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1 	Samenvatting 

1.1 	Aanleiding 
De ministeries van Justitie van de Nederlandse Antillen en Nederland hebben op 29 maart 
1999 op Curacao gezamenlijk een protocol getekend met als doel samen te gaan werken op 
het gebied van voogdijvoorzieningen. In dit protocol geven de beide ministeries aan dat zij: 
"het wenselijk vinden om maatregelen te treffen in verband met de gezagsvoorziening voor 
de minderjarige, die alleen en onbegeleid de Nederlandse Antillen wenst te verlaten met de 
kennelijke bedoeling om zich in Nederland te vestigen, zonder dat er sprake is van 
gezinshereniging of anderszins aannemelijk gemaakt kan worden dat het verblijf in 
Nederland van korte duur zal zijn, ten gevolge waarvan deze minderjarige niet onder het 
wettelijk vereiste gezag komt te staan." 

1.2 	Eerste evaluatie 
In dit protocol hebben beide partijen ook vastgelegd dat zij jaarlijks deze voogdijregeling 
zullen evalueren. In opdracht van beide partijen heeft KPMG de eerste evaluatie van deze 
regeling uitgevoerd. Centrale vraag hierbij was: 

"In hoeverre realiseert de voogdijregeling het beoogde doe!, namelijk dat geen Antilliaanse 
minderjarige alleen en onbegeleid de Nederlandse Antilien verlaat zonder dat wordt 
voorzien in het wettelijk vereist gezag?" 

Om deze evaluatie te verrichten hebben wij de regeling juridisch geanalyseerd, en zowel 
kwantitatief als kwalitatief onderzoek verricht. In de bijlage "onderzoeksverantwoording", 
beschrijven wij gedetailleerd welke stappen er zijn verricht. Aangezien voor onderzoek geldt 
dat willen resultaten vergelijkbaar zijn, de minste informatie de bottleneck vormt, hanteren 
wij als onderzoeksperiode voor het kwalitatieve onderzoek de periode januari 2000 tot en 
met mei 2000. Voor het kwalitatieve deel hanteren we een lets uitgebreidere periode, dit 
heeft betrekking op de periode augustus 1999 tot en met juni 2000 (zie voor verdere 
verantwoording de bijlage onderzoeksverantwoording). 

1.3 	De basis ligt er, maar het beoogde doel wordt nog niet volledig 
bereikt... 
Uit ons onderzoek bleek dat de basis van de regeling er ligt; partijen hebben afspraken met 
elkaar gemaakt. Ook geven alle betrokken partijen aan dat zij het belang van de regeling 
onderstrepen, en optimaal gemotiveerd zijn om de regeling uit te voeren. 

Desondanks concluderen wij dat de regeling het beoogde doel nog niet volledig bereikt. De 
regeling voorkomt niet dat er minderjarigen alleen en onbegeleid de Nederlandse Antillen 
verlaten met de kennelijke bedoeling zich in Nederland te vestigen (anders dan van korte 
duur of voor gezinshereniging), zonder dat wordt voorzien in het wettelijk vereist gezag. 
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1.3.1 	...want jongeren vertrekken naar Nederland, zonder dat er wordt voorzien in 
hun wettelijk gezag... 

Uit het lcwantitatieve onderzoek blijkt dat in de praktijk een deel van de jongeren toch zonder 
dat er in het gezag wordt voorzien naar Nederland komt. Van alle jongeren (in de 
onderzochte periode) waarvoor de Voogdijraad een verklaring van geen bezwaar heeft 
afgegeven l  (77) heeft een kwart (20) twee tot zeven maanden na de aanvraag van het 
onderzoek een tijdelijk voogd. 

Voor 57 minderjarigen is het wettelijk gezag dus (nog) niet geregeld, ervan uitgaande dat 
alle deze minderjarigen daadwerkelijk naar Nederland zijn vertroldcen. 

1.3.2 	dat kan omdat de regeling zelf meerduidig is 

Doordat er een aantal begrippen in de richtlijnen zelf niet nader is gedefinieerd, blijkt door 
verwarring, of (te) beperIcte vertaling in de uitvoering, het gemaldcelijk te zijn voor jongeren 
om alleen en onbegeleid naar Nederland te gaan, zonder dat er in hun gezag zal worden 
voorzien. Begrippen die in de richtlijnen verder niet worden gedefinieerd zijn: "een verblijf 
voor korte duur","gezinshereniging" en "onbegeleid naar Nederland vertrekken". Uit onze 
interviews bleek dat voor deze begrippen in de uitvoering wel werkdefinities worden 
gehanteerd, maar dat deze werkdefinities ertoe leiden dat veel jongeren die in de geest van 
de regeling onder de regeling zouden moeten vallen in de pralctijk niet worden voorzien van 
gezag. 

Wie een retourticket koopt wordt niet gecontroleerd 

Een makkelijke manier om geen gebruik te hoeven maken van de voogdijregeling is het 
kopen van een retourticket. In de regeling staat dat indien het verblijf voor korte duur is, 
geen tijdelijk voogd nodig is. De in de regeling genoemde voor korte duur (bedoeld voor 
vakantiegangers), wordt in de uitvoering echter erg ruim geinterpreteerd. In de praktijk 
wordt jongeren met een verbliff voor korte duur" door de ontschepingambtenaar vertaald 
met -jongeren met een retourticket". Er is hierbij geen termijn gesteld voor de geldigheid 
van het ticket, zodat ook jongeren met een retour dat een jaar geldig is worden doorgelaten 
op grond van "verb/if f van korte duur". Ook is er geen controle op het daadwerkelijk 
terugvliegen van de jongere. Jongeren kunnen dus een retourticket kopen en niet 
terugvliegen, of een retourticket kopen en pas na een jaar terugvliegen, zonder in dat jaar in 
het gezag te zijn voorzien. 

Wie zich beroept op gezinshereniging, hoeft dit niet altijd sluitend te bewijzen 

Het is de taak van de ontschepingambtenaar op de Nederlandse Antillen het onbegeleid 
vertrekken van jongeren en de geldigheid van de te overleggen documenten (onder andere de 
verklaring van geen bezwaar) te controleren. Indien een jongere de bij de wet vereiste 
documenten niet kan overleggen vindt in principe geen doorgang plaats. In het geval de 
jongere aannemelijk kan maken, zo staat in de regeling, dat er sprake is van 
gezinshereniging, hoeft hij geen verklaring van geen bezwaar te laten zien. 

Kcnmerk: juvoo0 	 6 
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Uit interviews met ontschepingambtenaren blijkt dat deze niet twijfelen aan de 
aannemelijkheid van het verhaal, als een familielid met de jongere meeloopt op het vliegveld 
die vertelt dat het kind naar zijn ouders toegaat. Dit is, aldus de ontschepingambtenaren, ook 
mogelijk vanwege de kleinschaligheid van het eiland. 

Begeleide jongeren worden niet gecontroleerd 

De regeling gaat alleen over "jongeren met de kennelijke bedoeling om alleen de 
Nederlandse Antillen te verlaten". Deze zin kan zowel letterlijk, als figuurlijk worden 
opgevat. Letterlijk betekent het dat jongeren die onder begeleiding naar Nederland reizen, 
maar eenmaal in Nederland aangekomen geen begeleiding meer hebben, geen tijdelijke 
voogdij hoeven te regelen. Dit is ook de manier waarop de ontschepingambtenaren de 
regeling opvatten; als zij een jongere zien die onder begeleiding reist, laten zij hem door. 
Voor minderjarigen die reizen zonder hun wettelijk gezag wordt wel een Verklaring van 
Geen Bezwaar (VGB) aangevraagd en wordt in sommige gevallen onderzoek in Nederland 
aangevraagd. Zij vragen niet naar hun bedoelingen zich in Nederland al dan niet alleen te 
vestigen. Als deze zin figuurlijk wordt opgevat in de zin dat het niet gaat om jongeren die 
alleen reizen, maar over jongeren die van plan zijn zich alleen in Nederland te vestigen, dan 
weerspiegelt dit wel de bedoeling van de regeling. Op het moment wordt deze zin in de 
uitvoering dus niet opgevat conform de bedoeling van de regeling. 

1.3.3 	...en omdat de regeling in sommige gevallen niet voorziet 

De regeling voorziet niet in een controlemechanisme voor alle minderjarige Antillianen die 
zich in Nederland willen vestigen. Zo voorziet de regeling in controlemaatregelen voor 
jongeren die van Curacao direct naar Nederland reizen, maar zijn er geen controles op het 
voorzien van voogdij voor jongeren die via een ander •land, of van een ander eiland naar 
Nederland reizen. Op andere eilanden, zo geven ontschepingambtenaren aan, worden 
jongeren niet gecontroleerd op verklaring van geen bezwaar. 

1.3.4 	...maar ook omdat als jongeren eenmaal in Nederland zijn, en geen voogdij 
regelen, er weinig actieve maatregelen zijn om hen hier alsnog in te voorzien 

. 	Verschillende routes die jongeren kunnen bewandelen blijven dus ongecontroleerd. Als 
jongeren eenmaal in Nederland zijn, zijn zij nog verplicht om onder wettelijk gezag te staan. 
Er zijn echter niet veel maatregelen genomen die ertoe leiden dat jongeren actief worden 
opgespoord om onder gezag geplaatst te worden. De regeling zelf voorziet daar ook 
nauwelijks in. Dit komt omdat de regeling met name gaat over jongeren waarvoor in gezag 
zal Ivorden voorzien. De werking van de regeling op zich beperkt zich dus niet tot de 
Antillen, want pas in Nederland kan in het gezag worden voorzien door bekrachtiging van de 
formele voogdij. De effectieve werking is wel beperkt tot het moment dat de minderjarige in 
het vliegtuig stapt. Je kunt minderjarigen immers niet terugsturen. Op basis van artikel 2 van 
de regeling en het protocol hebben de voogdijraden en de Nederlandse autoriteiten ook bij 
aankomst een zekere zorgplicht om er voor te zorgen dat in het gezag zal worden voorzien. 
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Tegelijk is wettelijk vastgelegd dat de bevoegdheden van de voogdijraden op de Nederlandse 
Antillen niet buiten hun eigen grondgebied liggen. Al met al kan worden gesteld dat het 
beoogde effect van de regeling, namelijk in de formele voogdij te voorzien waar nodig, niet 
kan worden gehandhaafd. De regeling is dus nog niet uitgewerIct. Bedoeld wordt dat op deze 
jongeren geen grip meer is: ze zijn al in Nederland en kunnen niet meer worden 
teruggezonden. De bedoeling van de regeling is echter wel dat deze jongeren een tijdelijk 
voogd lcrijgen. 

Samenvattend: welke jongeren worden niet nader gecontroleerd 
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Jongeren staan klaar om te vertrekken naar NL 

Reist jongere 	ja 
via ander land? — 

nee 

Reist jongere alleen? —nee  

j a 

Kan jongere aannemelijk maken ja 
Dat hij gqzinshereniger is? 

nee 

Heeft jongere retourticket? - 

nee 

Heeft jongere VGB? ja 

nee 1, 

Vertrelct niet 

j a 

Heeft geen 
voogd 

Wordt niet (nader) 
gecontroleerd of 
hij in het gezag 

zal worden 
voorzien 

Het is aannemelijk dat 
een tijdelijk voogd benoemd moet worden 

Vraagt beoogd voogd voogdij aan? 

nee 	 j a Heeft voogd 

1.3.5 	...En als eenmaal in het gezag is voorzien, kan dit in de praktijk niet altijd 
uitgeoefend worden 

Jongeren die eenmaal in Nederland zijn, en waarvoor in het wettelijk gezag is voorzien, 
zorgen er soms voor dat dit wettelijk gezag niet uitgeoefend kan worden, bijvoorbeeld omdat 
bun voogd hen uit het oog verliest. De situatie is dan vergelijkbaar met die van een jongere 
waarvoor de ouders voogd zijn, maar niet praktisch in het gezag kunnen voorzien omdat ze 
zo ver weg wonen. Ook is het voor sommige voogden moeilijk om het gezag in praktijk te 
brengen, omdat zij niet altijd goed zijn voorbereid op hun takenpakket. Een hiermee 
samenhangend knelpunt in de uitvoering van het gezag door de voogden is de kwaliteit van 
de begeleiding en het vangnet voor voogden. De voogden hebben gemiddeld een zwaardere 
taak dan voogden met een kind dat is opgegroeid in de samenleving waar het ook 
opgevangen wordt. De voogden ten behoeve van de hier onderzochte regeling zijn vaak ook 
van Antilliaanse komaf. Dit heeft als voordeel dat zij de jongere beter begrijpen. Het nadeel 
is dat zij niet altijd evenveel toegang hebben tot de Nederlandse hulpverleningsinstanties, 
omdat deze Nederlandse bolwerken voor Antilliaanse jongeren vrij hoogdrempelig kunnen 
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zijn. Zo geven respondenten van zowel SWA als Kosecha aan dat de weg naar de jeugdzorg 
vaak te lang is voor Antilliaanse jongeren en hun voogden, waardoor zij voortij dig afhaken. 

1.3.6 	...bovendien zien jongeren en hun ouders er niet altijd de voordelen van in 

Weinig controlemogelijkheden hoeven op zich nog niet funest te zijn voor de uitvoering van 
de regeling. Als de regeling in iets voorziet dat mensen graag willen hebben, zullen zij 
moeite doen om de regeling te volgen. Met de voogdijregeling blijkt dit niet bij iedereen het 
geval te zijn. Uit interviews met jongeren en ouders op de Antillen en Antilliaanse 
welzijnsorganisaties in Nederland en uit de workshop met voogden in Nederland, blijkt dat 
de regeling vaak niet gebruilct wordt, •omdat noch de jongeren, noch de ouders de voordelen 
van de regeling voor henzelf inzien. Hiervoor geven zij drie redenen: ten eerste vinden 
jongeren de regeling vaak een bureaucratische rompslomp: Waarom een procedure, als je 
het ook veel makkelijker en sneller onderhands kunt regelen met tante", ten tweede is het 
imago van de Raad voor de Kinderbescherming niet bij alle jongeren en ouders even 
positief: "pakt je kind af". Ten derde zien veel jongeren en hun ouders niet altijd de zichtbare 
meerwaarde in van de tijdelijke voogdij: "Nederlandse ouders maken immers ook geen 
contract op met de grootouders als deze een dagje op hurl kroost passen." 

1.4 	De regeling verloopt deels efficient 
Nadat we hebben bekeken of de regeling het beoogde doel in praktijk ook realiseert, gaan we 
nu na of de handelingen die in het kader van de regeling plaatsvinden soepel verlopen. We 
kunnen hierbij concluderen dat de uitvoering op sommige onderdelen efficient verloopt. 

1.4.1 	...want de procedure is in principe bekend bij de betrokken instanties 

Bij de betrokken instanties blijkt de procedure bekend. Zowel de personen van de RvK, de 
medewerkers van de afdeling Burgerzaken bij Nederlandse gemeenten, de mensen bij de 
Voogdijraad, de ontschepingambtenaar zijn volledig op de hoogte van de procedure en hun 
taken daarin. Als zodanig zijn zij in principe in staat om de procedure efficient te laten 
verlopen. Dit betekent echter niet dat alle personen bij de instanties op de hoogte zijn. 

1.4.2 	...waar het kan handelt de voogdijraad onderzoeken zelf af 

Een tweede punt dat bijdraagt aan een efficiente uitvoering van de regeling is dat de 
Voogdijraad waar mogelijk de onderzoeken naar de bereidheid van de voogd om het 
voogdijschap op zich te nemen zelf afhandelt. Uit onze kwantitatieve analyse blijkt namelijk 
dat van de 208 melders bij de Voogdijraad, de Voogdijraad na eigen onderzoek voor 38 
gevallen een verklaring van geen bezwaar verstrekt. Dit is bijvoorbeeld als 1) jongeren bijna 
18 zijn, of 2) als jongeren al een ticket hebben en vanwege het begin van het schooljaar haast 
hebben om naar Nederland te gaan, omdat zij anders het begin van bun opleiding missen. Dit 
gebeurt niet automatisch als het antwoord van de Raad voor de Kinderbescherming te lang 
op zich laat wachten, maar nadrukkelijk alleen in die gevallen dat het het belang van het 
kind niet schaadt. Door de onderzoeken in eigen hand te houden lcunnen jongeren sneller 
geholpen worden. 
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Naast deze positieve punten kent de efficientie van de regeling ook de volgende knelpunten: 

1.4.3 	...want het felt dat de regeling door verschillende partijen wordt uitgevoerd 
maakt de uitvoering kwetsbaar 

Uit de juridische analyse bleek al dat er verschillende partijen/instanties zijn betrokken. Het 
gaat niet alleen om de diverse Voogdijraden en de Raad voor de Kinderbescherming, maar 
ook bijvoorbeeld de beide ministers, de ontschepingambtenaren, de gemeentes, de beoogde 
voogden, de rechter, de ouders en de jongeren zelf. Het grote belang dat moet worden 
gehecht aan de afstenuning en samenwerking tussen hen maakt de uitvoering van de regeling 
kwetsbaar . Er zijn diverse partijen die ieder een schakel van het proces uitvoeren en 
vervolgens de fakkel weer door moeten geven. Zo is de Voogdijraad verantwoordelijk voor 
de intake, en zet de Voogdijraad vervolgens onderzoek uit bij de Raad voor de 
Kinderbescherming. Een ander voorbeeld is dat de ontschepingambtenaar niet alleen 
verantwoordelijk is voor het controleren van besluiten van de Voogdijraad (VGB's), maar 
zelf ook beslissingsbevoegdheden (over gezinshereniging, korte duur) heeft. En wat de 
regeling nog extra zwak maakt is dat de voogd tenslotte zelf de tijdelijke voogdij moet 
aanvragen. In ieder van deze schakels kan iets misgaan, liij iedere overdracht kan informatie 
verloren gaan. Ontbreekt een schakel, dan krijgt de jongere geen voogd. In pralctijk blijkt er 
wel eens lets mis te gaan in dit opzicht. Zo is de informatie-uitwisseling niet altijd optimaal, 
zijn de instructies voor de ontschepingambtenaren en medewerkers van de Raad voor de 
Kinderbescherming niet altijd bij iedereen op de werkvloer bekend, en weten voogden, 
ondanks voorlichting van de Raad voor de Kinderbescherming toch niet altijd dat zij zelf 
voogdij moeten aanvragen. 

1.4.4 	...want ouders en jongeren wachten vaak lang 

Uit ons kwantitatieve onderzoek blijkt dat ouders en jongeren vaak lang moeten wachten 
voordat zij tijdelijke voogdij geregeld hebben en af lcunnen reizen naar Nederland. Dit komt 
hun bereidheid om mee te werken aan de regeling niet ten goede. In een deel van de gevallen 
hebben zij deze lange wachttijd aan zichzelf te wijten. De Voogdijraad geeft aan dat soms 
ouders de gegevens niet volledig aanleveren, bijvoorbeeld het adres van de voogd niet 
doorgeven. In andere gevallen ligt het ook aan de betrokken instanties. 

1.4.5 	...want er zit gemiddeld een maand tussen aanmelding en verzoek aan RvK 

Uit onze analyse van de cijfers van de Voogdijraad Curacao blijkt dat er gemiddeld ruim 4 
weken zitten tussen het moment van aanvraag van de VGB en het moment dat de 
Voogdijraad een onderzoek uitzet bij de RvK. In een lcwart van de gevallen zit er zelfs meer 
dan een maand tussen het moment van aanvraag en het moment de Voogdijraad een verzoek 
indient bij de RvK. Desgevraagd geeft de Voogdijraad aan dat de Voogdijraad in deze weken 
wacht op ontbrekende gegevens die de ouders zouden moeten aanleveren (bijvoorbeeld het 
adres van de voogd). Bovendien merkt de Voogdijraad Curacao op dat het voorkomt dat de 
aanvraag VGB soms vele maanden voor vertrek wordt aangevraagd. De aanvraag wordt dan 
wel gelijk behandeld, maar de verklaring wordt 2 dagen voor vertrek afgegeven. 
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1.4.6 	...want er kan bij de RvK tijd gewonnen worden 

Uit de dossieronderzoeken bij de RvK blijkt verder dat er vaak wet tijd gewonnen zou 
lcunnen worden in de procedure. Zo duurt het versturen van de aanvraagbrief van de Antillen 
naar Nederland in sonunige gevallen 8 dagen. De Voogdijraad meldt dat er altijd ook een fax 
verstuurd wordt. In de dossiers van de RvK was deze niet altijd terug te vinden. Ook kan het 
het informeren bij het Justitieel Documentatie Register (JDR) of de beoogd voogd een 
strafblad heeft wet eens lang duren; getuige sommige dossiers bijna 3 weken. Aangezien het 
JDR vaak niet direct wordt geraadpleegd, maar pas na het bezoek aan de voogd, maken deze 
weken de procedure extra lang. Indien de RvK direct het JDR zou raadplegen, kan het 
wachten parallel aan voorbereidende werlczaatnheden bij de RvK zelf gebeuren. De RvK 
geeft echter aan dat het een zorgvuldigheidsreden heeft dat zij wachten met deze aanvraag. 
Zij willen namelijk aan de voogd toestemming vragen om het eventuele strafblad op te 
vragen. De voogd heeft dan nog de keuze om zich terug te trekken voor de procedure, mocht 
hij liever niet willen dat de RvK zijn eventuele strafblad opvraagt. Dit neemt overigens niet 
weg dat het sneller zou zijn als de raadsonderzoeker de voogd aan het begin van de 
procedure even zou opbellen om te vragen of hij bezwaar heeft tegen het opvragen van een 
eventueel strafblad„ i.p.v. daarmee te wachten op het gesprek met hem. 

1.4.7 	...want met name in het begin was de informatie -uitwisseling niet altijd volledig 

Uit de juridische analyse blijkt dat - omdat de regeling zoveel schakels en momenten waarop 
de fakkel doorgegeven moet worden aan een andere partij kent - de informatievoorziening 
tussen de partijen bij overdracht erg belangrijk is. De informatie-uitwisseling tussen de 
instanties belast met de uitvoering van de voogdijregeling verloopt echter niet altijd 
voorspoedig. Na inwerkingtreding van de nieuwe voogdijregeling zijn er startproblemen 
geweest, met name in het verkeer tussen beide landen. Deze problemen betroffen de 
verzending van aanvragen door de Voogdijraden op de Nederlandse Antillen naar verkeerde 
vestigingen in Nederland, verketrde spelling van adressen van voogden in Nederland (vaak 
opgegeven door ouders) etc. Inmiddels zijn veel van deze problemen verholpen. Zo worden 
de aanvragen tot onderzoeken tegenwoordig middels standaardformulieren ingediend. 
Hiermee is de kwaliteit van de aanvragen zichtbaar verbeterd. 

1.5 	Aanbevelingen 

De conclusies die we hebben getrokken betreffen deels sterke punten van de uitvoering van 
de regeling. Zo is de bekendheid met de procedure groot en voert de Voogdijraad een deel 
van de onderzoeken zelf uit, om op deze manier bijvoorbeeld jongeren die anders het begin 
van het schooljaar zouden missen, sneller van dienst te kunnen zijn. Andere conclusies gaan 
over punten die verbetering behoeven. We willen hier aanbevelingen geven voor een verdere 
verhoging van de effectiviteit en de efficientie van de regeling. Het betreft aanbevelingen op 
korte en langere termijn. We gaan hierbij niet verder in op uitvoerbaarheid en 
implementatietermijnen. 

De eerste aanbevelingen dienen in samenhang met elkaar te worden bezien. 
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1.5.1 	Kijk nog eens goed naar de doelstelling van de voogdijregeling. 

Uit onze studie bleek dat de doelstelling van de voogdijregeling niet volledig wordt bereikt. 
Dit hangt deels samen met het feit dat het doel niet kan worden bereilct zolang de effectieve 
werking van de regeling zich beperkt tot het moment dat de jongere in het vliegtuig stapt Om 
de regeling verder uit te breiden en ook betrelcking te laten hebben op jongeren die eenmaal 
in Nederland is zouden nadere ideeen gevormd kunnen worden. Een klein comite bestaande 
uit de meest betrokken instanties, op zowel uitvoerend als besluitvormend, niveau zou 
hiervoor aanzetten kunnen doen. 

1.5.2 	Concretiseer werkafspraken voogdijregeling voor wat betreft minderjarigen op 
de Antillen 

De voogdijregeling wordt nader ingevuld met werkafspraken bij de Raad voor de 
Kinderbescherming, de Voogdijraden op de Nederlandse Antillen en Nederlandse 
gemeenten. Deze werkafspraken verdienen echter een nadere concretisering. 

1.5.3 	Definieer de begrippen in de regeling eenduidig en maak deze in de praktijk 
werkbaar 

Zoals we zagen is een van de redenen dat veel jongeren waarvoor de regeling bedoeld is 
kunnen kiezen om geen gebruik te maken van de regeling ligt aan het feit dat begrippen in de 
regeling niet eenduidig gedefinieerd zijn. Eenduidige definiering minimaliseert verwarring 
en taakverzwaring door onduidelijkheid. Vervolgens dienen begrippen geconcretiseerd te 
worden in de praktijk. Een voorbeeld: definieer wat "voor korte duur is". Bijvoorbeeld door 
hiervoor een retourticket met bepaalde vastgestelde maximale geldigheid (bijvoorbeeld 2 
maanden) als bewijs te laten fungeren. Effect van de regeling doortrekken naar Nederland 

De activiteiten van de verantwoordelijke instanties in voogdijregeling stoppen nagenoeg 
geheel op het moment dat de jongere op het vliegtuig stapt. Het lijkt ons daarom goed als er 
ook in Nederland een instantie is die verantwoordelijk blijft voor het invoeren van de 
regeling totdat de jongere daadwerkelijk onder gezag is geplaatst. Wij denken aan het door 
een voogdij-instelling opnemen van de officiele tijdelijke voogdij, waarbij de jongeren 
gewoon bij hun tante gaan wonen, maar waarbij deze tantes niet belast worden met de 
officiele verantwoordelijkheid, maar enkel het pleegouderschap op zich nemen. Deze 
voogdij-instelling zal in ieder geval het vertrouwen van de Antilliaanse ouders en (beoogd) 
voogden moeten genieten. Aan de huidige situatie hoeft in de pralctijk niets te veranderen, 
maar voor de tijdelijk voogd in kwestie betekent dit een instantie achter zich te hebben die 
ervoor zorgt dat formele zaken geregeld zijn en die hem bij probleemgevallen of vragen tot 
hulp kan zijn. Uiteraard zijn er ook tijdelijk voogden die wel graag zelf de tijdelijke voogdij 
op zich willen nemen, deze mogelijkheid moet natuurlijk kunnen blijven bestaan. Maar in 
veel gevallen in het dossieronderzoek zagen wij beoogd voogden die best bereid waren om 
als een pleegouder voor de jongere te zorgen, maar die niet geheel voorbereid waren en 
wellicht ook minder zaten te springen om de formele tijdelijke voogdij voor het kind. Als 
deze personen de mogelijkheid krijgen om de jongere te lcunnen verzorgen, waarbij een 
andere instantie de formele zaken regelt, kan dat sommige voogden uitkomst en steun 
bieden. Een ander voordeel van deze constructie is dat ook in gevallen dat de jongeren de 
pleegtante verlaat, er een instantie verantwoordelijk voor hun welzijn blijft. 
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1.5.4 	Uniforme verklaring van geen bezwaar en toekennen bevoegdheden aan het 
centrale aanspreekpunt op de Nederlandse Antillen 

De Voogdijraden op de Nederlandse Antillen hebben elk hun eigen verklaring van geen 
bezwaar opgezet met het gevolg dat de informatie die wordt vastgelegd per eilandgebied 
verschilt qua vorm en inhoud. De Voogdijraden lcunnen in samenwerking met de Raad voor 
de Kinderbescherming een uniforme verklaring van geen bezwaar opzetten waarbij er naast 
consistentie van de geleverde informatie tevens een vorm van unieke identificatie 
gentroduceerd kan worden waardoor de persoon door de gehele procedure gevolgd kan 
worden. 

1.5.5 	Leg alle beslissingsbevoegdheden bij deVoogdijraad 

Zoals de Voogdijraad aangeeft en ook gebleken is tijdens onze interviews met 
ontschepingambtenaren zijn, ondanks meerdere voorlichtingsbijeenkomsten van de 
Voogdijraad, nog niet alle ontschepingambtenaren goed cloordrongen van de details van de 
voogdijregeling. Ook wordt, bij gebrek aan menslcracht, soms burgerpersoneel ingezet om de 
controle op het vliegveld te doen en ook deze zijn niet goed op de hoogte. Dit probleem kan 
weggenomen worden door de beslissingbevoegdheden die de ontschepingambtenaren nu 
hebben (of denken te hebben, de regeling is hierover niet eenduidig). Zoals beslissingen of 
iemand een echte gezinshereniger is of niet, niet hoeven te nemen. Ons voorstel is daarom 
dat ontschepingambtenaren alleen eenduidige documenten hoeven te controleren en niet zelf 
ter plekke beslissingen hoeven te nemen. Voor reizigers van korte duur en begeleide 
jongeren is dit gemakkelijk: zij lcunnen een retourticket van een door de betrokken partijen 
afgesproken maximum geldigheid overhandigen en mogen zij door. Jongeren die begeleid 
worden door een meerderjarige mogen ook door. Alle andere jongeren hebben een verklaring 
van geen bezwaar nodig om door te mogen. De Voogdijraden beslissen of jongeren in 
aanmerking komen voor deze verklaring en indien dit het geval is verstrekken zij deze. Op 
deze manier worden beslissingen in individuele gevallen altijd genomen door een instantie 
die de benodigde expertise heeft om de regeling uit te lcunnen voeren. Uiteraard hoeft de 
Voogdijraad niet voor iedere jongere de gehele procedure via de RvK te starten et -cetera, als 
direct duidelijk is dat de jongere zich herenigt met zijn ouders, kan de Voogdijraad ook 
direct een VGB verstrekken. Deze aanbeveling kan een flinke lastenverzwaring voor de 
Voogdijraden met zich meebrengen. Hierop komen we in paragraaf 6.5 terug. In ieder geval 
moet de beslissingsbevoegdheid in de Antilliaanse richtlijnen (art. 6) worden aangepast. 
Daarnaast zal de wet-en regelgeving ten aanzien van Grensbewaking moeten worden bezien. 

