Inzage dossierstukken cliënt door de cliënt zelf
AANVRAAG
Achternaam cliënt:____________________________________________ Voorletters:_____________
Geboortedatum:__________________

Woonplaats:_______________________________

E-mailadres:__________________________________________
Telefoonnummer:_________________________
Bovengenoemde cliënt is: (kruis aan wat van toepassing is)

jeugdige van 12 jaar of ouder, en heeft als wettelijke vertegenwoordiger(s):
achternaam: ________________________
_______________________________
voorletters:
_______________  dhr.  mevr.
__________________  dhr.  mevr.

wettelijke vertegenwoordiger van de volgende jeugdige:
achternaam: ________________________________________________________________
voorletters:
____________________
geboortedatum: ________________________
Bovengenoemde cliënt verzoekt Stichting Jeugdbescherming Brabant om inzage in en/of afschrift van
stukken uit het dossier van voornoemde jeugdige.
Plaats: ________________________
Datum: ________________________ Handtekening: _______________________________________

BESLUIT

In te vullen door Jeugdbescherming Brabant (kruis aan wat van toepassing is)

 Stichting Jeugdbescherming Brabant geeft aan bovengenoemde cliënt geen toestemming tot
inzage en afschrift van dossierstukken. Reden van weigering inzage en afschrift:
 De verzoekende jeugdige is jonger dan 12 jaar. (de wettelijke vertegenwoordiger kan wel verzoeken om inzage)
 De verzoekende jeugdige is 12 jaar of ouder, maar kan niet in staat worden geacht tot een
redelijke waardering van zijn belangen ter zake. (de wettelijke vertegenwoordiger kan wel verzoeken om inzage)
 De verzoekende wettelijke vertegenwoordiger heeft geen toestemming voor de inzage van de
jeugdige van 16 jaar of ouder.
 Het belang van de jeugdige verzet zich tegen inzage in het dossier door de verzoekende
wettelijke vertegenwoordiger. Motivatie:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Hierbij geeft Stichting Jeugdbescherming Brabant toestemming aan bovengenoemde cliënt tot
inzage en afschrift van (stukken uit) het dossier van bovengenoemde jeugdige. (**)
De inzage zal plaatsvinden op het kantoor van Stichting Jeugdbescherming Brabant
te _________________________________________ (plaats)
op _________________________________________ (datum)
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Inzage zal plaatsvinden in aanwezigheid van: _________________________________________ ,
medewerker van Jeugdbescherming Brabant.
Plaats: ______________________ Datum: ________________________
Naam jeugdzorgwerker: ______________________________
Handtekening:_______________________
(**) Als toestemming is verleend voor inzage, kan Jeugdbescherming Brabant toch inzage van bepaalde stukken uit het dossier weigeren. Dit
kan als het belang van de jeugdige zich tegen de inzage verzet. Of als het gaat om stukken die niet direct de jeugdhulpverlening van de
jeugdige betreffen en waarbij de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de jeugdige geschaad wordt door de inzage.
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