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 Rechten: Verzoek tot inzage of vernietiging van gegevens uit de verwijsindex  
Ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar moeten geïnformeerd worden door de professional als hij/zij het signaal 
heeft afgegeven in de verwijsindex dat hij/zij betrokken is bij de jeugdige. Hierbij dient de professional aan te 
geven waarom hij/zij een signaal afgegeven heeft, hoe lang het signaal in de verwijsindex blijft staan en dat  
ouders en/of jeugdigen het recht hebben op inzage (artikel 15 convenant regionale verwijsindex VIN) en be-
zwaar tegen opname in de verwijsindex (op grond van artikel 17, lid 1). De gemeente waar de jeugdige inge-
schreven staat is verantwoordelijk voor de gegevens (de signalen) in de verwijsindex.  

 
 Wie heeft het recht op inzage en kan een verzoek tot vernietiging doen? 

➢ Als de jeugdige nog geen 12 jaar oud is: de wettelijk vertegenwoordiger(s); 
➢ Als de jeugdige ouder is dan 12 maar nog geen 16 jaar: de jeugdige en de wettelijk 
 vertegenwoordiger(s) samen; 
➢ Als de jeugdige 16 jaar of ouder is: alleen de jeugdige 

 
 Wat wordt er bedoeld met een wettelijk vertegenwoordiger? 
 Een wettelijk vertegenwoordiger is iemand die wettelijk bevoegd is om beslissingen te nemen voor iemand die  
 dat zelf niet kan. Bij kinderen onder de 18 jaar zijn de ouders met het ouderlijk gezag de wettelijke  

vertegenwoordigers. Als de ouders ontheven zijn van ouderlijk gezag en er sprake is van voogdij, dan is de 
voogd de wettelijk vertegenwoordiger. 

 
 Hoe kan ik een verzoek tot inzage of vernietiging indienen? 
 Door het formulier op pagina 2 uit te printen, in te vullen en te onder tekenen. 
 
 Wat moet ik meesturen? 

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien de jeugdige jonger is dan 16 
jaar en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de jeugdige indien de jeugdige 12 jaar of ouder is. Op de 
kopie(ën) mag de foto en het BSN nummer onherkenbaar gemaakt worden. 

 
 Naar wie moet ik  het verzoek tot inzage of vernietiging sturen? 
 Het verzoek moet gestuurd worden naar de functionaris gegevensbescherming van de gemeente waar de  
 jeugdige ingeschreven staat. De adresgegevens staan op www.vroegsamenwerken.nl onder het kopje  
 ‘voor jongeren en ouders’ of zijn telefonisch op te vragen bij de gemeente. 
 
 Hoe gaat het dan verder? 
 De functionaris gegevensbescherming zal contact opnemen met de procesregisseur.  
 De procesregisseur kan de gegevens (signalen) van jeugdigen uit de gemeente waar hij/zij  

verantwoordelijk voor is in de verwijsindex zien. De procesregisseur ziet dan welke professionals bij de jeugdige 
betrokken zijn en zal contact met hen opnemen om aan te geven dat er een verzoek is ontvangen. Als er een 
verzoek tot vernietiging ingediend is zal de procesregisseur ook vragen wat de reden is dat de  
professional gebruik heeft gemaakt van de verwijsindex. Ook zal de procesregisseur contact opnemen met  
jeugdige en/of wettelijk vertegenwoordiger, zodat zij het verzoek kunnen toelichten. 
De procesregisseur bepaalt dan samen met de functionaris gegevensbescherming of het signaal in de  
verwijsindex terecht is of dat het vernietigd moet worden. Als het signaal vernietigd moet worden zal de  
procesregisseur aan de beheerders van verwijsindex vragen het signaal te vernietigen. Het signaal wordt dan 
definitief uit de verwijsindex vernietigd. 
 

 Wanneer krijg ik bericht? 
 De functionaris gegevens bescherming zal binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek reageren.  
 
 Let op: Het verzoek kan alleen behandeld worden als het formulier volledig ingevuld is. 
  

http://www.vroegsamenwerken.nl/
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Datum verzoek:  

Gegevens van de jeugdige: 

Voorletters: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam: 
Geboortedatum: 
BSN (staat op zorgverzekeringspas of ID bewijs): 
Straat en huisnummer:                   
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer (indien jeugdige ouder is dan 16 jaar): 

Wat is het verzoek?  

□ Ik wil inzage in de gegevens (signalen) van bovenstaande jeugdige in de verwijsindex  
□ Ik wil dat de gegevens van bovenstaande jeugdige uit de verwijsindex verwijderd worden 

Als het om een vernietigingsverzoek gaat, om welke gegevens gaat het dan? 

□ Vernietigen van alle gegevens (signalen)                  
□ Vernietigen van de signalen van de volgende instantie(s), namelijk:  

  

  

  

Als het om een vernietigingsverzoek gaat, wat is dan de reden van het verzoek? 

 
 
 
 

Gegevens van de wettelijk vertegenwoordiger(s): 
Let op: Alle wettelijk vertegenwoordigers van de jeugdigen onder de 16 jaar moeten het formulier  
ondertekenen. Als de jeugdige ouder is dan 16 jaar hoeven wettelijk vertegenwoordigers niet te  
ondertekenen. 

Wettelijk vertegenwoordiger 1: 
□ ouder 
□ voogd 

Voorletters en achternaam: 
Straat en huisnummer:                   
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer: 

Wettelijk vertegenwoordiger 2: 
□ ouder 
□ voogd 

Voorletters en achternaam: 
Straat en huisnummer:                   
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer: 

Ondertekening: 

Jeugdige (vanaf 12 jaar): Als jeugdige nog geen 16 jaar is 
Wettelijk vertegenwoordiger 1: 

Als jeugdige nog geen 16 jaar is 
Wettelijk vertegenwoordiger 2: 

 
 
 
 

  
 

 


