € 2000 kost. 
 
Iedere aanvrager maakt zijn eigen afweging inzake de noodzaak van onderzoek. Men zegt bij 
die beslissing behoefte te hebben aan meer psychiatrische deskundigheid. Alle aanvragers 
hanteren eigen standaardvraagstellingen voor onderzoek en doen zelf de matching met een 
onderzoeksbureau. In de uitvoering van onderzoek is de tijdigheid van rapportages een groot 
probleem. Aanvragers en uitvoerders hebben over die tijdigheid regelmatig een verschillende 
perceptie: de uitvoerders zijn van mening dat zij hun rapportages meestal op tijd afgerond 
hebben, terwijl met name ZM stelt dat zittingen regelmatig aangehouden moeten worden omdat 
de rapportage nog ontbreekt. Uit het dossieronderzoek blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd van 
een strafrechtelijk forensisch (van verzending aanvraag tot verzending rapportage) 12 weken 
bedraagt. De helft van die termijn verstrijkt voor de daadwerkelijke aanvang van het onderzoek. 
Andere knelpunten in de uitvoeringspraktijk zijn: een beperkte onderzoekscapaciteit en 
(opnieuw) een gebrek aan voldoende beschikbare psychiatrische deskundigheid bij de 
uitvoering van het onderzoek. 
In drie van de vier arrondissementen vinden de aanvragers de kwaliteit van de rapportages in 
het algemeen goed. Toch worden onafhankelijke kwaliteitstoetsing en -borging als één van de 
gewenste winstpunten genoemd. Uit het dossieronderzoek blijkt dat enkele inhoudelijke 
aspecten uit het landelijk kader in minder dan 40% van de dossiers terug te vinden zijn. 

                                                      
16 De Raad vordert ambtshalve een onderzoek wanneer hij extra vraagstellingen (vaak van pedagogische aard) 
beantwoord wil zien die niet in de p.o- vraagstellingen staan opgenomen. 
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Dat betreft: de verantwoording van de noodzaak van onderzoek en van het soort onderzoek, de 
bespreking van de aanvraag met de ouders, de vermelding van een Gezondheidszorg (GZ) -
registratie van de rapporteur, een samenvatting van de testresultaten en de praktische 
haalbaarheid van het advies. 
 
In alle arrondissementen staat men in het algemeen positief tegenover de inhoud van het 
landelijke kader. De huidige afstand tot de daarin geschetste situatie is echter overal nog 
aanzienlijk, met name wat betreft de beoordeling van de doelmatigheid van een onderzoek, de 
centrale rol van de FPD (in geen van de arrondissementen is nu sprake van een indicatie-
overleg) en de externe kwaliteitstoetsing van de rapportages. De ketenpartners formuleren in dit 
verband de volgende winstpunten voor de komende periode: meer helderheid in de noodzaak 
van (psychiatrisch) onderzoek, grotere onderzoekscapaciteit, kwaliteitstoetsing en kortere 
doorlooptijden. Daarnaast noemt men regelmatig duidelijkheid over de reikwijdte van de 
onderzoeksvragen (al of geen pedagogisch gerichte onderzoeksvragen) en een toename van 
de bruikbaarheid en kwaliteit van de rapportages. 
 
 

5.2.2 Samenvatting per arrondissement 
 
Arrondissement Rotterdam 
In Rotterdam is het OM de formele beslisser bij het aanvragen van forensisch onderzoek. Het 
OM gebruikt nu geen format om de noodzaak voor forensisch onderzoek af te wegen. 
Het OM vraagt meestal zelf rechtstreeks onderzoek aan bij een onderzoeksbureau. Soms wordt 
daarvoor de Raad ingeschakeld. FORA voert circa 50% van de onderzoeken uit, de overige 
50% wordt aangemeld bij de FPD die vervolgens bemiddelt naar uitvoerders.  
Het OM gebruikt een standaard-vragenlijst die in samenwerking met FORA is vastgesteld. 
Er is nog geen sprake van een indicatie-overleg van de ketenpartners om in gezamenlijk 
overleg de noodzaak tot onderzoek, het soort onderzoek en de soort vraagsteling vast te 
stellen.  
De huidige tijdigheid van de rapportages (het dossieronderzoek laat een gemiddelde van 13 
weken zien) is met name voor het ZM een zorgpunt. Toetsing van de kwaliteit van de 
rapportages gebeurt nu alleen door de aanvrager van onderzoek. Over die kwaliteit zijn alle 
partijen (redelijk) tevreden. Kritische kantekening daarbij is de bruikbaarheid van het gegeven 
advies. Men ziet duidelijke voordelen in de invoering van het landelijke kader en de rol die 
daarin aan de FPD wordt toebedeeld. Tegelijkertijd is men beducht voor een mogelijke 
bureaucratisering. 
 
Arrondissement Dordrecht 
In Dordrecht is het ZM de aanvrager van strafrechtelijk forensisch onderzoek. Die onderzoeken 
worden rechtstreeks bij de FPD aangemeld. ZM gebruikt geen format voor de afweging van de 
noodzaak van onderzoek. ZM hanteert een eigen vragenlijst die casusspecifieke vragen kan 
bevatten. Ook hier bestaat nog geen gezamenlijk indicatie-overleg van de ketenpartners. 
De tijdigheid van de rapportages (gemiddeld 10 weken) is volgens de Raad een groot knelpunt. 
De Raad spreekt in dit verband over een termijn van vier maanden bij sommige onderzoeken. 
Over de kwaliteit van de huidige rapportages is men in het algemeen tevreden. 
Groot knelpunt dat men signaleert is de (beperkte) onderzoekscapaciteit. 
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Arrondissement Utrecht 
Ook in Utrecht is het ZM bijna altijd de aanvrager van forensisch onderzoek. Om in complexe 
zaken de noodzaak daartoe af te wegen hanteert de rechter-commissaris (RC) een eigen 
beslisboom die in samenwerking met de FPD is opgesteld. Voor de vaststelling van de 
onderzoeksvragen gebruikt de RC een format dat in het verleden door een landelijke werkgroep 
is opgesteld.  
De RC matcht in principe zelf de onderzoeksvraag met een onderzoeksbureau; in complexe 
zaken doet zij dat via de FPD. Uitvoerders zijn hoofdzakelijk FORA en de FPD (als 
bemiddelaar). In Utrecht bestaat nog geen indicatie-overleg.  
De tijdigheid van de rapportages (gemiddeld 13 weken volgens het dossieronderzoek) is voor 
alle partijen een belangrijk aandachtspunt; de kwaliteit van de rapportages is wisselend volgens 
enkele respondenten.  
In het licht van het landelijke kader is op dit moment de reikwijdte van de vraagstellingen in het 
p.o. een onduidelijk aspect. Dat betreft met name de rol van de Raad in verband met (het 
toevoegen van) zorgvragen in het persoonlijkheidsonderzoek. 
 
Arrondissement Den Haag 
In Den Haag is het OM de aanvrager van forensisch onderzoek. Het OM hanteert geen format 
voor de afweging van de noodzaak van dergelijk onderzoek; wel gebruikt het OM een 
standaardvragenlijst. FORA voert de meeste onderzoeken uit, daarnaast speelt ook het Haags 
Ambulatorium een rol. Voor de matching hebben zij een gezamenlijk aanmeldingspunt ingericht,  
van waaruit de logistieke toedeling van de aangevraagde onderzoeken plaats vindt. Inhoudelijk 
indicatie-overleg vindt nog niet plaats. 
Ook in Den Haag is de tijdigheid van rapportages (dossieronderzoek: gemiddeld 12 weken) een 
belangrijk punt van aandacht. Over de huidige kwaliteit van de rapportages is men in het 
algemeen tevreden, maar net zoals in Rotterdam maakt men soms een voorbehoud voor wat 
betreft de bruikbaarheid van het advies. 
In verband met het toekomstige landelijke kader moet er volgens de ketenpartners vooral 
(meer) duidelijkheid komen in het onderscheid tussen persoonlijkheidsonderzoek en 
milieuonderzoek waar het onderzoeksvragen met betrekking tot de ouders/wettelijk 
vertegenwoordigers van de minderjarige betreft. 
 