1.5.6 	Uniforme nummering aanhouden. 

De procedure voor een aanvraag van geen bezwaar begint bij de Voogdijraad. Deze nummert 
alle aanvragen en stuurt ze door naar de Raad voor de Kinderbescherming. Deze hanteert 
weer een eigen nummering. De minderjarige wordt, na verkrijgen van de verklaring, 
uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Ook hier wordt weer een andere nummering 
aangehouden. Het verdient aanbeveling om een nummering aan te houden en om die 
nummers centraal uit te geven zodat er geen dubbelingen tussen de eilanden ontstaan en 
waarbij de persoon wordt gevolgd. 
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1.5.7 	Werk met meer schriftelijke communicatiemiddelen en communiceer die naar 
alle belanghebbenden. 

Gebleken is dat er veel richtlijnen en werkafspraken zijn maar dat niet alle personen hiervan 
op de hoogte zijn. Ook is gebleken dat de Raad voor de Kinderbeschenning tijdens een 
huisbezoek niet alle informatie over kan brengen die zij over wil brengen. Naast formele 
regelingen en procedures is het goed om met eenvoudige lijstjes te werken die naar alle 
partijen gecommuniceerd worden en waarvan ook goed wordt gecheckt of deze informatie 
daadwerkelijk is overgekomen. Dit kan ook door betrokkenen een vragenformulier te laten 
invullen waaruit blijkt dat de informatie is overgekomen. De Raad voor de 
Kinderbescherming kan bij een huisbezoek een dergelijk lijstje achterlaten zodat de beoogde 
voogden dit nog rustig na kunnen lezen en ook hier een vragenlijstje kunnen invullen ter 
bevestiging dat zij de inhoud hebben begrepen. 

1.5.8 	Middelen beschikbaar stellen voor uitvoering regeling 

Bovengenoemde aanbevelingen zijn niet mogelijk zonder middelen die de extra inzet van 
menskracht mogelijk maken. Met name de voogdijraden op de Antillen kampen met zware 
bezuinigingen en het in het leven roepen van een nieuwe werkwijzen en zonodig instellingen 
vergt uiteraard ook menskracht. Wil het doel van de voogdijregeling werkelijk bereikt 
worden, in het belang van de Antilliaanse jongeren, dan zal een heroverweging van middelen 
nodig zijn. 

1.5.9 	Doordring ouders en jongeren van hun belang bij de regeling 

Ook als de bovengenoemde maatregelen worden genomen zullen er altijd jongeren zijn die 
geen gebruik maken van de regeling, terwij I deze toch voor hen bedoeld is. Jongeren met een 
kort retourticket kunnen ook in Nederland blijven, begeleide jongeren kunnen hun begeleider 
op Schiphol vaarwel zeggen en aangezien de vliegtuigmaatschappijen op de Antillen meer 
landen aandoen dan alleen Nederland, blijft het mogelijk via bijvoorbeeld Parijs naar 
Nederland te vliegen. Zolang jongeren en hun ouders geen voordelen zien van de regeling, 
zullen zij geen moeite doen' om de regeling te volgen, als het gemakkelijk is om geen gebruik 
te maken van de regeling. Op de Antillen is op het moment al begonnen met verbeterde en 
meer intensieve voorlichting door diverse instanties, zoals de Voogdijraad zelf en het 

. 	Centrum Voorlichting Antillianen. Dit lijkt ons een verstandige keuze. Voor personen die 
informatie vragen, is er op het moment veel informatie beschikbaar bij de Voogdijraad, CVA 
en Taskforce Antilliaanse jongeren. Wij pleiten daarnaast voor meer gerichte en intensieve 
voorlichting gericht op de voogdijregeling en met name de voordelen voor de jongere ervan. 
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2.1 	Aanleiding 
In de startnotitie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van 10 
januari 2000 van het Ministerie van Justitie zijn de uitgangspunten van het onderzoek 
`evaluatie uitvoering voogdijregeling Antilliaanse jongeren' uiteengezet. Dit onderzoek heeft 
tot doel de Ministers van Justitie van Nederland en de Nederlandse Antillen inzicht te 
verschaffen in de werking van de procedure ten aanzien van minderjarige Antillianen die 
alleen en onbegeleid naar Nederland afreizen. 

KPMG heeft dit onderzoek uitgevoerd door achtereenvolgens de stappen waaruit de 
voogdijregeling is opgebouwd te benoemen en een onderzoek te verrichten naar de 
uitvoering van de voogdijregeling in de pralctijk. Het voorliggende rapport is een weergave 
van de resultaten van het onderzoek. 

2.2 	Context 
Bij tri-partite-overleg op Curacao op 29 maart 1999 hebben de Ministers van Justitie van 
Nederland en de Nederlandse Antillen een protocol ondertekend waarin afspraken zijn 
vastgelegd over de samenwerking tussen beide landen op het gebied van 
voogdijvoorzieningen. Op 1 augustus 1999 is dit protocol en de daarbij behorende richtlijnen 
in werking getreden. Het protocol voorziet in een jaarlijkse evaluatie van de 
overeengekomen maatregelen. De onderhavige evaluatie is de eerste evaluatie na de 
inwerkingtreding van het protocol en de daarbij behorende richtlijnen. 

2.3 	Vraagstelling 
In dit evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse jongeren' staat de onderstaande 
vraagstelling centraal: 

"In hoeverre realiseert de voogdijregeling het beoogde doe!: namelijk dat geen Antilliaanse 
minderlarige alleen en onbegeleid de Nederlandse Antillen verlaat zonder dat wordt 
voorzien in het wettehjk vereist gezag? 

Vanuit de kernvraag van het onderzoek heeft het WODC een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd. Het uit te voeren onderzoek moet een antwoord op de volgende vier 
onderzoeksvragen geven: 

1. Hoe verloopt de procedure van de voogdijregeling in de praktijk? 

Hoe is de leefsituatie (gezag, verblijfplaats, sociaal netwerk, school) van de 
minderjarige Antillianen wanneer zij eenmaal in Nederland zijn? 

3. In hoeverre beinvloedt de voogdijregeling het migratiegedrag van minderjarige 
Antillianen? 

4. Hoe is de groep die zich niet aan de regeling houdt in kaart te brengen en te bereiken? 
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Het evaluatieonderzoek heeft hierbij als doelstelling het verschaffen van inzicht in de 
werking van de procedure ten aanzien van minderjarige Antillianen die alleen en onbegeleid 
naar Nederland afreizen om zich hier te vestigen. 

2.4 	Onderzoeksaanpak en periode van onderzoek 
Afgeleid van de centrale vraagstelling zijn de volgende stappen uitgevoerd in het onderzoek: 

1. De afstemming van de onderzoeksaanpak met de opdrachtgever en 
begeleidingscotnmissie. Deze afstemming heeft in februari in Nederland plaatsgevonden 
pas in april met de leden van de begeleidingscornrnissie op de Antillen; 

2. De voorbereiding van het evaluatieonderzoek door middel van deslcresearch en het 
opstellen van een checklist van interviewvragen; 

3. De uitvoering van een juridisch onderzoek waarbij het juridische kader van de 
voogdijregeling is beschreven, volgens wet-, regelgeving en procedureafspraken tussen 
betrokken partijen, zowel op de Nederlandse Antillen als in Nederland; 

4. De uitvoering van een kwalitatief en lcwantitatief ondetzoek op de Nederlandse Antillen 
en in Nederland. Hierbij zijn in het kwalitatieve onderzoek diverse interviews met 
betroklcen partijen gehouden en is een dossieronderzoek verricht bij de Raad voor de 
Kinderbescherming in Nederland en bij de Bevolkingsregister Burgerlijke Stand en 
Verkiezingen Curacao (hierna te noemen BSBV) en de Voogdijraad Curacao op de 
Nederlandse Antillen. In het kwantitatieve onderzoek is alle beschikbare en relevante 
in formatie met betrekking tot de voogdijregeling onderzocht. 

5. De organisatie van een workshop voor voogden en een workshop voor Antilliaanse 
minderjarige jongeren in Nederland en een workshop voor ouders en jongeren op 
Curacao, gevolgd door een ronde telefonische interviews zowel in Nederland als op 
Curacao met ouders, voogden en jongeren. 

6. De 	analyse 	van 	de 	onderzoeksresultaten 	en 	het 	aandragen 	van 
aanbevelingen/oplossingsrichtingen ten aanzien van de verbeterpunten van de werking 
van de voogdijregeling in de praktijk; 

7. Een juridische toetsing van de aanbevelingen en oplossingsrichtingen. 

Voor een uiteenzetting van de onderzoeksmethoden wordt verwezen naar bijlage I waarin de 
onderzoeksverantwoording gedetailleerd is beschreven. 

2.4.1 	• Onderzoeksperiode 

Het onderzoek is in de periode februari tot en met november 2000 uitgevoerd door KPMG 
Consulting N.V. KPMG is in dit onderzoek begeleid door een gemengde 
begeleidingscommissie bestaande uit een Antilliaans deel (waaronder een vertegenwoordiger 
van de Voogdijraad Curacao, het Ministerie van Justitie en het Bevollcingsregister 
Burgerlijke Stand en Verkiezingen Curacao) en een Nederlands deel (bestaande uit een 
vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming en de Ministeries van Justitie en 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). 
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De begeleidingscommissie heeft KPMG tijdens het onderzoek een bijdrage geleverd aan de 
informatie-verzameling en het geven van voortdurende feedback op de onderzoeksresultaten. 
In dit kader heeft KPMG diverse malen met de begeleidingscommissie afgestemd 
waaronder: 

• een individuele en groepsinventarisatieronde van de verwachtingen van de individuele 
leden van de begeleidingscommissie bij aanvang van het onderzoek, zowel in Nederland 
als op de Nederlandse Antillen; 

• een wekelijkse terugkoppeling van de onderzoelcsbevindingen aan de leden van de 
begeleidingscommissie op Curacao in de periode juni-november 2000; 

• driemaal tij dens het onderzoek rapporteren aan de begeleidingscommissie. 

Daarnaast is de opdrachtgever regelmatig op de hoogte gehouden van de 
onderzoeksbevindingen. 

In het evaluatieonderzoek zijn voortdurend ontwikkelingen zowel op de Nederlandse 
Antillen als in Nederland die de uitvoering van de voogdijregeling beinvloeden. Bij deze 
ontwikkelingen is het in het evaluatieonderzoek • van belang nauwkeurig de 
onderzoeksperiode weer te geven. De onderzoeksperiode is daarbij afhankelijk van de 
beschikbare kwantitatieve gegevens in het evaluatieonderzoek, de periode waar deze 
gegevens betrelcking op hebben en de vergelijkbaarheid van de kwantitatieve gegevens uit 
Nederland en de Nederlandse Antillen. Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen is, in 
overleg, gekozen voor de volgende onderzoeksperiodes: De onderzoeksperiode heeft voor 
wat betreft het kwantitatieve onderzoek betrekking op de periode augustus 1999 tot en met 
juli 2000 in Nederland. De kwantitatieve gegevens op de Nederlandse Antillen van de 
Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen (BSBV) zijn onderzocht in de 
periode 1 december 1999 tot en met 15 augustus 2000, de verkregen kwantitatieve gegevens 
van de Voogdijraden op de Antillen hebben betrekking op de periode januari tot en met mei 
2000. 

Op basis van het bovenstaande en in het kader van de vergelijkbaarheid van de kwantitatieve 
gegevens van de Antillen en Nederland heeft de onderzoeksperiode van het kwantitatieve 
onderzoek betrekking op de periode januari tot en met mei 2000. In het kwalitatieve 
onderzoek is de onderzoeksperiode augustus 1999 tot en met juni 2000 gehanteerd. 

2.5 	Opbouw rapport 
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek. De opbouw van het rapport is als volgt. 

Hoofdstuk 1 bevat de inleiding, de context en de vraagstelling en deelvragen van het 
evaluatieonderzoek beschreven. Tevens wordt de onderzoeksperiode van het 
evaluatieonderzoek weergegeven en de opbouw van de eindrapportage van het 
evaluatieonderzoek. 
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In hoofdstuk 2 is het juridisch kader van de voogdijregeling Antilliaanse jongeren geschetst. 
In dit kader is met betrekking tot de voogdijregeling de Nederlandse en Antilliaanse wet- en 
regelgeving alsmede verdragen, protocollen en enige literatuur inzake voogdij in kaart 
gebracht. Vervolgens is een nadere uitwerking van het juridisch kader gegeven in de vorm 
van de samenwerkingsafspraken op het gebied van voogdijvoorzieningen. 

In hoofdstuk 3 staan de conclusies op de vraag `behaalt de voogdijregeling het beoogde doel 
in de pralctijk'. De conclusies zijn onderbouwd met de onderzoeksresultaten vanuit het 
kwalitatieve en Icwantitatieve onderzoek. 

In hoofdstuk 4 is eveneens ingegaan op de conclusies uit het Icwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoek. Deze conclusies hebben betreklcing op de vraag `verloopt de uitvoering van de 
voogdijregeling in de pralctijk efficient?' 

Hoofdstuk 5 bevat de aanbevelingen van het onderzoek op basis van de uitkomsten uit de 
drie voorgaande hoofdstulcken. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 de eindconclusie van de evaluatieonderzoek gegeven aan de 
hand van de beantwoording van de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1. 

In de bijlage van 

• Bijlage 1: 

• Bijlage 2: 

• Bijlage 3: 

• Bijlage 4: 
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3 	Juridisch kader Voogdijregeling Antilliaanse Jongeren 

3.1 	Inleiding 
Het juridisch kader van de Voogdijregeling Antilliaanse Jongeren is in kaart gebracht aan de 
hand van de volgende onderdelen: 

1. Een schets van de wijze waarop voogdij is geregeld in Nederland; 
2. Een schets van de wijze waarop voogdij is geregeld op de Nederlandse Antillen; 
3. Een beschrijving van de specifieke procedureafspraken tussen de Nederlandse Antillen 

en Nederland op het gebied van voogdijvoorzieningen. 

Wij hebben ons daarbij gebaseerd op Nederlandse en Nederlandse Antilliaanse wet- en 
regelgeving alsmede op verdragen, protocollen en enige literatuur inzake voogdij. Voor wat 
betreft de samenwerkingsafspraken tussen Nederland en de Nederlandse Antillen hebben wij 
ons gebaseerd op de stuklcen die wij van de opdrachtgever hebben gelcregen. 

In de navolgende paragrafen worden de bovenstaande onderwerpen in hoofdlijnen nader 
uitgewerkt. Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar de bijlage. 

3.2 	Positie van het juridisch kader 
In dit rapport bespreken wij de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en de 
Nederlandse Antillen op het gebied van voogdijvoorzieningen. Die afspraken (neergelegd in 
een samenwerkingsprotocol) moeten ertoe leiden dat Antilliaanse jongeren niet onbegeleid 
naar Nederland vertrekken zonder dat in voldoende mate in het wettelijk vereist gezag wordt 
voorzien. Als regulerend mechanisme wordt de verklaring van geen bezwaar, te verstrekken 
door de Antilliaanse voogdijraden, geintroduceerd. De Antilliaanse grensautoriteiten dienen 
zorg te dragen voor de handhaving: zonder een dergelijke verklaring kan/mag de jongere niet 
naar Nederland vertrekken. Het juridisch kader heeft als input gediend voor het uit te voeren 
onderzoek. 

3.3 	Nederlands voogdijrecht 

De wet gaat er vanuit dat een minderjarige onder gezag staat. Onder gezag wordt verstaan 
ouderlijk gezag of voogdij (artikel 1:245 BW). De kantonrechter benoemt een voogd over 
elke minderjarige die niet onder ouderlijk gezag staat of in wiens voogdij niet op een wettige 
wijze is voorzien, tenzij de benoeming tot de competentie van de rechtbank behoort (artikel 
1:295 BW). De rechtbank is volgens de wet bevoegd in geval van ontheffing of ontzetting. In 
afwachting van het begin van de voogdij, kan de kantonrechter een tijdelijke voogd 
benoemen (artikel 1:296 jo. 1:280 BW). Dit is ook mogelijk in geval van feitelijke 
onmogelijkheid van de voogd of de ouder het gezag uit te oefenen (artikel 1:297 BW 
respectievelijk 1:253r BW). Daarnaast kent het Nederlandse recht sinds kort de zogenaamde 
"voorlopige voogdij" van een voogdij-instelling (artikelen 1:241, 271, 272, 331 en 332 BW). 
Daarmee moet de "tijdelijke voogdij" niet worden verward. De voorlopige voogdij van een 
voogdij-instelling is de opvolger van de voorlopige toevertrouwing aan de Raad voor de 
Kinderbescherming. 
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Uitgangspunt van de wet is dat de voorlopige voogdij een spoedeisende maatregel is ter 
bescherming van de minderjarige. De maatregel moet dringend en onverwijid noodzakelijk 
zijn ter voorkoming van ernstig gevaar. Er zijn twee gronden voor het verzoeken van een 
voorlopige voogdij: het ontbreken van gezag en niet uitoefenen van gezag (art. 1:241 BW) 
en feiten die tot ontzetting of gedwongen ontheffing kunnen leiden (art. 1:272 en 332 BW). 

Bij de voogdijregeling tussen Nederland en de Nederlandse Antillen wordt gebruik gemaakt 
van de tijdelijke voogdij naar Nederlands recht als bedoeld in artikel 1:253r BW, dat wil dus 
zeggen de tijdelijke voogdij bij feitelijke onmogelijkheid van de ouder om het gezag uit te 
oefenen (zie ook pagina 20). De voorlopige voogdij wordt niet gebruikt. 

Om te bevorderen dat waar nodig een voogdijvoorziening wordt getroffen, wordt in artikel 
1:301 BW bepaald dat de ambtenaar van de burgerlijke stand mededeling moet doen van 
relevante feiten en omstandigheden aan de kantonrechter of aan de Raad voor de 
Kinderbescherming. 

Een verzoek tot het benoemen van een tijdelijk voogd kan worden ingediend door bloed- en 
aanverwanten van de minderjarige, de Raad voor de Kinderbescherming of andere 
belanghebbenden (artikel 1:299 BW). Ook kan de kantonrechter ambtshalve tot de 
benoeming van een voogd overgaan. 

3.4 	Antilliaans voogdijrecht 

Het Antilliaanse voogdijrecht is voornamelijk te vinden in het Burgerlijk Wetboek van de 
Nederlandse Antillen. Het Antilliaanse en Nederlandse voogdijrecht zijn tot op grote hoogte 
vergelijkbaar. Volstaan wordt daarom met het noemen van enkele in dit kader relevante 
verschillen en overeenkomsten. 

Een eerste verschilpunt is dat het Antilliaanse voogdijrecht, anders dan het Nederlandse, 
autonome voogdijraden kent. Op ieder eiland is een dergelijke voogdijraad gevestigd. ledere 
voogdijraad kan in de Nederlandse Antillen optreden ten behoeve van een minderjarige, die 
binnen zijn gebied hetzij woonplaats of laatste woonplaats, hetzij zijn werkelijk verblijf 
heeft. De voogdijraden zorgen voor de minderjarigen, die hen Icrachtens de wet door de 
rechter of het openbaar ministerie voorlopig zijn toevertrouwd. lndien de voogdijraad blijkt, 
dat een minderjarige niet onder het wettelijk vereiste gezag staat, of dat dit gezag niet over 
hem wordt uitgeoefend, verzoekt hij de rechter om in de gezagsuitoefening over de 
minderjarige te voorzien. Indien dit ter voorkoming van de zedelijke of lichamelijke 
ondergang van een minderjarige dringend en onverwijld noodzakelijk is, kan het openbaar 
ministerie hem voorlopig aan de voogdijraad toevertrouwen. 

Een terminologisch verschilpunt is dat het Antilliaanse recht over het algemeen spreekt over 
"ouderlijke macht", terwij1 deze term in het Nederlandse recht is vervangen door "ouderlijk 
gezag". Daarnaast kent het Antilliaans recht niet de maatregel voorlopige voogdij. De 
voorlopige toevertrouwing is wel tot op zekere hoogte hiermee vergelijkbaar. 
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In Nederland geldt dat een ouder geen voogd kan zijn. De term "voogd" is gereserveerd 
voor een derde. In de Nederlandse Antillen is dit — zolang het nieuw BW niet is ingevoerd — 
anders, aldus het rechtsvergelijkend onderzoek van mr. J. de Boer (zie rapportage van 3 
december 1998, betreffende commentaar bij de conceptmemorandum inzake de 
voogdijregeling). 

Met het voorgaande punt hangt samen dat de regeling van de tijdelijke voogdij (als bedoeld 
in artikel 391 BWNA en 1:253r BW) in de Nederlandse Antilien respectievelijk Nederland 
jets anders is opgezet. Niettemin komen de regels voor tijdelijke voogdij grotendeels overeen 
en kan in de gevallen waar om het in de voogdijregeling gaat zowel naar Nederlands als naar 
Antilliaans recht een tijdelijke voogd worden benoemd. 

3.5 	Samenwerking op het gebied van voogdijvoorzieningen 
De samenwerkingsafspraken tussen Nederland en de Nederlands Antilien op het gebied van 
voogdijvoorzieningen zijn neergelegd in een Protocol ("Protocol inzake de samenwerking op 
het gebied van voogdijvoorzieningen tussen Nederland en de Nederlandse Antilien", hierna 
"het Protocol"). Het Protocol is door de beide Ministers van Justitie te Willemstad getekend 
op 29 maart 1999 en is in werking getreden met ingang van 1 augustus 1999. 

Van Antilliaanse zijde zijn Richtlijnen verschenen die zijn neergelegd in de beschildcing van 
de Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen van 12 juli 1999 (hierna: "de 
Antilliaanse Richtlijnen"). De Richtlijnen van Nederlandse zijde zijn te vinden in een 
circulaire van de Minister van Justitie aan de Raad voor de Kinderbescherming van 28 juli 
1999 ( hierna: "de Nederlandse Richtlijnen"). 

Het begrip `voogdijregeling' is een verzamelnaam voor de beslissing van de Raad van 
Ministers d.d. 21 december 1998 en de daarbij behorende Ministeriele Beschikking d.d. 12 
juli 1999 (no. 3838/JAZ) gericht op de toepassing van de in de Nederlandse Antillen 
geldende voogdijregeling voor minderjarigen, het Protocol en de bij het Protocol behorende 
Richtlijnen inzake voogdij. 

In paragraaf 2.6.1 wordt ingegaan op de achtergrond en de inhoud van het Protocol. In 
paragraaf 2.7 wordt nader ingegaan op de Antilliaanse Richtlijnen. In paragraaf 3.4 wordt 
ingegaan op de Nederlandse Richtlijnen. 

3.6 	Het Protocol 

3.6.1 	Achtergrond van het Protocol 

De bescherming van minderjarigen in de Nederlandse Antillen is op grond van artikel 336a 
B.W.N.A. opgedragen aan de voogdijraden. De omstandigheden waaronder het optreden van 
de voogdijraad ter bescherming van minderjarigen noodzakelijk wordt geacht, zijn onder 
meer tot uitdruklcing gebracht in artikel 336c B.W.N.A. Dit artikel bepaalt dat indien bij de 
voogdijraad blijkt dat een minderjarige niet onder het wettelijk vereiste gezag staat, of dat dit 
gezag niet over hem wordt uitgeoefend, hij de rechter in eerste aanleg verzoekt om in de 
tijdelijke voogdij over de minderjarige te voorzien. Indien dit ter voorkoming van de 
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zedelijke of lichamelijke ondergang van een dergelijke minderjarige dringend en onverwijld 
noodzakelijk is, kan het openbaar ministerie hem voorlopig aan de voogdijraad 
toevertrouwen. 

De aanleiding voor het Protocol is dat het door beide partijen wenselijk werd geacht om 
maatregelen te treffen in verband met de gezagsvoorziening voor de minderjarigen die alleen 
en onbegeleid van de Nederlandse Antillen naar Nederland vertrekken met de kennelijke 
bedoeling om zich in Nederland te vestigen. Als daarbij geen sprake is van gezinshereniging 
en ook anderszins niet aannemelijk gemaakt kan worden dat het verblijf in Nederland van 
korte duur zal zijn, dan is de kans groot dat deze minderjarige niet onder het wettelijk 
vereiste gezag in Nederland komt te staan. 

In een dergelijke situatie wordt het noodzakelijk geacht dat de Raad voor de 
Kinderbescherming in Nederland de onderzoekshandelingen verricht die noodzakelijk zijn 
voor de gezagsvoorziening ten behoeve van deze minderjarigen en dat de Raad voor de 
Kinderbescherming daarbij op de meest doelmatige wijze samenwerkt met de voogdijraden 
in de Nederlandse Antillen. 

Het Protocol is voorts gebaseerd op de artikelen 36 en 38 lid 1 van het Statuut van het 
Koninlcrijk der Nederlanden. Artikel 36 van het Statuut bepaalt dat Nederland, de 
Nederlandse Antillen en Aruba elkaar hulp en bijstand verlenen. Artikel 38 van het Statuut 
voegt daaraan toe dat zij onderling regelingen kunnen treffen. 

In het Protocol worden afspraken gemaakt tussen Nederland en de Nederlandse Antillen over 
de voorziening in het gezag in het geval een minderjarige vanuit de Nederlandse Antillen 
naar Nederland vertrekt. Bij het begrip "minderjarigen" gaat het in dit verband om personen 
die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. 

De kernbepalingen van het Protocol zijn te vinden in de artikelen 2 en 3. Artikel 2 bepaalt 
dat de Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen maatregelen treft met betrekking tot 
gezagsvoorzieningen in de Nederlandse Antillen, voor de gevallen wanneer een in de 
Nederlandse Antillen verblijvende minderjarige, alleen en onbegeleid vanuit de Nederlandse 
Antillen naar Nederland wil vertrekken, zonder dat sprake is van gezinshereniging of 
anderszins aannemelijk gemaakt kan worden dat het verblijf in Nederland van korte duur zal 
zijn, ten gevolge waarvan de minderjarige niet onder het wettelijk vereiste gezag in 
Nederland komt te staan. 

De in de vorige alinea bedoelde maatregelen van de Minister van Justitie van de Nederlandse 
Antillen moeten volgens het Protocol in overeenstemming zijn met de aan het Protocol 
gehechte Richtlijnen inzake voogdij en de in de Nederlandse Antillen geldende wettelijke 
regelingen. 
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De Minister van Justitie van Nederland treft volgens artikel 3 de maatregelen die nodig zijn 
in verband met gezagsvoorzieningen en daartoe strekkende onderzoeksactiviteiten in 
Nederland ten behoeve van de minderjarige die van de Nederlandse Antillen naar Nederland 
wil komen, indien de voogdijraad van de Nederlandse Antillen om een voorziening of een 
daartoe strekkend onderzoek heeft verzocht. 

Het Protocol geeft voorts een aantal regels om de afsternming tussen Nederland en de 
Nederlandse Antillen op dit terrein te optimaliseren: 

• De beide Ministers van Justitie moeten zorgdragen voor een doelmatige en doeltreffende 
wederkerige informatievoorziening omtrent de hier bedoelde minderjarigen door de Raad 
voor de Kinderbescherming in Nederland en de voogdijraden in de Nederlandse Antillen 
(artikel 4); 

• De voogdijraden in de Nederlandse Antillen en de Raad voor de Kinderbescherming in 
Nederland kunnen met inachtneming van het Protocol en de aangehechte Richtlijnen 
onderling werkafspraken maken. De partijen bij het Protocol (de beide Ministers van 
Justitie) moeten onverwijld in kennis worden gesteld van de gemaakte afspraken (artikel 
5); 

• Voor de uitvoering van dit Protocol wordt de secretaris van de Voogdijraad op Curacao 
aangewezen als centraal aanspreekpunt in de Nederlandse Antilien aangewezen. De 
Voogdijraad Curacao is hierbij weliswaar centraal aanspreekpunt maar niet bevoegd de 
autonome Voogdijraden aanwijzigingen te geven. In Nederland fungeert de algemeen 
directeur van de Raad voor de Kinderbescherming als centraal aanspreekpunt in 
Nederland voor het Protocol.(artikel 6). 

• De voogdijraad Curacao is niet bevoegd de voogdijraden op de andere Nederlands 
Antilliaanse eilanden aanwijzingen te geven. Deze raden zijn autonoom. 

De uitvoering van het Protocol wordt jaarlijks door partijen geevalueerd. De eerste evaluatie 
kan niet eerder plaatsvinden dan na zes maanden na inwerkingtreding van het Protocol (1 
augustus 1999). Daartoe kunnen partijen een begeleidingscommissie instellen. De Ministers 
van Justitie kunnen het Protocol te allen tijde opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te 
geschieden en met inachtneming van een door partijen nader overeen te komen 
opzegtermijn. 

3.7.1 	Achtergrond 

Artikel 2 van het Protocol waarin de samenwerkingsafspraken worden gemaakt op het 
gebied van voogdijvoorzieningen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen, bepaalt dat 
de maatregelen die de Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen in dit verband moet 
treffen, in overeenstemming moeten zijn met de aan het Protocol gehechte Richtlijnen inzake 
voogdij. 
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Van Antilliaanse zijde zijn Richtlijnen uitgevaardigd die zijn te vinden in een beschiklcing 
afkomstig van de Antilliaanse Minister van Justitie. De beschildcing is gebaseerd op artikel 
336a van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen. Dit artikel bepaalt onder 
meer dat iedere voogdijraad in de Nederlandse Antillen kan optreden ten behoeve van een 
minderjarige die binnen zijn gebied hetzij zijn woonplaats of laatste woonplaats hetzij zijn 
werkelijk verblijf heeft. 

