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Vragen deelnemers Antwoorden presentatoren 
In Maastricht maken we gebruik van een constructie met een 
Veiligheidshuis. Zaken voor Veilig Thuis worden via  het 
Veiligheidshuis naar VT gerouteerd. Soms leidt dit tot een VTO. 
Doen zij die dan uit eigen naam of uit naam van de gemeente 
Maastricht. Beiden willen VTO's kunnen sturen.   

Een gemeente kan een partij machtigen om VTOs in te 
dienen. Dit kan ook een VT organisatie zijn. Wel dient de 
VT organisatie deze taak goed te scheiden van zijn 
overige taken, mede vanuit privacy redenen en VTO’s 
die de VT in zijn hoedanigheid als gemachtigde verstuurt 
ook uit naam van de gemeente te versturen en niet uit 
eigen naam. 

Kan ik bij een VTO ook zipfiles toevoegen als bijlagen in CORV om 
de grootte van de bestanden te beperken?  

Ja, dat kan, maar het wordt wel afgeraden. De RvdK 
accepteert weliswaar bijlagen die zijn 'gezipt' of op 
vergelijkbare wijze zijn verkleind, maar deze zijn door de 
RvdK lastig te verwerken. De RvdK geeft de voorkeur 
aan bijlagen in pdf-formaat.(*Nieuw antwoord 9 dec’15) 

Is het ook mogelijk om zorgmeldingen vanuit Veilig Thuis naar de 
gemeente via CORV te verzenden, op dit moment gebeurt dit via de 
mail of schriftelijk. 

Nee, dit is niet mogelijk. Als dit een wens is, raden wij 
aan dit (evt. via de ICT leverancier) bij KING kenbaar te 
maken. Ook zou gebruik gemaakt kunnen worden van 
veilig email. Het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt van 
VNG/KING is bezig om een dienst te ontwikkelen om 
veilige email oplossingen met elkaar te verbinden voor 
eind 2016. 

Wat wij erg missen in de CORV-meldingen van de Raad is 
naam/contactgegevens van een contactpersoon daar 
(zaakbehandelaar zoals zij het noemen). Is het mogelijk die info in 
de toekomst in de meldingen te zetten? 

Ja, dit is technisch mogelijk. Indien dit een wens is, raden 
wij aan dit bij (evt via de ICT leverancier) bij KING  
kenbaar te maken. 

Wellicht handig contactgegevens van de projectleider / kennisbank 
te delen met deelnemers. 

Deze komen in de mail te staan. 

Staat in de werkinstructie VTO een voorbeeld van wat er in de VTO 
moet komen te staan? 

In de werkinstructie staan de gegevens vermeld die de 
RvdK minimaal in een RvdK wil hebben. Zie 



meegestuurd voorbeeld in de mail. 
Goed dat de verplichting van de gemeenten wordt benadrukt. Ik wil 
ook graag wijzen op de verplichting van niet gemeentelijke 
organisaties om CORV goed te gebruiken. 

Dat lijkt me een goede. Het gebruik van CORV bij het 
indienden van VTO’s is verplicht voor zowel gemeenten, 
Gecertificeerde Instellingen als Veilig Thuis-organisaties. 

Ik heb in het begin van dit jaar bij een bijeenkomst van de VNG 
begrepen, dat de notificaties van de Jeugdreclassering12 maanden 
bewaard mogen blijven. Klopt dit? Ik kan dit nergens terugvinden. 

Klopt. Zie BJSG art 11 aa, de notificatie moet 12 
maanden na afloop van de JR maatregel bewaard 
worden. 

30 juni 2016 ipv 2015 Passen we aan. 
Kunnen de reeds gekoppelde notificaties ook uit de lijst verwijderd 
worden ivm overzicht? 

De vraag is mij niet geheel duidelijk, maar de vraag lijkt 
meer betrekking te hebben op de applicatie die gebruikt 
wordt dan op CORV. Misschien goed om hierover 
contact op te nemen met de leverancier. 

