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Inleiding

Uw kind krijgt jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Voor ieder 
kind dat jeugdhulp ontvangt, wordt een dossier aangemaakt dat 
alle relevante gegevens over de hulp bevat. In deze factsheet 
wordt kort aangegeven waar het dossier toe dient, welke 
gegevens erin staan, welke rechten ouders en kinderen zelf 
hebben en wat er met het dossier van het kind gebeurt nadat de 
behandeling beëindigd is. 

Deze factsheet heeft uitsluitend betrekking op dossiers in het 
kader van de verlening van jeugdhulp  zoals in de Jeugdwet 
vastgelegd. Voor de dossiers van jeugdbescherming, 
jeugdreclassering en de Raad voor de Kinderbescherming gelden 
deels andere regels.

Voor vragen over het dossier bij de Raad voor de 
Kinderbescherming, waaronder vragen over  persoonsgegevens, 
inzage in dossiers, bewaartermijnen, enzovoorts, verwijzen wij 
naar het kwaliteitskader van de Raad voor de Kinderbescherming 
en naar de cliëntenfolders over deze onderwerpen bij de Raad 
voor de Kinderbescherming. 

Waarom een dossier?

Voor de uitvoering van goede jeugdhulp, wordt een dossier 
gemaakt waarin alle relevante gegevens worden vastgelegd.

Wat staat er in het dossier?

In het dossier staan alle gegevens die betrekking hebben op  
de jeugdhulp aan uw kind. Het gaat om gegevens over de 
geconstateerde problematiek en over welke hulpverlening   
heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden de relevante  
persoonsgegevens van uw kind opgenomen in het dossier en 
ook alle correspondentie, behandelplannen, verleningbesluiten, 
verwijzingen, beschikkingen van de rechter, onderzoeksverslagen 
en dergelijke.

In het dossier kunnen ook gegevens worden opgenomen van de 
personen met wie uw kind direct te maken heeft, zoals uzelf en 
andere gezinsleden. Dit gebeurt alleen voor zover de gegevens 
relevant zijn voor de jeugdhulp aan uw kind.

Omgaan met persoonsgegevens

Professionals  moeten zorgvuldig omgaan met de 
persoonsgegevens in het dossier. Dit is wettelijk vastgelegd. 
Elke jeugdhulpaanbieder hanteert een protocol of 
privacyreglement.

Het zorgvuldig omgaan met de persoons- en medische gegevens 
van uw kind en, voor zover van toepassing, van uzelf en de 
andere gezinsleden is geregeld in de Jeugdwet, de Wet op 
de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

https://www.kinderbescherming.nl/hoe_werkt_de_raad/kwaliteitskader/
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Wie mogen het dossier van uw het kind 
inzien?

Als uw kind 16 jaar of ouder is en goed in staat is zijn eigen 
belangen in te schatten, mogen anderen het dossier alleen inzien 
als hij daarvoor toestemming verleent. Als uw kind 12 jaar of 
ouder is en in staat is zijn eigen belangen goed in te schatten, 
mag hij zelf zijn dossier inzien en daarnaast kunnen ook de ouders 
met gezag, de voogd, derden en de rechtstreeks bij de hulp 
betrokken jeugdhulpverleners het dossier inzien. Hiervoor gelden 
wel voorwaarden.

Wie mag onder welke voorwaarden het dossier inzien?
• Het kind als het 12 jaar of ouder is;
• Ouders met gezag of de voogd:

• als uw  kind nog geen 16 jaar is;
• Derden met toestemming van:

• de ouders met gezag of de voogd als het kind nog   
geen 12 jaar is;

• de ouders met gezag of de voogd en van het kind als dat  
12, 13, 14 of 15 jaar is en zijn eigen belangen kan behartigen;

• de ouders met gezag of de voogd als het kind 12, 13, 14 of  
15 jaar is maar niet in staat om zijn eigen belangen in dat 
specifieke geval goed in te schatten, bijvoorbeeld vanwege 
een verstandelijke beperking;

• Het kind dat 16 jaar of ouder is;
• De hulpverlener die rechtstreeks bij de hulp betrokken is,  

heeft geen toestemming nodig.

Is het mogelijk om een kopie van   
(een deel van) de gegevens te krijgen?

Naast inzage kunnen het kind, de ouders met gezag, de voogd, 
derden of de hulpverleners die rechtstreeks bij de hulp betrokken 
zijn, om een kopie van gegevens vragen. 
Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor het inzien van 
het dossier. Er kan een (kleine) vergoeding worden gevraagd.

Kunnen gegevens in het dossier worden 
aangepast of vernietigd?

Als gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn, kunnen de 
ouders met gezag of de voogd en het kind van 12 jaar of ouder 
(mits het in staat is zijn eigen belangen goed in te schatten) de 
hulpverlener vragen om correctie. 

Gegevens worden niet aangepast als iemand het niet eens is met 
de mening van een hulpverlener. Wel is het mogelijk om een eigen 
standpunt hierover te laten toevoegen aan het dossier.

De ouders met gezag of de voogd en het kind van 12 jaar of ouder 
(mits het in staat is zijn eigen belangen goed in te schatten), 
kunnen vragen om gegevens uit het dossier te vernietigen voordat 
de wettelijke bewaartermijn verstreken is. 

De beslissing of gegevens vernietigd kunnen worden, ligt bij de 
hulpverlener. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan gegevens te 
vernietigen als die in het belang van iemand anders bewaard 
moeten worden.

Hoe lang wordt het dossier bewaard?

Gegevens over jeugdhulp, die verleend is op grond van de 
Jeugdwet worden in de praktijk vijftien jaar bewaard nadat de 
hulp beëindigd is, of langer als dit nodig is voor zorgvuldige 
hulpverlening. Hierop bestaan uitzonderingen voor Veilig Thuis/
het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
(AMHK), ondertoezichtstelling (OTS) en voogdij.

Op de wettelijke bewaartermijn van vijftien jaar bestaan de 
volgende uitzonderingen:

• Het AMHK bewaart het dossier langer als de gegevens van 
belang kunnen zijn voor een kinderbeschermingsmaatregel  
of het beëindigen van een mogelijke situatie van kindermis- 
handeling. In dit geval wordt het dossier bewaard tot het 
jongste kind in het gezin 18 jaar is.

• Als de rechter een ondertoezichtstelling (OTS) of de voogdij 
heeft uitgesproken, wordt het dossier bewaard tot uiterlijk 
dertig jaar na het bereiken van meerderjarigheid. In deze 
gevallen kan het kind zodra hij of zij 18 jaar is geworden wel 
schriftelijk om vernietiging van het dossier vragen.   
De voorwaarde hiervoor is dat het dossier minimaal vijftien  
jaar bewaard is, nadat de hulp is beëindigd.  

Wat gebeurt er met het dossier na de 
wettelijke bewaartermijn?

Na afloop van de wettelijke bewaartermijn wordt het dossier 
vernietigd, tenzij één van de uitzonderingen die in deze factsheet 
genoemd zijn van toepassing zijn. Voordat dit gebeurt, kan aan u 
of uw kind desgewenst (een afschrift van) het dossier worden 
meegegeven.
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