Het tweede artikel van de Antilliaanse Richtlijnen bepaalt dat de voogdijraden er voor zorg 
dragen dat al datgene wordt verricht dat nodig is voor de voorziening in de 
gezagsuitoefening over de minderjarige die alleen de Nederlandse Antillen wenst te verlaten 
om zich in het buitenland te vestigen, zonder dat er sprake is van gezinshereniging of 
anderszins aannemelijk gemaakt kan worden dat het verblijf in Nederland van korte duur zal 
zijn, ten gevolge waarvan de minderjarige niet onder het wettelijk vereiste gezag komt te 
staan. Overigens strelct de verantwoordelijkheid van de Voogdijraden zich niet uit buiten het 
eigen grondgebied. 

De Antilliaanse Richtlijnen introduceren de verklaring van geen bezwaar als instrument om 
de voogdijvoorziening bij vertrek naar het buitenland in goede banen te leiden. De 
voogdijraad moet ingevolge artikel 2 een verklaring van geen bezwaar verstrekken aan de 
minderjarige die alleen de Nederlandse Antillen wenst te verlaten en aan degene die de 
ouderlijke macht of de voogdij uitoefent over de minderjarige. 

Een dergelijke verklaring van geen bezwaar wordt door de voogdijraad alleen verstrekt 
indien ten genoegen van de voogdijraad ten aanzien van de minderjarige, die alleen de 
Nederlandse Antillen wenst te verlaten, voldoende blijk is gegeven van; 

• gezinshereniging, of; 

• verblijf in het buitenland van korte duur, dan wel; 

• voldoende in de gezagsuitoefening over de minderjarige zal worden voorzien (artikel 3). 

Een dergelijke verklaring wordt echter alleen afgegeven indien degene die de ouderlijke 
macht uitoefent al dan niet tijdelijk in de onmogelijkheid zal verkeren om het gezag over de 
minderjarige uit te oefenen gedurende het verblijf in het buitenland van deze minderjarige en 
voldoende aannemelijk is dat een voogd benoemd zal worden in het land waar het kind zal 
verblijven (artikel 4). 

De verklaring moet worden ingericht naar het bij de beschikking aangehechte model. 
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Indien een minderjarige niet over een dergelijke verklaring van geen bezwaar beschilct, kan 
hij niet het land verlaten. Het vijfde artikel bepaalt immers dat in een dergelijk geval de 
ontschepingambtenaar (de met de controle op de toelating belaste politieambtenaar of de 
ambtenaar der immigratie, artikel 1 sub d) de minderjarige geen toegang tot luchtvaartuigen 
en vaartuigen verschaft. De ontschepingambtenaar dient de voogdijraad zo spoedig mogelijk 
op de hoogte te stellen van zijn beslissing. 2  3  

Een verklaring van geen bezwaar is niet noodzakelijk indien aanstonds aannemelijk kan 
worden gemaakt dat de minderjarige naar het buitenland vertrekt met de bedoeling zich te 
herenigen met degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent (artikel 6). , Niet is 
aangegeven op welke wijze dit aannemelijk moet worden gemaakt. 

De Antilliaanse Richtlijnen roepen een begeleidingscommissie in het leven. Deze bestaat uit 
drie door de Minister van Justitie aangewezen leden. De begeleidingscornmissie vergewist 
zich regelmatig van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze Richtlijnen en 
rapporteert eenmaal per kwartaal aan de minister (artikel 7). De ontschepingambtenaren en 
de voogdijraad verstrekken desgevraagd inlichtingen aan deze begeleidingscommissie 
(artikel 8). 

De Secretaris van de Voogdijraad op Curacao dient regelmatig overleg te plegen met de 
overige voogdijraden in de Nederlandse Antillen en andere in het buitenland gevestigde 
instellingen voor kinderbescherming omtrent de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan 
de Richtlijnen (artikel 10). 

= Onduidelijk is of deze verplichting betrekking heeft op elke in dit kader te nemen beslissing, of alleen op de 

beslissing waarbij tocgang tot het (lucht)vaartuig wordt geweigerd. 

3  De vraag is of het juridisch toegestaan is dat de ontschepingambtenaar een jongere het uitreizen tijdelijk belet 

indien deze niet beschikt over de verlangde verklaring van geen bezwaar. Deze vraag is uitvoerig aan de orde 

gekomen in de juridische toetsing door De Boer (zie rapportage van december 1998, betreffende commentaar bij 

de conceptmemorandum inzake de voogdijregeling). De vereiste juridische titel voor deze maatregel zou naar 

Antilliaans recht gevonden kunnen worden in een verzoek van de voogdijraad; speciale wetgeving zou niet zijn 

vereist. In het bijzonder wordt het in overeenstemming geacht met de Antilliaanse wet dat de voogdijraad het als 

zijn taak opvat erop toe te zien dat minderjarigen die naar Nederland vertrekken niet in een vacuum of in een 

evident voor hen schadelijk milieu terechtkomen. Ter uitvoering van die taak zou het niet disproportioneel zijn 

dat de voogdijraad het vertrek ophoudt totdat in Nederland voorbereidingen zijn verricht ter voorziening in het 

gezag (en totdat uitschrijving uit de basisadministratie persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Volgens De Boer 

zou het wel belangrijk zijn dat een maximale termijn (bijvoorbeeld een maand) geldt voor het tegenhouden van 

de reis. Ook de diverse mensenrechten- en kinderrechtenverdragen zouden een beperking van de uitreisrechten in 

deze gevallen niet verhinderen. 
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3.8 	Nederlandse Richtlijnen 

3.8.1 	Achtergrond 

Ook van Nederlands zijde zijn Richtlijnen uitgevaardigd voor de bij de uitvoering van de 
voogdijregeling betrokken organisaties. Deze Nederlandse Richtlijnen zijn afkomstig van de 
Minister van Justitie en neergelegd in een tot de Raad voor de Kinderbescherming gerichte 
circulaire d.d. 28 juli 1999. De circulaire is geldig van 1 augustus 1999 tot 1 februari 2001. 

3.8.2 	Inhoud 

Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

Eindrapport 
Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 

Jon geren 
Januari 2001 

Met het oog op de in het Protocol gemaakte afspraken wordt in de circulaire de totale 
procedure waarin de voogdijregeling voorziet samengevat en worden enkele specifieke 
richtlijnen gegeven omtrent de werkzaamheden van de Raad. Voor een overzicht van de 
registratie van gegevens in de totale procedure van de voogdijregeling wordt verwezen naar 
de onderzoeksverantwoording in bijlage 3. 

Hierbij volgt een samenvatting van de inhoud van de circulaire: 

Belangrijkste actor voor de voogdijregeling is de Voogdijraad op de Nederlandse Antillen. 
Wanneer een minderjarige het voornemen heeft zich in Nederland te vestigen dient deze 
informatie bij de Voogdijraad terecht te komen. Dit kan plaatsvinden via diverse trajecten. 
Een minderjarige meldt zich -al dan niet met ouder(s) of voogd- bij het Bureau 
Bevolkingsregister, bij de vreemdelingendienst of het Centrum Voorlichting Antillianen 
(CVA) en vervolgens of direct bij de Voogdijraad, of de Voogdijraad verneemt op ander 
wijze over het voorgenomen vertrek van een minderjarige. De inzet van de Voogdijraad kan 
vervolgens resulteren in: een voorlichtingsprogramma eventueel gevolgd door een 
voogdij traject. 

Het voogdijtraject houdt in dat, wanneer de minderjarige bij zijn voornemen blijft om naar 
Nederland af te reizen, de volgende procedure wordt gevolgd: 

• De ouders of voogd dienen een aanvraag in bij de Voogdijraad voor een verklaring van 
geen bezwaar; 

• De Voogdijraad onderzoekt of onmiddellijk de verklaring van geen bezwaar kan worden 
afgegeven. Zo niet, dan verzoekt hij de Raad voor de Kinderbescherming (in Nederland) 
informatie te geven over de bereidheid van de beoogd voogd om de minderjarige in het 
gezin op te nemen en de tijdelijke voogdij te aanvaarden. Voor de uitvoering van de 
voogdijregeling wordt derhalve gebruik gemaakt van het instrument van de tijdelijke 
voogdij als bedoeld in artikel 1:253q juncto artikel 1:253r B.W. Uit deze bepalingen 
blijkt dat door de kantonrechter een voogd wordt benoemd indien - bijvoorbeeld door 
verblijf in een ander land - de ouders in de onmogelijkheid verkeren het gezag uit te 
oefenen. Deze tijdelijke voogdij is niet te verwarren met de tijdelijke voogdij in 
afrachting van een voogdij als bedoel in artikel 1:297 BW en evenmin met de 
voorlopige voogdij van een voogdij-instelling bij ernstig gevaar en dringende 
onverwijlde spoed als bedoeld in de artikelen 1:241, 271, 272, 331 en 332 BW; 
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• De Raad voor de Kinderbeschenning bericht de Voogdijraad van zijn bevindingen; 

• Indien de beoogd voogd bereid is de tijdelijke voogdij op zich te nemen, overlegt de 
Raad voor de Kinderbescherming aan de Voogdijraad bij zijn bevindingen een rapport 
waarin onder meer wordt vermeldt dat de beoogd voogd de bereidheid heeft verklaard 
bereid te zijn de minderjarige in zijn gezin op te nemen en over de minderjarige de 
tijdelijke voogdij uit te oefenen; 

• Op basis van de van de Raad voor de Kinderbescherming verkregen informatie kan de 
Voogdijraad een verklaring van geen bezwaar verstrekken, die bij de grensautoriteit op 
de Nederlandse Antillen moet worden getoond; 

• Op basis van de verklaring van geen bezwaar kan de minderjarige zich laten uitschrijven 
uit het bevolkingsregister en ontvangt hij daartoe een uitschrijfbewijs; 

• Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland dient de minderjarige Antilliaanse jongere 
zich aan te melden bij de bevolkingsadministratie van de nieuwe woonplaats 4 ; 

• Voordat de minderjarige Antilliaanse jongere in de gemeentelijke basisadministratie 
(GBA) wordt ingeschreven, raadpleegt de gemeenteffinctionaris het Vestigingsregister te 
Den Haag. Via het Vestigingsregister wordt nagegaan of de persoon al staat 
ingeschreven in Nederland. Deze controle wordt verricht om dubbele inschrijvingen in 
Nederland te voorkomen. In het Vestigingsregister staat informatie over: naam, sofi-
nummer, eerste gemeente van inschrijving, geboorteplaats en geboortedatum. 

• De minderjarige Antilliaanse jongere schrijft zich in bij de bevolkingsadministratie 
(gemeente van inwoning) in Nederland. Hiertoe overlegt hij: 

- 	Het uitschrij fbewij s 5 ; 

- Een geldig paspoort; 

- Een geboorteakte; 

- Een verklaring van inwoning door de verzorger/voogd. 

- Indien de jongere onder de 16 jaar is, dient de inschrijving samen met de 
verzorger/voogd plaats te vinden. 

N.B. Bij de uit- en inschrijving van de Antilliaanse minderjarige jongere spelen ook de 
ontwikkelingen ten aanzien van de afstemming van de bevolkingsadministraties tussen 
Nederland en de Nederlandse Antillen een rol. Op de Antillen wordt deze 
bevolkingsadministratie de Persoonsinformatievoorziening voor de eilandengebieden van de 
Nederlandse Antillen en Aruba (oftewel het PIVA-systeem) genoemd. De afstemming tussen 
beide bevolkingsadministraties is op basis van de papieren in- en 
uitschrijvingsbewijzensystematiek inmiddels gerealiseerd (peildatum juli 2000). 

5 

Wet GBA: artikel 65. 

Inschrijving in de GBA vindt in principe niet eerder plaats dan nadat de Antilliaanse minderjarige jongere 

op de Antillen is uitgeschreven. Uit interviews met de gemeentefunctionarissen blijkt dat voor I oktober 

2000 deze inschrijving toch soms gebeurde waarbij wel de gemeentefunctionaris contact opnam met de 

medewerker burgerzaken op de Antillen die vervolgens de bevolkingsadministratie raadpleegde (PIVA-

systeem). Vervolgens werd achteraf het uitschrijfbewijs alsnog geregeld. 
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De elelctronische uitwisseling van gegevens wordt naar verwachting in de eerste helft van het 
jaar 2001 gerealiseerd (bron: BPR). In het kader van het evaluatieonderzoek is geen nader 
onderzoek naar de ontwikkelingen in de afstemming van de bevolkingsadministratie verricht. 

De Raad voor de Kinderbeschenning dient uiterlijk zes weken na ontvangst van een daartoe 
strekkend verzoek van de Voogdijraad, over zijn bevindingen te berichten aan de 
Voogdijraad. Indien hij de beoogd voogd bereid vindt de tijdelijke voogdij van de 
betreffende minderjarige op zich te nemen, laat de Raad de beoogd voogd een 
bereidverldaring opstellen en stuurt hij deze, bij de overige gegevens, naar de Voogdijraad. 

Voorts zal de Raad voor de Kinderbescherming bevorderen, dat de beoogd voogd reeds een 
rekest tot tijdelijke voogdij bij de kantonrechter indient, vooruitlopend op de komst van de 
minderjarige naar Nederland. De beoogd voogd zal de kantonrechter dienen te informeren 
over de datum van aankomst in Nederland van de minderjarige. 

Indien de Voogdijraad van mening is dat op grond van de informatie van de Raad voor de 
Kinderbescherming geen verklaring van geen bezwaar kan worden afgegeven, kan de 
Voogdijraad met betreklcing tot dezelfde minderjarige daarna nog eenmaal een verzoek aan 
de Raad richten voor informatieverstreldcing over een andere beoogd voogd. 

De Voogdijraad zal middels een overeengekomen gestandaardiseerd formulier de verzoeken 
om informatie over de beoogd voogd richten aan de desbetreffende vestiging van de Raad 
voor de Kinderbescherming. 

• De bemoeienis van de Raad voor de Kinderbescherming omvat een gesprek met de 
beoogd voogd waarin diens bereidheid om de tijdelijke voogdij te aanvaarden wordt 
onderzocht en waarin andere relevante aspecten die verbonden zijn aan het opnemen van 
de Antilliaanse minderjarige in het gezin aan de orde komen. Zo komen tijdens dit 
gesprek de volgende aspecten aan de orde: 

- De gezinssamenstelling en de plaats van de op te nemen minderjarige daarin; 

- De woonomstandigheden; 

- De keuze voor en begeleiding bij school en/of werk; 

- De wijze waarop de ouder(s) of voogd(en) op de Nederlandse Antillen betrokken 
blijven bij de ontwikkeling van de minderjarige; 

- De wijze waarop de beoogd voogd met eventuele problemen van de minderjarige zal 
omgaan; 

- Het eventueel bespreken van justitiele documentatie van de beoogd voogd; 

- De verplichtingen en aansprakelijkheid van een voogd; 

- Gewezen wordt op de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (artikel 1:248 en 
1:336). 6  

Circulaire 'uitvoeringsregeling tijdelijke voogdij Antilliaanse jongeren in Nederland', Ministerie van 
Justitie Nederland, 28 juli 1999: p4 
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Tevens wordt gewezen op de regeling bij de Raad voor de Kinderbescherming die 
per 1 mei in werking is getreden. In deze regeling wordt aangegeven dat de RvK 
checict of een beoogd voogd een rekest tot tijdelijke voogdij bij de kantonrechter 
heeft ingediend. 

Tenslotte wordt gewezen op de aanvullende werkafspraak met Nederlandse 
gemeenten die op 1 oktober in werking is getreden. Aan de Nederlandse gemeenten 
is gevraagd om minderjarigen Antilliaanse jongeren die zich zonder uitschrijfbewijs 
uit de Antilliaanse bevolkingsadministratie melden bij burgerzaken en waarvan het 
vermoeden bestaat dat er niet is voorzien in de voogdij, hiervan melding te doen bij 
de Raad voor de Kinderbescherming. 

De samenwerking tussen Nederland en de Nederlandse Antillen op het gebied van 
voogdijvoorzieningen wordt in het onderstaande schematisch samengevat: 

Protocol samenwerking Voogdijvoorziening 

	

Nederlandse Antillen 	 Nederland 

Protocol 

	

4 	 • 

Min. v. Just. 	 Min. v. Just. 

• Maatregelen v m 
gezagsvoorzrening 

Richtlijnen 	 Richtlijnen 

• 

Voogdijraad • 

• Vraagt onderzoe ,  rn Nectertano van 

• Zorgt voor voorz,emng fl gezag 
• Vert,  lanng van geen bezwaar 

Figuur 1: sumenwerking vougdijmor:ieningen 

• intormane 	 • Maatregelen v m 
• Evaluator 	 gezagsvOorzrerfing op verzoel. van 

VoogOuiraad 

werii werh afar:Jim en 

Ontschepngsambtenaar 
• Connote vert,  taring 

• 
■ Read vd Kinderbescherming 

• onderzoek bereidbeid beoogd voogd: 
• bevorderen rekest tJjeIqke voogdij; 
• control. indiening rekest no 3 rneenden 

3.9 	Aanvullingen bij de procedure voogdijregeling Antilliaanse jongeren 
Uit de deskresearch ten aanzien van de voogdijregeling en de uitvoering ervan is een aantal 
interne werkafspraken en aanscherpingen van de procedure in de voogdijregeling naar voren 
gekomen. Deze interne werkafspraken en aanscherpingen zijn mede gebaseerd op artikel 5 
van het Protocol en worden in het navolgende toegelicht. 
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3.9.1 	Interne werkafspraken bij de procedure Voogdijregeling 

De onderstaande interne werkafspraken zijn gemaakt bij de Raad voor de 
Kinderbescherming bij de procedure van de Voogdijregeling en op 26 oktober 1999 door het 
Landelijk Management Team geaccordeere 

1. Verzoek tot informatie 
Het verzoek van de Voogdijraad aan de Raad voor de Kinderbescherming betreft slechts 
een verzoek tot informatie over de bereidheid van de in Nederland verblijvende beoogd 
voogd om de tijdelijke voogdij uit te oefenen over de minderjarige en om de 
minderjarige in het gezin op te nemen. De Raad voor de Kinderbescherming geeft 
derhalve nooit een positief of negatief advies af, maar geeft bij de informatieverstrekking 
slechts aan of het meer of minder `verstandig' wordt geacht. Tot op 20 juli 2000 is de 
Voogdijraad Curacao altijd meegegaan in de redenatie van de Raad voor de 
Kinderbescherming. In de praktijk zijn afspraken gemaakt tussen de Voogdijraad en de 
Raad voor de Kinderbescherming om niet alleen de bereidheid te toetsen maar tevens 
informatie te verstrekken over de beoogd voogd en advies te geven over de geschiktheid. 

2. Bevorderen indienen rekest tot ujdelijke voogdij 
De Raad voor de Kinderbescherming informeert de beoogd voogd dat een rekest tot 
tijdelijke voogdij bij de kantonrechter ingediend moet worden. Het behoort niet tot de 
verantwoordelijkheid van de Raad voor de Kinderbescherming om na verloop van tijd 
contact op te nemen met de beoogd voogd om te informeren of een rekest tot tijdelijke 
voogdij is ingediend. (Deze werkafspraak is in een later stadium gewijzigd: zie 
paragraaf 2.8.2) 

3. Hoe te handelen in de situatie dat de minderjarige naar Nederland dreigt te komen 
hinnen de onderzoekstermijn 
lndien een minderjarige dreigt naar Nederland te komen binnen de termijn van 6 weken 
dat de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doet, zal de Raad voor de 
Kinderbescherming overeenkomstig het circulaire onderzoek doen en contact opnemen 
met de Voogdijraad in het kader van de bevindingen van het onderzoek 

4. Hoe te handelen in de situatie dat de minderjarige reeds in Nederland is 
lndien blijkt dat een minderjarige zich reeds in Nederland bevindt, doet de Raad voor de 
Kinderbescherming geen verder onderzoek in het kader van de voogdijregeling. De 
bevindingen worden aan de Voogdijraad gestuurd. Overigens is het niet zo dat hiermee 
de zorgplicht van de Raad voor de Kinderbescherming ophoudt. Evenmin is het zo dat 
hiermee de werking van de regeling ophoudt. De werking van de regeling beperkt zich 

• 

	

	niet tot de Antillen De effectieve werking van de regeling is wel beperkt tot het moment 
dat de minderjarige in het vliegtuig stapt Hierop wordt in paragraaf 3.3.1 teruggekomen. 

3.9.2 	Overige afspraken bij de procedure voogdijregeling 

Zeer recent zijn er ook met gemeenten aanvullende afspraken gemaakt in het kader van de 
uitvoering van de voogdijregeling. Aan de Nederlandse gemeenten is gevraagd om 
minderjarige Antilliaanse jongeren, die zich zonder uitschrijfbewijs uit de Antilliaanse 
bevolkingsadministratie melden bij de Nederlandse ambtenaar burgerzaken en waarvan het 
vermoeden bestaat dat er niet in de voogdij is voorzien, hiervan melding te doen bij de RvK 
(bron: BZK). 

Raad voor de Kinderbescherming. Nota uitvoeringsregeling tijdelijke voogdij Antilliaanse jongeren n.a.v. 

LMT besluit d.d. 26 oktober 1999 (kenmerk LB99/512/JK), 27 oktober 1999: pl 
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3.9.3 	Overige opmerkingen 

Ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor het afgeven van de afgifte van de Verklaring 
van geen bezwaar wordt verder opgemerkt dat deze ligt bij de Voogdijraad. Hierbij gebruikt 
de Voogdijraad Curacao de termen/bewoordingen van de Raad voor de Kinderbescherming 
bij het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bezwaar. Tot op 20 juli 2000 is de 
Voogdijraad Curacao niet tegen het advies van de Raad voor de Kinderbescherming 
ingegaan. 

3.10 	Instanties en partijen die zich bezighouden met de voogdijregeling 
In het navolgende worden de partijen in kaart gebracht die formeel betrokken zijn bij de 
voogdijregeling en de uitvoering van deze regeling in de praktijk. Uiteraard is een groot 
aantal partijen ook informeel betroldcen bij de uitvoering van de regeling in de praktijk. Met 
een aantal van deze partijen heeft KPMG interviews gehouden. De weerslag hiervan wordt 
in deze rapportage neergezet. 

Instanties en partijen 	die formeel betrokken zijn bij de voogdijregeling 
Bij de totstandkoming en uitvoering van de voogdijregeling Antilliaanse jongeren zijn de 
volgende partijen formeel betrokken: 

• Ministerie van Justitie Nederland; 

• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

• Departement van Justitie van de Nederlandse Antillen: Op de Nederlandse Antillen 
wordt onder het Ministerie de Minister en zijn staf verstaan. Vanuit het Departement van 
Justitie Nederlandse Antillen worden de werkzaamheden in het kader van de 
voogdijregeling verricht; 

• lmmigratiediensten Nederlandse Antillen: De Immigratiediensten zijn formeel onderdeel 
van de voogdijregeling. Zij zijn verantwoordelijk voor het controleren op het in bezit zijn 
van een verklaring van geen bezwaar door alleen reizende minderjarigen; 

• Voogdijraden op de Nederlandse Antillen; 

• Raad voor de Kinderbescherming Nederland. 

Ten aanzien van de registratie van gegevens zijn in de uitvoering van de voogdijregeling de 
onderstaande partijen betrokken: 

• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie: Agentschap 
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR); 

• Gemeenten in Nederland; 

• Bevolkingsadministraties van de verschillende eilanden van de Nederlandse Antillen. 
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3.11 	Conclusies 
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uridische analyse 
Na een eerste beoordeling lijkt sprake te zijn van een (op papier) sluitende regeling. Het 
uitgebreide onderzoek naar de uitvoering blijkt dit in grote mate te bevestigen. 

Uit juridisch onderzoek dat voorafging aan de inwerlcingtreding van de regeling is gebleken 
dat de regeling in al haar facetten ook juridisch geoorloofd zou zijn Niettemin zijn tijdens het 
onderzoek enkele onduidelijkheden gebleken in de tekst van het protocol/de richtlijnen die er 
mede toe hebben bijgedragen dat het gestelde doel niet altijd wordt gehaald. Deze aspecten 
komen in de volgende hoofdstukken aan de orde. Zo is er onduidelijkheid m.b.t. de vraag 
wie allemaal een VGB nodig hebben (vallen vakantiegangers en gezinsherenigers nu wel of 
niet onder de regeling?). Verder is ook gebleken dat men de regeling kan ontduiken door te 
reizen via een ander land. Het is vervolgens de vraag of de regeling ook praktisch 
uitvoerbaar en handhaafbaar is. Er is op voorhand een aantal factoren te noemen die van 
invloed lcunnen zijn op de pralctische uitvoerbaarheid, onder meer: 

• De diversiteit aan betroklcen partijen/instanties (niet alleen de diverse voogdijraden en de 
Raad voor de Kinderbescherming, maar ook bijvoorbeeld de beide ministers, de 
ontschepingambtenaren, de gemeentes, de beoogde voogden, de rechter, de ouders en de 
jongere zelf) en het grote belang dat moet worden gehecht aan de afstemming en tussen 
deze diverse schakels; 

• Het opereren in twee afzonderlijke rechtssferen met bun eigen juridische en sociale 
regels (hetgeen begrijpelijk mogelijk tot verwarring kan leiden over juridische begrippen 
als "tijdelijke voogdij" , "voorlopige voogdij" en "permanente voogdij", zie met name 
paragrafen 2.3, 2.4 en 3.4.2); 

• Het feit dat de Voogdijraad Curacao niet bevoegd is om aanwijzigingen te geven aan de 
andere voogdijraden op de Antillen terwijI de secretaris van de voogdijraad tegelijkertijd 
wel centraal aanspreekpunt voor de Nederlandse Antillen is. 

• Het hanteren van een aantal in de regeling zelf niet nader ingevulde algemene begrippen/ 
normen zoals "een verblijf voor korte duur", "gezinshereniging" (dit begrip zou 
ondertussen in aanvullende afspraken wel verder ingevuld zijn), "het in voldoende mate 
in het gezag voorzien worden" en het "onbegeleid naar Nederland vertrekken"; 

• Alsmede ook het grote belang van een goede en tijdige gegevensuitwisseling c.q. 
koppeling van diverse informatiebestanden. 

In de conclusies komen we op deze punten terug. 
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4 	Bereikt de regeling het beoogde doel? 
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4.1 	Inleiding: de basis ligt er maar het doel wordt niet volledig bereikt 
In dit rapport evalueren we de uitvoering van de voogdijregeling Antillianen. Het doel van 
deze regeling is: "het voorkomen dat minderjarigen, met de kennelijke bedoeling zich in 
Nederland te vestigen (anders dan voor korte duur of voor gezinshereniging), alleen en 
onbegeleid de Nederlandse Antillen verlaten zonder dat wordt voorzien in het wettelijk 
vereist gezag." 

De eerste constatering is: 

Betrokken instanties hechten belang aan een goede uitvoering van de regeling 

In interviews met de verschillende partijen valt op dat alle betrokken partijen het belang van 
de doelstelling van de regeling onderstrepen. Derhalve zijn zij gemotiveerd de regeling zo 
goed mogelijk uit te voeren. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de 
regeling dat ervoor zorgt dat ondanks verbeterpunten in de uitvoering, de partijen zich 
optimaal inzetten voor een goede uitvoering van de. in het belang van de 
Anti lliaanse jongere. 

Uit de juridische analyse van de regeling blijkt, dat er een aantal factoren aanwezig is die 
(negatief) van invloed lcunnen zijn op de praktische uitvoerbaarheid van de regeling. Die 
bedenkingen hangen samen met factoren zoals onder meer: het grote aantal betrokken 
partijen/instanties, waardoor goede en tijdige informatie-uitwisseling cruciaal is, het 
opereren in twee afzonderlijke rechtssferen met hun eigen juridische en sociale regels en het 
hanteren van een aantal in de regeling zelf niet nader ingevulde algemene begrippen. 

Uit de kwantitatieve analyse en ons kwalitatieve onderzoek (interviews met de betrokken 
partijen) komt inderdaad naar voren dat de regeling in de praktijk niet altijd tot het gewenste 
doe! leidt. Urn dit goed te doorgronden dient eerst zicht te zijn op de verschillende wegen die 
een aanvraag kan bewandelen. Hierover gaat de volgende paragraaf. Vervolgens zullen we 
beschrijven welke elementen het bereiken van het doel van de voogdijregeling bemoeilijken. 

Dit leidt  tot  de volgende  conclusie: . 

De reeling bereikt het beoogde doel niet volledig, want de regeling voorkomt niet dat alle 

minderjarigen met de kennelijke bedoeling zich in Nederland te vestigen (anders dan van korte duur 

of voor gezinshereniging). alleen en onbegeleid de Nederlandse Antillen verlaten zonder dat worth 

voorzien in het wettelijk vereist gezag. 