Politiezorgformulieren komen niet via CORV binnen bij de gemeente 
en ook niet via Veilig Thuis klopt dit? 

Zorgformulieren dienen wettelijk bij een VT-organisatie 
binnen te komen. Onder voorwaarden kan dat ook een 
gemeente zijn. Als het bij geen van beiden binnenkomt 
klopt er iets niet en moet je als gemeente contact 
opnemen met je leverancier. Deze kan, indien nodig, 
contact opnemen met de servicedesk van Justid.  

Via wie zou je dan de jeugdbeschermingsmaatregelen binnen 
moeten krijgen als ZM niet meedoet met CORV? 

Voorlopig via de RVDK. Deze wordt geïnformeerd over 
de beschikking van de rechter en informeert vervolgens 
de verantwoordelijke gemeente. (Dit is dus niet 
noodzakelijkerwijs dezelfde gemeente als de aanvrager 
van een VTO) 

Komt er nog een soort bericht als een VTO bij de RvK komt waarin 
staat hoe de afhandeling gaat, wanneer b.v. contact wordt 
opgenomen e.d 

Nee. Elk onderzoek is maatwerk en momenten waarop 
contact zal worden opgenomen of bepaalde zaken zijn 
afgehandeld, zijn niet van te voren te voorspellen. 

"Vroeg of laat" kan alleen maar via CORV-melding gemaakt worden. 
Wanneer is dat? 2016? 

Ga uit van 2016. 

Waarom worden de notificaties van reclassering zorgmelding 
genoemd binnen het systeem? 

Dit is inderdaad niet handig en wordt gecorrigeerd in de 
volgende release. 



Is een bijlage nog steeds verplicht bij een VTO? Er is één vaste verplichte bijlage bij het bericht (verzoek 
tot onderzoek RvdK). Daarnaast zijn andere bijlagen 
mogelijk (Gezinsgeschiedenis, Diagnostisch onderzoek, 
Hulpverleningsrapportage). 
De RvdK wil zo veel mogelijk informatie verkrijgen. 
Bijlagen zijn dan ook gewenst.  Zie ook hiervoor de 
werkinstructie VTO voor meldende instanties. 

Is het mogelijk een melding per email te krijgen wanneer een bericht 
in CORV is binnengekomen? (we hebben tijdens het webinar  ‘nee’ 
geantwoord, maar andere gemeenten gaven aan dat zij wel een 
email bij een CORV-bericht krijgen) 

CORV kent hiervoor geen faciliteiten. Sommige  
gemeenten geven aan wel een dergelijke mail te 
ontvangen. Deze wordt dan door de ontvangende 
applicatie verzonden, niet door CORV. 

Op het moment dat we een bericht in ons softwaresysteem krijgen 
dan kunnen we alleen zien om welke klant het gaat. Is dit inderdaad 
de bedoeling van dit CORV bericht? 

Ik neem aan dat dit over het JR bericht gaat. We zijn aan 
het kijken of we ook de opdrachtnemende GI kunnen 
vermelden. Om dit te kunnen doen moet de wet 
aangepast worden. 

Er is (nog) geen testomgeving CORV, gaat die er komen? Er is het StUF testplatform en er zijn 
ketentestomgevingen. In 2016 willen we daarnaast in de 
keten een geautomatiseerde ketentestvoorziening 
realiseren zodat softwareleveranciers en gemeenten ook 
in de keten kunnen testen. 

Kan de zorgmelding dan door VTD ook doorgezet worden naar de 
gemeente via CORV, dus route politie naar VTD naar gemeente 

Op dit moment zijn hier nog geen faciliteiten voor. Zie 
ook antwoord hierboven op soortgelijke vraag.   

Wij kunnen CORV meldingen voor ongeborenen administratief niet 
verwerken omdat logischerwijs nog geen BSN bekend is, wat ons 
systeem vereist. De Raad verstrekt ivm privacy bij voorkeur geen 
info over ouders. Kan dit in de toekomst anders?  