5.2.3 Knelpunten en aanbevelingen 
 
De belangrijkste knelpunten die in de arrondissementen naar voren komen, zijn: 
 
- de soort vragen die in een strafrechtelijk p.o. aan de orde kunnen komen (met name vragen 

met een pedagogische invalshoek); 
- het onderscheid persoonlijkheidsonderzoek en milieu-onderzoek voor wat betreft de rol van 

de ouders; 
- meer in het algemeen: de exacte rol van de Raad als adviserende instantie, instantie die 

vragen kan toevoegen en instantie die ambtshalve onderzoek kan vorderen; 
- het gebrek aan psychiatrische expertise zowel bij de beslissing of onderzoek noodzakelijk is 

als bij de uitvoering van onderzoek; 
- de inzet/plaats van de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) bij  (observatie-)onderzoek; 
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- de beschikbare onderzoekscapaciteit; 
- de tijdigheid van rapportages. 
 
 
5.3 Forensische Diagnostiek voor Jeugdigen in het civiele recht. 
 

5.3.1 Algemeen overzicht 
 
Jeugdforensische diagnostiek in civielrechtelijke zaken betreft beslissingsgericht onderzoek 
inzake beschermingszaken en gezags- en omgangszaken. Aanvragers van onderzoek zijn ZM, 
Raad en Bureau Jeugdzorg/ gezinsvoogdij-instelling (BJZ/GVI). Het ZM vraagt zelden zelf direct 
onderzoek aan, maar schakelt vaak de Raad in als zij onderzoek wil laten uitvoeren. De 
uitvoerders zijn dezelfde als bij het strafrechtelijk onderzoek. De FPD speelt nog nauwelijks een 
rol bij de civiele forensische diagnostiek. 
Het onderscheid tussen forensische diagnostiek en behandeldiagnostiek is op civielrechtelijk 
gebied moeilijker te hanteren dan op strafrechtelijk gebied. Extra complicaties treden op 
wanneer bijvoorbeeld een OTS-jeugdige in het strafcircuit uit huis geplaatst wordt: is onderzoek 
inzake die uithuisplaatsing forensisch onderzoek en zo ja, strafrechtelijk of civielrechtelijk? 
De aanvragers maken hierin hun eigen keuze. De definitie van forensische diagnostiek 
(diagnostiek waarvan de uitkomst ter toetsing van een rechtelijke instantie kan komen) lijkt 
daarvoor ook ruimte te bieden. Het aantal forensische onderzoeken dat wij in dit onderzoek 
vinden, betreft dan ook het aantal externe onderzoeken dat ‘forensische onderzoeksbureaus’ 
voor aanvragers hebben uitgevoerd, niet het aantal onderzoeken dat volgens de definitie van 
het landelijk kader als forensisch bestempeld kan worden. Uit het dossieronderzoek blijkt dat 
het bij 10 van de 45 dossiers (circa 20%) discutabel is of het beslissingsgerichte diagnostiek 
betreft. 
De aantallen onderzoeken die aanvragers en uitvoerders opgeven zijn onderling slecht 
vergelijkbaar. Een schatting leidt tot de volgende aantallen: Rotterdam kent jaarlijks circa 200 
onderzoeken, Den Haag circa 150, Utrecht circa 75 en Dordrecht ongeveer 30. 
Die slechte onderlinge vergelijkbaarheid geldt in nog sterker mate voor de kosten die met het 
onderzoek gemoeid zijn. Belangrijke variabelen zijn de grootte van het cliëntsysteem (aantal 
kinderen en aantal ouders), het soort onderzoek (psychologisch onderzoek, psychiatrisch 
onderzoek, multidisciplinair onderzoek, triple-onderzoek) en de vanwege de complexiteit van 
het onderzoek benodigde uren voor onderzoek. De financiële gegevens die wij verkregen 
hebben zijn lang niet altijd transparant met betrekking tot deze punten. Bovendien lopen de 
uurtarieven van de onderzoekbureaus uiteen van € 60 tot € 77. Een gemiddelde 
onderzoeksprijs is dan ook nauwelijks vast te stellen. 
 
Alle partners zijn voorstander van het doelmatiger aanvragen van onderzoek. Het gewenste 
soort onderzoek staat in iets meer dan de helft van de dossiers vermeld. 
Standaardvraagstellingen zijn in minstens 50% van de dossiers gebruikt; het werkelijke aantal 
ligt waarschijnlijk hoger, maar is in de dossiers niet altijd als zodanig herkenbaar. De 
uitvoerders vinden het aantal vragen nogal eens aan de hoge kant. De aanvragers doen ieder 
individueel de matching met een onderzoeksbureau. Bij velen bestaat zorg over het ontbreken 
van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)  die met haar (psychiatrische) expertise een 
belangrijke rol kan/moet spelen. 
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Civielrechtelijk forensisch onderzoek is vaak complex, het is klachtgevoelig en het is deels 
afhankelijk van de medewerking van de ouders. Dat, gevoegd bij het feit dat er soms veel tijd  
gemoeid is met overleg over de onderzoeksofferte, maakt dat de tijdigheid van de rapportages 
in alle arrondissementen zorgen baart, vooral als het gezags- en omgangszaken betreft.  
Uit het dossieronderzoek blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd van een onderzoek (van 
verzending van de aanvraag tot verzending van de rapportage) in een beschermingszaak 25 
weken is en in een gezags- en omgangszaak 35 weken. Net als bij strafrechtelijk onderzoek 
verstrijkt circa de helft van die termijn voor de daadwerkelijke aanvang van het onderzoek. 
 
De aanvragers vinden de kwaliteit van de rapportages in drie van de vier arrondissementen in 
het algemeen goed. Toch achten zij, net als de uitvoerders, een kwaliteitstoets zinvol. 
Discussiepunt daarbij is of een rapportage alleen bouwstenen voor een beslissing moet 
bevatten (de opvatting van de uitvoerders) of dat het ook een concreet advies moet behelzen 
(de opvatting van ZM). Terugkoppeling van de rapportage met de aanvrager vindt nu nergens 
plaats, terwijl men dat wel wenselijk vindt. 
 
De afstand tot de in het landelijk kader geschetste situatie is al met al groter dan bij forensisch 
onderzoek in strafrechtelijk kader. Met betrekking tot een kwaliteitstoets, snellere 
doorlooptijden, meer toegankelijke psychiatrische deskundigheid en een helder onderscheid 
tussen behandeldiagnostiek en beslissingsdiagnostiek verwacht men een positieve bijdrage van 
een centrale rol van de FPD, conform het landelijk kader. Tegelijkertijd wijst men daarbij op het 
gevaar van toenemende bureaucratisering. 
 
 

5.3.2  Samenvatting per arrondissement 
 
Arrondissement Rotterdam 
Aanvragers van onderzoek zijn voornamelijk BJZ/GVI en in mindere mate de Raad. De Raad 
vraagt af en toe aan in opdracht van het ZM. Voor de noodzaak van onderzoek volgt BJZ/GVI 
een eigen interne routing’. Voor de vraagstelling gebruikt zij eigen vragenlijsten. Er bestaat 
geen gezamenlijk indicatie-overleg. 
De onderzoeken worden bijna allemaal uitgevoerd door FORA. De tijdigheid van de 
rapportages (gemiddelde doorlooptijd volgens dossieronderzoek: 32 weken) is met name een 
probleem in gezags- en omgangszaken. De motivatie van de cliënt(en) is daarbij een 
belangrijke factor. Daarnaast maakt het grillige aanvraagpatroon het voor onderzoeksbureaus 
moeilijk de onderzoekscapaciteit aan de vraag aan te passen. 
Onduidelijkheid bestaat er over de gewenste inhoud van de rapportages: moeten die een 
advies/conclusie bevatten of uitsluitend bouwstenen voor de door een justitiële instantie te 
nemen beslissing? 
 