De resultaten van dit onderzoek die leiden tot deze conclusie zullen we beschrijven in de 
volgende paragrafen. Voor een nadere onderbouwing van gegevens verwijzen we tevens 
naar de onderzoeksverantwoording in bijlage I. 
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4.2 	Een aanvraag kan verschillende routes volgen en leidt niet per 
definitie tot formele voogdij. 8 

Om deze stelling goed te begrijpen moet eerst duidelijk zijn welke route minderjarigen 
lcunnen volgen die naar Nederland vertrekken. Zie onderstaand schema: 

Jongeren staan klaar om te vertrekken naar Nederland 

Verklaring van geen 
bezw aar 
• V ertrekt vanuit de 

Nederlandse Antillen en 
I. 	Reist zonder wettelijk gezag 

en 
• heeft de leeftijd van 18 jaar 

nog niet bereikt en 
• Reist met een one -way ticket 

en 
• Kan niet aannemelijk maken 

dat het om gezinshereniging 
gaat 

/ 

In Nederland 
aangekom en 
regelen zijniet 
de Voogdij of 
behoeven zij de 
voogdij niet te 
regelen 

OPM ERKING 

Het aantal 

inschrijvingen bij het 

V oogdijregister 

behoeven dus niet 

perse allemaal 

gevallen te zijn waar 

er een verklaring van 

geen bezwaar is 

afgegeven. Het 

kunnen ook zaken 

zijn van jongeren die 

zonder een VGB naar 

Nederland zijn 

gekomen. 
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G een verklaring van geen 
bezwaar vereist: 
• Vertrekt vanuit een ander 

land by. Aruba, St. 
Domingo, Frans St. M aarten 
etc. of 

• Is reeds 18 jaar oud of 
• Reist met een retour ticket 

(vakantie) of 
• Kan wel aannemelijk maken 

dat het om gezinshereniging 
gaat 

•  
In Nederland 
aangekom en 
regelen zijwe/cle 
voogdij 

Reeds 
ingeschreven 
in het 
V oogdij 
Register 

8  25% heeft 2-7 maanden na aanmelding een voogd. Uiteraard is het mogelijk dat een deel van de jongeren later 
nog een voogd lcrijgt. 
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Vervolgens volgen we de route die een verklaring van geen bezwaar kan volgen: 

Van de .208 Antilliaanse jongeren die tussen januari en mei 2000 een verklaring van geen 
bezwaar hebben aangevraagd bij de Voogdijraad Curacao hebben er eind juli 20 9  jongeren 
van de Nederlandse Antillen een tijdelijk voogd 1°. Hieruit blijkt dat ook jongeren die keurig 
via de voogdijraad een verzoek indienen om een verklaring van geen bezwaar geen voogd 
lcrijgen, of dat de procedure standaard (veel) langer duurt dan 2 maanden. Voogdijraad: De 
verklaring van geen bezwaar wordt hooguit 2 dagen voor vertrek afgegeven. Indien een 
aanvraag maanden van tevoren wordt afgehandeld zit er inderdaad een langere tijd tussen 
datum aanvraag en datum afgifte verldaring en benoeming voogd. 

Wellicht heeft niet iedereen die een verklaring van geen bezwaar aanvraagt een voogd nodig 
(bijvoorbeeld omdat zij bijna 18 zijn, of omdat sommige gezinsherenigers ook een verklaring 
van geen bezwaar aanvragen, omdat de regeling hier niet duidelijk over is (zie 4.3). Ook is 
het theoretisch gezien mogelijk dat jongeren die een aanvraag doen voor een verklaring van 
geen bezwaar de procedure niet afwachten, toch naar Nederland gaan als bijvoorbeeld 
vakantieganger en zich eenmaal in Nederland toch weer bedenken en alsnog een voogd 
aanvragen I I .  

Om het voorgaande te onderzoeken, hebben wij uit ons lcwantitatieve onderzoek een 
stappenschema geconstrueerd, waardoor we lcunnen zien wat er gebeurt met de jongeren 
tussen het moment dat zij aanvraag doen en het moment dat zij een voogd lcrijgen. In dit 
stappenschema is gekeken voor de 208 jongeren die tussen januari en mei een verklaring van 
geen bezwaar hebben aangevraagd in welk stadium zij zich bevinden volgens de voogdijraad 
en het Gezagsregister in Nederland I2 . In de onderstaande figuur staat dit stappenschema. In 
het blauw staat de officiele voogdijroute aangegeven. In het wit staat aangegeven waar de 
overige jongeren blijven. Overigens betekent een witte route niet dat de jongere de regeling 
ontduikt. In veel gevallen is de regeling ook niet van toepassing op hem, bijvoorbeeld 
wanneer een jongere met zijn ouders samen naar Nederland vertrekt. 

Q  We hebben onderzocht wie deze 20 jongeren zijn en het zijn 20 van dezelfde jongeren die ook een aanvraag 
voor een verklaring van geen bezwaar hebben ingediend. 

Voor dit stappenschema hebben we gegevens gebruikt van de Voogdijraad Curacao (m.n.), het Gezagsregister 
in Nederland en de Raad van de Kinderbescherming. Deze cijfers leverden veel informatie op. maar zijn 
verschillend van aard en herkomst. We verwijzen u naar de bijlage onderzoeksverantwoording om een beeld 
hiervan te krijgen. De cijfers geven aan wat er volgens de instanties die ons de cijfers hebben opgeleverd gebeurt 

met de jongeren. Opvallend resultaat van ons onderzoek is dat de cijfers van verschillende instanties elkaar 
tegenspreken. Waar dit het geval is, geven we deze verschillen weer. Ons inziens is ook het feit dat ze verschillen 
een belangrijk onderzoeksresultaat. 

Deze laatste jongeren vallen echter niet onder de regeling, de regeling gaat over jongeren waarvoor de 

procedure om een voogd te krijgen wordt gestart als de jongeren nog op de Antillen zijn. 

12  Daamaast is er nog toegevoegd hoeveel aanvragen de Raad voor de Kinderbescherming in dezelfde periode 
heeft gekregen. Helaas stemmen de dossiemummers van de RvK en de Voogdijraad niet overeen, zodat we 

niet weten wie dit precies betreffen. De gegevens van de voogdijraad en het Gezagsregister zijn wel op persoon 
met elkaar vergeleken (zie verder de onderzoeksverantwoording) 
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Migrerende jongeren: wie volgen de Voogdijregeling? 
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4.2.1 	Voor Veertig procent van de aanmeldingen is advies van de RvK nodig 

In bovenstaande figuur zien we dat er 208 jongeren in de periode tussen januari en mei 2000 
zich hebben gemeld bij de Voogdijraad. Voor 81 van deze jongeren vraagt de Voogdijraad 
een onderzoek aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Voor de anderen wordt deels 
(N=37) direct of na kort onderzoek een VGB afgegeven. Voor de overigen (89) wordt geen 
VGB afgegeven omdat deze minderjarigen niet onder de regeling vallen, bijvoorbeeld omdat 

. de jongere met zijn ouders meereist, bijna 18 jaar is, ofvanwege gezingshereniging vertrekt. 

Als deVoogdijraad een kort onderzoek doet (bijvoorbeeld omdat de minderjarige op 
helemkorte termijn vertrekt) dan dienen de volgende documenten door de beoogd voogd 
naar de Voogdijraad te worden gefaxt: 

- Bereidverldaring met gelegaliseerde handtekening; 

- Huurcontract c.q. hypotheekvoorwaarde; 

- Arbeidscontract. 

4.2.2 	Voogdijraad vraagt 2x zoveel verzoeken aan, als RvK ontvangt 

Opvallend is dat de Raad voor de Kinderbescherming in dezelfde periode dat de voogdijraad 
de 81 verzoeken om onderzoek heeft gedaan maar 44 verzoeken heeft ontvangen. Dit 
betekent dat er 37 verzoeken niet (in dezelfde maand) aankomen. Waar kan dit aan liggen? 
Ons inziens zijn er vier mogelijke verklaringen voor dit fenomeen. 1) de post raakt de 
verzoeken lcwijt 2) de post doet er langer over dan een maand om deze stukken te verzenden 
3) alle verloren verzoeken zijn gedaan in de laatste weken van mei, zodat deze wel keurig 
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Maand waarin aanvraag is 	Aantal verzoeken aan RvK 	Aantal aanvragen volgens 
gedaan 	 volgens Voogdijraad 	RvK 
Januari 2000 	 9 	 1 
Februari 	 15 	 7 
Maart 	 15 	 4 
April 	 22 	 15 
Mei 	 20 	 17 

Totaal: 81 	 Totaal: 44 

Juni 	 41 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
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door de post binnen twee weken worden afgeleverd, maar deze verzoeken komen net aan in 
juni, waardoor ze niet meetellen. Wij hebben immers alleen van januari tot en met mei 
geteld. In dit geval moet dit overigens niet opwegen tegen de verzoeken die in de laatste 
weken van december zijn gedaan en begin januari aankomen. 4) de registraties van de RvK 
en/of de voogdijraad zijn niet op orde. 

Wat betreft de eerste twee mogelijkheden, wij kunnen uiteraard niet nagaan of de post zijn 
werk goed doet. Als de post ..de stukken kwijtraakt is daar weinig aan te doen. Een erg 
logische verklaring is dit echter niet, zeker aangezien de voogdijraad aangeeft dat zij de 
aanvragen naast opsturen, ook altijd faxen naar de RvK. 

De derde mogelijkheid "de post doet er niet langer dan een week over, maar alle verloren 
verzoeken worden gedaan in de laatste weken van mei". In dat geval kunnen de verzoeken 
van de voogdijraad net binnen de telperiode en de aankomst van de verzoeken bij de RvK 
net buiten de telperiode vallen. Gezien de grote aantallen is het echter zeer onwaarschijnlijk 
dat het gehele verschil op deze manier verklaard kan worden. Daarom hebben we de 
maanden waarin de verzoeken werden gedaan en aanlcwamen ook met elkaar vergeleken 13 . 
Zoals te zien is in de onderstaande tabel zijn er in de maand mei 20 verzoeken verstuurd door 
de voogdijraad. In het geval een deel van deze 20 verzoeken in de laatste twee weken van de 
maand mei verstuurd zou zijn, zou een deel van deze verzoeken pas in juni aangekomen 
lcunnen zijn bij de RvK. In de maand mei zijn er 17 verzoeken aangekomen bij de RvK. 
Uiteraard kan een deel van deze verzoeken ook eind april zijn verstuurd en begin mei 
aankomen. In theorie zouden alle 17 verzoeken die in mei aangekomen zijn, eind april 
verstuurd kunnen zijn (want in april zijn er meer dan 17 verzoeken opgestuurd, namelijk 22). 
Aangezien het aantal aanvragen dat aankomt bij de RvK in juni explosief stijgt (41 
verzoeken komen er deze maand aan), is deze verklaring mogelijk. Als deze verldaring 
daadwerkelijk geldt, betekent dit wel dat, aangezien de Voogdijraad aangeeft dat zij naast de 
brief, ook altijd een fax verstuurt, de RvK wacht met het begin van het onderzoek totdat de 
originele versie binnen is. 

Tabel 2: verschillen aanvragen Voogdijraad en onderzoeken RvK 

Bron: Voogdijraad en RvK 2000 

13  We hebben hier aantallen vergeleken, omdat de jongeren zelf niet konden vergelijken. Er is geen verband in 
dossiernummer o.i.d. tussen de jongeren in de registers van voogdijraad en RvK. 
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Dan rest nog een ldeiner aantal verzoeken dat niet verldaard kan worden. Voor deze 
onderzoeken zou kunnen gelden dat de registraties van de Voogdijraad en/of de RvK niet in 
orde zijn. Ook kan het aan de post liggen. 

Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat de 81 verzoeken enkel de verzoeken van de 
Voogdijraad Curacao zijn. Dit is weliswaar verreweg de grootste raad, maar het betekent 
toch dat er nog meer verzoeken tot onderzoek zijn, namelijk die van de andere eilanden. De 
Voogdijraad op Bonaire geeft overigens aan dat op al hun verzoeken tot onderzoek ook 
daadwerkelijk een onderzoeksrapport van de RvK is gevolgd, dus dat zij niet aannemen dat 
hun verzoeken niet zijn aangekomen. 

4.2.3 	Evenveel jongeren krijgen direct (zonder verzoek onderzoek RvK) VGB 

Van de 127 jongeren waarvoor de Voogdijraad geen onderzoek aanvraagt bij de RvK krijgen 
er 38 een verklaring van geen bezwaar. Uit gespreldcen met de voogdijraad Curacao bleek 
dat de voogdijraad bijvoorbeeld jongeren die 17 zijn en bijna 18 worden (binnen de periode 
die de procedure zal beslaan) een verklaring van geen bezwaar geven, zonder onderzoek te 
laten doen. Wet wordt aan deze ouders gevraagd wie er in Nederland deze minderjarige zal 
opvangen en wat er verder voor de minderjarige is geregeld. 

4.2.4 	Van de 44 ontvangen onderzoeken (door de RvK) krijgen 39 een VGB van de 
Voogdijraad 

Bijna alle onderzoeken door deRaad voor de Kinderbescherming leiden tot een Verklaring 
van geen bezwaar uitgegeven door de Voogdijraad." Dit betekent overigens niet dat al deze 
minderjarigen in Nederland de procedure om de voogdij . formeel te regelen zullen gaan 
volgen. Ook valt niet met zekerheid te stellen dat deze minderjarigen ook inderdaad naar 
Nederland vertrekken. 

4.2.5 	Een kvvart van de jongeren met VGB krijgt op korte termijn tijdelijk voogd 

Uit onderzoek bij het Gezagsregister bleek dat er 20' 5  jongeren van de 77 die een verklaring 
van geen bezwaar hebben ontvangen, 2 tot 7 maanden later daadwerkelijk een voogc1 16  
hebben. Uit gesprekken met voogden bleek dat voogden vaak denken dat als de jongere bij 
de voogdijraad is geweest, de tijdelijke voogdij ook vanzelf wel geregeld is. Voogden 
moeten echter zelf de tijdelijke voogdij aanvragen, en doen dit in die gevallen blijkbaar vaak 
niet. Dit zijn jongeren waarvoor de procedure wel is doorlopen en de voogd geschikt wordt 
bevonden, maar waarvan de toekomstig voogd geen aanvraag doet bij de kantonrechter. Er is 

14  Dit gaat niet alleen over aantallen, maar daadwerkelijk over dezelfde jongeren. We hebben de gegevens van de 

Voogdijraad met zichzelf kunnen vergelijken. Er zijn nog meer jongeren die een verklaring van geen bezwaar 

15  Ondanks dat we voor iedere naam verschillende spellingswijzen hebben gebruikt kan het zijn dat een deel van 

de jongeren niet terug is gevonden in het Gezagsregister omdat de naam anders is gespeld. Dit lijkt echter geen 

voldoende verklaring om alle verklaringen van geen bezwaar die we niet hebben gevonden te verklaren, 

aangezien dit 75% van de gevallen betrof. 

16  Van de personen die tussen januari en mei een VGB aanvroegen heeft eind juli pas een kwart daadwerkelijk 

een tijdelijk voogd (zie kwantitatieve hoofdstuk). 
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namelijk geen automatisme chat ervoor zorgt dat de voogd de tijdelijke voogdij ook 
daadwerkelijk aanvraagt. Welzijnsorganisaties geven als reden hiervoor aan dat de beoogd 
voogd nadat hij de verklaring van geen bezwaar in huis heeft in de veronderstelling leeft dat 
de tijdelijke voogdij is geformaliseerd. Dit komt omdat er niemand checkt of de beoogd 
voogd ook daadwerkelijk de tijdelijke voogdij aanvraagt. Overigens is hiervoor een 
flankerende regeling per 1 mei in werking getreden. Hierbij controleert de Raad voor de 
Kinderbescherming na 3 maanden of er daadwerkelijk tijdelijke voogdij is aangevraagd. 
Omdat zij pas de eerste checks gemaakt hebben op 1 augustus (3 maanden na 
inwerkingtreding) hebben wij het effect van deze flankerende maatregel niet meegenomen in 
het onderzoek. 

4.3 	Richtlijnen veroorzaken verwarring in de uitvoering 
Uit de juridische analyse blijkt dat niet iedereen die een verldaring van geen bezwaar lcrijgt 
ook een voogd nodig heeft. Uit analyse van de regeling blijkt namelijk dat ook jongeren die 
al een voogd hebben of zich met hun gezin zullen herenigen (gezinsherenigers) of jongeren 
die geen voogd nodig hebben vanwege verblijf van korte duur ook een VGB kunnen 
aanvragen. In juridische zin bestaat hierover geen misveritand De onduidelijkheden ontstaan 
in de praktijk.: in artikel 3 van de Antilliaanse richtlijnen staat namelijk dat als een 
minderjarige die alleen de Nederlandse Antillen wil verlaten een VGB krijgt als voldoende 
blijk is gegeven van gezinshereniging, het verblijf van korte duur is, of voldoende in de 
gezagsoefening over de minderjarige zal worden voorzien. Alleen de laatste categorie lcrijgt 
een voogd. De gezinsherenigers en vakantiegangers hebben geen tijdelijk voogd nodig, maar 
krijgen wel een VGB, zo blijkt tenminste uit artikel 3. Uit ons onderzoek is verder niet 
duidelijk geworden wat er nu gebeurt op de langere termijn. Dit zal bij een volgende 
evaluatie aan de orde moeten komen. 

In artikel 4 staat echter dat alleen een VGB wordt gegeven indien degene die de ouderlijke 
macht uitoefent (tijdelijk) in de onmogelijkheid verkeert het gezag uit te oefenen tijdens het 
verblijf van de minderjarige in Nederland en voldoende aannemelijk is dat in Nederland een 
voogd zal worden benoemd. Op basis van dit artikel 4 zou men, in tegenstelling tot hetgeen 
staat in artikel 3, kunnen concluderen dat gezinsherenigers en vakantiegangers juist geen 
VGB kunnen Icrijgen. Dit artikel 4 is dus onduidelijk geformuleerd. Mogelijk wordt bedoeld 
dat, indien de met gezagsbelaste persoon in de Antillen niet in staat is om het gezag uit te 
oefenen over de minderjarige tijdens dienstverblijf in Nederland, er dan pas een VGB wordt 
gegeven als er voldoende concreet uitzicht bestaat op de benoeming van een tijdelijke voogd 
in Nederland. In die zin kan artikel 4 dus bedoeld zijn als een nadere aanscherping van de 
derde categorie van artikel 3. Dat er in de praktijk verwarring over bestaat is dus niet 
verwonderlijk. Op basis van onze interpretatie komen we tot het volgende overzicht: 

• Geen VGB hebben nodig jongeren die niet alleen reizen (zie artikel 5!), bij hereniging 
met degene die het ouderlijk gezag uitoefent of de voogdij heeft (art. 6), bij reizen via 
aan ander land. In de richtlijnen staat "met de kennelijke bedoeling de Antillen alleen te 
verlaten". Wie dit letterlijk opvat (zoals de ontschepingambtenaren doen), leest hierin dat 
het hier gaat over jongeren die alleen reizen. Wie dit figuurlijk opvat, ziet hierin meer de 
geest van de wet, namelijk dat jongeren de Antillen echt willen verlaten om zich alleen te 
vestigen. Aangezien deze zinsnede echter letterlijk opgevat kin worden (en ook wordt 
door de ontschepingambtenaren), kan deze verwarring zaaien. 
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• Alle minderjarigen die vertrelcken zonder dat in voldoende mate in de gezagsuitoefening 
zal worden voorzien hebben in ieder geval een VGB nodig (dus als de ouder/voogd 
achterblijft in de Antillen en dus geen gezag meer uit kan oefenen, hetgeen in ieder geval 
het geval kan zijn als het verblijf in Nederland voor lange duur zal zijn) 

• Jongeren die vertrekken voor gezinshereniging in Nederland (dwz hereniging met degene 
die ouderlijke macht heeft) hebben geen VGB nodig als ze dat terstond duidelijk lcunnen 
maken aan de ontschepingambtenaar. Omdat dit bewijs bij het instappen in het vliegtuig 
moeilijk te leveren is, is voor die mensen de mogelijkheid geopend om ook een VGB te 
krijgen. Wederom geldt hierbij dat artikel 4 hierin onduidelijkheid schept. 

• Jongeren die voor korte duur vertrelcken hebben altijd een VGB nodig als artikel 3, 5 en 
6 wordt gelezen. Echter artikel 4 schept ook ten aanzien van deze categorie 
onduidelijkheid. Een vraag is of het wenselijk is dat een minderjarige vakantieganger 
altijd een VGB nodig heeft. Maar daarnaast geldt dat indien het toch zo mocht zijn dat 
deze categorie geen VGB nodig heeft, het net als voor de gezinsherenigers toch wel 
handig zou zijn als ze wel de mogelijkheid geboden krijgen om een VGB te ontvangen. 
In de onderstaande figuur staat nog eens aangegeven wat er nu gebeurt met welke 
jongeren. Van de Voogdijraad Curacao is vernomen dat de voogdijraden voor 
vakantiegangers geen VGB regelen. 

„ 	-- 
gezinsherenigerS 

• 

Een VGB nodig volgens a 

Toevoeging op het schema: 

tikel 3 

4Kort.  e duur 

Een VGB nodig volge 
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Gezinsherenigers zijn volgens de letter van de regeling een categorie die wel een VGB 
lcunnen krijgen, maar het niet per se nodig hebben. 
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4.3.1 	De regeling zelf sluit groepen jongeren uit, waarvoor ze wet bedoeld is 

In de vorige paragraaf zagen wij al dat de regeling weliswaar tot doel heeft alle jongeren in 
het gezag te voorzien, maar dat in de pralctijk een deel van de jongeren toch zonder dat er in 
het gezag wordt voorzien naar Nederland komt. Strikt juridisch klopt dit, het gaat immers om 
de vraag in hoeverre in de voogdij wordt voorzien. In de praktijk is echter de vraag of in de 
voogdij is of zal worden voorzien eveneens relevant. 

De effectieve werking van de regeling beperkt zich tot het moment dat de jongere de Antillen 
verlaat 

De regeling gaat over jongeren waarvoor in gezag zal worden voorzien. De werking van de 
regeling op zich beperkt zich dus niet tot de Antillen want pas in Nederland kan in het gezag 
worden voorzien door belcrachtiging van de formele voogdij. De effectieve werking is wel 
beperkt tot het moment dat de minderjarige in het vliegtuig stapt. Je kunt minderjarigen 
immers niet terugsturen. Op basis van de artikelen 2 en 3 van het protocol hebben de 
voogdijraden en de Nederlandse autoriteiten ook bij aankomst een zekere zorgplicht om er 
voor te zorgen dat in het gezag zal worden voorzien. Al met al kan worden gesteld dat het 
beoogde preventieve effect van de regeling, namelijk in de formele voogdij te voorzien waar 
nodig, niet meer kan worden afgedwongen zodra de jongere naar Nederland is afgereisd. De 
jongere is immers al in Nederland en kan niet meer worden teruggezonden. Het zal vanaf dat 
moment affiangen van zijn eigen (vrijwillige) medewerlcing en de medewerking van de 
betrokken instanties of het beoogde doel uiteindelijk zal worden gerealiseerd. 

Jon geren die via een ander land naar Nederland reizen hoeven geen voogdij te regelen 

Jongeren die niet direct naar Nederland vertrekken, maar eerst naar een andere internationale 
bestemming reizen, vallen niet onder de regeling, omdat de regeling alleen gaat over 
jongeren die direct naar Nederland reizen. 

Jon geren die niet vertrekken van Curacao 

Alleen op Curacao is er een ontschepingambtenaar die jongeren controleert op een 
verklaring van geen bezwaar. Op de andere eilanden lcunnen jongeren gewoon doorlopen." 

4.3.2 	Jongeren waarvoor de regeling wel bedoeld kan zijn, maken er geen gebruik 
van 

Er is een aantal begrippen die in de regeling zelf niet nader zijn gedefinieerd, en waarvoor 
dus in de uitvoering nog afspraken moeten worden gemaakt. Het gaat hierbij om de 
begrippen: "een verblijf voor korte duur", "gezinshereniging", "onbegeleid naar Nederland 
vertrekken" en "het in voldoende mate in het gezag voorzien worden". Uit onze interviews 
bleek dat voor deze begrippen in de uitvoering wel werkdefinities worden gehanteerd, maar 
dat deze werkdefinities ertoe leiden dat veel jongeren die in de geest van de regeling onder 
de regeling zouden moeten vallen in de pralctijk niet worden voorzien van gezag. 

17  Bron: interview ontschepingsambtenaren Nederlandse Antillen. 
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Doel regeling: "het voorkomen dat minderjarigen, met de kennelijke bedoeling zich in 
Nederland te vestigen (anders dan voor korte duur of voor gezinshereniging), alleen en 
onbegeleid de Nederlandse Antillen verlaten zonder dat wordt voorzien in het wettelijk 
vereist  gezag."  

Een makkelijke manier om geen gebruik te hoeven maken van de voogdijregeling is het 
kopen van een retourticket. In de regeling staat dat indien het verblijf voor korte duur is, 
geen tijdelijk voogd nodig is. De in de regeling genoemde voor korte duur (bedoeld voor 
vakantiegangers), wordt in de uitvoering echter erg ruim geinterpreteerd. In de pralctijk 
wordt ' jongeren met een verbljf voor korte duur" door de ontschepingambtenaar vertaald 
met "jongeren met een retourticket". Er is hierbij geen termijn gesteld voor de geldigheid 
van het ticket, zodat ook jongeren met een retour dat een jaar geldig is worden doorgelaten 
op grond van "verblijf van korte duur". Ook is er geen controle op het daadwerkelijk 
tenigvliegen van de jongere. Jongeren lcunnen dus een retourticket kopen en niet 
terugvliegen, of een retourticket kopen en pas na een jaar tenigvliegen, zonder in dat jaar in 
het gezag te zijn voorzien. 

Bij gezinshereniging hoeft er in de praktijk geen formeel voogdijschap te zijn 

Het is de taak van de ontschepingambtenaar op de Nederlandse Antillen het onbegeleid 
vertrekken van jongeren en de geldigheid van de te overleggen documenten (onder andere de 
verklaring van geen bezwaar) te controleren. Indien een jongere de bij de wet vereiste 
documenten niet kan overleggen vindt in principe geen doorgang plaats. In het geval de 
jongere aannemelijk kan maken, zo staat in de regeling, dat er sprake is van 
gezinshereniging, hoeft hij geen verklaring van geen bezwaar te laten zien. Uit interviews 
met ontschepingambtenaren blijkt dat deze niet twijfelen aan de aannemelijkheid van het 
verhaal, als een familielid met de jongere meeloopt op het vliegveld die vertelt dat het kind 
naar zijn ouders toegaat. Dit is, aldus de ontschepingambtenaren, ook mogelijk vanwege de 
kleinschaligheid van het eiland. 

Jon geren die onder begeleiding reizen hoeven geen voogdij aan te vragen 

De regeling gaat alleen over "jongeren met de kennelijke bedoeling om alleen de 
Nederlandse Antillen te verlaten". Deze zin kan zowel letterlijk, als figuurlijk worden 
opgevat. Letterlijk betekent het dat jongeren die onder begeleiding naar Nederland reizen, 
maar eenmaal in Nederland aangekomen geen begeleiding meer hebben, geen verklaring van 
geen bezwaar hoeven te regelen. Dit is ook de manier waarop de ontschepingambtenaren de 
regeling opvatten; als zij een jongere zien die onder begeleiding reist, laten zij hem door. 
Voor minderjarigen die reizen zonder hun wettelijk gezag, wordt we! een VGB aangevraagd 
en wordt in sommige gevallen onderzoek in Nederland aangevraagd. Zij vragen niet naar 
zijn bedoelingen zich in Nederland al dan niet alleen te vestigen. Als deze zin figuurlijk 
wordt opgevat in de zin dat het niet gaat om jongeren die alleen reizen, maar over jongeren 
die van plan zijn zich alleen in Nederland te vestigen dan weerspiegelt hij wel de bedoeling 
van de regeling. 
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Op het moment wordt deze zin in de uitvoering dus niet opgevat conform de bedoeling van 
de regeling. Door de Voogdijraad Curacao is aangegeven dat in de pralctijk vele gevallen die 
niet onder de regeling vallen (bijvoorbeeld het begeleid naar Nederland reizen van 
minderjarigen met hun buurvrouw) toch worden uitgezocht en ook wordt voor deze gevallen 
onderzoek aangevraagd, omdat zij niet met hun wettelijk gezag afreizen. 

In de onderstaande figuur is schematisch weergegeven welke groepen jongeren kunnen 
kiezen om geen gebruik te maken van de regeling. 

N.B. Er kan gebruik worden gemaakt van de regeling in de zin dat een VGB wordt 
aangevraagd, terwijl dit niet hoeft te betekenen dat ook in het traject voor tijdelijke voogdij 
wordt terechtgekomen. Er zijn dus twee manieren waarop van de regeling gebruik kan 
worden gemaakt: alleen VGB en VGB plus tijdelijke voogdij. 

Welke groepen jongeren kunnen ervoor kiezen geen gebruik te maken van de regeling? 

Jongeren staan klaar om te vertrekken naar NL 

Reist jongere 	ja 
via ander land? — 

nee 

Reist jongere alleen?  nee  

j a 

Kan jongere aannemelijk malcen ja 
Dat gqzinshereniger is? 

nee 

Heeft jongere retourticket? - 
nee 

Heeft jongere VGB? a 

nee 4, 

Vertrekt niet 

j a 

Het is aannemelijk dat 
een tijdelijk voogd benoemd moet worden 

Vraagt beoogd voogd voogdij aan? 
nee 	 ja 

Heeft geen 
voogd 

Wordt niet (nader) 
gecontroleerd of 
hij in het gezag 

zal worden 
voorzien 

Heeft voogd 

Bron: interviews Voogdijraad Curacao, ontschepingambtenaren 

• 4.3.3 	Overige jongeren die buiten de regeling vallen 

Uit de kwantitatieve analyse die we met de gegevens van BSBV op de Antillen hebben 
verricht blijkt dat naast de bovenstaande groepen, er nog een aantal jongeren vertrekt zonder 
dat zij voldoen aan een van de bovenstaande criteria. In de onderstaande figuur staan de 
resultaten van deze analyse weergegeven: 
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60 
onderzochte 

dossiers 

Hebben zij een VGB? 	 ja 

nee 

35 bezitten geen 
VBG 

Hebben zij een VGB nodig? 

nee 

21 hebben geen 
VGB nodig 

25 bezitten VBG 

2 worden bijna 18 
1 is wees 
1 soc.werkster mee bezig 
2 niet zelf uitgeschreven 

14 hebben geen 
VGB, maar hebben 
deze we! nodig 

8 onbekend 

Bron: gegevens Voogdijraad Curacao en BBSV 2000 

Hieruit blijkt dat van de 60 dossiers er 14 een verldaring van geen bezwaar missen, die ze 
wel zouden moeten hebben, omdat ze niet tot een van de in de regeling genoemde 
uitzonderingen behoren (gezinsherenigers etc.). Twee van deze jongeren worden bijna 18, 
waardoor ze als ze eenmaal in Nederland nauwelijks meer zin heeft een voogd te regelen, 
omdat ze zelf in hun eigen gezag kunnen voorzien. Een is wees, wat betekent dat er een 
andere procedure wordt gestart die buiten het bestek van de voogdijregeling valt. Voor twee 
gevallen is het niet te achterhalen door wie zij zijn uitgeschreven, maar zijn waarschijnlijk al 
in Nederland. Van acht personen is onbekend waarom ze geen verklaring van geen bezwaar 
hebben. 

