
Wat moet en mag in 2017 de 
arts en andere hulpverlener in 

de gezondheidszorg op wie de Wgbo van 
toepassing is?

De invoering van de Jeugdwet op 1 januari 
2015 heeft gezorgd voor een nieuwe situatie 
m.b.t. het verschaffen van informatie 
zonder toestemming van betrokkenen aan 
‘jeugdzorg’ over ‘cliënten van jeugdzorg’. 

De Jeugdwet zegt in artikel 7.3.11 lid 4: 
“Derden die beroepshalve beschikken 

Informatie geven  
zonder 
toestemming 
van 
betrokkenen  
aan de  
Raad voor de 
Kinderbescherming 
en 
jeugdzorginstanties  
zoals de gecertificeerde instelling  
(gezinsvoogden)

over inlichtingen inzake feiten en 
omstandigheden die de persoon van een 
onder toezicht gestelde minderjarige, 
diens verzorging en opvoeding of de 
persoon van de ouder of voogd betreffen, 
welke inlichtingen noodzakelijk 
kunnen worden geacht voor de 
uitvoering van de OTS, verstrekken 
de gecertificeerde instelling die de OTS 
uitvoert, deze inlichtingen desgevraagd 
of kunnen deze inlichtingen uit eigen 
beweging aan de gecertificeerde instelling 
verstrekken,  zonder toestemming 
van de betrokkenen en indien nodig 
met doorbreking van de plicht tot 
geheimhouding op grond van een wettelijk 
voorschrift of op grond van hun ambt of 
beroep.”

Het komt voor, ook bij 
professionele instanties en 
media, dat men denkt dat nu 

alle informatie, gevraagd of ongevraagd, 
zonder toestemming van betrokkenen 
aan de Gecertificeerde Instelling moet 
worden verschaft. Maar het aan de GI 
geven van informatie is, zoals blijkt uit het 
bovengenoemde wetsartikel, aan strikte 
voorwaarden gebonden:

1. de informatie mag alleen betrekking 
hebben op de persoon aan wie 
daadwerkelijk hulp wordt verleend en zijn 
ouder of voogd, en alleen in het kader van 
een kinderbeschermingsmaatregel. 
2. het geven van gevraagde inlichtingen 
zonder toestemming van betrokkenen 
is beperkt tot die inlichtingen die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 

de ondertoezichtstelling.
Dit laatste betekent dus 
dat de GI aan u inzicht 
moet geven in de concrete 
ontwikkelingsbedreigingen 

wettelijk voorschrift of op grond 
van hun ambt of beroep.

Besluit verplichte meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling  
Geldend van 01-01-2015 tot heden
Artikel 2.2. e: beslissen: zelf hulp bieden of hulp 
organiseren dan wel het doen van een melding.

(Beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG 
vallen, zijn sinds 1 juli 2013 verplicht om gebruik 
te maken van de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling bij een vermoeden van 
kindermishandeling.)

VT:
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
Geldend van 01-08 2016 tot heden
Artikel 5.2.6: Derden die beroepshalve 
beschikken over inlichtingen die noodzakelijk 
kunnen worden geacht om een situatie van 
huiselijk geweld of kindermishandeling te 
beëindigen of een redelijk vermoeden daarvan 
te onderzoeken, kunnen aan een AMHK deze 
inlichtingen desgevraagd of uit eigen beweging 
verstrekken zonder toestemming van degene die 
het betreft en indien nodig met doorbreking van 
de plicht tot geheimhouding op grond van een 

OTS: 
kinderbeschermingsmaatregel ondertoezichtstellingGecertificeerde Instelling, GI, het vroegere Bureau jeugdzorg: uitvoerder van kinderbeschermingsmaatregelen



geen verplichting. Maar ook in deze 
situatie zult u gedegen inzicht in de 
ontwikkelingsbedreigingen en in de 
ontwikkelingsdoelen moeten hebben. 
Anders is de kans op handelen in strijd met 
de Wgbo zeker aanwezig. 