In relatie tot het landelijk kader forensische diagnostiek constateert BJZ/GVI een onduidelijkheid 
met betrekking tot het ‘forensische regime’ waar BJZ/GVI onder ressorteert als de bestaande 
richtlijnen voor extern onderzoek vervangen worden door het landelijke kader. Dat kader stelt 
immers dat het nog niet verplichtend is voor het bureau jeugdzorg/de gezinsvoogdij-instellingen.  
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Tweede onduidelijkheid betreft de reikwijdte van forensisch onderzoek: de huidige definitie 
(onderzoek dat ter toetsing van een rechtelijke instantie kan komen) is dermate breed dat al het 
externe onderzoek voor jeugdbeschermingspupillen er onder gerekend kan worden. Dat vormt 
volgens de BJZ/GVI een belemmering voor de participatie van de GGZ , omdat die van mening 
is dat diagnostiek in forensisch kader haaks staat op de arts-cliënt relatie op grond van de Wet 
op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). 
  
Arrondissement Dordrecht 
Ook hier is BJZ/GVI de grootste aanvrager van onderzoek. De Raad vraagt veel minder vaak 
onderzoek aan. BJZ/GVI gebruikt geen vast afwegingsschema voor de vaststelling van de 
noodzaak van onderzoek; De Raad bespreekt zulks in het interne multidisciplinair overleg. 
BJZ/GVI gebruiken eigen vragenlijsten voor het onderzoek. 
Ook in Dordrecht bestaat er nog een indicatie-overleg. 
FORA is hier de grootste uitvoerder van onderzoek. PPAB speelt een bescheiden rol. Net als in 
Rotterdam zijn de tijdigheid van de rapportages (met name in gezags-en omgangszaken; 
algemene gemiddelde doorlooptijd in dossieronderzoek: 26 weken ), alsmede de inhoud van de 
rapportages (bouwstenen voor een advies of een concreet advies) belangrijke knelpunten. 
 
Arrondissement Utrecht 
BJZ/GVI is de instantie die het vaakst onderzoek aanvraagt. Voor de afweging van de 
noodzaak van onderzoek gebruikt BJZ/GVI eigen criteria. Alle aanvragers gebruiken eigen 
standaardvraagstellingen, waarbij met name de BJZ/GVI regelmatig eigen casusspecifieke 
vragen toevoegt. Indicatie-overleg van de aanvragers van onderzoek bestaat nog niet. 
FORA en, in mindere mate, Ambulatorium Zetten zijn de uitvoerders van onderzoek. De 
tijdigheid van de rapportages (gemiddeld 22 weken) is met name in gezags- en omgangszaken 
een belangrijk aandachtspunt. Net als in de andere drie regio’s is ook hier discussie over de 
gewenste inhoud van de rapportages. 
In het licht van het landelijk kader heeft men behoefte aan een werkbaar onderscheid tussen 
zorgdiagnostiek en beslissingsdiagnostiek. Daarnaast noemt men het beperkte 
onderzoeksbudget en het ontbreken van GGZ-capaciteit een knelpunt. 
 
Arrondissement Den Haag 
BJZ/GVI en Raad (soms in opdracht van het ZM) zijn de grootste aanvragers. Beiden vragen 
extern onderzoek aan als het eigen, interne onderzoek nog vragen open laat. BJZ/GVI gebruikt 
een standaardvragenlijst die in overleg met FORA is opgesteld. De Raad gebruikt zijn eigen 
vragenlijsten. Indicatieoverleg bestaat er nog niet.  
De uitvoerders van onderzoek zijn met name FORA en, in beperkter mate, het Haags 
Ambulatorium. Ook hier is de tijdigheid van rapportages (gemiddeld 30 weken) in met name 
gezags-en omgangszaken een knelpunt. Dat geldt, net als in Rotterdam, ook voor de vraag of 
een rapportage bouwstenen of een advies moet bevatten: de onderzoeksbureaus pleiten voor 
uitsluitend bouwstenen, omdat zij naar hun idee anders op de stoel van de rechter plaats 
nemen. 
Voor invoering van het landelijk kader moet het onderscheid zorgdiagnostiek versus 
beslissingsdiagnostiek verhelderd worden. Tot slot wijst Den Haag, net als Rotterdam, op het 
gevaar van toenemende bureaucratisering bij de invoering van het landelijk kader. 
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5.3.3 Knelpunten 
 
De belangrijkste knelpunten zijn: 
 
- De reikwijdte van de definitie van forensische diagnostiek vanwege de omschrijving dat het 

onderzoek is dat “ ter toetsing van een justitiële instantie kan komen”. 
- In het verlengde daarvan: het onderscheid tussen zorgdiagnostiek en 

beslissingsdiagnostiek. 
- De onduidelijkheid wanneer de Raad zelf onderzoek kan/zal doen en wanneer de Raad 

besluit om extern onderzoek aan te vragen. 
- Tekort aan psychiatrische expertise en onvoldoende mogelijkheden om die expertise extern 

in te schakelen.  
- De ketensamenwerking die nog in de kinderschoenen staat. 
- Het beperkte onderzoeksbudget van aanvragers. 
- Onduidelijkheid over normering van uren die voor de verschillende soorten onderzoek 

beschikbaar/noodzakelijk zijn. 
- De vraag of een rapportage alleen bouwstenen voor de te nemen beslissing moet bevatten 

of ook duidelijke conclusie en adviezen over bijvoorbeeld plaatsingsmogelijkheden in een 
instelling. 

- De tijdigheid van de onderzoeksrapportages, met name wat betreft de gezags- en 
omgangszaken. 
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Bijlage 1 Overdrachtsdocument Vervolgmeting 
 
 
In een vervolgmeting kan vastgesteld worden welke ontwikkelingen de arrondissementen de 
komende periode doormaken op het gebied van de jeugdforensische diagnostiek. Daartoe 
kunnen de vragenlijsten uit de nulmeting opnieuw gehanteerd  worden. Op basis van de 
ervaringen in de nulmeting doen wij de onderstaande aanbevelingen ten aanzien van het 
gebruik van de checklist voor aspecten en kosten, de screeningslijsten voor de dossierinhoud 
en de agenda voor de groepsinterviews. 
 
Aspect 1 Aantallen en kosten 
     
Voor het aspect ‘aantallen en kosten’ is de lijst uit bijlage 2 gebruikt.  
Belangrijkste knelpunt is dat de cijfers die in de nulmeting bij BJZ/GVI verzameld zijn de 
onderzoeken betreffen die zij voor hun ots-pupillen bij een ‘ forensisch onderzoeksbureau’ 
hebben laten uitvoeren. Het is de vraag of dat allemaal forensisch onderzoek is volgens de 
definitie van het landelijk kader (het dossieronderzoek geeft aan dat twijfel daarover reëel is). 
Daarover kunnen de meningen verschillen, zeker nu de definitie uit het landelijk kader 
(diagnostiek die ter toetsing kan komen) ruimte biedt om veel extern onderzoek onder die 
definitie te scharen. Kortom: het is niet bekend hoeveel forensisch onderzoek er nu 
civielrechtelijk aangevraagd wordt. 
Daarnaast is de registratie van met name ZM en OM slecht toegankelijk: alleen uit onderzoek 
van alle dossiers op parket of rechtbank kan blijken voor hoeveel jeugdigen zij onderzoek heeft 
aangevraagd.  
Consequentie voor de vervolgmeting is dat de cijfers die dan verzameld worden slecht 
vergelijkbaar zullen zijn met de cijfers die nu in de nulmeting gevonden zijn. Immers, wat 
betekent een eventuele stijging of daling die in de vervolgmeting geconstateerd wordt? Is die 
stijging op het conto van een af -of toename van het aantal behandelingsgerichte onderzoeken 
te schrijven of op het conto van een af -of toename van beslissingsgerichte diagnostiek? 
Oplossing voor dit probleem - het is in verschillende onderzoeken al eerder geconstateerd - is 
dat er volgens eenduidige criteria en op basis van eenduidig gedefinieerde begrippen 
geregistreerd wordt. Een centrale rol van de FPD kan hier een positieve invloed hebben, zeker 
wanneer die rol via een indicatie-overleg gestalte krijgt. 
 