4.3.4 	Sommige jongeren en ouders zien de voordelen van de regeling niet in, 
waardoor ze mogelijk geneigd zijn geen gebruik te maken van de regeling 

Uit interviews met jongeren en ouders op de Antillen en Antilliaanse welzijnsorganisaties in 
Nederland en uit de workshop met voogden in Nederland, blijkt dat de reden dat de regeling 
vaak niet gebruikt wordt, omdat noch de jongeren, noch de ouders de voordelen van de 
regeling voor henzelf inzien. Hiervoor geven zij drie redenen. 
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De regeling is "bureaucratische rompslomp" 

In de vorige paragraaf zagen we dat bepaalde groepen jongeren zonder dat hun tijdelijke 
voogdij is geregeld in Nederland terechtkomen. Geen gezag betekent voor de jongere dat er 
geen persoon verantwoordelijk is voor zijn welbevinden. Ook kan niemand hem 
vertegenwoordigen bij officiele instanties. De persoon die de jongere opvangt kan zonder 
consequenties de jongere de deur wijzen. Ondanlcs deze nadelen zijn jongeren en hun ouders 
zelf in eerste instantie niet altijd rouwig om het feit dat zij buiten de regeling vallen. 
Gesprekspartners van de RvK vermoeden dat veel jongeren en hun ouders iedere procedure 
een bureaucratische rompslomp vinden. 

Het imago van de Raad voor de Kinderbescherming is niet altijd positief 

Daarnaast blijkt uit interviews met de welzijnsorganisaties in Nederland en uit de workshop 
met voogden in Nederland dat Antilliaanse ouders, voogden en jongeren een negatief beeld 
hebben van de Raad voor de Kinderbescherming (RvK) en het Ministerie van Justitie. Deze 
negatieve imago's kunnen ook meespelen bij pogingen om onder de regeling uit te komen. 

Er is niet altijd duidelijke zichtbare meerwaarde van de tijdelijke voogdij 

Een derde mogelijke reden voor jongeren om zo mogelijk niet mee te doen aan de regeling 
is, aldus blijkt uit interviews met de welzijnsorganisaties in Nederland en uit interviews met 
welzijnsorganisaties op de Nederlandse Antillen dat zowel ouders, als jongeren geen 
duidelijke meerwaarde zien van het voorzien van de jongere in formeel gezag. Dit komt 
mede omdat jongeren in het overgrote deel van de gevallen worden ondergebracht bij een 
familielid waarbij vertrouwen belangrijker is dan gezag. 

In de praktijk kan het verkregen gezag niet altijd uitgeoefend worden 

Jongeren blyven niet altyd wonen bij hun voogd 

De regeling beoogt jongeren te voorzien in gezag. We zagen al dat niet voor alle jongeren 
wordt voorzien in dit gezag. Voor de jongeren waarvoor tijdelijk gezag wordt verleend is de 
aard van het contact met de voogd echter ook niet altijdzo dat er concreet in het gezag kan 
worden voorzien. Juridisch houdt gezag het volgende in' s : "Het gezag over het kind door een 
ouder of een voogd !weft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zyn 
vermogen en :01 vertegenwoordiging in burgerlyke handelingen zowel in als buiten rechte". 

Uit interviews met vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties, de interviews met voogden 
in Nederland, als ook uit het dossieronderzoek blijkt dat jonge Antillianen niet altijd bij hun 
voogd blijven, waardoor het voor een voogd onmogelijk is om de jongere te 
vertegenwoordigen in burgerlijke handelingen. 

Zie juridisch kader 
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Voogden zijn niet altijd goed voorbereid op hun takenpakket, waardoor ze het gezag niet 
goed in de praktijk kunnen brengen 

Als jongeren een voogd hebben en ook in de buurt van de voogd verblijven, is het in theorie 
mogelijk voor de voogd om in het gezag van de jongere te voorzien. In dit gezag voorzien is 
echter een behoorlijk zware taak. Niet iedere voogd is hier even goed op voorbereid. 
Standaard taken voor een voogd zijn: het kind voorzien in zijn basisbehoeften zoals kleding, 
voedsel, onderdak en liefde. Verder fungeert een voogd als opvoeder en praatpaal voor het 
kind en zorgt hij dat het naar school gaat (bron RvK). 

Een jongere opvangen binnen een hele andere samenleving dan die waarin hij is opgegroeid 
vergt echter nog meer. Zij moeten in staat zijn om de jongere te begeleiden in het integreren 
in een vreemde maatschappij. Dit is een veel zwaardere taak, dan die van het opvangen van 
een jongere die gewend is aan de omgeving en de instanties. 

Ondanks de zwaarte van de taak is het voor voogden (aldus de dossieronderzoeken, uit 
interviews met voogden en gesprekspartners van zowel OCAN als de RvK) regelmatig een 
emotionele beslissing om voogd te worden. In de Antilliaanse cultuur is een verzoek om 
tijdelijk de kinderen van een familielid in huis te nemen niet ongebruikelijk. Sterker nog, het 
wordt ervaren als onsociaal om dit niet te doen, zeker in het geval de persoon in kwestie zich 
in het welvarende Nederland bevindt. Hierdoor worden beoogd voogden soms onder druk 
gezet om voogd te worden, terwijl zij dit zelf niet altijd willen. Voogden zijn bijna altijd 
familieleden. Volgens een gesprekspartner van Mi oso es mi Kas zijn voogden ook niet altijd 
op de hoogte van de (harde) leefsituatie van Antilliaanse jongeren in Nederland. Ook uit de 
dossieronderzoeken komt dit naar voren. 

Er is echter geen instantie die voogden hierop optimaal voorbereidt. De RvK houdt met de 
beoogd tijdelijk voogd slechts een gesprek. Strikt genomen gaat zij in dit gesprek alleen na 
of de voogd bereid is het voogdijschap op zich te nemen. Uit de gesprekken met de RvK 
blijkt dat deze instantie meer doet dan dat. Naast de beoogd voogd te vragen naar zijn 
bereidheid het voogdijschap te aanvaarden, bespreekt de RvK enkele onderwerpen met hen 
om zich ervan te vergewissen dat de beoogd voogd weet welke consequenties het 
voogdijschap heeft en om aan de Voogdijraad te rapporteren hoe het milieu is waarin de 
minderjarige terechtkomt. De RvK geeft geen advies, maar beschrijft haar bevindingen aan 
de Voogdijraad, waarna de RvK eenmalig een check doet bij de beoogd voogd en het 
aanvragen van het rekest tijdelijk voogdij bevordert. Te bespreken onderwerpen in dit 
gesprek zijn tenminste: gezinssamenstelling, woonomstandigheden (is er ruimte voor de 
minderjarige), school- en/of werkplannen voor de minderjarige, wijze waarop de 
Antilliaanse ouders betrokken blijven, wijze waarop de beoogd voogd met problemen 
omgaat. Daarnaast geeft de RvK de beoogd voogd voorlichting, bijvoorbeeld over de manier 
waarop de formele tijdelijke voogdij aangevraagd kan worden bij de kantonrechter. Dit is 
een voile agenda voor een gesprek, waardoor de voorlichting uiteraard niet zeer uitgebreid 
kan zijn. Uit de interviews met voogden komt tevens naar voren (zie ook aspect `negatief 
beeld van de kinderbescherming') dat in de beleving van de voogden `je niet alles vertelt aan 
de raadsonderzoeker omdat het dan lijkt alsofje geen goede voogd zou zijn'. 
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De RvK heeft, getuige de gesprekken en het laatste onderwerp uit het bovenstaande lijstje, 
ook aandacht voor de eventuele integratieproblemen van de jongeren. De raadsonderzoekers 
hebben binnen het ene gesprek dat zij afnemen echter geen tijd om heel uitvoerig in te gaan 
op de mogelijke problemen en oplossingen. Omdat de raadsonderzoekers in principe l9  thuis 
de beoogd voogd bezoeken, hebben zij de gelegenheid om bepaalde uitspraken van de 
beoogd voogd te verifieren (bijvoorbeeld over woonruimte). Bij andere uitspraken, zoals 
over afspraken met de ouders, gaan de raadsonderzoekers af op het woord van de beoogd 
voogd. Aangezien het onderzoek zich officieel alleen richt op de vraag of de beoogd voogd 
bereid is de tijdelijke voogdij te aanvaarden, hebben zij ook geen juridische basis om 
bewijzen van deze informatie op te vragen. In de praktijk zijn er schriftelijke werkafspraken 
gemaakt tussen Voogdijraad en Kinderbescherming om niet alleen bereidheid, doch tevens 
informatie te geven over de mogelijkheden van de beoogd voogd en advies te geven over de 
geschiktheid. 

Uit de gesprelcken bleek verder dat de RvK probeert om de beoogd voogd zich te laten 
realiseren welke taken het voogdijschap met zich meebrengt en welke problemen er zich 
eventueel zouden kunnen voordoen. Zij confronteren daarbij de beoogde voogden met 
(integratie)problemen die er lcunnen rijzen, maar nemen, getuige de dossieronderzoeken, 
regelmatig genoegen met antwoorden als "Wanneer er problemen zijn is de tante van plan 
hem weer terug te sturen". 

Uit de interviews met voogden en de welzijnsorganisatie OCAN in Nederland blijkt dat de 
details van de voogdijprocedure bij veel voogden en ouders niet bekend zijn. Hierbij blijkt 
uit interviews met de voogden dat met name de termijnen in de voogdijprocedure niet 
voldoende bekend zijn. "Dit moet je weten al.v vougd am te voorkomen dat de jongere al 
naar Nederland konzt zonder de jui.vte papieren in hezit te hebben 

Door te weinig begeleiding en stezin kunnen voogden hun voogdij niet altijd in praktijk 
brengen 

Een hiermee samenhangend knelpunt in de uitvoering van het gezag door de voogden is de 
kwaliteit van de begeleiding en het vangnet voor voogden. De voogden hebben gemiddeld 
een zwaardere taak dan voogden met een kind dat is opgegroeid in de samenleving waar het 
ook opgevangen wordt. De voogden ten behoeve van de hier onderzochte regeling zijn vaak 
ook van Antilliaanse komaf. Dit heeft als voordeel dat zij de jongere beter begrijpen. Het 
nadeel is dat zij niet altijd evenveel toegang hebben tot de Nederlandse 
hulpverleningsinstanties. Deze Nederlandse bolwerken kunnen voor Antilliaanse jongeren 
vrij hoogdrempelig zijn. 

1 4  Uit het dossieronderzoek bleek dat een enkele keer toch voorkomt dat het milieugesprek op het kantoor van de 

Raad voor de Kinderbescherming plaatsvindt. Dit was dan het geval de raadsonderzoeker al eens of meerdere 

keren voor niets op de afgesproken tijd bij de voogd voor de deur had gestaan. De Voogdijraad Curacao vraagt 

overiuens altijd een advies aan de Raad voor de Kinderbescherming of de beoogd voogd of tijdelijke voogd: 

- bereid is 

- in staat is (behuizing,w erk etc) 

- geschikt is (motivering, levenseedrag) 

Kenmerk: juvoo0 	 47 



CqULECO 

Wel zouden de Antilliaanse welzijnsorganisaties zelf als intermediair kunnen functioneren. 
Deze signaleren echter vaak wel luielpunten, maar zijn niet in staat om jongeren in alles te 
begeleiden. Ook zijn zij vaak niet in staat om de luielpunten bij de juiste instanties aanhangig 
te maken. Dit heeft onder andere te maken met hun beperkte menskracht en middelen, geen 
formele verantwoordelijkheid in deze en minder directe toegang tot officiele instanties. Een 
andere oorzaak hiervan is het feit dat veel Antilliaanse organisaties werlczaam zijn op het 
terrein van welzijn, jongerenbeleid en als steunfunctie voor eerste lijnsorganisaties, maar 
zelden op het gebied van de jeugdhulpverlening, omdat deze werlczaamheden in Nederland 
gescheiden zijn. Tenslotte blijkt uit de interviews met voogden dat zij niet weten waar ze 
terecht lcunnen met hun vragen over de voogdijprocedure. "Het zou handig zijn als er een 
soort helpdesk zou zijn waar je terecht kan met je vragen, met name over dingen die je moet 
regelen voor kinderbUslag en dergelijke". Dit alles mag geen vervanging zijn van de 
verantwoordelijkheden van de Raad voor de Kinderbescherming. 

Voorbereiding op de Antillen is essentieel 
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Naast het feit dat de beoogd voogden weinig voorbereid worden op hun — zware — taak als 
voogd, is het vanuit de Antillen moeilijk een goede inschatting te maken van de Nederlandse 
situatie. Dit maakt de taak voor de voogd nog zwaarder. Uit gespreldcen met de RvK blijkt 
dat bij sommige raadsonderzoekers het vermoeden rijst, dat de jongeren en hun ouders geen 
goed beeld hebben van de drempels die de jongeren moeten nemen als zij zonder ouders in 
een nieuwe cultuur moeten aarden. Ook over de praktische zaken zoals hoe krijg je in 
Nederland een huis, een baan of een uitkering is — vermoeden de gesprekspartners van de 
RvK - weinig bekend. 

Ondanks het feit dat er instanties op de Antillen zijn (zoals Centrum Voorlichting Antillianen 
en de Voogdijraden) die ouders en jongeren middels voorlichting lcunnen voorbereiden op 
Nederland, bestaat het beeld dat zowel (beoogd) voogden, als jongeren, als hun ouders niet 
altijd volledig op de hoogte zijn van de voogdijprocedure, als van de drempels die zij in 
Nederland zullen moeten overwinnen om hier prettig te kunnen leven. 

4.4 	Conclusie: regeling haalt in de praktijk niet op alle punten het 
beoogde doel 
Uit het onderzoek rijst het vermoeden dat in de praktijk niet op alle punten het beoogde doel 
van de regeling wordt gerealiseerd. Zo beoogt de regeling alle jongeren van gezag te 
voorzien, maar vallen er in de praktijk jongeren buiten deze regeling. Ook voor jongeren 
waarvoor het gezag in principe geregeld is, kan het gezag niet altijd uitgeoefend worden, 
omdat jongeren niet altijd bij de voogd blijven, de voogd niet altijd volledig voorbereid is op 
zijn taak en de voogd weinig begeleiding krijgt bij zijn taak. Zijn taak wordt nog bemoeilijkt 
door de summiere voorbereiding die sommige jongeren krijgen. 
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5 	Verloopt de uitvoering van de regeling efficient? 
Nadat we in het vorige hoofdstuk bekeken hebben of de regeling het beoogde doel in praktijk 
ook realiseert, gaan we nu na of de handelingen die in het kader van de regeling plaatsvinden 
soepel verlopen. We lcunnen hierbij concluderen dat de uitvoering op sotnmige onderdelen 
efficient verloopt, maar dat er zeker verbetermogelijkheden zijn om de procedure soepeler te 
laten verlopen. De belangrijkste conclusies omtrent de efficientie van de regeling zijn: 

Positief effect op de efficientie: 

1 procedure bekend bij instanties; 

2 de voogdijraad handelt deel onderzoeken zelf af; 

Verbeterpunten: 

3 grote aantal schakels in regeling maakt uitvoering kwetsbaar; 

4 beschikbare tijd wordt niet altijd efficient benut; 

5 	in formatie-uitwisseling niet altijd volledig. 

Hieronder bespreken we deze punten een voor een. 

5.1 	Procedure bekend bij instanties maar niet bij alle personen binnen 
instanties 

Op het niveau van hoofdkantoren en hoogste gezaghebbenden blijkt de procedure bij de 
betrokken instanties bekend. Zij zijn volledig op de hoogte van de procedure en hun taken 
daarin. Dit geldt zowel voor de RvK, de Nederlandse gemeenten, de mensen bij de 
Vooudijraad en de ontschepingambtenaar. Als zodanig zijn zij in principe in staat om de 
procedure efficient te laten verlopen. 

Echter op uitvoerend niveau blijkt dat er toch niet altijd volledig bekend te zijn. Sommige 
ontschepingambtenaren kennen niet precies de finesses van de regeling, regio-kantoren van 
de RvK hebben alien zo hun eigen kijk op details van de procedure (moet er nu wel of geen 
advies worden gegeven). Ook waren de door ons gesproken gemeentefunctionarissen nog 
niet op de hoogte van .een van de flankerende regelingen en bij de Voogdijregeling; namelijk 
dat gemeentefunctionarissen het aan het RvK moeten melden als een Antilliaanse 
minderjarige zich inschrij ft in een gemeente, zonder in het bezit te zijn van een 
uitschrijfbewijs. Dit is echter een zeer recente maatregel, dus het is mogelijk dat zij op een 
later tijdstip wel gelnformeerd zullen worden over de precieze consequenties van deze 
regeling voor hun taken. 
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De tioogdijraad doet in 60% van de aanvragen gee?' verzoek tot onderzoek bij RvK 
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Ook geven gesprekspartners bij de RvK aan dat de contactpersonen bij de Voogdijraad niet 
altijd alle Nederlandse juridische details kennen 20. Daarnaast valt op dat over sommige zaken 
weliswaar werkafspraken zijn gemaakt, althans op papier gezet, maar niet voldoende 
gecommuniceerd. Zo zijn er volgens de gesproken ontschepingambtenaar nog geen 
duidelijke afspraken gemaakt over of de leeftijd van een minderjarige 21 is of 18. De 
voogdijraden geven echter aan dat zij herhaaldelijk hebben aangegeven, zowel mondeling als 
schriftelijk dat uit wordt gegaan van 18 als meerderjarige leeftijd, omdat dat in Nederland als 
meerderjarige grens wordt gehanteerd. Ook in het protocol zelf staat meerderjarig duidelijk 
gedefinieerd. Redenen voor het feit dat de instructie blijkbaar toch niet altijd goed overkomt 
lcunnen liggen aan de verschillende wisselingen van ambtenaren bij immigratie en het 
incidenteel inzetten van burgerpersoneel bij immigratie bij gebrek aan regulier personeel. 
Deze mensen zijn dan niet voorgelicht door de Voogdijraden op de Antillen. 

Wat betreft de tweede regeling blijkt uit interviews met de RvK aan dat de medewerkers nog 
niet precies weten hoe zij de aanvullende regelingen (zoals na 3 maanden checken bij het 
Gezagsregister) precies moeten uitvoeren. 

In de onderstaande figuur is te zien dat voor 40% van de aanvragen de Voogdijraad een 
verzoek indient bij de RvK. Een even groot deel is onbekend. Dat wil zeggen dat er een 
aanvraag is gedaan, maar geen verklaring van geen bezwaar is verstrekt, noch een onderzoek 
is uitgezet bij de RvK. Een deel van deze personen zit wellicht nog in de wacht, een ander 
deel is wellicht toch al vertrokken, zonder de besluiten van de Voogdijraad af te wachten. 
Voor een kleine 20% verstrekt zij zelf een verklaring van geen bezwaar, zonder een 
onderzoek bij de Raad in te dienen. 

Uit interviews met de Voogdijraad bleek dat gevallen waarin de Voogdijraad zelf de zaken 
afhandelt bijvoorbeeld in het geval jongeren bijna 18 zijn, en als jongeren al een ticket 
hebben en vanwege het begin van het schooljaar haast hebben om naar Nederland te gaan, 
omdat zij anders het begin van hun opleiding missen. De Voogdijraad Curacao voert zelf een 
kort onderzoek uit als de afgesproken periode van 8 weken voor het uitvoeren van het 
onderzoek door de RvK reeds is verstreken. Dit gebeurt niet als automatisme maar als het 
antwoord van de Raad voor de Kinderbescherming te lang op zich laat wachten maar 
nadrukkelijk wanneer dit het belang van het kind niet schaadt. 

Door de •onderzoeken in eigen hand te houden kunnen jongeren sneller geholpen worden. In 
dat geval vindt er wel vaak een eigen "onderzoek" plaats. Dit onderzoek houdt in dat de 
Voogdijraad de voogd in Nederland opbelt om te vragen of hij of zij bereid is het 
voogdijschap op zich te nemen. 

2°  ZO is er een aanvraag gedaan voor tijdelijke voogdij voor een vader, die al de volledige voogdij had. 
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Het kort onderzoek betreft: Beoogd voogd dient de .  volgende documenten naar de 
Voogdijraad te faxen: 

• Bereidverklaring met gelegaliseerde handtekening; 

• Huurcontract c.q. hypotheekvoorwaarden; 

• Arbeidscontract. 

Aangezien wettelijk gezien deze vraag de enige vraag is die gesteld hoeft te worden, 
handelen ze hiermee volledig volgens de regeling. Een medewerkster van de Voogdijraad 
merkt hierbij op dat hierdoor de telefoonkosten substantieel toenemen. Overigens moet 
hierbij ook een belangrijk cultureel verschijnsel in ogenschouw worden genomen. In een 
aantal gevallen kijkt de Voogdijraad eerder naar de leefsituatie en de belangen van het kind 
dan naar de officiele voogdijbenoeming. Ter illustratie: een kind dat bij oma is opgevoed op 
de Antillen zal ook in Nederland eerder aan oma worden toevertrouwd dan aan bijvoorbeeld 
de vader. In hoofdstuk 6 wordt hier op teruggekomen. 

5.3 	Verschillende schakels in regeling maakt uitvoering kwetsbaar 
Uit de juridische analyse bleek al dat het grote aantal betrokken partijenJinstanties (niet 
alleen de diverse voogdijraden en de Raad voor de Kinderbescherming, maar ook 
bijvoorbeeld de beide ministers, de ontschepingambtenaren, de gemeentes, de beoogde 
voogden, de rechter, de ouders en de jongere zelf) en het grote belang dat moet worden 
gehecht aan de afstemming en samenwerking tussen hen de uitvoering van de regeling 
kwetsbaar maakt. Er zijn diverse partijen die ieder een schakel van het proces uitvoeren en 
vervolgens de fakkel weer door moeten geven. Zo is de Voogdijraad verantwoordelijk voor 
de intake, zet deze onderzoek uit bij de Raad voor de Kinderbescherming, is de 
ontschepingambtenaar niet alleen verantwoordelijk voor het controleren van besluiten van de 
Voogdijraad (VGB's), maar heeft zelf ook beslissingsbevoegdheden (gezinshereniging, korte 
duur), en moet tenslotte de voogd zelf de tijdelijke voogdij aanvragen. In ieder van deze 
schakels kan iets misgaan, bij iedere overdracht kan informatie verloren gaan. Ontbreekt een 
schakel, dan krijgt de jongere geen voogd. 

In praktijk blijkt er wel eens iets mis te gaan in dit opzicht. Zo is de informatie-uitwisseling 
niet altijd optimaal, zijn de instructies voor de ontschepingambtenaren en medewerkers van 
de Raad voor de Kinderbescherming niet altijd bij iedereen op de werkvloer bekend 21 . 

Even onvermijdelijk zijn kleine wrijvingen in de contactensfeer tussen medewerkers van 
diverse instanties. Soms is miscommunicatie hiervan de oorzaak. 

I  Bijvoorbeeld: official mogen de raadsonderzoekers geen advies uitbrengen. In praktijk doen sommige 

vestintzen dit wel. 
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5.4 	Ouders en jongeren wachten vaak lang (en moeten lang wachten) 
Uit ons kwantitatieve onderzoek blijkt dat ouders en jongeren vaak lang moeten wachten 
voordat zij tijdelijke voogdij geregeld hebben en af lcunnen reizen naar Nederland. Dit komt 
hun bereidheid om mee te werken aan de regeling niet ten goede. In een deel van de gevallen 
hebben zij deze lange wachttijd aan zichzelf te wijten. De Voogdijraad geeft aan dat soms 
ouders de gegevens niet volledig aanleveren, bijvoorbeeld het adres van de voogd niet 
doorgeven. In andere gevallen ligt het ook aan de betrolcken instanties. 

5.4.1 	Tijd tussen aanmelding en verzoek aan RvK duurt gemiddeld een maand 

Uit onze analyse (zie onderstaande figuur) van de cijfers van de Voogdijraad Curacao blijkt 
dat de maand waarin de jongere zich inschrijft bij de voogdijraad in 54 van de 81 gevallen 
niet overeenstemt met de maand van de aanvraag van het onderzoek in Nederland bij de 
RvK. In 21 gevallen zit er zelfs meer dan een maand tussen het moment van aanvraag en het 
moment de Voogdijraad een verzoek indient bij de RvK. 

Hoe lang duurt het van aanvraag tot dat er onderzoek aangevraagd wordt?22  

22  Uiteraard zijn hier alleen de jongeren meegenomen, waarvoor de Voogdijraad inderdaad een onderzoek 

aanvraagt. 
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Ook het aanvragen bij het Justitieel Documentatie Register (JDR) of de beoogd voogd een 
strafblad heeft, kan wel eens lang duren; getuige sommige dossiers bijna 3 weken. 
Aangezien het JDR vaak niet direct wordt geraadpleegd, maar pas na het bezoek aan de 
voogd, maken deze weken de procedure extra lang. Indien de RvK direct het JDR zou 
raadplegen, kan het wachten gebeuren parallel aan voorbereidende werlczaamheden bij de 
RvK zelf. De RvK geeft echter aan dat het een zorgvuldigheidsreden heeft dat zij wachten 
met deze aanvraag. Zij willen namelijk aan de voogd toestemming vragen om het eventuele 
straffilad op te vragen. De voogd heeft dan nog de keuze om zich terug ter trekken voor de 
procedure, mocht hij liever niet willen dat de RvK zijn eventuele strafblad opvraagt. Dit 
neemt overigens niet weg dat de raadsonderzoeker dit de voogd ook niet telefonisch zou 
kunnen vragen aan het begin van de procedure, i.p.v. te wachten op het gesprek met hem of 
haar. 
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Dit betekent een gemiddelde wachttijd van ruim 4 weken 23, voordat het onderzoek wordt 
aangevraagd en een kwart van de jongeren meer dan een maand wacht totdat er alleen maar 
onderzoek is aangevraagd. Desgevraagd geeft de Voogdijraad aan dat deze tijd wordt benut 
omdat de Voogdijraad wacht op ontbrekende gegevens (bijvoorbeeld het adres van de 
voogd). Bovendien merkt de Voogdijraad Curacao op dat het voorkomt dat de aanvraag 
VGB maanden voor vertrek wordt aangevraagd. De aanvraag wordt gelijk behandeld maar 
de verklaring wordt 2 dagen voor vertrek afgegeven. 

5.4.2 	Bij RvK kan tijd gewonnen worden 

Uit de dossieronderzoeken bij de RvK blijkt verder dat er vaak wel tijd gewonnen zou 
kunnen in de procedure. Zo duurt het versturen van de aanvraagbrief van de Antillen naar 
Nederland in sommige gevallen 8 dagen. De Voogdijraad meldt dat er altijd ook een fax 
verstuurd wordt. Uit de dossiers was deze niet altijd terug te vinden. 

5.4.3 	RvK vindt de 6 weken soms te kort 

De RvK geeft aan dat tijd soms een lcnelpunt is. De termijn van 6 weken wordt door de 
Raadsmedewerkers in principe als haalbaar ervaren voor het verrichten van het onderzoek. 
Dit heeft echter wel te maken met het feit dat er op het moment erg weinig verzoeken 
binnenkomen. Wat betreft deze 6 weken zijn er twee knelpunten te signaleren. 

Ten eerste, door de beperkte tijd kan er maar een bezoek worden afgenomen. Hiermee is het 
milieuonderzoek24  voor deze regeling uniek kort, vergeleken met de andere onderzoeken die 
de RvK doet. Nu vormen vermoede problemen van het ouder/voogdschap bij andere 
onderzoeken van de RvK meestal de aanleiding. In het geval van de voogdijregeling is dit 
uiteraard niet het geval. Hierom zal moeten worden bezien hoe zwaar dit knelpunt precies 
weegt. Vanuit de Voogdijraad op -  Curacao is aangegeven dat zij in sommige gevallen zelf 
een onderzoek starten, als zij al van te voren het vermoeden hebben dat een persoon niet in 

11.‘ 	 Dit is een conservatieve schatting, aangezien hierbij "meer dan I maand op gemiddeld 2 maanden is gezet. In 

werkelijkheid ligt het gemiddelde lets hoger. 

24  De RvK houdt een summier milieu-onderzoek waarbij zij naast de bereidheid van de voogd (zijn enige 

verplichte taak) ook kort checkt of de beoogd voogd in staat is om de tijdelijke voogdij op zich te nemen en 

beseft wat de consequenties zijn van zijn of haar keuze. 
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staat zal zijn goed als voogd op te treden. Ook geeft de Voogdijraad op Curacao aan dat zij 
het als een gemis ervaren dat ondanks verzoeken hiertoe van hun kant, niet altijd een 
onderzoek door de RvK volgt. Dit is een opvallend gegeven in het licht van onze eerdere 
bevinding. We zagen namelijk al dat het aantal verzoeken dat de Voogdijraad doet aan de 
RvK twee maal zo veel is als het aantal verzoeken dat de RvK van de Voogdijraad ontvangt. 
De RvK geeft aan dat zij alleen verzoeken die niet onder de regeling vallen niet uitvoeren. 
Voorbeelden hiervan zijn verzoeken die gaan om kinderen die al in Nederland zijn (gebeurde 
met name aan het begin van de regeling), of verzoeken om tijdelijke voogdij van iemand die 
de volledige voogdij al had (vader). 

Een tweede knelpunt dat door de RvK wordt geopperd is dat de doorlooptijd van het 
onderzoek zelfs voor het ene gesprek soms te kort is. Een van de gesprekspartners geeft aan 
dat zodra er iets niet standaard gaat in de procedure, (zoals bij het versturen van de aanvraag 
naar de verkeerde locatie, het vergeten van de geboortedatum van de voogd, het wonen van 
meerdere volwassenen op het adres van de voogd) de zes weken een probleem lcunnen 
vormen. Niet alle gesprekspartners van de RvK deelden deze mening. Wel noemden alle 
gesprekspartners het probleem dat sommige jongeren al tickets kopen en vertrekken voordat 
de procedure rond is. In dat geval worden de zes weken soms maar vier of drie weken, en 
wordt het steeds moeilijker om de procedure in de gestelde tijd af te ronden. 