CORV kent deze beperking niet. Voor kinderen zonder 
BSN kan in een VTO via de CORV ook gebruik gemaakt 
worden van RNI (niet ingezetene). 
Vreemdelingennummer of beschrijvende identificatie 
(ongeborene).  

Hoe wordt ervoor gewaakt dat alle partners CORV ook naar behoren 
gebruiken. Ik merk dat de verwachting ligt dat er al veel 
communicatie via CORV loopt. Dit lijkt binnen onze gemeente niet 

Met uw regionale RvdK kun je overleggen hoe zorg te 
dragen voor correcte aanlevering. Daarnaast stimuleren 
we gebruik door voorlichting. De RvdK zal in 



het geval. toenemende mate gaan afdwingen dat berichten ook 
digitaal worden aangeleverd. 

Kun je buiten CORV om een concept maken die je later knipt en 
plakt in het TVO in CORV? 

Ja dat kan, in de bijlage bij het VTO. 

Mogen we de notificaties als ‘beschikking'  beschouwen? Ofwel 
kunnen we deze notificaties gebruiken voor declaraties/facturen? 

Het is geen beschikking in de zin van de Awb, wel kan 
het dienen om de rechtmatigheid van facturen te 
controleren. 

De notificaties kun je niet opslaan omdat CORV een 
doorgeefsysteem is, waarom zit er dan wel een ‘opslaan-knop’ en 
krijg je als je deze gebruikt een duim maar verder is er niets te 
vinden? Dit werkt verwarrend. 

CORV kent geen ‘opslaan-knop’. Ik vermoed dat hier de 
lokale applicatie, die is aangesloten op CORV, verward 
wordt met CORV zelf. CORV slaat alleen 
verkeersgegevens op. Ons advies is even contact 
opnemen met de leverancier. 

Is er in de nieuwe release van CORV nog steeds overlap tussen het 
inhoudelijk formulier en de berichten 

Zowel in de oude als de nieuwe release is deze overlap 
niet nodig. De overlap is een gevolg van hoe de 
applicaties die de VTO samenstelt is opgebouwd in 
combinatie met het werkproces van uw organisatie.  

Wij hebben vaak problemen met het invullen en het verzenden van 
VTO's . Ligt dat aan de software? 

Dat zou heel goed kunnen. Er is ook een 
helpdeskinstructie voor CORV. Verstandig is om eerst 
contact op te nemen met je eigen softwareleverancier om 
te kijken of deze je verder kan helpen. 

Zijn jullie nog bezig met een testomgeving waarin we kunnen testen 
of de nieuwe versie werkt zoals gepland? 

Zie antwoord hierboven. De testfaciliteiten die wij bieden 
hebben uitsluitend betrekking op de communicatie in de 
keten. Om te testen of de overige functies van de 
applicatie goed werken bieden wij geen faciliteiten.  

Via de RvdK krijg je alleen maar het verzoek aan de rechter. Die krijg je, maar ook of het VTO goed ontvangen is en 
of er al dan niet een onderzoek gestart wordt door de 
RvdK. In de nieuwe release krijg je ook bericht als de 
rechter een beschermingsmaatregel oplegt.  

Wat is de reden van de daling van het aantal VTO’s? Dit wordt nader geanalyseerd. Kan een gevolg zijn van 
de decentralisatie.  



Dus bekend moet zijn dat je met CORV geen aantallen JB kan 
turven. 

Op dit moment niet. Met de nieuwe release kan je dat bij 
gaan houden voor je gemeente.  

Wij merken dat alleen dat de jeugdreclasseringszaken bij ons via 
CORV lopen, de rest nog HELEMAAL niet: dus JBgld, AMHK VT 
niet... kortom, met CORV wordt nog helemaal niet gewerkt door het 
werkveld. IS dat bekend en wat doen jullie om dit te bevorderen? 
 

Het is bekend dat het gebruik nog achterblijft, het 
gebruikspercentage ligt op 65%. Zorgmeldingen worden 
100% via CORV afgehandeld. Mocht je deze niet 
elektronisch ontvangen dan moet je in overleg met je 
leverancier kijken of er iets mis is. Het gebruik stimuleren 
wij door voorlichting en ondersteuning.  