Strafrechtelijk is een en ander overzichtelijker. Wel dient rekening gehouden te worden met het 
ambtshalve door de Raad gevorderde onderzoek in het kader van een strafrechtsprocedure, 
omdat dat ‘soort’ onderzoek door de onderzoeksbureaus veelal als civiel onderzoek 
geregistreerd wordt vanwege de civiele vraagstelling. 
 
De kosten blijken ook niet eenvoudig te inventariseren. Het aantal onderzoeken waarover 
financiële gegevens bekend zijn, is vrij beperkt. Er wordt bij de aanvragers vaak niet per soort 
onderzoek geregistreerd, noch wat de er bij behorende rekening is en hoeveel uur er met dat 
betreffende onderzoek gemoeid is. Uit de gegevens die wij in de nulmeting verzameld hebben 
blijkt dat er geen vaste normering in onderzoeksinzet is voor de verschillende soorten 
onderzoeken. Aanbeveling voor de vervolgmeting is dan ook de normering te bevorderen zodat 
aanvragers en uitvoerders met eenduidiger financiële gegevens kunnen komen. 
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Bij voorkeur landelijk en tenminste per arrondissement te maken afspraken over registratie van 
soort onderzoek, aantallen cliënten, aantallen uren en inzet van disciplines zijn nodig. Die 
afspraken moeten dan voor de start van de vervolgmeting gemaakt worden. 
 
Aspect 2 De inhoud van de dossiers 
 
Voor dit aspect is een dossieronderzoek gehouden waarbij de screeningslijsten in bijlage 3 
gebruikt zijn. De screeningslijsten bleken in het dossieronderzoek goed bruikbaar te zijn. Ze 
leiden tot twee overzichtstabellen in de rapportage die beide gegevens uit 50 dossiers betreffen. 
De percentages in die tabellen kunnen vergeleken worden met percentages die in de 
vervolgmeting worden gevonden. Vanwege de kleine absolute aantallen per ‘soort’ onderzoek 
per arrondissement leiden kleine absolute verschillen snel tot grote procentuele verschillen. De 
interpretatie van in de vervolgmeting gevonden verschillen dient dan ook met de nodige 
rudentie plaats te vinden. 
  
Aspect 3 Forensische praktijk 
 
Voor het derde aspect - de forensische praktijk - is de agenda uit bijlage 4 gebruikt. Belangrijke 
aandachtspunten bij de vervolgmeting zijn de winstpunten die men in de nulmeting per 
arrondissement heeft geformuleerd. Immers, die zijn te beschouwen als werkdoelstellingen die 
men wil hanteren bij de implementatie van het landelijke kader forensische diagnostiek voor 
jeugdigen. In de vervolgmeting moet in ieder geval nagegaan worden of men die 
werkdoelstellingen ook bereikt heeft en zo nee, wat de barrières waren die men dan kennelijk 
niet heeft kunnen slechten. 
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Bijlage 2 Lijst aantallen forensisch onderzoek en kosten  
 
Gepoogd is het volgende overzicht per arrondissement samen te stellen 
 

Uitgevoerd door 
 

 Aantal 
aangevraagde 
onderzoeken 

Soort 
onderzoek 

FORA FPD HA AZ PPAB Overig 

Kosten 
per 
soort 
ond. 

Kosten 
totaal 

Strafrechtelijk A a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 b5 b6 c1 c2 
Civielrechtelijk D d1 d2 d3 d4 e1 e2 e3 e4 e5 e6 c3 c4 
Totaal T0  T1 T2 T3 T4 T5 T6  T7 
 
Geprobeerd is om met behulp van de registratiegegevens van aanvragers en uitvoerders van 
forensisch onderzoek  zo veel mogelijk letters in de bovenstaande 'cellen' te  vervangen door 
cijfers. 
 
Vraagstelling voor aanvrager van  forensisch onderzoek 
1 Hoeveel strafrechtelijke onderzoeken heeft …………    aangevraagd? 
 in de periode januari 2002 tot en met juni 2003 in arrondissement ………..? 
2 Idem, inzake het aantal civielrechtelijke onderzoeken. 
3 Door wie is dat onderzoek uitgevoerd? 
3 Wat voor soort onderzoek betrof het (enkelvoudig, psychiatrisch e.d.) 
5 Welke kosten waren met de forensische onderzoeken gemoeid? 
 
Toelichting: 
- Bij vraag 1 en 2 doelen wij met 'hoeveel' op het aantal cliënten voor wie   
 forensisch onderzocht is aangevraagd door de Raad Dordrecht 
- Bij vraag 3 gaat het om de uitvoerders van onderzoek: onderzoeksbureaus,  
 FPD, vrij gevestigde onderzoekers etc. 
- Bij vraag 4 gaat het om het soort onderzoek zoals u dat registreert. 
- Bij vraag 5 gaat het om de kosten die aan u  in rekening zijn gebracht  
 voor de 'forensische werkzaamheden'. 
 
Vraagstelling voor uitvoerders van forensisch onderzoek 

 
1 Hoeveel strafrechtelijke forensische onderzoeken heeft u  uitgevoerd in de periode januari 

2002 tot en met juni 2003  in het arrondissement ……..? 
2 Idem, inzake het aantal civielrechtelijke forensische onderzoeken. 
3 Wie waren de opdrachtgevers van het externe onderzoek? 
4 Wat voor soort onderzoek betrof het (enkelvoudig, psychiatrisch e.d.)? 
5 Welke kosten waren met de forensische onderzoeken gemoeid? 
Toelichting: 
- Bij vraag 1 en 2 doelen wij met 'hoeveel' op het aantal cliënten dat forensisch onderzocht 

is door uw bureau. 
-  
Wij stellen  wij het op prijs stellen als u daarnaast ook kunt aangeven om hoeveel 

zaken/cliëntsystemen het gaat. 
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- Bij vraag 3 bedoelen wij met opdrachtgevers de aanvragers van het onderzoek bij 
FORA. 

- Bij vraag 4 gaat het om het soort onderzoek, zoals u dat registreert. 
- Bij vraag 5 gaat het om de kosten die FORA in rekening heeft gebracht voor haar 

'forensische werkzaamheden'. 
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Bijlage 3a  Checklist strafrechtelijke rapportages 
Voorstel antwoordcategorieën: zie scoringsformulier 
 
Aanvraag1

01) Staat in de aanvraag een onderbouwing van de noodzaak van het onderzoek? 
02) Staat in de aanvraag het soort onderzoek expliciet genoemd? 
03) Wat is het soort onderzoek?  
04) Staat in de aanvraag een onderbouwing van de keuze voor het soort onderzoek? 
05) Staat in de aanvraag welke beslissing moet worden genomen op basis van het rapport? 
06) Uit hoeveel deelvragen bestaat de vraagstelling? 
07) Wordt er gebruik gemaakt van een standaardvraagstelling? 
08) Als gebruik wordt gemaakt van een standaardvraagstelling, door wie is deze opgesteld? 
09) Blijkt uit de aanvraag dat het besluit om een PJR uit te voeren is besproken met de 

wettelijk gezagdrager? 
 

Rapportage 
 
 Aanvrager 

10)  A. Staat de naam van de aanvrager in de rapportage? 
 B. Bij welke organisatie hoort de aanvrager?  

 
Rapporteur 

11)  A.  Staat de naam van de rapporteur in de rapportage? 
       B.  Wat is de functie van de rapporteur? 
       C.  Bij welke organisatie is de rapporteur aangesloten?  
 