Als de RvK de termijn van 6 weken niet haalt kan de Voogdijraad een verklaring van geen 
bezwaar afgeven zonder het onderzoek verder af te wachten. Als de RvK te lang doet over 
het onderzoek is er in principe een kans dat zij het onderzoek voor niets verrichten, omdat de 
bevindingen niet meer worden meegenomen in de besluitvorming van de Voogdijraad. 

Ook voogdijraden vinden hoge tijdsdruk af en toe probleem 

Ook de Voogdijraden op de Nederlandse Antillen geven aan dat zij af en toe problemen 
hebben met de hoge tijdsdruk. De mate waarin dit als een probleem wordt ervaren verschilt 
per vestiging, omdat op detailniveau de vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming 
een verschillende werkwijze hebben in de uitvoering van de Voogdijregeling. 

Op Curacao worden verreweg de meeste verzoeken tot tijdelijke voogdij ingediend en 
logischerwijs de meeste verklaringen afgegeven. Curacao heeft jarenlange ervaring met de 
voogdijproblematiek en heeft daarmee op details een eigen invulling gegeven. Zo geeft de 
Voogdijraad bij gezinsherenigingen en wanneer een jongere de leeftijd van 18 bijna heeft 
bereikt een verklaring af, terwijl dit strikt genomen niet nodig is om de Antillen te verlaten. 
Als reden hiervoor noemt de Voogdijraad dat het op deze manier voor de immigratie 
eenvoudiger is de regeling goed toe te passen. Ondanks meerdere voorlichtings-
bijeenkomsten van de Voogdijraad bestaat namelijk de indruk dat nog niet alle 
ontschepingambtenaren goed doordrongen zijn van de details van de voogdijregeling. Ook 
wordt, bij gebrek aan menslcracht, soms burgerpersoneel ingezet om de controle op het 
vliegveld te doen en ook deze zijn niet goed op de hoogte. De controle bij de immigratie is 
daarmee niet gegarandeerd goed. De Voogdijraad pleit er daarom voor om eveneens in 
Nederland bij aankomst controle plaats te laten vinden. 
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Daar waar bekend is dat minderjarigen met enige spoed naar Nederland willen afreizen, 
bijvoorbeeld vanwege het begin van een schooljaar probeert de Voogdijraad zelf het 
onderzoek naar de voogden mee op te starten, omdat in sommige gevallen al relevante 
informatie over de voogd op de Antillen bekend is. Alle Voogdijraden op de Antillen hebben 
te kampen met inkrimpingsproblemen en met het feit dat steeds meer mensen een beroep 
doen op de regeling waardoor de druk op de werkzaatnheden toeneemt. Aangezien het 
uitgeven van verklaringen van geen bezwaar niet direct onder de 'core-business' van de 
voogdijraad valt maken de medewerkers zich zorgen over het voortbestaan. 

Ook Bonaire heeft te maken met een toenemende vraag van voogdijaanvragen en constateert 
tevens een toename van verzoeken op een laat moment, waardoor het juist toepassen van de 
regeling onder dnik staat. Een eerste indicatie van de werkwijze op Bonaire wijst erop dat de 
medewerkers van de Voogdijraad op Bonaire zich `beperken' tot de regeling en weinig tot 
geen aanvullende activiteiten ondernemen. 

Op St. Maarten wordt bijna geen verklaring afgegeven. Ter illustratie, in een periode dat 
Curacao 260 verklaringen heeft afgegeven zijn er op St. Maarten slechts 2 afgegeven. 
Uiteraard heeft dit te maken met het verschil in bevolkingsaantal, maar ook wordt als reden 
hiervoor genoemd door de Voogdijraad Curacao dat veel St. Martijnen met Air-France via 
Frankrijk naar Nederland gaan, waardoor ze geen VGB nodig hebben. 

De procedure op Saba loopt goed. Over de uitvoering van de regeling op St. Eustatius wordt 
gemeld dat deze niet altijd naar tevredenheid verloopt. 

5.5 	I nformatie-uitwisseling niet altijd volledig 

uit de juridische analyse blijkt dat omdat de regeling zoveel schakels kent, en momenten 
waarop de fakkel doorgegeven moet worden aan een andere partij, de informatievoorziening 
tussen de partijen bij overdracht erg belangrijk is. De informatie-uitwisseling tussen de 
instanties belast met de uitvoering van de voogdijregeling verloopt echter niet altijd 
voorspoedig. Na inwerkingtreding van de nieuwe voogdijregeling zijn er startproblemen 
geweest, met name in het verkeer tussen beide landen. Deze problemen betroffen de 
verzending van aanvragen door de voogdijraden op de Nederlandse Antillen naar verkeerde 
vestigingen in Nederland. Dit werd veroorzaakt door het feit dat het vanuit de Antillen niet 
eenvoudig was na te gaan onder welke vestiging een bepaalde aanvraag valt. lnmiddels is 
door Nederland een lijst verstrekt met plaatsnamen en bijbehorende vestigingen en hiermee 
blijkt al dat de aanvraag nu sneller en beter op de juiste plaats van bestemming komt. 

Een andere vertragende factor in de informatie-uitwisseling betreft de verkeerde spelling van 
adressen van voogden in Nederland. Ouders op de Nederlandse Antillen zijn niet altijd op de 
hoogte van de juiste spellingswijze van bepaalde adressen en geven daardoor verkeerde 
informatie aan de Voogdijraden door met als gevolg dat deze foutieve spelling, wanneer de 
Voogdijraden deze niet zelf kunnen corrigeren, in Nederland multi-interpretabel lcunnen zijn. 

Kcnmerk: juvoo0 55 



•1 
1 

1 

6qUEM 
Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 

en Documentatiecentrum 
Eindrapport 

Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 
Jongeren 

Januari 2001 

De aanvragen tot onderzoeken worden tegenwoordig met standaardformulieren ingediend. 
Hiermee is een zichtbare verbetering in de kwaliteit van de aanvragen. De verklaringen van 
de Voogdijraden zijn opgesteld volgens vastgesteld stramien waarin de naam en 
geboortedatum van het kind standaard zijn opgenomen. Deze informatie is voor de 
Voogdijraden eenvoudig te achterhalen. Moeilijker wordt het bij het achterhalen van de 
gegevens van de voogd. Naast problemen met de adressen kan ook de geboortedatum van de 
beoogd voogd niet exact bekend zijn bij de Voogdijraad. Het verzoek tot onderzoek wordt 
dan toch aangevraagd, in het belang van de voortgang, waarbij ontbrekende gegevens later 
worden opgestuurd. 

Uit gespreklcen met de RvK bleek dat de informatie-uitwisseling nog niet als optimaal wordt 
ervaren. De Voogdijraad Curacao heeft aangegeven over het algemeen de indruk te hebben 
goed te communiceren met de vestigingen in Nederland, op een enkele vestiging na. 
Uiteraard zijn er ook hier `verwonderpunten'. Zo verbaast het de medewerkers van de 
Voogdijraad Curacao dat alle aanvragen die naar Amsterdam zijn gestuurd door de 
Nederlandse Antillen, zijn doorgestuurd naar Haarlem. 

Tenslotte is uit het kwalitatief onderzoek op de Nederlandse Antillen naar voren gekomen 
dat de Voogdijraden op de Nederlandse Antillen elk hun eigen verklaring van geen bezwaar 
hebben opgezet met het gevolg dat de informatie die wordt vastgelegd per eilandgebied 
verschilt qua vorm en inhoud. 

	

5.6 	Conclusie 

Omdat de instanties in principe goed bekend zijn met de regeling, kunnen zij in theorie de 
• regeling soepel laten verlopen. Er zijn echter volgens de gesproken ontschepingambtenaar en 

gesprekspartners bij de RvK nog niet overal sluitende werkafspraken over gemaakt. Zo weet 
de gesproken ontschepingambtenaar niet wat de door de Voogdijraad bepaalde 
minderjarigheidsgrens is. 

Doordat er veel tijd verstrijkt tussen het verzenden en ontvangen van de aanvraag en het in 
sommige gevallen achterhalen van verkeerd gespelde namen en adressen kan de termijn van 
6 weken een knelpunt vormen voor de RvK bij het efficient uitvoeren van haar taak. 

Doordat informatie die wordt overgedragen niet altijd volledig is en doordat de informatie 
ook niet snel is op te vragen, loopt het de uitvoering van de regeling stroever dan nodig zou 
zij n. 
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6 	Aanbevelingen 
• 

De conclusies die we hebben getroklcen betreffen deels sterke punten van de uitvoering van 
de regeling, zo is de bekendheid met de procedure groot en voert de voogdijraad een deel 
van de onderzoeken zelf uit, om op deze manier bijvoorbeeld jongeren die vanwege het 
begin van het schooljaar anders hun opleidingsbegin zouden missen, sneller van dienst te 
kunnen zijn. Andere conclusies gaan over punten die verbetering behoeven. In dit hoofdstuk 
willen we aanbevelingen geven voor een verdere verhoging van de effectiviteit en de 
efficientie van de regeling. Het betreft aanbevelingen op korte en langere termijn. We gaan 
hierbij niet verder in op uitvoerbaarheid en implementatietermijnen. 

De eerste vier aanbevelingen dienen in samenhang met elkaar te worden bezien. Deze gaan 
met name over de regeling zelf. De vijfde gaat al meer over de uitvoering waarbij ook hier 
aanpassing van de regeling of de werkafspraken nodig kan zijn. De overigen betreffen de 
uitvoering van de regeling. 

6.1 	Kijk nog eens goed naar de doelstelling van de voogdijregeling. 
De doelstelling van de voogdijregeling luidt: 

"In hoeverre realiseert de voogdijregeling het beoogde doe!: namelijk dat geen Antilliaanse 
minderjarige alleen en onbegeleid de Nederlandse AntiIlen verlaat zonder dat wordt 
voorzien in het wettelijk vereist gezag?" 

Dit doe wordt niet volledig bereikt. Dit zit wellicht voor een deel in het feit dat het doel niet 
kan worden bereikt zolang als de effectieve werking van de regeling is beperkt tot het 
moment dat de jongere in het vliegtuig stapt en zo het beoogde effect niet kan worden 
gehandhaafd. 

Wij achten het te kort door de bocht om hier een nieuwe doelstelling te formuleren omdat dit 
een zeer zorgvuldige afweging vergt. Een klein comite bestaande uit de meest betrokken 
instanties, op zowel uitvoerend als besluitvormend niveau zou hiervoor aanzetten kunnen 
doen. De aanbevelingen in 6.2 en 6.4 kunnen eveneens leiden tot een nadere verdieping van 
de doelstelling. 

6.2 	Definieer de begrippen in de regeling eenduidig en maak deze in de 
praktijk werkbaar 
Zoals we zagen is een van de redenen dat er veel jongeren waarvoor de regeling bedoeld is, 
kunnen kiezen om geen gebruik te maken van de regeling ligt aan het feit dat begrippen in de 
regeling niet eenduidig gedefinieerd zijn. Het gaat hierbij om de begrippen "een verblijf voor 
korte duur", "gezinshereniging" (dit begrip is ondertussen in aanvullende afspraken wel 
verder ingevuld ), "het in voldoende mate in het gezag voorzien worden" en het "onbegeleid 
naar Nederland vertrekken". Deze begrippen moeten toch handen en voeten krijgen om er in 
de praktijk mee aan de slag te gaan, waardoor ontschepingambtenaren et cetera bun eigen 
invulling kunnen gaan geven van begrippen. Eenduidige definiering minimaliseert 
verwarring en taakverzwaring door onduidelijkheid. 

57 



al/RA(6 
Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 

en Documentatiecentrum 
Eindrapport 

Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 
Jongeren 

Januari 2001 

Vervolgens dienen begrippen geconcretiseerd te worden in de praktijk. Ter illustratie: een 
verblijf van korte duur dient bewezen te worden met *een retourticket met een beperkte 
geldigheidsduur, die overeenkomt met een gebruikelijke periode die minderjarigen in 
Nederland doorbrengen als vakantie. 

6.3 	Concretiseer werkafspraken voogdijregeling voor wat betreft 
minderjarigen op de Antilien 
De voogdijregeling wordt nader ingevuld met werkafspraken. Hierbij wordt gedacht aan de 
werkafspraken bij de Raad voor de Kinderbescherming, de Voogdijraden op de Nederlandse 
Antillen en werkafspraken met Nederlandse Gemeenten. Deze werkafspraken verdienen een 
nadere concretisering: 

De Raad voor de Kinderbescherming controleert na drie maanden of het rekest tot tijdelijke 
voogdij door beoogd voogd bij kantonrechter is ingediend. Bij deze afspraak verdient het de 
aanbeveling het begrip controle en de verantwoordelijkheden van de Raad voor de 
Kinderbescherming nader uit te werken. Wat houdt deze controle door de raadsonderzoeker 
in en welke stappen dient een raadsonderzoeker te nemen indien blijkt dat de beoogd voogd 
het rekest tot tijdelijke voogdij niet bij de kantonrechter heeft ingediend? 

Aleldingsplicht door Nederlandse Gemeenten aan de Raad voor de Kinderbescherming 
Aan Nederlandse Gemeenten is gevraagd om minderjarige Antilliaanse jongeren, die zich 
zonder uitschrijfbewijs uit de Antilliaanse bevolkingsadministratie melden bij de 
Nederlandse ambtenaar burgerzaken en waarvan het vermoeden bestaat dat er niet in de 
voogdij is voorzien, hiervan melding te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. De 
vraag is wat deze melding inhoudt en wat de vervolgstappen zijn als blijkt dat de voogdij 
niet is voorzien? 

6.4 	Effect van de regeling doortrekken naar Nederland 
De taken van de verschillende betrokken instanties in voogdijregeling stoppen op het 
moment dat de jongere op het vliegtuig stapt. De regeling gaat ook expliciet over jongeren 
die in de tijdelijke voogdij zullen worden voorzien, niet over jongeren die in tijdelijke 
voogdij voorzien. Hierdoor vallen jongeren die — al dan niet bewust — geen gebruik 
maken van de regeling buiten gezag. Een ander gevolg is dat voogden geen enkel recht 
kunnen doen gelden op steun of bijstand. 

Het lijkt ons daarom goed als er ook in Nederland een instantie is die verantwoordelijk blijft 
voor het invoeren van de regeling totdat de jongere daadwerkelijk onder gezag is geplaatst. 
Wij denken aan het door een voogdij-instelling opnemen van de officiele tijdelijke voogdij, 
en de jongeren gewoon laten wonen bij hun tante, die het pleegouderschap op zich neemt. 
Deze voogdij-instelling zal in ieder geval het vertrouwen van de Antilliaanse ouders en 
(beoogd) voogden moeten genieten. 
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Ter toelichting: aan de huidige situatie hoeft in de praktijk dit niets te veranderen, maar voor 
de tijdelijk voogd in kwestie betekent dit een instantie achter zich te hebben die ervoor zorgt 
dat formele zaken geregeld zijn en hem bij probleemgevallen of vragen tot hulp kan zijn. 
Uiteraard zijn er ook tijdelijk voogden die wel graag zelf de tijdelijke voogdij op zich willen 
nemen, deze mogelijkheid moet natuurlijk lcunnen blijven bestaan. Maar in veel gevallen in 
het dossieronderzoek zagen wij beoogd voogden die best bereid waren om als een 
pleegouder voor de jongere te zorgen, maar die niet geheel voorbereid, en wellicht ook 
minder zaten te springen om de volledige formele tijdelijke voogdij voor het kind. Als deze 
personen de mogelijkheid lcrijgen om de jongere te lcunnen verzorgen, waarbij een andere 
instantie de formele zaken regelt, kan dat sommige voogden uitkomst en steun bieden. Ook 
in gevallen dat de jongeren de pleegtante verlaat, blij ft er een instantie verantwoordelijk voor 
hen. 

6.5 	Uniforme Verklaring van geen bezwaar en toekennen bevoegdheden 
aan het centrale aanspreekpunt op de Nederlandse Antillen 
De voogdijraden op de Nederlandse Antillen hebben elk hun eigen verklaring van geen 
bezwaar opgezet met het gevolg dat de informatie die wordt vastgelegd per eilandgebied 
verschilt qua vorm en inhoud. De voogdijraden lcunnen in onderling overleg met de Raad 
x.00r de Kinderbescherming een uniforme verklaring van geen bezwaar opzetten waarbij er 
naast consistentie van de geleverde informatie tevens een vorm van unieke identificatie 
ge1ntroduceerd kan worden waardoor de persoon door de gehele procedure gevolgd kan 
worden. 

Een andere mogelijkheid om meer uniformiteit te bereiken is door het centrale 
aanspreekpunt op de Antillen, de secretaris van de Voogdijraad Curacao, de bevoegdheid te 
geven aan de andere voogdijraden in het kader van de voogdijregeling aanwijzingen te laten 
geven. 

6.6 	Leg alle beslissingsbevoegdheden bij de Voogdijraad vwb. 
minderjarigen op de Antilliaanse eilanden 
Zoals de Voogdijraad aangeeft en ook gebleken is tijdens onze interviews met 
ontschepingambtenaren zijn ondanks meerdere voorlichtingsbijeenkomsten van de 
Voogdijraad nog niet alle ontschepingambtenaren goed doordrongen van de details van de 
voogdijregeling. Ook wordt, bij gebrek aan menskracht, soms burgerpersoneel ingezet om de 
controle op het vliegveld te doen en ook deze zijn niet goed op de hoogte. Dit probleem kan 
weggenomen worden door de beslissingbevoegdheden die de ontschepingambtenaren nu 
hebben (of denken te hebben, de regeling is hierover niet eenduidig), zoals beslissen of 
iemand een echte gezinshereniger is of niet, niet hoeven te nemen. Hiervoor moet worden 
onderzocht of het juridisch mogelijk is dat de voogdraden op de eilanden beslissingen nemen 
inzake de landverordening toelating of uitzetting. 
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Ons voorstel is daarom dat ontschepingambtenaren alleen eenduidige documenten hoeven te 
controleren en niet zelf ter plekke beslissingen hoeven te nemen. Voor reizigers van korte 
duur en begeleide jongeren is dit gemakkelijk: lcunnen zij een retourticket van een door de 
betrokken partijen afgesproken maximum geldigheid overhandigen, mogen zij door. 
Jongeren die begeleid worden door een meerderjarige mogen ook door, dit impliceert niet 
dat de voogdij in Nederland zal worden geregeld. Alle andere jongeren hebben een 
verklaring van geen bezwaar nodig om door te mogen. De Voogdijraden beslissen of 
jongeren in aanmerking komen voor deze verklaring, en indien dit het geval is verstrekken 
zij deze. Op deze manier worden beslissingen in individuele gevallen altijd genomen door 
een instantie die de benodigde expertise heeft om de regeling uit te kunnen voeren. 

Uiteraard hoeft de voogdijraad niet voor iedere jongere de gehele procedure via de RvK te 
starten et cetera, als direct duidelijk is dat de jongere zich herenigt met zijn ouders, kan de 
Voogdijraad ook direct een VGB verstrekken. Deze aanbeveling kan een flinke 
lastenverzwaring voor de Voogdijraden met zich meebrengen. Daarnaast moet de 
beslissingsbevoegdheid in de Antilliaanse richtlijnen (art. 6) worden aangepast en moet de 
wet-en regelgeving op het gebied van Grensbewaking opnieuw worden bezien. 

6.7 	Uniforme nummering aanhouden. 
De procedure voor een aanvraag van geen bezwaar begint bij de Voogdijraad. Deze nummert 
alle aanvragen en stuurt ze door naar de Raad voor de Kinderbescherming. Deze hanteert 
weer een eigen nummering. De minderjarige wordt, na verkrijgen van de verklaring, 
uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Ook hier wordt weer een andere nummering 
aangehouden. Het verdient aanbeveling om een nummering aan te houden en om die 
nummers centraal uit te geven zodat er geen dubbelingen tussen de eilanden ontstaan. 

6.8 	Werk met meer schriftelijke communicatiemiddelen en 
communiceer die naar alle belanghebbenden. 

Gebleken is dat er veel richtlijnen en werkafspraken zijn maar dat niet alle personen hiervan 
op de hoogte zijn. Ook is gebleken dat de Raad voor de Kinderbescherming tijdens een 
huisbezoek niet alle informatie over kan brengen die zij over wilt brengen. 

Naast formele regelingen en procedure is het goed om met eenvoudige lijstjes te werken die 
naar alle partijen gecommuniceerd wordt en waarvan ook goed wordt gecheckt of deze 
informatie daadwerkelijk is overgekomen. Dit kan ook door betrokkenen een 
vragenformulier te laten invullen waaruit blijkt dat de informatie is overgekomen. De raad 
voor de Kinderbescherming kan bij een huisbezoek een dergelijk lijstje achterlaten zodat de 
beoogd voogden dit nog rustig na kunnen lezen en ook hier een vragenlijstje kunnen invullen 
ter bevestiging dat zij de inhoud hebben begrepen. 
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6.9 	Middelen beschikbaar stellen voor uitvoering regeling 
Bovengenoemde aanbevelingen zijn niet mogelijk zonder middelen die de extra inzet van 
menslcracht mogelijk maken. Met name de voogdijraden op de Antillen kampen met zware 
bezuinigingen en het in het leven roepen van een nieuwe werlcwijzen en zonodig instellingen 
vergt uiteraard ook menskracht. Wil het doel van de voogdijregeling werkelijk bereikt 
worden, in het belang van de Antilliaanse jongeren, dan zal een heroverweging van middelen 
nodig zijn. Het gaat hierbij niet alleen om financiele middelen maar ook om het onderhoud 
van kennis van de medewerkers met betreldcing tot juridische en sociaal maatschappelijke 
omgeving waar de minderjarigen zich gaan vestigen. Hierbij wordt gedacht aan periodieke 
bezoeken, workshops, in Nederland et cetera. 

6.10 	Doordring ouders en jongeren van hun belang bij de regeling 
Ook als de bovengenoemde maatregelen worden genomen zullen er altijd jongeren zijn die 
geen gebruik maken van de regeling, terwijl deze toch voor hen bedoeld is. Jongeren met een 
kort retourticket lcunnen ook in Nederland blijven, begeleide jongeren kunnen hun begeleider 
op Schiphol vaarwel zeggen en aangezien de vliegtuigmaatschappijen vanuit de Antillen 
meer landen aandoen dan alleen Nederland, blijft het mogelijk via een ander (ei)land naar 
Nederland te vliegen. Zolang jongeren en hun ouders geen voordelen zien van de regeling, 
zul len zij geen moeite doen om de regeling te volgen, als het gemakkelijk is om geen gebruik 
te maken van de regeling. 

Op de Antillen is op het moment al begonnen met verbeterde en meer intensieve voorlichting 
door diverse instanties, zoals de Voogdijraad zelf en het Centrum Voorlichting Antillianen. 
Dit lijkt ons een verstandige keuze. Voor personen die informatie vragen, is er op het 
moment 'ee1 informatie beschikbaar bij de Voogdijraad, CVA en TaskforceAntilliaanse 

.jongeren. Wij pleiten daarnaast voor meer gerichte en intensieve en andere (nieuwe) vormen 
van voorlichting gericht op de voogdijregeling en met name de voordelen voor de jongere 
ervan, zowel op de Antillen als in Nederland. 
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7 	Eindconclusie en beantwoording van de onderzoeksvragen 

7.1 	Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken is de kernvraag van het onderzoek beantwoord. Deze vraag 
was: 

"In hoeverre realiseert de voogdijregeling het beoogde doel; namelijk dat geen Antilliaanse 
minderjarige alleen en onbegeleid de Nederlandse Antillen verlaat zonder dat wordt voorzien 
in het wettelijk gezag" 

Zoals al is weergegeven in de paragrafen 3.4. en 4.6. is het antwoord op deze vraag: als naar 
de werking van de regeling in de praktijk wordt gekeken dan bereikt de regeling het doel niet 
of, genuanceerder, niet volledig. Er vallen in de praktijk minderjarigen buiten de regeling. 
Voogden zijn niet optimaal geequipeerd om hun taak uit te voeren. De verschillende 
instanties en personen die direct of indirect, formeel of niet formed l met de regeling te 
maken hebben zijn sterk afhankelijk van elkaar voor een goede werking van de regeling in 
de praktijk; de regeling werkt net zo goed en efficient als de zwakste schakel in deze keten 
van personen en instanties. 

Er worden geen uitspraken geen over de regeling zelf. Uit de juridische analyse concluderen 
we dat er in juridische zin sprake blijkt te zijn van een sluitende regeling. 

Vanuit de kernvraag van het onderzoek heeft het WODC een aantal onderzoeksvragen 
geformuleerd. Het uit te voeren onderzoek moest een antwoord op de volgende vier 
onderzoeksvragen geven: 

I. Hoe verloopt de procedure in de praktijk? 

2. Hoe is de leefsituatie (gezag, verblijfplaats, sociaal netwerk, school) van de minderjarige 
Antillianen wanneer zij eenmaal in Nederland zijn? 

3. In hoeverre beInvloedt de voogdijregeling het migratiegedrag van minderjarige 
Antillianen? 

4. Hoe is de groep die zich niet aan de regeling houdt in kaart te brengen en te bereiken? 

Onderstaand volgt de beantwoording van deze vragen. KPMG heeft in de offerte reeds een 
aantal opmerkingen over deze vragen gemaakt die hier terug zullen komen. Het is niet de 
bedoeling om hier te herhalen wat reeds in het rapport is beschreven maar om te volstaan 
met verwijzingen indien mogelijk en aanvullingen waar nodig. 
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7.2 	Inzicht in de procedure in de praktijk. 
De eerste onderzoelcsvraag bestaat uit een analyse van de voogdijregeling/procedure in de 
praktijk. Deze onderzoeksvraag is onderverdeeld in: 

1. de juridische werking van de procedure; 

2. de formele werking van de procedure; 

3. de werking van de procedure in de praktijk (kwantitatief); 

4. de werking van de procedure in de praktijk (kwalitatief). 

Ten behoeve van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek naar de voogdijregeling is het 
juridisch kader van de voogdijregeling Antilliaanse jongeren in kaart gebracht. Deze 
beschrijving bestaat uit de volgende onderdelen: 

• een korte schets van de wijze waarop voogdij is geregeld op de Nederlandse Antillen; 

• een korte schets van de wijze waarop voogdij is geregeld in Nederland; 

• een analyse van de verschillen tussen de juridische wetgeving ten aanzien van 
voogdijregeling op de Nederlandse Antillen en de wetgeving in Nederland; 

• een beschrijving van de specifieke procedureafspraken tussen de Nederlandse Antillen en 
Nederland op het gebied van voogdijvoorzieningen tussen Nederland en de Nederlandse 
Antillen, zoals die blijken uit het toepasselijke protocol en de daarbij behorende 
richtlijnen (protocol van 29 maart 1999, in werking getreden op 1 augustus 1999). 

Bij de formele werking van de procedure in de praktijk is gezocht naar de diverse stappen 
die minderjarige Antillianen in de voogdijprocedure moeten doorlopen indien zij van plan 
zijn om naar Nederland te reizen. Een uitwerking hiervan vindt u met name in paragraaf 3.2 

Bij de werking van de procedure in de praktijk is door kwantitatief onderzoek de mate 
waarin de minderjarige Antillianen de stappen in de voogdijprocedure daadwerkelijk 
doorlopen geanalyseerd. Hierbij gelden onder andere vragen als: 

• Hoeveel minderjarige Antilliaanse jongeren melden zich aan bij diverse instanties? 
(Voogdijraad, Bevolkingsregistratie, Vreemdelingendienst, zowel in Nederland als in de 
Nederlandse Antillen) 

• Hoeveel jongeren verkrijgen direct een verklaring van geen bezwaar van de voogdijraad'? 
Hoeveel uitschrijfbewijzen zijn geweigerd? 

• Wat zijn de kenmerken van de jongeren (onder te verdelen in categorieen) die gebruik 
maken van de voogdijregeling? 

• Welke categorieen zijn te onderscheiden in de inreizende minderjarige Antillianen? 
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• Over hoeveel minderjarige Antillianen heeft de Raad voor de Kinderbescherming 
positief of negatief advies uitgebracht aan de Voogdijraad? 

Uit het kwantitatief onderzoek is een aantal van deze gegevens achterhaald en geanalyseerd. 
Uit gegevens van de Voogdijraden is weliswaar te achterhalen hoeveel minderjarige Antillen 
een aanvraag doen voor een verklaring van geen bezwaar (voor de onderzoeksperiode waren 
dit er 208), maar dit is niet illustratief voor het aantal jongeren dat zich meldt bij de diverse 
instanties omdat deze zich om uiteenlopende redenen kunnen melden en hier geen registratie 
van bestaat. Bijlage 1 ad 1 geeft inzicht in de hier gevraagde aantallen binnen de 
onderzoeksperiode. 

Ten aanzien van de kenmerken van jongeren die gebruik maken van de voogdijregeling valt 
slechts aan te geven dat deze niet in categorieen zijn onder te verdelen. Het betreft jongeren 
uit alle sociale klassen, van alle leeftijden met verschillende achtergronden en motieven om 
een verklaring van geen bezwaar aan te vragen. Hetzelfde geldt voor de categorieen 
inreizende minderjarige Antillianen, voor zover zij vallen onder cq gebruik maken van de 
voogdijregeling. Dit is immers de door ons onderzochte doelgroep. 

Er is natuurlijk wel een aantal algemeenheden te noemen die voortkomen uit de gehouden 
interviews, zoals: 

• de minderjarige Antilliaan is niet altijd goed voorbereid op de leefsituatie in Nederland 
en weet, ondanks de ondersteuning van een voogd, niet goed de weg naar instanties; 

• minderjarige Antillianen zijn zich niet altijd bewust van het belang van een 
voogdijregeling. Ter illustratie: Het is voor de minderjarigen niet van belang of de tante 
waar zij wonen nu een door de rechtbank bekrachtigde voogd is of 'gewoon' een 
familielid. Uiteraard geldt dit sterker naarmate de minderjarige jonger is; 

• een aantal gemeenten in Nederland is gekenmerkt als "Antillengemeenten" . Dit kenmerk 
staat in een aantal gevallen (neem Dordrecht en Den Helder) lineair aan 
"probleemgebieden", "lagere sociale klasse" , "slechte integratie van Antilliaanse 
individuen". Er is echter geen verband te leggen tussen de werking van de 
voogdijregeling en deze constatering. 

