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Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2000

In september 1999 heeft het kabinet besloten tot een ronde interdeparte-
mentale beleidsonderzoeken (IBO) naar de bedrijfsvoering en aansturing
van uitvoerende diensten van departementen. Besloten is tot een dergelijk
onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de
Kinderbescherming is een overheidsdienst ressorterend onder het minis-
terie van Justitie. De Raad voert wettelijke taken uit, gevraagd en onge-
vraagd, gewenst en ongewenst, die gericht zijn op het creëren van voor-
waarden ter vermindering/opheffing van bedreigende verzorgings- en
opvoedingssituaties van het kind.
Het resultaat van dit onderzoek getiteld «Met raad en daad» bied ik u
hierbij namens het kabinet aan.1

Het bedrijfsvoeringsonderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming
was erop gericht de mogelijkheden te bezien van een meer op output
gerichte besturingswijze en te bezien of de invoering van een baten lasten
stelsel daartoe een bijdrage kan leveren.
In de IBO-werkgroep (onder voorzitterschap van drs ing H.A. Duringhoff
van het ministerie van LNV) die het onderzoek heeft uitgevoerd, zaten
vertegenwoordigers van de ministeries van VWS, BZK, Financiën, AZ, LNV
en Justitie. Op basis van het onderzoek heeft de werkgroep geconclu-
deerd dat:
• een meer op resultaat gerichte besturingswijze mogelijk is;
• dat verdere verzelfstandiging in de vorm van de invoering van een

baten lasten stelsel bij de Raad voor de Kinderbescherming meer-
waarde heeft.

Het kabinet onderschrijft deze conclusies en ondersteunt de aanbeve-
lingen die betrekking hebben op de voorwaarden voor het verkrijgen van
de status van baten lasten dienst.
De meer op resultaat gerichte besturingswijze zal uiteindelijk leiden tot
een efficiënter en effectiever beleid van de Raad voor de Kinderbescher-
ming.
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1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlemen-
taire Documentatie.
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Teneinde tot uitvoering van deze conclusies te komen, worden door de
Raad voor de Kinderbescherming in samenspraak met het ministerie van
Justitie de nodige voorbereidingen getroffen. Het streven is erop gericht
de Raad voor de Kinderbescherming per 1 januari 2003 de status van
baten lasten dienst te verlenen.

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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