 Opbouw rapportage 
12) Bestaat de rapportage uit meerdere deelrapportages?  
13) Is er een inhoudsopgave? 
14) Wordt de tenlastelegging genoemd? 
15) Is er een samenvatting per deelrapportage? 
16) Is er een eindsamenvatting voor alle deelrapportages samen? 

                                                      
1 Als er geen aanvraagformulier aanwezig is, wordt op basis van de testdossiers nagegaan over welke 
aanvraaginformatie de rapporteur beschikte (vraag 1 t/m 9). 
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Tijdigheid 
17) A. Datum aanvraag 

B. Datum binnenkomst bij coördinatiepunt onderzoeksbureau 
C. Datum binnenkomst aanvraag bij rapporteur 
D. Datum start onderzoek 
E. Datum verzending onderzoek 

 
Vraagstelling 

18) Wordt de vraagstelling uit de aanvraag herhaald in de rapportage? 
19) A) Voegt de rapporteur zelf vragen toe aan de vraagstelling? 

B)  Zo ja, is dit gebeurd in overleg met de opdrachtgever? 
 
Uitvoering onderzoek 

20) Is er een omschrijving van het functioneren van de jongere op primaire 
levensgebieden? 

21) Wordt er een relatie gelegd tussen het functioneren van de jongere en het tenlaste 
gelegde? 

22) Wordt er een prognose gegeven, met name ten aanzien van het risico op recidive? 
 

Geraadpleegde stukken 
23) Is er een overzicht van geraadpleegde stukken? 
24) Is er een samenvatting van de inhoud van geraadpleegde stukken? 

Gesprekken 
25) Wordt aangegeven met wie is gesproken?  
26) Worden datum, plaats en tijd van de gesprekken aangegeven? 
27) Is de inhoud van de gesprekken in een aparte paragraaf/onder een apart kopje 

beschreven? 
28) Is er een samenvatting van de gesprekken? 
29) Is er een overzicht van gebruikte tests?  

Tests 
30) Is de afname en de uitkomsten van de tests in een aparte paragraaf/onder een apart 

kopje beschreven?  
31) Is er een samenvatting van de uitkomsten van de tests? 
32) Zijn testresultaten opgenomen in een bijlage? 

 
Bespreking met cliënt en ouders 

33) Is de rapportage besproken met de betrokkene? 
34) Als het niet is besproken met de betrokkenen, wordt daarvoor een reden gegeven? 
35) Is de rapportage besproken met de wettelijke gezagsdrager(s)? 
36) Als het niet is besproken met de wettelijke gezagsdrager(s), wordt daarvoor een reden 

gegeven? 
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Beantwoording vraagstelling 

37) Bij meerdere deelrapportages, worden de vragen voor de verschillende 
deelrapportages tezamen beantwoord? 

38) Worden bij de beantwoording alle vragen herhaald? 
39) Wordt elke vraag beantwoord?  
40) Als een vraag niet wordt beantwoord, wordt dan aangegeven waarom dit niet is 

gebeurd? 
41) Worden de antwoorden onderbouwd met bronnenmateriaal? 
 

Advies 
42) Wordt een advies gegeven over wat er met de jongere moet gebeuren? 
43) Wordt er iets gezegd over de praktische haalbaarheid van dit advies?  
44) Sluit dit advies aan bij de vraagstelling/het doel van de rapportage? 
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Bijlage 3a Scoringsformulier strafrechtelijke rapportages 
 
Aanvraag 1

01) 1. ja  2.nee 3. onduidelijk 
02) 1. ja 2.nee 3. onduidelijk 

03) a.  enkelvoudig psychologisch onderzoek; 
b.  enkelvoudig psychiatrisch onderzoek; 
c.  multidisciplinair onderzoek van psycholoog en psychiater; 
d.  triple-onderzoek, d.w.z. een multidisciplinair plus uitgebreid milieuonderzoek door 
raadsmedewerker;  
e. de voorgaande ambulant uitgevoerde varianten aangevuld met gedragsobservatie 
door de JJI;  
f. multidisciplinair residentieel onderzoek door de JJI; 
g. klinische observatie (NB kan alleen besloten worden door RC na consultatie van één 
of meer gedragsdeskundigen en als de betrokkene 16 jaar of ouder is). 
 

4) 1. ja 2.nee 3. onduidelijk 
 
5) 1. ja 2.nee 3. onduidelijk 
 
6) ………deelvragen 
 
7) 1. Ja 2. Nee 3. Onduidelijk 
 
8)  1. Landelijk Kader 

2. Fora 
3. Anders, nl……  

 
9) 1. ja 2.nee 3. onduidelijk 
 
10) A. 1. ja  2. nee 

B. 1. Rechtbank 
2. Openbaar Ministerie 
3. Raad voor de Kinderbescherming 

 
11) A.  1. Ja 2. Nee 

B. 1. Psycholoog/Orthopedagoog 
2. Psychiater 
3. Staat niet in de rapportage 

 
 

 
C. 1. Fora 

                                                      
1 Als er geen aanvraagformulier aanwezig is, wordt op basis van de testdossiers nagegaan over welke 
aanvraaginformatie de rapporteur beschikte (vraag 1 t/m 10). 
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2. Ander onderzoeksbureau, nl 
3. Zelfstandig onderzoeker 

 4. JJI 
5. Anders, nl…………. 
 

12) ……..deelrapportage(s) 
 
13) 1. Ja 2. Nee 

 
14) 1. Ja, tenlastelegging staat apart genoemd 

2. Ja, tenlastelegging staat genoemd in de lopende tekst 
3. Nee, tenlastelegging is niet binnen gestelde tijd te vinden in de rapportage. 
 

15) 1. Ja, voor alle deelrapportages 
2. Ja, voor ….. deelrapportages 
3. Nee 
 

16) 1. Ja 2. Nee 
 

17) A Datum aanvraag: 
B Datum binnenkomst bij coördinatiepunt onderzoeksbureau: 
C Datum binnenkomst aanvraag bij rapporteur: 
D Datum start onderzoek: 
E Datum verzending onderzoek: 
 

18) 1. Ja 2. Gedeeltelijk 3. Niet van toepassing, aanvraag niet aanwezig 
 

19) A) 1. Ja, rapporteur voegt zelf vragen toe 
    2. Nee, rapporteur voegt zelf geen vragen toe 
B) 1. Ja 

2. Nee, dit blijkt niet uit de aanvraag 
 

20) 1. ja 2.nee 3. onduidelijk 
 

21) 1. ja 2.nee 3. onduidelijk 
 

22) 1. ja 2.nee 3. onduidelijk 
 

23) 1. Ja, overzicht geraadpleegde stukken apart genoemd 
2. Ja, overzicht geraadpleegde stukken in lopende tekst 
3. Nee, niet duidelijk welke stukken geraadpleegd zijn. 
 