  SAmengeVAT:
Indien de GI met beroep op artikel 7.3.11 
lid 4 Jeugdwet inlichtingen bij u opvraagt, 
behoort dit als volgt te gebeuren:
Schriftelijk, en met redenen omkleed 
in relatie tot de door de rechter  
vastgestelde ontwikkelingsbedreigingen 
en de ontwikkelingsdoelen uit het 
hulpverleningsplan.

Voorts bestaat de situatie dat de rechter een 
ondertoezichtstelling heeft uitgesproken 
met gedeeltelijke gezagsuitoefening door de 
GI m.b.t. toestemming voor een medische 
behandeling op grond van art. 1:265 e,1 

onder b BW. De toestemming van de ouder 
is dan dus vervangen door de toestemming 
van de GI. Dat betekent niet dat andere 
wettelijke bepalingen, zoals art. 1:377c,1 
BW, buiten werking worden gesteld. 
Ouders houden de rechten die zij hadden 
voor de rechterlijke uitspraak, behalve het 
recht op toestemming.

Behalve aan de GI is informatie 
zonder toestemming van betrokkenen 
ook toegestaan aan Veilig Thuis 
(AMHK, AMK) en de raad voor de 
kinderbescherming. Dit is echter nooit 
een verplichting.
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“Wet van 18 mei 2016 tot wijziging van wetten 
teneinde misslagen en omissies in wetten op het 
terrein van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport te herstellen, ...”
Paragraaf 1 Artikel III onder F: 
“In artikel 7.3.11, vierde lid, wordt «desgevraagd of 
uit eigen beweging» vervangen door: desgevraagd 
of kunnen deze inlichtingen uit eigen beweging 
aan de gecertificeerde instelling verstrekken. “

Art. 1:265 e, 1 BW: De kinderrechter kan bij de 
verlening van de machtiging tot uithuisplaatsing 
en ook nadat deze machtiging is verleend, op 
verzoek bepalen dat het gezag gedeeltelijk wordt 

uitgeoefend door de stichting die het toezicht 
uitoefent, voor zover dit noodzakelijk is in verband 
met de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Hij 
kan dit doen met betrekking tot:
a. ...
b. het geven van toestemming voor een medische 
behandeling van de minderjarige jonger dan 
twaalf jaar of van de minderjarige van twaalf 
jaar of ouder die niet in staat kan worden geacht 
tot een redelijke waardering van zijn belangen 
terzake, of
c. ... 

en ontwikkelingsdoelen waarop de vraag 
betrekking heeft.
U dient te toetsen of de gevraagde 
informatie noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de OTS en daadwerkelijk 
zal leiden tot vermindering of het 
wegnemen van de ontwikkelingsbedreiging. 
Daarom mag u van de GI eisen dat de 
informatie schriftelijk wordt opgevraagd 
en dat wordt gemotiveerd waarom de 
betreffende ontwikkelingsbedreiging met 
de gevraagde informatie wordt gereduceerd 
of weggenomen. U hebt het recht de 
gevraagde informatie te weigeren indien de 
schriftelijke aanvraag de noodzaak voor de 
goede uitvoering van de OTS onvoldoende 
duidelijk maakt.
3. U kunt uit eigen beweging inlichtingen 
zonder toestemming van betrokkenen 
aan de GI verstrekken. Op eigen initiatief 
zonder toestemming van betrokkene 
verschaffen van informatie is dus 

Raad voor de kinderbescherming:
Artikel 1:240 BW: Degene die op grond van een 
wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of 
beroep tot geheimhouding is verplicht kan, zonder 
toestemming van degene die het betreft, aan de 
Raad voor de Kinderbescherming inlichtingen 
verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden 
geacht voor de uitoefening van de taken van de 
raad.

Jeugdwet artikel 7.3.11 lid 4 zie voorzijde.  
Dit is het artikel met de wijziging, gepubliceerd in 
Staatsblad 2016 nr. 206, publicatiedatum 7 juni 
2016:
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