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Nieuwe release en de impact voor de gemeente
 
 



Wat verandert er voor u?  
Op 24 november 2015 wordt de nieuwe 
CORV release uitgevoerd. Dit heeft impact 
voor alle gemeenten. Wat betekenen de 
veranderingen voor uw gemeentelijke 
processen en voor de afstemming met uw 
softwareleverancier? 
 

Stem af met uw leverancier 
Om als gemeente aangesloten te worden op 
CORV (zelfstandig of via bijvoorbeeld een 
samenwerkingsverband of een Veilig Thuis 
organisatie) heeft u de aansluitvoorwaarden 
geaccepteerd. Eén van die voorwaarden is 
dat u zo snel mogelijk (en uiterlijk zes 
maanden na vrijgave van de release) 
overstapt op het nieuwe berichtenverkeer.  
 
Voor leveranciers en gemeenten, die 
zorgmeldingen van de politie ontvangen 
geldt, dat zij zelfs vanaf eind januari 2016 de 
nieuwe berichten moeten uitwisselen.  
 
Belangrijk voor u als gemeente is dus om op 
korte termijn contact op te nemen met uw 
softwareleverancier over de nieuwe CORV-
release. De leverancier stuurt u daarna een 
voorstel waarin de kosten en planning zijn 
opgenomen.  
 

De wijzigingen 
De wijzigingen per bericht 
 
V.w.b. VTO’s  
Vanaf de nieuwe release is een nieuwe lijst 
met jeugdzorgrollen (van betrokkenen bij 
VTO's, zorgmeldingen e.d.) opgesteld. Veel 
van de oude rolbenamingen zijn vervallen, 
enkele nieuwe zijn daarvoor in de plaats 
gekomen. 

Bij het indienen van een VTO mag maximaal 
8 Mb aan documenten meegestuurd worden. 
(Dit was 10 Mb).  
 
Voortaan worden ook vanuit de RvdK n.a.v. 
een VTO of een ambtshalve onderzoek 
beschikkingen van de Rechtbank als 
notificaties ontvangen.  

V.w.b. zorgmeldingen  
U ontvangt voortaan niet alleen 
zorgmeldingen van de politie, maar ook van 
Bureau Halt. 

Vanaf de nieuwe release bevat een 
zorgmelding gestructureerde gegevens van 
onder andere de indiener, de jeugdige die het 
betreft en van eventuele betrokkenen. 

Voortaan wordt de gemeente (of de 
behandelende VT-organisatie), na 
behandeling van een zorgmelding, geacht 
een terugkoppeling te geven (in een bericht) 
naar de indiener van de zorgmelding over de 
uitkomst van de behandeling. 

V.w.b. jeugdreclassering en 
vrijwillige toezicht en beperking 
(TenB)  
Zodra u overgaat op de nieuwe release 
ontvangt u notificaties over overeengekomen 
vrijwillige TenB van de RvdK. U ontvangt al 
de notificaties over opgelegde 
jeugdreclassering. Dit is dus een aanvullend 
bericht.  

 



Toelichting CORV voorziening 
De Collectieve Routeer Voorziening (CORV) 
zorgt voor de elektronische afhandeling van 
het formele berichtenverkeer tussen justitie 
partijen en gemeenten. Het betreft de 
volgende drie rollen: 
- Verzoeker tot onderzoek (VTO) 
- Ontvanger notificaties Jeugdbescherming 

en Jeugdnotificaties (J&R notificaties) 
- Ontvanger zorgmeldingen politie (ZOF) 

Verzoeker VTO 
De gemeente is verantwoordelijk voor het 
opstarten van het proces VTO. Indien er 
vermoedens zijn van kindermishandeling of 
wanneer sprake is van zorg over de 
ontwikkeling van een kind of jongere, kan de 
gemeente besluiten een VTO in te dienen. De 
Raad van de Kinderbescherming (RvdK) kan 
op haar beurt bij de rechter aanvragen een 
jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvanger JB/JR notificatie 
De rol als ontvanger betreft het ontvangen 
van (spontane) notificaties vanuit Justitie 
partijen, die niet zijn gerelateerd aan eerdere 
berichten vanuit de gemeente. Voorkomende 
berichten zijn ambtshalve onderzoeken door 
de RvdK en notificaties omtrent opgelegde 
maatregelen. De gemeente krijgt alleen een 
notificatie van de opgelegde maatregel van 
de rechtbank, zodat zij de regie kan blijven 
voeren vanuit het perspectief van ‘één gezin, 
één plan, één regisseur’. 

Ontvanger ZOF 
De gemeente ontvangt zorgmeldingen van de 
politie. Dit betreft situaties waarbij de politie 
zorgsignalen constateert bij gezinnen of 
kinderen of als een strafbaar feit is gepleegd 
door een jeugdige jonger dan 12 jaar. Het is 
de taak van de gemeente (te beoordelen) dat 
kinderen snel de jeugdhulp krijgen die ze 
nodig hebben. 
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