24) 1. Ja 2. Nee 
 

25) 1. Ja 2. Nee 
26) 1. Ja 2. Nee 
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27) 1. Ja 2. Nee 

 
28) 1. Ja, er een samenvatting van de gesprekken 

2. Nee, er is geen samenvatting van de gesprekken 
 

29) 1. Ja, overzicht gebruikte tests vooraf apart genoemd 
2. Ja, overzicht gebruikte tests in lopende tekst 
3. Nee, geen overzicht gebruikte tests 
 

30) 1. Ja 2. Nee 
 

31) 1. Ja 2. Nee 
 

32) 1. Ja, testresultaten zijn opgenomen in een bijlage 
2. Nee, er is geen bijlage testresultaten 
 

33) 1. ja, met de jongere 
2. ja, met andere betrokkenen, nl 
3. nee, er wordt aangegeven dat het rapport niet is besproken met de jongere 
4. nee, er wordt aangegeven dat het rapport niet is besproken met andere betrokkenen 
5. er staat niet in de rapportage of het rapport al dan niet is besproken met de jongere 
6. er staat niet in de rapportage of het rapport is besproken met andere betrokkenen 
 

34) 1. Ja, er wordt een reden gegeven 
2. Nee, er wordt geen reden gegeven 
 

35) 1. Er wordt aangegeven dat het rapport is besproken met (pleeg)vader 
2. Er wordt aangegeven dat het rapport is besproken met (pleeg)moeder 
3. Er wordt aangegeven dat het rapport is besproken met beide (pleeg)ouders 
4. Er wordt aangegeven dat het rapport niet is besproken met de (pleeg)ouders 
5. Er staat niet in de rapportage of het rapport al dan niet is besproken met de 
(pleeg)ouders 
 

36) 1. Ja 2. Nee  
 

37) 1. Ja, de vragen worden voor alle deelrapportages gezamenlijk beantwoord 
2. Nee, de vragen worden alleen per deelrapportage beantwoord 
3. Niet van toepassing, er is maar 1 deelrapportage 
 

38) 1. Alle vragen worden herhaald 
2. Meer dan de helft van de vragen worden herhaald 
3. Minder dan de helft van de vragen worden herhaald 
4. Geen van de vragen worden herhaald 
 

39) 1. Alle vragen worden beantwoord 
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2. Meer dan de helft van de vragen wordt beantwoord 
3. Minder dan de helft van de vragen wordt beantwoord 
4. Geen van de vragen wordt beantwoord 
 

40) 1. Ja, voor alle niet beantwoorde vragen 
2, Ja, voor een deel van de niet beantwoorde vragen 
3. Nee, voor geen van de niet beantwoorde vragen 
4. Niet van toepassing, alle vragen worden beantwoord 
 

41) 1. Alle vragen worden onderbouwd 
2. Meer dan de helft van de vragen worden onderbouwd 
3. Minder dan de helft van de vragen worden onderbouwd 
4. Geen van de vragen worden onderbouwd 
 

42) 1. Ja 2. Nee 
 

43) 1. Ja 2. Nee, is niet binnen de tijd uit de rapportage te halen 
 

44) 1. Ja 2. Nee 3. Onduidelijk 
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Bijlage 3b Checklist civielrechtelijke rapportages 
 
 
Aanvraag 1

1) Staat in de aanvraag en onderbouwing van de noodzaak van het onderzoek? 
2) Staat in de aanvraag het soort onderzoek expliciet genoemd? 
3) Wat is het soort onderzoek?  
4) Staat in de aanvraag een onderbouwing van de keuze voor het soort onderzoek? 
5) Staat in de aanvraag met welk doel de rapportage is aangevraagd? 
6) Op wie is de vraagstelling gericht? (kind, (pleeg)vader, (pleeg)moeder) 
7) Wordt er gebruik gemaakt van een standaardvraagstelling? 
8) Als gebruikt wordt gemaakt van een standaardvraagstelling, door wie is deze 

opgesteld? 
9) Uit hoeveel deelvragen bestaat de vraagstelling? 
10) Blijkt uit de aanvraag dat de wettelijk gezagdrager(s) akkoord gaan met de aanvraag 

en met de vraagstelling en de keuze van de rapporteur? (Richtlijnen) 
11) Blijkt uit de aanvraag dat de wettelijk gezagdrager(s) akkoord gaan met de aanvraag 

van het onderzoek en kennis hebben genomen van de gestelde onderzoeksvragen, 
rechten van de cliënt en op de hoogte zijn van verstuurde bijlagen? (Format)2 

12) Is vervangende toestemming verkregen van de rechter? (Format) 
13) Is aangegeven of de wettelijk gezagdrager toestemming geeft voor het gebruik van 

informanten? (Richtlijnen en Format) 
14) Is aangegeven of de cliënt/ouder bereid is mee te werken aan het onderzoek? 

(richtlijnen en Format) 
 

 
Rapportage 
 
 Aanvrager 

 
15)  A)  Staat de naam van de aanvrager in de rapportage? 
       B)  Bij welke organisatie hoort de aanvrager?  

 
Rapporteur 
 

16) A) Staat de naam van de rapporteur in de rapportage? 
      B) Wat is de functie van de rapporteur? 
     C) Bij welke organisatie is de rapporteur aangesloten?  

 
 
 
 
 

                                                      
1 Als er geen aanvraagformulier aanwezig is, wordt op basis van de testdossiers nagegaan over welke 
aanvraaginformatie de rapporteur beschikte (vraag 1 t/m 9) 
2 Volgens de richtlijnen voor het (laten) verrichten van extern onderzoek (Dienst Preventie, Jeugdbescherming & 
Reclassering, maart 1996), moet de cli/ouder instemmen met het externe onderzoek, de vraagstelling en de benoemde 
rapporteur. Volgens het format Landelijk Kader moet de cliënt/ouder kennis hebben genomen van de 
onderzoeksvragen, de rechten van de client en de verstuurde bijlagen 
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 Opbouw rapportage 
17) Bestaat de rapportage uit meerdere deelrapportages?  
18) Is er een inhoudsopgave? 
19) Bevat elke deelrapportage een samenvatting? 
20) Is er een eindsamenvatting voor alle deelrapportages samen? 

Tijdigheid 
21) A) Datum aanvraag 

B) Datum binnenkomst bij coördinatiepunt onderzoeksbureau 
C) Datum binnenkomst aanvraag bij rapporteur 
D) Datum start onderzoek 
E) Datum verzending onderzoek 

Vraagstelling 
22) Wordt de vraagstelling uit de aanvraag herhaald in de rapportage? 
23) A) Voegt de rapporteur zelf vragen toe aan de vragen van de opdrachtgever? 

B) Zo ja, is dit gebeurd in overleg met de opdrachtgever? 
Uitvoering onderzoek 

24) Is er een probleemanalyse (korte beschrijving ontwikkeling kind, gezinssysteem en 
problematiek) 

Geraadpleegde stukken 
25) Is er een overzicht van geraadpleegde stukken? 
26) Is er een samenvatting van de inhoud van geraadpleegde stukken? 

Gesprekken 
27) Wordt aangegeven met wie is gesproken?  
28) Worden datum, plaats, tijd van de gesprekken aangegeven? 
29) Is de inhoud van de gesprekken in een aparte paragraaf/onder een apart kopje 

beschreven? 
30) Is er een samenvatting van de gesprekken? 
31) Is er een overzicht van gebruikte tests? 

Tests 
32) Zijn afname en uitkomsten van de tests in een aparte paragraaf/onder een apart kopje 

beschreven?  
33) Is er een samenvatting van de uitkomsten van de tests? 
34) Zijn testresultaten opgenomen in de bijlage? 

Bespreking met cliënt en ouders 
35) Is de rapportage besproken met de jongere? 
36) Als de rapportage niet is besproken met de jongere, wordt daarvoor een reden 

gegeven? 
37) Is de rapportage besproken met andere betrokkenen (=onderzochten) 
38) Als het niet is besproken met de betrokkenen, wordt daarvoor een reden gegeven? 
39) Is de rapportage besproken met de wettelijk gezagsdrager(s)? 
40) Als het niet is besproken met de wettelijk gezagsdrager(s), wordt daarvoor een reden 

gegeven? 
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Beantwoording vraagstelling 
41) Bij meerdere deelrapportages, worden de vragen voor de verschillende 

deelrapportages tezamen beantwoord? 
42) Worden bij de beantwoording alle vragen herhaald? 
43) Wordt elke vraag beantwoord?  
44) Als een vraag niet wordt beantwoord, wordt dan aangegeven waarom dit niet is 

gebeurd? 
45) Worden de antwoorden onderbouwd met bronnenmateriaal? 
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Bijlage 3b Scoringsformulier civielrechtelijke rapportages 
 
Aanvraag1

1) 1. ja 2.nee 3. onduidelijk 
 
2) 1. ja 2.nee 3. onduidelijk 

 
3) 1. Enkelvoudig psychologisch/orthopedagogisch 

2. Enkelvoudig psychiatrisch 
3. Multidisciplinair ambulant (combinatie van bovenstaande vormen + evt. medisch 
hulponderzoek) 
4. Multidisciplinair klinisch (door Jeugd Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK)); 
5. Multidisciplinair residentieel (door JJI); 
6. Ambulant + klinische gedragsobservatie (door JJI of Jeugd FPK). 
 

