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Aanvraagformulier zorgmelding
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Een zorgmelding is een verzoek aan de (Centrale) autoriteit van een ander land om een onderzoek te doen naar de huidige sociale omstandigheden van de minderjarige(n). Een zorgmelding kan gedaan worden door instanties die betrokken zijn (geweest) bij het/de kind(eren), in het kader van bijvoorbeeld jeugdbescherming of jeugdhulp (zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader). Een zorgmelding kan alleen gedaan worden indien er zorgen zijn over een kind dat reeds in het buitenland verblijft. Na het verrichte onderzoek kunnen buitenlandse autoriteiten bepalen of beschermende maatregelen noodzakelijk zijn.   De Nederlandse Centrale autoriteit geeft op het gebied van internationale kinderbescherming uitvoering aan het Haags Kinderbeschermingsverdrag (1996) en de Verordening  Brussel II-bis. Deze regelingen zijn niet van toepassing op maatregelen die genomen zijn ten gevolge van de door het/de kind(eren) begane strafbare feiten.   Indien betrokkenheid van de verzoekende instantie langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden en pas na een jaar een melding wordt gedaan, dan kan het verzoek in beginsel niet in behandeling worden genomen.   Betrek alle informatie die gemeld dient te worden in dit formulier. Bijlagen worden niet vertaald, met uitzondering van de meest recente beschikking betreffende een kinderbeschermingsmaatregel. Wees daarom zo volledig mogelijk.   Indien dit verzoek betrekking heeft op meerdere kinderen, kunt u voor ieder extra kind de gegevens invullen door op de “+ nog een kind opvoeren” button te drukken. Dit geldt ook voor andere velden.   De meeste vragen in dit formulier zijn multilijn velden. U kunt hierin meer informatie invullen  en de beschikbare ruimte zal zich dan uitbreiden.
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Aanvraagformulier zorgmelding
1.1
Verzoekende Centrale Autoriteit
1.2
Aangezochte Centrale Autoriteit
> Vul hier het land in waar het/de kind(eren) verblijft/verblijven
2
Gegevens van het kind/de kinderen
Kind nr
a.
Naam
b.
Voornamen
c.
Geboortedatum
dag
maand
jaar
d.
Geboorteplaats
e.
Geslacht
f.
Nationaliteit(en)
g.
Nummer(s) van Paspoort(en) of Identiteitskaart(en)
> Indien het kind deze niet heeft: een andere vorm van identificatie
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Gegevens van de ouders
Ouder Nr
a.
Naam
b.
Voornamen
c.
Geboortedatum
dag
maand
jaar
d.
Geboorteplaats
e.
Nationaliteit(en)
f.
Nummer(s) van Paspoort(en) of Identiteitskaart(en)
Gezag
4
4.1
Ouderlijk gezag/voogdij berust bij
4.2
Naam
4.3
Adres, postcode, woonplaats en land
4.4
Telefoonnummer
4.5
E-mailadres
4.2
Naam instelling
4.3
Sinds wanneer betrokken bij het/de kind(eren)
4.4
In het kader waarvan
4.3
Contactpersoon
4.4
Telefoonnummer
4.5
E-mailadres
4.6
Adres, postcode, woonplaats en land
Gegevens met betrekking tot het verzoek
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5.1
Samenvatting van de omstandigheden die hebben geleid tot het huidige verzoek
> Gebruik bij het invullen zo min mogelijk afkortingen, zoals ots, uhp en cjg. Dit formulier wordt vertaald. Vertalers en buitenlandse autoriteiten begrijpen niet alle gebruikte afkortingen.
5.2
Betrokkenheid van jeugdbeschermingsinstanties in Nederland
> Geef (beknopt)aan welke jeugdbeschermings- of jeugdhulpinstantie wanneer betrokken is geweest en op welke gronden. Beschrijf zowel de vrijwillige als gedwongen hulpverlening die is ingezet. Indien sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel wordt u verzocht de beschikking daarvan toe te voegen bij dit formulier.
5.3
Voornaamste zorgen over het/de kind(eren) in Nederland
> Beschrijf de voornaamste zorgen over het/de kind(eren) toen nog in Nederland verblijvend.
5.4
Omstandigheden rondom het vertrek van het/de kind(eren) naar het buitenland
> Beschrijf de omstandigheden rondom het vertrek van het/de kind(eren) naar het buitenland.
5.5
Het verzoek aan de buitenlandse autoriteiten
> De zorgmelding is een verzoek om onderzoek door de buitenlandse autoriteiten. Beschrijf wat in dit onderzoek wat u betreft in ieder geval moet worden meegenomen. Als een huisbezoek noodzakelijk is, geef dit dan duidelijk aan. Geef duidelijk een termijn aan indien de gewenste informatie binnen een bepaalde termijn binnen dient te zijn, bijvoorbeeld ten behoeve van een aankomende zittingsdatum, zodat de buitenlandse autoriteiten daar rekening mee kunnen houden.
5.6
Overige relevante informatie of opmerkingen
Vermoedelijke verblijfplaats van het/de kind(eren)
6
Vermeld één concreet land waar het/de kind(eren) zich (mogelijk) bevindt/bevinden. Het verzoek kan niet naar meerdere landen worden uitgezet. Vermeld verder zo veel mogelijk aanknopingspunten, zoals regio, geboortedorp en namen van familieleden, indien adresgegevens niet bekend zijn.
6.1
Gewone verblijfplaats 
> Adres, postcode, woonplaats en land
6.2
E-mailadres
6.3
Andere aanknopingspunten voor de verblijfplaats van het/de kind(eren)
Verzoekende instantie
7
7.1
Contactpersoon
7.2
Telefoonnummer
7.3
E-mailadres
7.4
Postadres
7.5
Straatnaam
7.6
Postcode en plaats
Digitale formulieren
JnM ICT services i.o.v. Opmeer
Kind 1
Ouder 1
	CurrentSheet: 
	SheetCount: 
	Antwoord: Nederland
	Delete Row: 
	Vul hier de startdatum van het nieuwe project in in waar u subsidie voor aanvraagt: 
	Add Row: 
	iButtonStyle1: 
	Textarea1000chars: 