Wij worden dus niet geïnformeerd door de Raad via CORV, en zijn 
alleen op de hoogte van JR zaken, niet civiele zaken. 
 

Dit kan als oorzaak hebben dat VTO’s niet digitaal 
worden ingediend Als ze niet digitaal worden ingediend 
ontvang je vervolgens ook geen digitale informatie. Er 
zou ook een technisch probleem kunnen zijn dit kan je 
het beste met je softwareleverancier bespreken.  

Veilig Thuis heeft al tijden een wachtlijst, is daar aan gedacht bij 
deze nieuwe zorgmeldingen? 
 

De nieuwe zorgmeldingen verlagen de administratieve 
lasten en kunnen zo bijdragen aan kortere lijsten. De 
invloed is dus slechts indirect.  

Begreep ik het nou goed dat vanaf 24 november met de nieuwe 
release er ook notificaties van de RvdK komen over de uitspraak 
van de rechter op verzoeken van een JB maatregel? 
 

Dat klopt. De RvdK krijgt deze uitspraken. Als de RvdK 
deze registreert gaat er automatisch een notificatie naar 
de desbetreffende gemeente. Dit wordt actief als alle 
gemeenten over zijn op de nieuwe release, voor juni 
2016. NB. In de webinar heb ik gezegd dat dit actief is 
zodra je als gemeente over bent, dit is dus iets later, 
excuus voor mijn incorrecte antwoord. 

Zorgt de release weer voor nieuwe kosten? 
 

Dit is afhankelijk van de afspraken die je met de 
softwareleverancier hebt. 
 

Hoe borgen jullie de deelname aan CORV? Wij zijn technisch 
helemaal goed aangesloten. 
 

Wij stimuleren door voorlichting en ondersteuning het 
gebruik. In de toekomst zal de RvdK steeds meer nadruk 
op digitaal verkeer leggen. 

We maken graag gebruik van de mogelijkheid hier verder later op Het emailadres van de projectleider vind je in de mail. 



terug te komen. Hoe kunnen we in contact komen? 
 
 

Voor vragen of technische zaken kun je bij je leverancier 
terecht.  

Waarom is CORV zo gebouwd dat de gemeente met al die 
notificaties niet kan monitoren? De RvdK monitort ook via hun eigen 
systeem, niet via CORV. 
 

CORV is uitsluitend een communicatiemedium. De 
gemeente kan zelf de notificaties monitoren die ze 
ontvangt.  

Per type melder klopt niet. als je ervan uitgaat dat een aantal 
gemeenten via een punt melden! 
 

Elke gemeente kan via één punt VTOs indienen. Wel 
kunnen vanaf één punt meerdere gemeenten bediend 
worden.  

Nee zeggen is geen optie ivm veiligheid kinderen, ik neem aan dat 
jullie die verantwoordelijkheid niet willen dragen.  
 

Nee zeggen is geen optie, niet op de correcte, privacy-
veilige en wettelijk verplichte manier aanleveren ook niet.  

Is deze release onderdeel van de nu bestaande overeenkomsten, of 
moet dit apart worden ingekocht? (gem. Lingewaard). 
Bijzonder, ik ga het navragen en neem het in de antwoorden op, die 
jullie na het webinar toegestuurd krijgen. 
(via de mail) gem. Lingewaard 
 
 

Dat is afhankelijk van de afspraken die je zelf als 
gemeente met je leverancier hebt gemaakt. 
 
 

IS het een keuze om VT te machtigen een VTO in te dienen of ligt 
dit wettelijk vast?  
 

Een gemeente kan een partij machtigen om VTOs in te 
dienen. Dit kan ook een VT organisatie zijn. Wel dient de 
VT organisatie deze taak goed te scheiden van zijn 
overige taken, mede vanuit privacy redenen en VTO’s 
die de VT in zijn hoedanigheid als gemachtigde verstuurt 
ook uit naam van de gemeente te versturen en niet uit 
eigen naam.  

	  