4) 1. ja 2.nee 3. onduidelijk  
 
5) 1. RvdK: Advies over of onderbouwing van een maatregel van kinderbescherming 

2. RvdK: Advies inzake gezag en/of omgang 
3. GVI: Voorgenomen besluit inzake beëindiging OTS en/of beëindiging UHP 
4. GVI: Advies inzake (verlenging) OTS en/of beëindiging UHP 
5. Rechter: Kinderbeschermingsmaatregel en/of omgangsregeling 
6. Overige beslissing, nl…………………………………………… 
 

6) Meerdere opties mogelijk: 
1.Jongere 2. Vader 3. Moeder 4. Pleegmoeder  5. Pleegvader

 6. Stiefvader 7. Stiefmoeder 8. andere onderzochte nl: 
 

7) 1. Ja 2. Nee 3. Onduidelijk 
 
8) Standaardvraagstelling opgesteld door 1. Fora 2.Landelijk Kader 3. anders, nl 

 
9) ………deelvragen 

 
10) 1. ja 2.nee, dat blijkt niet uit de aanvraag 

 
11) 1. ja 2. nee, dat blijkt niet uit de aanvraag 

 
12) 1. Ja 2. Nee 

 
13) 1. Ja, wettelijk gezagdrager heeft toestemming gegeven voor gebruik informanten 

2. Ja,  wettelijk gezagdrager heeft geen toestemming gegeven  
3. Blijkt niet uit aanvraag of wettelijk gezagdrager om toestemming is gevraagd 

14) 1. Ja, cliënt/ouder is bereid mee te werken 
                                                      
1 Als er geen aanvraagformulier aanwezig is, wordt op basis van de testdossiers nagegaan over welke 
aanvraaginformatie de rapporteur beschikte (vraag 1 t/m 14). 
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2. Ja, cliënt/ouder is niet bereid mee te werken 
3. Nee, er wordt niet aangegeven of cliënt/ouder bereid is mee te werken 
 

 
15) A  1. Ja 2. Nee 

 B. 1. Raad voor de Kinderbescherming 
2. Bureau Jeugdzorg/GVI  
3. Rechtbank 
 

16)   A. 1. Ja 2. Nee 
B. 1. Psycholoog/Orthopedagoog 

2. Psychiater 
3. Staat niet in de rapportage 

C. 1. Fora  
 2. Ander onderzoeksbureau, nl…………… 

   3. Zelfstandig onderzoeker  
4. Anders, nl…………. 
 

17) ……..deelrapportage(s) 
 
18) 1. Ja 2. Nee 

 
19) 1. Ja, alle deelrapportages bevatten een samenvatting 

2. Nee, niet alle deelrapportages bevatten een samenvatting 
 

20) 1. Ja 2. Nee 
 
Tijdigheid 
21) A Datum aanvraag: 

B Datum binnenkomst bij coördinatiepunt onderzoeksbureau: 
C Datum binnenkomst aanvraag bij rapporteur: 
D Datum start onderzoek: 
E Datum verzending onderzoek: 
 

22) 1. Ja 2. Gedeeltelijk 3. Onbekend, aanvraag niet aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23) A) 1. Ja, rapporteur voegt zelf vragen toe 
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    2. Nee, rapporteur voegt zelf geen vragen toe 
B) 1. Ja 
     2. Nee, dit blijkt niet uit de aanvraag 

24) 1. Ja, er is een probleemanalyse 2. Nee, er is geen probleemanalyse 
 
25) 1. Ja, overzicht geraadpleegde stukken apart genoemd 

2. Ja, overzicht geraadpleegde stukken in lopende tekst 
3. Nee, niet duidelijk uit welke geraadpleegde stukken informatie afkomstig is. 
 

26) 1. Ja 2. Nee 
 
27) 1. Ja 2. Nee 

 
28) 1. Ja 2. Nee 

 
29) 1. Ja 2. Nee 

 
30) 1. Ja 2. Nee 

 
31) 1. Ja, overzicht gebruikte tests vooraf apart genoemd 

2. Ja, overzicht gebruikte tests in lopende tekst 
3. Nee, geen overzicht gebruikte tests 
 

32) 1. Ja 2. Nee 
 
33) 1. Ja 2. Nee 

 
34) 1. Ja, testresultaten zijn opgenomen in een bijlage 

2. Nee, er is geen bijlage testresultaten 
 

35) 1. Ja, er wordt aangegeven dat het rapport is besproken met de jongere 
2. Nee, er wordt aangegeven dat het rapport niet is besproken met de jongere 
3. Er staat niet in de rapportage of het rapport al dan niet is besproken met de jongere 
4. Nvt, jongere was geen onderzochte 
 

36) 1. Ja, er wordt een reden gegeven 2. Nee, er wordt geen reden gegeven 
 
37) 1. Ja, met (pleeg/stief)vader 

2. Ja, met (pleeg/stief)moeder 
3. Ja, met beide (pleeg/stief)ouders 
4. Ja, met andere betrokkenen, nl. 
5. Er wordt aangegeven dat het rapport niet is besproken met de (pleeg/stief)ouders 
6. Er staat niet in de rapportage of het rapport al dan niet is besproken met de 
(pleeg/stief)ouders 
 

38) 1. Ja, er wordt een reden gegeven 2. Nee, er wordt geen reden gegeven 
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39) 1. Ja 2. Nee  

 
40) 1. Ja, er wordt een reden gegeven 2. Nee, er wordt geen reden gegeven 

 
41) 1. Ja, de vragen worden voor alle deelrapportages gezamenlijk beantwoord 

2. Nee, de vragen worden alleen per deelrapportage beantwoord 
3. Niet van toepassing, er is maar een deelrapportage 
 

42) 1. Alle vragen worden herhaald 
2. Meer dan de helft van de vragen wordt herhaald 
3. Minder dan de helft van de vragen wordt herhaald 
4. Geen van de vragen wordt herhaald 
 

43) 1. Alle vragen worden beantwoord 
2. Meer dan de helft van de vragen wordt beantwoord 
3. Minder dan de helft van de vragen wordt beantwoord 
4. Geen van de vragen wordt beantwoord 
 

44) 1. Ja, voor alle niet beantwoorde vragen 
2, Ja, voor een deel van de niet beantwoorde vragen 
3. Nee, voor geen van de niet beantwoorde vragen 
4. Niet van toepassing, alle vragen worden beantwoord 
 

45) 1. De antwoorden op alle vragen worden onderbouwd 
2. Meer dan de helft van de antwoorden wordt onderbouwd 
3. Minder dan de helft van de antwoorden wordt onderbouwd 
4. Geen van de antwoorden wordt onderbouwd 
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Bijlage 4 Agenda groepsgesprek FDJ 
 
 
Doel van het gesprek is om een beeld te krijgen van de ‘forensische praktijk’ op dit moment. 
Hoe verlopen de verschillende proces-stappen op dit moment en wat zijn de knelpunten? 
In de vervolgmeting kan dan op die punten teruggekomen worden en kan de vooruitgang 
gemeten worden. 
 
In het gesprek zullen vier onderwerpen aan bod komen: 
 
I De huidige praktijk met betrekking tot forensische diagnostiek. 
II Het oordeel over de vigerende regelgeving: de richtlijnen voor het (laten) verrichten van 

extern onderzoek. 
III Verwachte knelpunten bij invoering landelijk kader.  
IV De verwachte winst. 
 