De laatste deelvraag betreft het aantal minderjarige Antillianen waar de Raad voor de 
Kinderbescherming positief of negatief advies over heeft uitgebracht aan de Voogdijraden. 
Binnen de onderzoeksperiode betreft dit 44 verzoeken uit Curacao waarbij deze in 41 
gevallen heeft geleid tot een verklaring van geen bezwaar. Vanuit de Voogdijraad Bonaire 
zijn tot nu toe in 2000 alle verzoeken aan de Raad voor de Kinderbescherming ook door deze 
behandeld. Geconcludeerd mag worden dat in bijna alle gevallen de aanvraag leidt tot een 
positief advies en dat in alle gevallen het advies van de Raad voor de Kinderbescherming 
wordt opgevolgd. Blz 24 van dit rapport geeft een nadere uitleg. Overigens is verificatie van 
deze gegevens in Nederland niet goed mogelijk omdat de Raad voor de Kinderbescherming 
in Nederland als melder de Voogdijraad Antillen hanteert en geen onderscheid maakt tussen 
de verschillende eilanden. Op de Antillen bestaat echter geen Voogdijraad Antillen omdat 
alle eilanden eigen voogdijraden kennen. 

Kenmerk: juvoo0 	 64 



6g4At 

Ad 4. Werking procedure kwalitatief 

Kenmerk: juvoo0 

Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

Eindrapport 
Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 

Jongeren 
Januari 2001 

Bij de werking van de procedure in de praktijk is de vraag `waarom verloopt de procedure 
zoals het verloopt?' relevant. Middels lcwalitatief onderzoek is deze vraag geanalyseerd. 
Hierbij is uitgegaan van de volgende vragen: 

• Wat zijn de redenen voor verklaringen van geen bezwaar van de voogdijraad? 

• Wat zijn de redenen voor het weigeren van uitschrijfbewijzen? 

• Wat zijn de criteria op basis waarvan de voogdijraad een verIclaring van geen bezwaar 
afgeeft? 

• Waarom worden jongeren zonder uitschrijfbewijs toch doorgelaten door de 
vreemdelingendienst? 

• Welke categorieen minderjarige Antillianen op de Nederlandse Antillen maken geen 
gebruik van de voogdijregeling? 

• In hoeverre is de voogdijregeling op de eilanden ingevoerd? 

• Hoe is middels procedures bij de betrokken instanties invulling gegeven aan deze 
regeling? 

• In welke mate worden de procedures gevolgd? 

• Waar zitten de knelpunten in de uitvoering volgens de organisaties zelf en hun 
toezichthoudende instanties? 

Al deze vragen zijn in het rapport beantwoord. Hier volstaan we met een aantal aanvullende 
opmerkingen: 

In het rapport is aangegeven dat ruime begripsbepaling kan leiden tot verschillend 
interpreteren en verschillend toepassen van de regeling (zoals de begrippen `korte termijn' 
en 'gezinshereniging'). De voogdijregeling is op alle eilanden ingevoerd en door alle 
instanties zowel in Nederland als op de Nederlandse Antillen wordt de procedure gevolgd. 
Gedurende de onderzoeksperiode hebben we meerdere momenten gekend waarop 
aanvullende werkafspraken zijn gemaakt, maar niet in alle gevallen zijn deze 
gecommuniceerd, of waren deze werkafspraken bekend bij alle partijen omdat ze van recente 
datum waren. Het is ons opgevallen dat instanties vaak impliciet uitgaan van de bekendheid 
van een bepaalde afspraak bij andere instanties zonder dat dit in de praktijk is getoetst. Ook 
volstaat een toets bij een instantie niet, dit geeft immer geen garantie dat alle betrokken 
personen binnen een instantie van procedures en afspraken op de hoogte zijn. 

Uit het onderzoek is tevens gebleken dat bij beantwoording van deze vragen 
cultuurverschillen een grote rol spelen. Ter illustratie: het begrip `aannemelijk maken' zal in 
beide landen op de eigen wijze worden gehanteerd. In Nederland geldt dit bijvoorbeeld als 
beoogd voogden aannemelijk moeten maken dat zij een goed voogd lcunnen zijn, op de 
Antillen speelt het bijvoorbeeld wanneer aannemelijk moet worden gemaakt dat iemand naar 
Nederland reist omdat er sprake is van gezinshereniging. Ingewikkelder wordt het met 
begrippen als familieverband. Daar waar in Nederland over het algemeen het `gezin' als 
duidelijk afgebakende entiteit is te kenmerken, is op de Antillen sprake van andere 
verbanden die ook worden aangeduid als gezin. Ter illustratie: een Antilliaans kind kan op 
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de Antillen worden opgevoed door oma en bij oma woonachtig zijn terwijl de vader en de 
moeder beide in leven zijn en eveneens woonachtig op de Antillen. Als deze minderjarige in 
Nederland gaat wonen en zowel oma als de vader wonen inmiddels eveneens in Nederland, 
dan is het vanuit Antilliaans gezichtspunt bezien vanzelfsprekend dat de minderjarige in 
Nederland ook bij oma gaat wonen, ondanks dat zij geen voogd van de minderjarige kan 
zijn, omdat de vader ook in Nederland woont. Op zich kan de oma dan ook voogd worden 
maar dit moet via de rechter worden geregeld. In de praktijk zal de minderjarige zonder 
verdere regelingen bij de oma gaan wonen. 

7.3 	Leefsituatie Antilliaanse jongeren in Nederland. 
De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op de leefsituatie van de Antilliaanse jongeren 
in Nederland. Deze vraag werd relevant geacht voor het verkrijgen van inzicht in hoeverre de 
voogdijregeling in voldoende mate voorziet in het wettelijk vereist gezag ten aanzien van 
minderjarige Antillianen in Nederland. Vragen als: `wat gebeurt er met de minderjarige 
Antillianen wanneer zij eenmaal in Nederland zijn, wat is hun verblijfplaats, sociaal netwerk, 
gezag, school' zijn relevant bij deze onderzoeksvraag. Als aanvullende deel-vragen is het 
van belang om te onderzoeken in hoeverre minderjarige Antillianen in Nederland bij hun 
voogd blijven en indien dit niet het geval is hoe deze Antilliaanse jongeren in kaart zijn te 
brengen en zijn te bereiken. 

Wij hebben geprobeerd deze vraag te beantwoorden door middel van een kwalitatief 
onderzoek onder organisaties die direct te maken hebben met de problematiek van de 
minderjarige Antillianen en door gesprekken met voogden en jongeren. Hierbij hebben wij 
ons, ook op sterk aandringen van leden van de begeleidingscommissie, beperkt tot die 
informatie die relevant is voor de werking van de voogdijregeling. 

In paragraaf 6.2 is reeds een aantal aanzetten gegeven. De belangrijkste conclusie is dat het 
in theorie eenvoudig lijkt een bepaalde groep mensen in kaart te brengen maar dat de praktijk 
hier haaks op staat. Uiteraard is hier een aantal algemeenheden te noemen die wij echter niet 
direct kunnen koppelen aan de voogdijregeling en die ook al voor de start van deze evaluatie 
bekend waren. Zo is een izroot aantal Antilliaanse jongeren niet goed opgeleid, zijn zij slecht 
of niet op de hoogte van de instanties in Nederland die hen van dienst kunnen zijn, is hun 
sociaal netwerk veelal 'beperkr tot andere Antilliaanse kennissen en kloppen zij voor hulp 
aan bij organisaties die de problematiek goed kennen, maar niet de kennis of middelen 
hebben om hen daadwerkelijk te helpen. Angst voor autoriteiten lijkt hierbij een rot te 
spelen. Ook is uit de interviews met de welzijnsorganisaties naar voren gekomen dat het voor 
individuele Antilliaanse jongeren erg moeilijk blijkt het heft in eigen handen te nemen en 
ondanks sociale status en andere hindernissen toch stand te houden in de voor hen vaak 
'vreemde' Nederlandse samenleving. Hier dieper op ingaan valt echter buiten het bestek van 
dit onderzoek. 
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7.4 	Relatie voogdijregeling en migratiegedrag 
De derde onderzoeksvraag richt zich op de mate waarin de voogdijregeling het 
migratiegedrag van minderjarige Antillianen beinvloedt. De opdrachtgever heeft hiertoe de 
volgende vragen geformuleerd: 

• Wat zijn de achterliggende redenen van het eventuele migratiegedrag van minderjarige 
Antilliaanse jongeren? Een aanvullende vraag in het onderzoek is dan ook: `wat is de 
leefsituatie van minderjarige Antillianen op de Nederlandse Antillen, in termen van 
gezag, verblijfplaats, sociaal netwerk en school? Wat zijn de beweegredenen van 
migratie van Antilliaanse jongeren die onder de voogdijregeling vallen in vergelijking 
met overige minderjarige Antilliaanse jongeren? 

• In hoeverre is bij de betrokken instanties zowel op de Nederlandse Antillen als in 
Nederland de voogdijregeling bekend? Als een aanvullende vraag geldt tevens: in 
hoeverre zijn minderjarige Antilliaanse jongeren bekend met de voogdijregeling? 

• In hoeverre be1nvloedt de voogdijregeling het migratiegedrag van minderjarige 
Anti 1 1 ianen? 

Reeds in de offerte hebben wij aangegeven dat als de indruk wordt gewekt dat dit deel van 
het onderzoek tot sub- of impliciete doelstelling heeft het migratiegedrag van jonge 
Antillianen te verminderen, op voorhand sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden of 
zelfs medewerking van Antilliaanse organisaties zowel in Nederland als op de Nederlandse 
Ant illen geweigerd kan worden. 

In de onderzoekspraktijk bleek dit inderdaad het geval. De politieke context waarbinnen deze 
evaluatie heeft plaatsgevonden maakte beantwoording van met name de eerste deelvraag niet 
rnogelijk en heeft in de hele onderzoeksfase parten gespeeld 

Wij willen hier volstaan met de constatering dat zoals ook uit eerdere onderzoeken blijkt, een 
substantieel aantal Antillianen op de Antillen steeds minder toekomst ziet. 

7.5 	Afvvijking van voogdijprocedure 

De vierde onderzoeksvraag moest een analyse worden van de groep minderjarige Antillianen 
die zich niet aan de voogdijregeling houdt en de wijze waarop deze groep in kaart kan 
worden gebracht en kan worden bereikt. 

Oc;k hier hebben wij in de offerte al aangegeven dat het beantwoorden van deze vraag alleen 
mogelijk is als door alle betrokkenen (welzijnsorganisaties en jongeren zelf) optimale 
medewerking wordt gegeven. Zonder het vertrouwen te hebben van organisaties en 
minderjarigen is beantwoording niet goed mogelijk. Hierbij staat centraal dat betrokkenen 
helang moeten hebben (en moeten voelen) bij beantwoording van deze vragen. Ook hier 
geldt dat hierbij uitsluitend verbetering van de voogdijregeling en niet vermindering van het 
migratiegedrag aan de orde kan zijn om deze vraag goed te lcunnen beantwoorden. 
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Zonder onze contacten binnen zowel de Nederlandse als de Antilliaanse samenleving was 
beantwoording van deze vraag niet gelukt. Openheid van onze gesprekspartners maakt dat 
wij deze vraag kunnen beantwoorden, zonder dat we in lcunnen gaan op kwantitatieve 
gegevens. Er is namelijk geen instantie, noch in Nederland, noch op de Nederlandse Antillen 
die migratie van alleen en onbegeleide Antillianen naar Nederland registreert. De 
welzijnsorganisaties zijn op zich goed op de hoogte van de situatie waar deze minderjarigen 
zijn bevinden maar ook voor hen geldt niet met zekerheid aantallen genoemd lcunnen 
worden. Dit onderzoek is bovendien beperkt tot vertrek uit de Antillen met bestemming 
Nederland. Er is niet gekeken naar vertrek uit de Antillen via andere landen naar Nederland. 
Ook is niet gekeken naar de groep genaturaliseerde Nederlandse Antillianen die 
bijvoorbeeld via de Dominicaanse Republiek naar Nederland reizen. 

Bij de voogden en beoogd voogden is navraag gedaan naar de minderjarige Antillianen die 
zich aan hun voogd onttreklcen. Hier blijkt inderdaad sprake van te zijn, maar wij lcunnen 
geen beeld lcrijgen van de schaal waarop dit gebeurt. Duidelijk werd wel dat voogden niet 
goed weten hoe in een dergelijke situatie te handelen. In paragraaf 3.3 wordt hier nader op 
ingegaan. 

Zonder twijfel zijn er minderjarige Antillianen die zonder te zijn voorzien in het wettelijk 
gezag toch naar Nederland reizen. Binnen de regeling is dit immers mogelijk maar ook door 
bewust of onbewust geen gebruikt te maken van de regeling kan dit voorkomen. Zowel 
hoofdstuk 3 als hoofdstuk 4 gaan hier nader op in. Zelfs wanneer zou worden besloten om 
registratie bij aankomst te doen (dwz op Schiphol) dan nog zullen niet alle minderjarigen 
kunnen worden geregistreerd omdat er ook gereisd kan worden via Brussel, Parijs etc. 
Hiermee willen we overigens niet suggereren dat dze minderjarigen de regeling bewust 
ontduiken. Er kan een hele praktische of financiele overweging zijn om via Brussel te reizen, 
zolang een retour Antillen-Brussel goedkoper is dan een enkele reis Antillen-Nederland. 

7.6 	Conclusie 
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Zelfs al zal de regeling volledig sluitend zijn, dan zal men in de uitvoerbaarheid en de 
handhaafbaarheid stuiten op obstakels. Toch blijkt uit het onderzoek dat de voogdijregeling 
zinvol is en wordt gevonden en dat de regeling schrappen het 'kind met het badwater 
weggooien' is en niet in het belang is van de Antilliaanse jongere. Met dit laatste in het 
achterhoofd adviseren wij om met een verantwoorde instrumentenmix: 

- juridische instrumenten: eenduidige begrippen, uniforme verklaring van geen 
bezwaar, uniforme interpretatie van de regeling; 

- economische instrumenten: middelen en controle op middelen naar 
doelmatigheid voor die instanties die belast zijn met de regeling; 

- en met name sociale instrumenten: communicatie (zenden en ontvangen), 
betreklcen van andere organisaties die in de praktijk met de problematiek te 
maken hebben en veel inspanning in het realiseren van verbeterde verhoudingen 
tussen de alle min of meer betrokken instanties in de twee landen. 

• De meer concrete uitwerking van deze conclusies staan in hoofdstuk 6 beschreven. 
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• Het is de overtuiging van de onderzoekers dat met name de verbetering in de kennis over 
de werlczaatnheden in de twee landen zal leiden tot e'en verbetering van de regeling. Uit 
alle interviews is ons gebleken dat er erg weinig bekend is over de werkzaamheden en de 
omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd in een land. Voor een 
goede uitvoering is dus in eerste instantie kennis nodig, waarna de kans op wederszijds 
begrip en respect kan volgen. Een manier om dit te realiseren is om bijvoorbeeld een 
twee of driedaagse werkconferentie te houden met alle formele instanties, maar ook met 
welzijnsorganisaties en instanties die in de uitvoering met de regeling in aanmerking 
komen zoals gemeenten en het CVA. Een dergelijke werkconferentie leidt is niet alleen 
bedoeld voor de overdracht van kennis maar tevens ter verbetering van de relatie om zo 
gezamenlijk proactief verbetering van de uitvoering van de regeling te realiseren. 
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Bijlage 1: onderzoeksverantwoording evaluatieonderzoek 

1) 	Kwantitatief onderzoek 

In het lcwantitatieve onderzoek zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd: 

1) CBS Nederland 

• Tabel 1: vestiging- en vertrekcijfers tussen Nederland en de Nederlandse Antillen in de 
periode 1986-1998 

• 2) CBS Antillen 

• Tabel 2: vertrek uit Bonaire naar Nederland naar leeftijd van de emigrant; 
Tabel 3: vertrek uit Curacao naar Nederland naar leeftijd van de emigrant; 
Tabel 4 : vertrek uit St Maarten naar Nederland naar leeftijd van de emigrant. 

• Tabel 5: vertrek uit Curacao naar Nederland naar geboorteplaats van de emigrant; 
Tabel 6: vertrek uit Bonaire naar Nederland naar geboorteplaats van de emigrant; 
Tabel 7: vertrek uit St Maarten naar Nederland naar geboorteplaats van de emigrant. 

• 3) Voogdijraad Curacao 

• Aantal uitgeschreven Curacaose minderjarigen —verlcregen via de BSBV Curacao, 
augustus 2000 ., 

• Aantal aanvragen van Curacaose minderjarigen via de Voogdijraad Curacao in de 
periode januari-mei 2000, verkregen in september 2000. 

Toelichting figuur Migrerende jongeren, wie volgen de voogdyregeling?' 

In de figuur migrerende jongeren, wie volgen de voogdijregeling' zijn, op basis van de 
gegevens van de Voogdijraad Curacao, de gegevens in het Gezagsregister te Amsterdam en 
de gegevens van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland van de periode januari 
2000 tot en met mei 2000, de onderstaande aspecten van de voogdijprocedure onderzocht: 

I) Het aantal aanmeldingen door minderjarige Curacaose jongeren bij de Voogdijraad 
Curacao (N = 208); 

2) Het aantal waarvoor de Voogdijraad Curacao een onderzoek bij de Raad voor de 
Kinderbescherming heeft aangevraagd (N=81); 

3) Het aantal ontvangen aanvragen voor onderzoek `tijdelijke voogdij' van de 
Voogdijraad Curacao aan de Raad voor de Kinderbescherming (N=44); 

4) Het aantal verzoeken tot onderzoek `tijdelijke voogdij' die door de Voogdijraad 
Curacao zijn verstuurd maar niet zijn ontvangen door de Raad voor de 
Kinderbescherming (N = 37); 

5) Het aantal afgegeven verklaringen van geen bezwaar door de Voogdijraad Curacao 
op basis van het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (N=39) 
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6) Het aantal aanmeldingen in behandeling door de Voogdijraad Curacao waarvoor 
geen onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland is 
aangevraagd (N = 127); 

7) Het aantal afgegeven verklaringen van geen bezwaar door de Voogdijraad Curacao 
die niet via de Raad voor de Kinderbescherming is gelopen (N = 38) 

8) Het aantal aanvragen van minderjarige Curacaose jongeren waarvan de voogdij 
formeel is geregeld (N = 20, op basis van een extrapolatie van de 
steekproefgegevens); 

9) Het aantal minderjarige Curacaose jongeren met een verklaring van geen bezwaar 
maar waarvan de voogdij niet formeel is geregeld (en daarmee niet terug te vinden 
zijn in het Gezagsregister Amsterdam) (N =38+39-20=57) 

4) 	Steekproef Voogdijraad Curacao en BSBV 

Uit gegevens van de Voogdijraad Curacao en de Burgerlijke Stand, Bevolkingregister en 
Verkiezingen (BSBV) is een steekproef getrolc.ken van 60 dossiers. Hieruit komt naar voren: 

Van de 60 onderzochte dossiers bij de BSBV is in 25 van de gevallen een kopie van de 
verklaring van geen bezwaar aangetroffen; 

• Van 35 jongeren waarvoor geen verklaring van geen bezwaar is aangetroffen, hebben 21 
jongeren geen VGB nodig, vallen dus niet onder de voogdijregeling; 

• Van de 14 jongeren die geen VGB hebben, maar deze wel nodig hebben worden er 2 
jongeren bijna 18, 1 jongere is wees en bij 1 jongere is een sociaal werkster bezig met het 
regelen van de voogdij. Tenslotte hebben van de 14 jongere 2 jongere zich niet zelf 
uitgeschreven gezien hun leeftijd. Van deze jongeren wordt vermoed dat zij al in 
Nederland zijn. Van de 14 jongeren is van 8 personen onbekend waarom zij geen 
verklaring van geen bezwaar hebben. 

• De gegevens zijn in het rapport verwerkt. Overigens zijn de uitkomsten van het 
onderzoek zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. 

5) 	Dossieronderzoek Raad voor de Kinderbescherming 

Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

Eindrapport 
Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 

Jongeren 
Januari 2001 

In Nederland is een dossieronderzoek verricht bij de Raad voor de Kinderbescherming. Van 
de 44 dossiers zijn 17 dossiers in de periode januari tot 1 juni 2000 onderzocht. 

• 4 dossiers bij de Raad voor de Kinderbescherming te Haarlem; 

• 7 dossiers bij de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam; 

• 6 dossiers bij de Raad voor de Kinderbescherming te Lelystad. 

• De conclusies zijn in het rapport weergegeven. Deze zijn zowel kwantitatief als 
kwalitatief van aard. 
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6) Gezagsregister te Amsterdam 

Kenmerk: juvoo0 

Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

-Eindrapport 
Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 

Jongeren 
Januari 2001 

In het lcwantitatieve onderzoek zijn de aanvragen van de Voogdijraad aan de Raad voor de 
Kinderbescherming gecontroleerd in het Gezagsregister te Amsterdam. Indien een verklaring 
van geen bezwaar is afgegeven door de Voogdijraden op de Nederlandse Antillen mag 
verwacht worden dat de namen van de minderjarige Antilliaanse jongeren (inclusief 
geboortedatum/plaats) in het Gezagsregister in Amsterdam staan vermeld. Van de 208 
aanvragen zijn de eerste 124 aanvragen van de Voogdijraad aan de Raad voor de 
Kinderbescherming gecontroleerd. In deze steekproef is gebleken dat bij 12 dossiers, oftewel 
voor 9,6 % van de aanvragen (12/124) in het Gezagsregister de voogdij bekrachtigd is. Een 
controle in het Gezagsregister te Amsterdam is mogelijk via de naam en de geboortedatum 
van de minderjarige Antilliaanse jongere(n). Voor het aantal van 208 betekent dit dat (9,6% 
x 208= 20) 20 aanvragen van minderjarige jongeren bij de Voogdijraad op de Nederlandse 
Antillen, via de voogdijprocedure, uiteindelijk zijn bekrachtigd bij de kantonrechter in 
Nederland. 

7) Raad voor de Kinderbescherming Nederland 

• Aantal aanvragen verkregen via de Raad voor de Kinderbescherming van de Voogdijraad 
Curacao in de periode januari-mei 2000, verkregen in september 2000. 

• Overzicht uitgevoerde onderzoeken categorie Tijdelijke Voogdij met als melder de 
Voogdijraad Antillen, gerangschikt naar maand waarin intakebesluit `onderzoek' werd 
genomen, 	periode 	augustus 	1999-februari 	2000. 	Inclusief achterliggende 
dossiernummers. (Deze informatie werd gekregen van de Raad voor de 
Kinderbescherming op 10 mei 2000). 

• Vernieuwd overzicht uitgevoerde onderzoeken categorie Tijdelijke Voogdij met als 
melder de Voogdijraad Antillen, gerangschikt naar maand waarin intakebesluit 
`onderzoek' werd genomen, periode augustus 1999-juli 2000, (deze informatie werd 
gekregen van de Raad voor de Kinderbescherming op 31 augustus 2000). 
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II) 	Kwalitatief onderzoek Nederland 
(NB. Omwille van de leesbaarheid zijn de resultaten uit Nederland en uit de Nederlandse 
AntiIlen in aparte hoofdst-ukken uitgesplitst) 

1) Interviews met betrokken instanties: 

In het kwalitatieve onderzoek hebben de volgende interviews plaatsgevonden: 

• interviews met de leden van de begeleidingscommissie zowel op de Nederlandse 
Antillen als in Nederland; 

• interviews met medewerkers in de functie `raadsonderzoeker' van de Raad voor de 
Kinderbescherming; 

• interview met een medewerkers bij het Gezagsregister te Amsterdam; 

• interview met een medewerkers van het Basisagentschap Persoons Register (BPR); 

• interviews met medewerkers van Antilliaanse welzijn- en jongerenorganisaties als: 
Kosecha, Forsa, Mi oso es mi Kas, Stichting OCAN, SWA en andere 
Antillendeskundigen (zoals H. van der Hu1st); 

• interview met een medewerker van de Sociale Dienst Dordrecht in het project Triple A, 
een project in het kader van de opvang van onder andere Antilliaanse minderjarige 
jong.eren in Nederland; 

• interviews met een medewerkers burgerzaken bij de gemeente Rotterdam en Den Helder. 

2) Workshop met voogden 

Ministerie van Justitie, Wetenschappehjk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

Eindrapport 
• Evaluatieonderzoek Voogdifregeling Antilliaanse. 

Jongeren 
Januari 2001 

Op basis van de verkregen dossiernummers van de Raad voor de Kinderbescherming zijn de 
adressen van voogden van 60 dossiers opgezocht. 

Op 20 september 2000 is bij de Stichting Kibrahacha te Utrecht een workshop voor voogden 
georganiseerd. Hiertoe zijn 7 voogden telefonisch benaderd en hebben voorafgaand aan de 
workshop een uitnodiging ontvangen. Tijdens de workshop met voogden zijn deze voogden 
echter niet op komen dagen (redenen: geen oppas kunnen lcrijgen, spoedgeval in de familie, 
workshop vergeten, niet de brief ontvangen et cetera). 

Om de voogden te kunnen bereiken hebben vervolgens telefonische interviews 
plaatsgevonden. Hiertoe zijn 60 dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming gelicht 
voor het verkrijgen van de adresgegevens en telefoonnummer van de voogden. Op basis van 
de resultaten van het dossieronderzoek in aantallen (zie onderstaand schema) zijn 8 beoogd 
voogden telefonisch geInterviewd. 
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Aantal onderzochte 	Aantal dossiers met 	Aantal dossiers met 	Aantal dossiers met 
dossiers van de 	adresgegevens en/of 	adresgegevens 	incorrecte gegevens 
RvK 	 telefoonnummer 	zonder (incorrect of 	(blijkt geen beoogd 

voogd 	 geheim) 	 voogd te zijn) 
telefoonnummer 
voogd. 

N = 60 	 N=19 	 N = 40 	 N = 1 

1 

CYRTO 

Figuur: resultaten adresonderzoek workshop voogden 

Bron: Raad voor de Kinderbescherming 

1. Overzicht uitgevoerde onderzoeken categorie Tijdelijke Voogdij, melder Voogdijraad 
Antillen, Raad voor de Kinderbescherming, kenmerk: HK00/230/FL, 10 mei 2000; 

Raad voor de Kinderbescherming, aanvullende adressen tijdelijk voogden, 9 oktober 
2000; 

3. Raad voor de Kinderbescherming, adressen voogden vestiging Eindhoven, 29 september 
2000; 

4. Raad voor de Kinderbescherming, adressen voogden, vestiging Amsterdam, 28 
september 2000; 

5. Raad voor de Kinderbescherming, adressen voogden, vestiging Rotterdam, 26 september 
2000. 

3) Workshop met jongeren 

Kcnmerk: juvoo0 

Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

Eindrapport 
Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 

Jongeren 
Januari 2001 

De ingang voor het organiseren van een workshop met jongeren is via de telefonische 
interviews met voogden. Uit deze interviews blijkt dat de meeste voogden voogd zijn van 
jonge kinderen (tot 11 jaar). Vanwege de jonge leeftijd van de jongeren heeft geen workshop 
plaatsgevonden. Via het netwerk van Antilliaanse welzijn- en jongerenorganisaties zijn 4 

.jongeren telefonisch geInterviewd (1 jongere van 11 jaar, 1 jongere van 13 jaar, 2 jongere 
van 16 jaar). Ook zijn verdere beelden van jongeren en hun beleving van de voogdijregeling 
uit de interviews met volwassenen naar voren gekomen. 
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III) 	Kwalitatief onderzoek Nederlandse Antilien 
1) Interviews met betrokken instanties: 

• interviews met een medewerkers van het Ministerie van Justitie van de Nederlandse 
Antilien; 

• interviews met een medewerkers van de BSBVs administratie Curacao; 

• interviews met een medewerkers van de Voogdijraad Curacao; 

• interviews met een medewerker van Bureau Vreemdelingendienst op het vliegveld Hato; 

• interviews met Antilliaanse welzijn- en jongerenorganisaties (Centrum Voorlichting 
Antillianen, Taskforce Antilliaanse Jongeren); 

• Interviews met medewerkers van de Voogdijraden op St. Maarten en Bonaire. 

2) Dossieronderzoek 

Het dossieronderzoek is uitgevoerd bij: 

• De Burgerlijke Stand, Bevolkingregister en Verkiezingen (BSBV); 

• De Voogdijraad Curacao. 

Dossieronderzoek BSBV 

Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

Eindrapport 
Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 

Jongeren 
Januari 2001 

Hierbij zijn de volgende stappen gevolgd: 

• De BSBV heeft een lijst uitgedraaid uit het Uitschrijvingsregister waarbij een selectie is 
gemaakt van alle minderjarigen (leeftijd lager dan 18 .jaar) in de periode 1 december 
1999 t/m 15 augustus 2000. De periode vanaf 1 december 1999 is gehanteerd aangezien 
vanaf dat moment de BSBV de voogdijregeling, volledig heeft geIntroduceerd. 
Op deze lijst staan 344 records/gevallen. 

• KPMG heeft uit deze lijst een steekproef van 60 aselecte gevallen getrokken. Er is 
gekozen deze steekproef op Curacao uit te voeren. Dit vanwege het feit dat vanuit 
Curacao de grootste groep Antillianen naar Nederland vertrekt, zowel in percentueel als 
in absoluut aantal. Door op Curacao kan een goed beeld worden gegeven van de 
percentages minderjarigen die de Antillen verlaten met de daarbij behorende specifieke 
kenmerken. 

