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 FORMAT ONDERZOEK RAAD VOOR DE 
KINDERBESCHERMING 

 

Aan: De Raad voor de Kinderbescherming 

Betreft: Verzoek tot onderzoek RvdK voor aanvraag Chavez-Vilchez 

 

Om verblijfsrecht te kunnen vaststellen op grond van het arrest Chavez-Vilchez 

(verblijf van derdelander ouder bij Nederlands kind) vraagt de IND de Raad 

voor de Kinderbescherming een onderzoek naar de afhankelijkheidsrelatie en 

het belang van het kind in te stellen in bijgaande  zaak.  

 

De zaak informatie wordt aangeleverd voor het onderzoek van de Raad voor de 

Kinderbescherming. Op grond van artikel 107 Vreemdelingenwet mag de IND 

de voor dit doel relevante en noodzakelijke gegevens verstrekken aan de RvdK 

zonder toestemming van de ouders. 

 

Datum melding  
Naam opsteller  
Team  
Proces  
Telefoonnummer  
e-mailadres  
 

Contactgegevens van de aanvrager  
Naam  
Geboortedatum  
Nationaliteit  
V-nummer  
Huidig adres  
Telefoonnummer  
e-mailadres  
Gemachtigde  
Telefoonnummer gemachtigde  
 

Contactgegevens van de 
Nederlandse ouder 

 

Naam  
Geboortedatum  
Nationaliteit   
V-nummer (indien bekend)  
BSN-nummer  
Huidig adres  
Telefoonnummer  
 

Contactgegevens van het 
Nederlandse kind 

 

Naam  
Geboortedatum  
Nationaliteit   
V-nummer (indien bekend)  
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BSN-nummer  
Huidig adres  
 

Contactgegevens van het 
Nederlandse kind 

 

Naam  
Geboortedatum  
Nationaliteit   
V-nummer (indien bekend)  
BSN-nummer  
Huidig adres  
 

Geef een beschrijving van de gezinssituatie van het kind/kinderen 
voor zover bekend. Denk aan de volgende informatie:  
Wat is de woonsituatie? Met wie woont het kind thuis? Wat is er 
bekend over de hoofdverblijfplaats? Wat is er bekend over de actuele 
verdeling van de zorgtaken of het actuele contact/de omgang met de 
derdelander ouder? Wanneer is de relatie verbroken? Is er 
gezinsverband geweest en zo ja, hoe lang? Is er omgang door een 

rechter vastgelegd? Daarnaast ook benoemen of er sprake is van een 
(v)echtscheiding.  Is er sprake van of zijn er signalen van huiselijk 
geweld? Beschrijf wat er nog meer bekend is over de 
opvoedingsomgeving van het kind (school, netwerk en hulpverlening). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Let op: als het IND-dossier hierover onvoldoende (actuele) informatie bevat, 

bied je eerst herstel verzuim. 

 

Mee te zenden stukken 

 
 

Let op:  klikbrieven worden niet meegezonden. NB: als er in de klikbrief zorgen 

over de veiligheid van het kind blijken, moeten deze volgens de meldcode 

gemeld worden bij Veilig Thuis! 

 