IJkpunt bij de weergave van de huidige praktijk is het landelijk kader FDJ. Dat onderscheidt zes 
stappen in het proces van de forensische diagnostiek: 
 
1 Adviseren (over de noodzaak van forensische diagnostiek, het soort onderzoek en de 

vraagstelling van het onderzoek) 
2 Aanvragen van onderzoek 
3 Bemiddelen 
4 Uitvoeren 
5 Toetsen van de kwaliteit 
6 Toetsen of de vraag beantwoord is. 
 
Het landelijk kader kent een centrale rol toe aan de Forensisch Psychiatrische Dienst (de FPD).  
De FPD is betrokken bij de stappen 1 tot en met 5.  
 
- Adviseren over de noodzaak van forensische diagnostiek , het soort onderzoek en de 

vraagstelling van het onderzoek (stap 1). 
- Aanvragen: de aanvrager dient zijn onderzoeksvraag bij de FPD in (stap 2). 
- Bemiddelen : de FPD matcht tussen (onderzoeks)vraag en aanbod 

(onderzoeker/rapporteur), wanneer die noodzaak is aangetoond (stap 3). 
- Toetsen: inrichten van een toetsfunctie bij de DFDJ op kwaliteit van de rapportages en op 

het gebruik van de verschillende formats en handreikingen (stap 5). 
- Ontwikkelen: de FPD dient te zorgen voor het opleiden van onderzoekers (t.b.v. 

kwaliteitsverbetering van stap 4) 
 
Stap 4 betreft de uitvoerders van onderzoek, stap 6 behoort tot  de competentie van de 
opdrachtgevers/aanvragers van onderzoek. Voor strafrechtelijke FDJ zijn dat OM en ZM; voor 
civielrechtelijke FDJ zijn dat ZM, Raad en GVI.  
Hoofdvraag in de nulmeting is hoe deze processtappen in de huidige praktijk georganiseerd zijn 
en hoe ze verlopen. 
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Ad 1 en 2  Advisering en aanvragen  
1 Wie zijn op dit moment aanvragers van forensisch onderzoek? 
2 Hoe komt een onderzoeksaanvraag tot stand? 
3 Vindt er in deze fase advisering plaats en, zo ja, hoe is die advisering georganiseerd? 
4 Worden eventuele contra-indicaties nu systematisch meegenomen in de beslissing over 

de aanvraag van extern onderzoek? 
5 Mening over de kwaliteit van de onderzoeksvragen (noodzaak, type onderzoek, soort 

vraagstelling) en over het proces van aanvraag 
6 Vaststelling knelpunten in deze fases 
7 Oordeel over huidige richtlijnen 
8 Verwachte knelpunten/winst bij invoering landelijk kader (en de vraag waaruit dat moet 

blijken)  
9 Formuleren werkdoelen voor komend jaar. 
 
Ad 3 en 4 Bemiddeling en uitvoering  
10 Wie zijn op dit moment uitvoerders van forensisch onderzoek? 
11 Hoe vindt de koppeling van onderzoeksvraag en onderzoeker/rapporteur plaats? 
12 Mening over het proces van matching? 
13 Hoe verloopt de uitvoering van onderzoek op dit moment? 
14 Vaststelling knelpunten in deze fases 

- Duidelijk wie opdrachtgever en wie beslisser is? 
- Noodzaak voor onderzoek duidelijk aangetoond door aanvrager? 
- Duidelijke vraagstellingen? 
-  Hoe zit het met de onderzoeks - en rapportagetermijnen? 
-  Kwaliteit rapportages 
- Kwaliteit rapporteurs (BIG-registraties en minimum vereist aantal rapportages per  
 jaar)       
- hoe zit het met de betalingen 

15 Oordeel over huidige richtlijnen en andere regelgeving, zoals de WGBO/BIG 
16 Verwachte knelpunten/winst bij invoering landelijk kader (+ de vraag waaruit dat moet 

blijken)  
17 Formuleren werkdoelen voor komend jaar. 
 
Ad 5 en 6  Toetsing 
18  Wie toetst/toetsen op dit moment de kwaliteit van de forensische rapportages? 
19 Op welke aspecten wordt getoetst? 
20 Hoe verloopt de toetsing of de vraagstelling in het rapport beantwoord wordt? 
21 Mening over de huidige toetsing 
22 Mening over de huidige kwaliteit van rapporten en rapporteurs   
23 Vaststelling knelpunten in deze fase 
24 Oordeel over huidige richtlijnen 
25 Verwachte knelpunten/winst bij invoering landelijk kader (+ de vraag waaruit dat moet 

blijken)  
26 Formuleren werkdoelen voor komend jaar. 
 
 
Alle vragen dienen aan bod te komen voor FDJ in strafrechtelijk en FDJ in civielrechtelijk kader. 
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Bijlage 5  

Bijlage 5 Deelnemers aan  groepsgesprekken Forensische Diagnostiek 
 
 
Rotterdam 
FPD   de heer T. Bakkum 
Raad   mevr. A. Eijken 
BJZ/GVI  de heer J. Heydelberg 
ZM   mevr. de Pauw Gerlings 
FORA   mevr. M. van de Meulen 
PPAB   de heer A. van der Veen 
 
Dordrecht 
FPD   de heer T. Bakkum 
   mevr. J. Nederlof 
Raad   de heer L. Oost 
   de heer H. Ramstijn 
   mevr. S. Pinxteren 
BJZ/GVI  mevr. C. Burger 
FORA   mevr. M. van de Meulen 
PPAB   de heer A. van der Veen 
 
Utrecht  
FPD   de heer B. van Giessen 
   mevr. N van de Laar  
Raad   mevr. I. ten Doeschate 
   de heer J. van der Zee 
   mevr. S. Stuijvenberg 
OM   de heer W. Koreman 
ZM   mevr. Quick-Schuit 
BJZ/GVI  de heer J.P. de Rijk 
FORA   mevr. B. Roosendaal 
   mevr. A. Shouten 
Ambulatorium Zetten de heer C. Metze 
   de heer M. van Oss 
 
Den Haag 
FPD    de heer R. Visser 
Raad   de heer P. Eggink 
   mevr. C. Smit 
ZM   mevr. R. Tegelaar 
BJZ/GVI  mevr. M. Knaap 
FORA   mevr. R. Rijpstra 
   de heer A. Bosman 
Haags Ambulatorium de heer R. Middelkoop 
JJI Teylingereind de heer L. Dijkman 
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Bijlage 6  

Bijlage 6 Voorbeeld gehanteerde standaard vragenlijst straf in arrondissement 
Rotterdam
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Bijlage 7 

Bijlage 7 Voorbeeld standaard vraagstelling p.o. 
 ..................................................................................... arrondissement Utrecht 
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Bijlage 7 
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Bijlage 8 

Bijlage 8 Gebruikte afkortingen 
 
 
Forensisch onderzoek, algemeen 
 
FDJ   Forensische Diagnostiek in de Jeugdzorg 
DFDJ   Dienst Forensische Diagnostiek voor Jeugdigen 
p.o   persoonlijkheidsonderzoek 
pj-rapportage  rapportage pro justitia 
 
Aanvragers van forensisch onderzoek 
 
ZM   Zittende Magistratuur 
RC   Rechter Commissaris 
KR   Kinderrechter 
OM   Openbaar Ministerie 
OvJ   Officier van Justitie 
RvdK/Raad  Raad voor de Kinderbescherming 
BJZ/GVI  Bureau Jeugdzorg/GezinsVoogdij-Instelling 
 
Uitvoerders van forensisch onderzoek 
 
FPD   Forensisch Psychiatrische Dienst 
HA/Haags Amb. Haags Ambulatorium 
AZ/ Amb. Zetten Ambulatorium Zetten 
PPAB   Psychologisch Pedagogisch AdviesBureau 
JJI   Justitiële Jeugdinrichting 
 
Overige afkortingen 
 
OTS   Ondertoezichtstelling 
UHP   Uithuisplaatsing 
S&O   Scheiding en Omgang  
PIJ-maatregel Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (maatregel die de 

strafrechter minderjarigen op kan leggen)   
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