• Van de betreffende 60 gevallen hebben wij de dossiers onderzocht bij de BSBV en de 
Voogdijraad Curacao, waarbij de volgende gegevens zijn vastgelegd: 

- Volgnummer 

- Dossiernummer BSBV 

- Geboortedatum kind 

- Naam Kind 

VGB nodig? (=ja indien de betrokkene onder de doelgroep van de voogdijregeling 
valt, = nee indien de betrokkene niet onder de doelgroep valt) 
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Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 

en Documentatiecentrum 
Eindrapport 

Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 
Jongeren 

Januari 2001 

- VGB bij Bevolking (=ja indien de Voogdijverklaring is aangetroffen in het BSBV 
dossier, = nee indien de Voogdijverklaring niet is aangetroffen in het BSBV dossier) 

- VGB bij Voogdijraad (=ja indien de Voogdijverklaring is aangetroffen in het 
Voogdijraad 

- Curacao dossier, = nee indien de Voogdijverklaring niet is aangetroffen in het 
Voogdijraad 

- Curacao dossier 

- Datum uitschrijving 

- Opmerking Bevolking 

- Opmerking Voogdijraad 

• BSBV ( le ronde): De 60 gevallen zijn onderzocht bij de BSBV. Van een aantal gevallen 
is de Verklaring van geen bezwaar (VGB) niet aangetroffen in het persoonsdossier. 
Aangezien de BSBV een achterstand heeft in het archiveren van stuldcen, hebben wij 
voor dezelfde 60 gevallen de dossiers onderzocht bij de Voogdijraad Curacao. 

Dossieronderzoek Voogdijraad Curacao 

• De gevallen waarbij een kopie van de VGB bij het BSBV is aangetroffen, zijn bij de 
Voogdijraad Curacao niet nader onderzocht aangezien het VGB door de Voogdijraad 
worth uitgegeven. Bij de Voogdijraad Curacao hebben wij ons gericht op die gevallen 
die binnen de doelgroep vallen en waarbij de VGB niet bij de BSBV is aangetroffen. 
Van een aantal van deze gevallen is de VGB bij de Voogdijraad wel aangetroffen. 
Tevens is uit dit onderzoek gebleken dat er in de steekproef van 60 gevallen er 21 
gevallen voorkomen waarbij de VGB niet nodig is, gevallen die buiten de doelgroep 
vallen. De reden waarom de betreffende geval buiten de doelgroep valt is steeds 
opgenomen in de opmerkingenveld (bijvoorbeeld beschikking rechter, samen met 
moeder uitgeschreven, samen met vader uitgeschreven, et cetera). Met andere woorden 
het kind reist begeleid door het wettelijk vereist gezag. 

• BSBV (2e ronde): De volgende gevallen zijn nader onderzocht:- VGB is nodig en is niet 
aangetroffen bij de Voogdijraad Curacao, terwijl de betrokkene wel is uitgeschreven - 
VGB is nodig, is aangetroffen bij de Voogdijraad Curacao, maar is niet aangetroffen bij 
BSBV. 

3) Workshop met ouders en jongeren 

Op 21 september 2000 is op de Nederlandse Antillen een workshop met ouders en jongeren 
georganiseerd. Bij deze workshop kwam echter 1 ouder en 1 kind opdagen. Overige leden 
van de workshop waren mevrouw Rojer, mevrouw Romer en de heer Hernandez van de 
Voogdijraad Curacao. Teneinde toch reacties te verkrijgen zijn net als in Nederland 
telefonische interviews met ouders en jongeren gehouden. 
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IV) 	Deskresearch 
Voor de deslcresearch zijn de onderstaande documenten geraadpleegd: 

Deskresearch Nederland 

Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

Eindrapport 
Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 

Jon geren 
Januari 2001 

• Aangekomen, opgenomen, in de kou. De opvang van nieuwkomers uit de Antillen en 
Aruba, Utrecht, Stichting Bazjan Karpata, 1993 

• Bestuursaldcoord uitwisseling persoonsgegevens binnen het Koninlcrijk 1999 

• BPR, circulaire gemeenten (Kenmerk BPR 2000/488826), 27 september 2000 

• Duna un man, Antilliaanse en Arubaanse nieuwkomers in beeld. S. Huender, Project 
Opvang Nieuwkomers Dordrecht, 1995 

• Lijst met Antillengemeenten, d.d. 5 april 2000 

• Nanzi, Werken met Antilliaanse en Arubaanse nieuwkomers. L.E.T. Hulshof. Een 
publicatie van Stichting Forsa Zuid-Holland en Forum, Delft/Utrecht, 1997. 

• Raad voor de Kinderbescherming, Registratieregels tijdelijke voogdij Antilliaanse 
jongeren, d.d. 3 augustus 1999; 

• Raad voor de Kinderbescherming, De heer E. van Asselt, tijdelijke voogdij Antilliaanse 
.jongeren, `werkinstructie registratie tijdelijke voogdij', d.d. 3 augustus 1999 

• Raad voor de Kinderbescherming, M.E. Loornbach-vanDriel, Circulaire voogdij 
Antilliaanse jongeren, d.d. 3 augustus 1999 

• Raad voor de Kinderbescherming, Nota uitvoeringsregeling tijdelijke voogdij 
Antilliaanse jongeren n.a.v. LMT besluit, d.d. 26 oktober 1999 (kenmerk LB99/512/JK), 
27 oktober 1999 

• Raad voor de Kinderbescherming, Nota uitvoeringsregeling tijdelijke voogdij 
Antilliaanse jongeren (LMT 26 oktober 1999), d.d. 18 oktober 1999 

• Raad voor de Kinderbescherming, Voogdijregeling Antilliaanse minderjarigen n.a.v. 
LMT besluit d.d. 26 oktober 1999, 22 februari 2000 

• Raad voor de Kinderbescherming, Voogdijregeling Antilliaanse minderjarigen n.a.v. 
LMT besluit d.d. 29 februari 2000 (kenmerk HK00/229/JK), 10 mei 2000 

• Raad voor de Kinderbescherming, overzicht uitgevoerde onderzoeken categorie 
Tijdelijke Voogdij, melder Voogdijraad Antillen, (kenmerk HK00/230/FL), 10 mei 2000 

• Raad voor de Kinderbescherming, overzicht uitgevoerde onderzoeken categorie 
Tijdelijke Voogdij, melder Voogdijraad Antillen, augustus 2000 

• Rapportage van de begeleidingscommissie Evaluatie Voogdijregeling Antilliaanse 
Jongeren, Knelpunten en oplossingen, Den Haag, Curacao, 8 maart 2000-10-26 

• Stichting Fonds voor Sociale Ontwilckeling en Economische Bedrijvigheid (Redia 
Social), Probresa ban Atake-een sociaal-economische diagnose van de armoede op 
Curacao, (ISBN: 90 5538 043 1), 1999 
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• H. van Hu1st, J. Bos, Tan I Respet- Aard en omvang van de criminaliteit van 
geirnmigreerde Curacaose jongeren van 12-24 jaar in drie politieregio's in de periode 
1989-1991, Utrecht., 1994 

• Van Hu1st, H. Morgen bloeit het diabaas- de Antilliaanse volksklasse in de Nederlandse 
samenleving', Het spinhuis, Amsterdam, 1997 

• Deskresearch Antillen 

• Antilliaanse nieuwsbrief. Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse 
Antillen. Verschijnt maandelijks. 

• Http:://www-Curacaoweb.n1 

• Na Kaminda. Op Weg. Een periodieke uitgave van RADAR over de voortgang van de 
stimuleringsprojecten Antilliaanse en Arubaanse jongeren. Verschijnt vier maal per jaar. 

• Pasonan nesesario prome ku manda ya bou 18 ana Hulanda, folder Centrum Voorlichting 
Antillianen; 

• Checklist pa bai Hulanda, folder Centrum Voorlichting Antillianen 

• Taskforce Antilliaanse jongeren, MAJ-folder 'Alles over het vertrekken uit de Antillen: 
het uitschrijfbewijs', d.d. 22 februari 2000 

• Taskforce Antilliaanse jongeren, MAJ-foldeer 'Alles over het vertreklcen uit de Antillen: 
Voogdijregeling', d.d. 22 februari 2000. 

• Taskforce Antilliaanse jongeren, MAJ-folder 'Alles over het vertrekken uit de Antillen: 
vertrekken'?, d.d. 22 februari 2000 

• Voogdijraad Curacao, aantal aanvragen voor uitreizing naar Nederland van minderjarige 
Antilliaanse jongeren in de periode januari 2000 tot en met mei 2000, verkregen op 3 juli 
2000 

• Deskresearch Juridisch kader 

Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

Eindrapport 
Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 

Jongeren 
Januari 2001 

• Beschikking van de Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen van 12 juli 1999. 

• Beslissing van de Raad van Ministers van de Nederlandse Antillen d.d. 21 december 
1998 inzake voogdijregeling; 

• Besluit van den 9" februari 1924 (t.u.v. artikel 368 van het B.W. voor de kolonie 
Curacao); 

• Burgerlijk Wetboek Nederland; 

• Burgerlijk Wetboek Nederlandse Antillen; 

• Circulaire `uitvoeringsregeling tijdelijke voogdij Antilliaanse jongeren in Nederland', 
Ministerie van Justitie Nederland, (kenmerk 780660/99/PJS), d.d. 28 juli 1999 

• Directie Coordinatie Integratiebeleid Minderheden, Nota migratie Antilliaanse jongeren, 
(kenmerk CIM98/50958), d.d. 10 november 1998 

• Grondwet Nederland; 
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Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

Eindrapport 
Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 

Jongeren 
Januari 2001 

• J.E. Doek/P. Vlaardingerbroek, Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht, derde herziene 
druk, Den Haag 1998; 

• Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 16 6  september 1970 (t.u.v. art. 397 
eerste lid van het B.W.N.A.); 

• Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 16e september 1970 (t.u.v. artikel 
337 B.W.N.A.); 

• Landsbesluit voogdijraden 1970 (Lb. houdende algemene maatregelen van 16 september 
1970 t.u.v. artikel 336, vierde lid, van het B.W.N.A.;) 

• Protocol inzake de samenwerking op het gebied van voogdijvoorzieningen tussen 
Nederland en de Nederlandse Antillen 

• Rechtsvergelijkend onderzoek van mr.J. De Boer (rapportage van 3 december 1998, 
betreffende commentaar bij de conceptmemorandum inzake de voogdijregeling); 

• Tweede Kamer der Staten-Generaal ook behandelen, dossier 26 283. 
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Bijlage 2: achtergrondgegevens onderzoeksverantwoording 

Gegevens met betrekking tot vestiging en vertrek Nederlandse AntiIlen 
Tabel 1: 	 Cijfers van CBS-Nederland 
Jaar 	Vestiging uit de N.A. 	Vertrek naar de N.A. Saldo 
1986 	5543 	 1757 	 +3786 

1987 	6209 	 2015 	 +4194 

1988 	6958 	 2302 	 +4656 

1989 	6874 	 2693 	 +4181 

1990 	6969 	 3271 	 +3698 

1991 	6590 	 3413 	 +3177 

1992 	4593 	 3872 	 +721 

1993 	4536 	 4335 	 +201 

1994 	3785 	 4469 	 -684 

1995 	4007 	 4187 	 +180 
1996 	4727 	 3624 	 +1103 
1997 	5825 	 3276 	 +2549 
1998 	8723 	 2757 	 +5966 

IBron: CBS Nederland)"' 

25  De geizevens in de tabellen I tot en met 7 hebben betrekking betrekking op algemene vestiging- en 

vcrtrekcijfers en geven daarmee geen inzicht in het aantal minderjarige Antilliaanse jongeren niet alleen en 
onbegeleid naar Nederland zijn gegaan. 
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Het vertrek uit Bonaire naar Nederland naar leeftijd van de emigrant in de periode 
1997 - 1999 
Tabel 2: 	 1997 	 1998 	 1999 	 2000 

(eerste 3 maanden) 

Leeftijd 	Abs. 	Rel. 	Abs. 	Rel. 	Abs. 	Rel. 	Abs. 	Rel. 
00-17 	 98 	31,3 	186 	35,3 	286 	33,5 	33 	27,8 
18-24 	 65 	20,8 	105 	19,9 	133 	15,6 	18 	15,1 
25-34 	 68 	21,7 	101 	19,2 	202 	23,6 	25 	21,0 
35-44 	 40 	12,8 	70 	13,3 	148 	17,3 	21 	17,6 
45+ 	 42 	13,4 	65 	12,3 	86 	10,0 	22 	18,5 
Totaal 	 313 	100,0 	527 	100,0 	855 	100,0 	119 	100,0 

(Bron: CBS AntiIlen) 

Het vertrek uit Curacao naar Nederland naar leeftijd van de emigrant in de periode 
1997 - 1999 
Tabel 3: 1997 	 1998 	 1999 	 2000 

(eerste 3 maanden) 

Leeftijd 	Abs. 	Rel. 	Abs. 	Rel. 	Abs. 	Rel. 	Abs. 	Rel. 
00-17 	 1355 	32,3 	2287 	32,2 	2682 	31,7 	569 	29,1 
18-24 	 994 	23,7 	1750 	24,6 	1733 	20,4 	290 	14,9 
25-34 	 874 	20,8 	1447 	20,4 	1762 	20,7 	481 	24,6 
35-44 	 559 	13,3 	807 	11,4 	1167 	13,7 	289 	14,8 
45+ 	 414 	9,9 	810 	11,4 	1148 	13,5 	323 	16,5 
Totaal 	 4196 	100,0 	7101 	100,0 	8492 	100,0 	1952 	100,0 

(Bron: CBS AntiIlen) 

Het vertrek uit Sint Maarten naar Nederland naar leeftijd van de emigrant in de 
periode 1997 - 1999 

Tabel 4: 	 1997 	 1998 	 1999 

Leeftijd 	Abs. 	Rel. 	Abs. 	Rel. 	Abs. 	Rel. 

00-17 	 56 	31,1 	106 	32,9 

18-24 	 61 	33,8 	96 	29,8 

25-34 	 21 	11,7 	50 	15,5 

35-44 	 21 	11,7 	34 	10,6 

45+ 	 21 	11,7 	36 	11,2 

Totaal 	 180 	100,0 	322 	100,0 

(Bron: CBS AntiIlen) 
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Het vertrek uit Curacao naar Nederland naar geboorteplaats van de emigrant in de periode 
1997— 1999 

Tabel 5: 	 1997 	1998 	1999 

Geb. (ei)land 

Aruba 	 50 	64 	78 

Bonaire 	 35 	58 	112 

Curacao 	 3011 	5625 	6737 

St. Maarten 	12 	17 	23 

St. Eustatius 	3 	4 	8 

Saba 	 2 	5 	2 

Ver. Staten 	 1 	6 	5 

Rest N-Amer. 	6 	- 	2 

Suriname 	 64 	103 	107 

Rest Z-Amer. 	35 	47 	63 

Dom. Rep. 	105 	- 	224 

Rest Car. Geb. 	20 	34 	41 

Nederland 	804 	914 	1002 

Rest Europa 	18 	188 	"r) 

Azle 	 26 	28 	28 

Rest wereld 	4 	8 	38 

Totaal 	 4196 	7101 	8492 

Kcnmerk: juvoo0 
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Tabel 6: 	 1997 	1998 	1999 

Geb. (ei)land 

Aruba 	 13 	18 	20 

Bonaire 	 101 	242 	334 

Curacao 	 65 	117 	196 

St. Maarten - 	- 	1 

St. Eustatius - 	- 	- 

Saba - 	1 	- 

Rest N-Amer. - 	- 	2 

Suriname 	 8 	16 	29 

Rest Z-Amer. 	3 	3 	18 

Dom. Rep. 	21 	36 	31 

Rest Car. Geb.- 	- 	1 

Nederland 	99 	90 	215 

Rest wereld 	3 	2 	8 

Totaal 	 313 	527 	855 

(Brun: CBS AntiIlen) 

Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

Eindrapport 
Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 

Jongeren 
Januari 2001 

Het vertrek uit Bonaire naar Nederland naar geboorteplaats van de emigrant in de 
periode 1997 — 1999 
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Het vertrek uit Sint Maarten naar Nederland naar geboorteplaats van de emigrant in 
de periode 1997 — 1999 

Tabel 7: 	 1997 	1998 	1999 

Geb. (ei)land 

Aruba 	 14 	15 

Bonaire 	 1 	1 

Curacao 	 21 	41 

St. Maarten 	63 	124 

St. Eustatius 	4 	- 

Saba 	 2 	- 

Noord-Amerika 	1 	? 

Suriname 	 8 	19 

Rest Z-Amer. 	1 	- 

Dom. Rep. 	4 	9 

Rest Car. Geb. 	11 	25 

Nederland 	48 	79 

Rest wereld 	? 	7 

Totaal 	 180 	322 
(I3ron: CBS Antilien) 
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Bijlage 3: registratie van gegevens in de voogdijprocedure 

Op basis van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek wordt in het onderstaande de 
registratie van gegevens in de voogdijprocedure beschreven. In de registratie van gegevens 
wordt onderscheid gemaakt tussen gegevens die elektronisch geregistreerd worden en 
gegevens die in dossiers geregistreerd worden. 

1) Voogdijraden Antilien 

• De registratie op de Voogdijraad Curacao gebeurt volledig handmatig. Hierbij worden de 
volgende gegevens genoteerd: 

- Volg of zaalcnummer die bij de intake van de minderjarige jongere wordt gegeven; 

- Naarn/leeftijd minderjarige 

- Naam (beoogd) voogd; 

- Indien onderzoek in Nederland is aangevraagd, datum van aanvraag en vestiging van 
de RvK 

- Is een verklaring van geen bezwaar afgegeven ( = aantal afgegeven VGB's); 

- Heeft uitschrijving bij het BSBV plaatsgevonden? (= aantal afgegeven 
uitschrij fbewij zen); 

- Vertrekdatum jongere; 

- Overige opmerkingen (bijvoorbeeld jongere wordt bijna 18 jaar, VGB in het kader 
van gezinshereniging, situatie beoogd voogd). 

• Bij de Voogdijraad Curacao worden twee schriften bijgehouden. In een schrift worden 
al le aanmeldingen geregistreerd, met andere woorden ook aanmeldingen van zaken die 
met onder de voogdijregeling vallen (kindermishandeling, voogdijverzoek op Curacao 
etc.). Dit betekent dat de Verzoeken voor een Verklaring van geen Bezwaar tussen de 
andere zaken verspreid zitten. 

• Daarnaast wordt een schrift bijgehouden waarin de Verzoeken voor Verklaringen van 
geen Bezwaar per maand worden bijgehouden. Hierin worden de basisgegevens en de 
followupgegevens bijhouden (datum aanvraag onderzoek NL, datum afhandeling 
onderzoek NL etc). Op basis van het volgnummer wordt aan het einde van de maand een 
telling gemaakt van het aantal aanvragen, het aantal afhandelingen etc. Uit interviews 
met medewerkers de Voogdijraad Curacao komt naar voren dat meerdere medewerkers 
verzoeken afhandelen. Dit veroorzaakt vertraging in de registratie van gegevens in het 
schrift `Verzoeken voor Verklaringen van geen Bezwaar'. 

• Op de overige eilanden gebeurt registratie soortgelijk met dat verschil dat het om 
mindere aantallen gaat. 	. 

• KPMG heeft in november 2000 de Voogdijraad Curacao geholpen bij een verbetering 
van deze registratie. Hierbij is, met behulp van spreadsheetprogramma's de informatie 
eenvoudiger leesbaar en zijn de onderwerpen die oorspronkelijk staan genoemd onder 
'overige onderwerpen' nu apart gerubriceerd. 
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2) Burgelijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen Curacao 

- Dossiernummer BSBV; 

- Geboortedatum, naam kind; 

- Kopie verklaring van geen bezwaar in dossier bij BSBV? 

- Afgifte uitschrijfbewijs, Datum uitschrijving; 

- Opmerlcing Bevollcing (persoon door wie minderjarige is uitgeschreven, kenmerk 
voogd (familie of derden). 

3) Ontschepingsambtenaar 

• De ontschepingsambtenaar heeft een controlerende taak in de voogdij procedure. Er vindt 
geen registratie van gegevens plaats. 

4) Raad voor de Kinderbescherming Nederland 

• In de voogdijprocedure verricht de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek 
tijdelijke voogdij bij de beoogd voogd. Hiertoe registreert de raadsonderzoeker 
handmatig de volgende gegevens: 

• .4anvraag onderzoek (tijdelijke voogdi.j) 

- Dossiernummer, plaats en datum van inschrijving; 

- Gegevens minderjarige (naam, adres, telefoon, feitelijke verblijfplaats, 
schoolopleiding, werkervaring, korte omschrijving reden van vertrek Antillen, 
beoogde vertrekdatum, relevante informatie ten aanzien van de beoogd voogd en de 
omstandigheden van de minderjarige; 

- Beoogde duur van verblijf minderjarige in Nederland; 

- Verzoeker aanvraag op Antillen (naam, adres, telefoon, relatie tot de minderjarige) 

- Beoogd (tijdelijke) voogd in Nederland (naam, adres, telefoon, relatie tot 
minderjarige). 

• Meldingsformuller Antilliaanse minderjarige (bij het vermoeden dat de minderjarige niet 
onder wettelijk vereist gezag staat) 

- Datum van melding; 

- Gemeente (adres, postcode/plaats, telefoonnummer, contactpersoon); 

- Gegevens minderjarige (naam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, plaats en 
datum aankomst in NL, verblijfadres, postcode/plaats, relatie tot minderjarige (bij 
wie verblij ft de minderjarige); 

- Gegevens ouders of voogd van minderjarige(n) op de Nederlandse Antillen 
(persoonsgegevens vader en moeder); 

- Overig: is de minderjarige en zijn verzorger op de hoogte gebracht van deze melding 
aan de Raad voor de Kinderbescherming (Ja/Nee); 
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- Reacties van minderjarige en/of zijn verzorgers. 
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In het onderzoek `tijdelijke voogdij' worden bij de Raad voor de kinderbescherming 
electronisch 26  de volgende gegevens geregistreerd: 

• - Melding actieve bemoeienis 
Het verzoek van de Voogdijraad om informatie over de bereidheid van de beoogd voogd 
om de minderjarige in het gezin op te nemen en de tijdelijke voogdij te aanvaarden, moet 
altijd als melding `actieve bemoeienis' worden ingevoerd in KIS in de categorie 
t ijdelijke voogdij'. 

• - Melder: De Voogdijraden van de Nederlandse Antillen en de eventuele adressen 
moeten daaroe wel eerst zijn opgenomen als externe relatie, waarbij als soort instantie de 
Voogdijraad Antillen wordt geregistreerd; (en niet de afzonderlijke Voogdijraden); 

• - Soort Instantie: Voogdijraad Antillen; 

• Intakebesluit: is altijd onderzoek. Andere intakebesluiten zijn niet toegestaan omdat er 
immers besloten is dat de raad altijd onderzoek doet in tijdelijke voogdij-zaken. 

• - Persoonsgegevens KIS 

Op het tabblad persoonsgegevens in KIS komen de gegevens van de ouders en het 
kind/kinderen. Als een van de ouders in Nederland woont kan dit via de GBA nog 
gecontroleerd worden. Als een van de ouder(s) nog op de Antilien woont ( belast met het 
ouderlijk gezag) evenals het kind(eren) worden de gegevens door de Voogdijraad Antillen 
verstrekt. Deze worden dan handmatig in het tabblad persoonsgegevens ingevoerd. De 
stukken van de voogdijraad worden bewaard in het fysieke dossier. 

De gegevens van de beoogd voogd komen enigszins terug in het tabblad contacten. Hiertoe 
dienen brieven te worden geschreven naar het Justitieel Documentatieregister. Daar worden 
GBA-gegevens opgevraagd die niet in KIS worden geregistreed maar wel worden afgedrukt 
en opgeborgen in het fysieke dossier. Op het voorblad worden gegevens van de beoogd 
voogd handmatig ingevoerd waaraan de bijzonderheden worden toeg,evoegd. 

NB In KIS worden niet de gegevens van de beoogd voogd geregisteerd. 

• - Eindbesluit: `overige besluiten'. In de toelichting van het eindbesluit wordt in 
steekwoorden het resultaat van de bevindingen van het onderzoek bij de beoogd voogd 
aangegeven. Daarna wordt het onderzoek lotaal administratief afgerond'. 

26  De Raad voor de Kinderbescherming heeft hierbij haar eigen registratiesysteem genaamd KIS. 
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5) Gezagsregister Nederland 
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Als de minderjarige jongere eenmaal in Nederland woont, wordt de beoogd voogd verzocht 
het rekest tot tijdelijke voogdij in te dienen bij de kantonrechter in de gemeente van 
woonplaats. De kantonrechter formaliseert de tijdelijke voogdij middels een beschikking. 
Een kopie van de beschikking wordt naar het Gezagsregister verstuurd waar de minderjarige 
wordt ingeschreven bij het Gezagsregister. Het versturen van de kopie van de beschikking 
naar het Gezagsregister gebeurt gemiddeld binnen 4 dagen. Bij de formalisering van de 
voogdij wordt ook een kopie van de beschikking gestuurd naar de voogd. Bij inschrijving in 
het Gezagsregister wordt elektronisch geregistreerd: 

- Volgnummer; 

- Datum van inschrijving, datum van beslissing; 

- Kenmerk (in de vorm van een zaaknummer bij het kantongerecht) 

- Inhoudelijke beslissing kantongerecht, plaats kantongerecht; 
Bij de inhoudelijke beslissing wordt aangegeven of benoeming tijdelijke voogdij 
heeft plaatsgevonden en wie benoemd is tot tijdelijke voogd/voogdes. 

- Naam, geboortedatum en geboorteplaats minderjarige; 

- Naam en verblijfplaats buiten Nederland vader en moeder. 

6) lnschrijving in Nederland 

Cheek hij inschrijving Vestigingsregister 

In het Vestigingsregister wordt elektronisch geregistreerd: 

- Naam, geboortedatum en geboorteplaats minderjarige; 

- Sofinummer; 

- 	Eerste gemeente van inschrijving. 

Inschriiving in bevolkingsadministratie (GBA): 

- Naam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats minderjarige 
('persoonsgegevens'); 

- 	Nationaliteit minderjarige; 

- Indien gehuwd; naam, geboortedatum en geboorteplaats partner; 

- Adresgegevens `hoofdbewoner' bij wie de minderjarige wordt ingeschreven. 
(N.B. De hoofdbewoner hoeft niet per definitie de voogd te zijn). 

- Eventueel registratie van gezagsverhouding via categorie Nader, Moeder, Derden' 
(V, M of D). In het GBA wordt in beginsel niet de gezagsverhouding geregistreerd. 
Wel wordt de gezagsverhouding geregistreerd indien de jongere onder de 17 jaar is, 
een paspoort of andere documenten aanvraag en hier officieel toestemming van 
ouders of voogd voor nodig heeft. 

- Nummer, datum brondocument `uittreksel Gezagsregister'. 
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- Inlichtingen en geschriften die van belang zijn voor bijhouding van het GBA. 
Artikel 70 van de wet GBA is per 1 oktober 2000 zo gewijzigd dat het 
gemeentebestuur in het kader van de bijhouding van de GBA niet alleen inlichtingen 
en geschriften voor zover zij noodzakelijk zijn voor de bijhouding van het GBA van 
de burgers mag vragen, maar ook inlichtingen en geschriften die van belang zijn 
daarvoor. Met deze wijziging lcrijgen gemeenten de mogelijkheid om te vragen naar 
bijvoorbeeld een huurovereenkomst, een verklaring van 'de hoofdbewoner' van een 
reeds op een adres ingeschrevene, een woonvergunning en/of een koopakte. Deze 
gegevens zijn strikt genomen niet noodzakelijk maar lcunnen wel een belangrijk 
signaal zijn of de aangifte van de burger correct is en daarmee van belang voor de 
juistheid van gegevens in de GBA. Zodoende hebben gemeenten een extra 
instrument in handen om het fenomeen `spookbewoning' tegen te gaan.(bron: 
BPR2000/U88826). 

• Indien de registratie van de gezagsverhouding plaatsvindt, vraagt de 
gemeentefunctionaris in de gemeente van woonplaats van de jongere een uittreksel van 
het Gezagsregister op. De aanvraag wordt door de gemeente schriftelijk bij het 
Gezagsregister ingediend en maximaal binnen een week bij het Gezagsregister 
behandeld. In een dossier bij gemeenten worden deze uittreksels van het Gezagsregister 
vervolgens bewaard. De verbinding tussen het GBA en de adresgegevens van de voogd 
gebeurt via de registratie in het GBA van het nummer en de datum van het 
brondocument uittreksel Gezagsregister'. Op deze wijze lcunnen adresgegevens van de 
voogd, die niet in het GBA geregistreerd worden, alsnog worden achterhaald. 

Kenmerk: juvoo0 

Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

Eindrapport 
Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 

Jongeren 
Januari 2001 

89 



64GWO 

Bijlage 4: samenstelling begeleidingscommissie voogdijregeling 

De Opdrachtgever: 

• Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) 
Drs. 0. Etman gedelegeerd naar Mw Drs. W. Gamier (februari 2000-juli 2000) en Dr. 
M.P. Tummers (juli 2000-november 2000) 

Voorzitter van de begeleidingscommissie: 

• Ministerie van Justitie, 
Mw. Dr. M. Smit 

Leden van de Begeleidingscommissie: 

• Ministerie van Justitie Nederland (DGPJS) 
Mr. M.C.J.Rozijn 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Mw. Mr. M. Gonzalez 

• Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)I 
Drs. R. de Kort 

• Raad voor de Kinderbescherming 
Mw. Mr. Drs. J. Kok 

• Antillenhuis 
Mw. G. Isenia 

• Ministerie van Justitie Nederlandse Antilien 
Mw. Drs. M. Conradus (februari 2000-augustus 2000) 
Mw. Drs. J. Theodora-Brewster (augustus 2000-november 2000) 

• Voogdijraad Curacao 
Mw. Mr. H. Romer-van Rossum 

• Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister Curacao 
Drs. C. Do Rego MBA 

Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

• Eindrapport 
Evaluatieonderzoek Voogdijregeling Antilliaanse 

Jon geren 
Januari 2001 
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