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DIGITAAL FORMULIER
VERZOEK TOT INZAGE DOSSIER
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond maakt voor ieder gezin een dossier aan. In het 

dossier staan de persoonlijke gegevens van alle gezinsleden en alle informatie over de 

hulpverlening. Met dit formulier kunt u vragen om inzage in uw dossier of in het dossier  

van uw kinderen.

WAT KUNT U INZIEN?
U kunt alleen gegevens inzien over uzelf of over het kind waarover u gezag heeft. Gegevens 

over andere personen in het dossier kunt u alleen inzien met toestemming van die betreffende 

persoon. 

Wilt u het dossier van uw kinderen inzien? Dan geldt het volgende:

• Als kinderen onder de 12 jaar zijn mogen ouders met gezag het dossier over hun kinderen 

inzien, tenzij deze inzage schadelijk is voor het kind.

• Zijn kinderen tussen de 12 en 16 jaar, dan vragen we om hun mening over uw verzoek. Als zij 

niet achter uw verzoek staan, zal JBRR hierover een belangenafweging maken en u daarvan 

op de hoogte stellen.

• Kinderen vanaf 16 jaar hebben het recht te bepalen wie hun dossier mag inzien. U hebt alleen 

recht op inzage als uw kind daar toestemming voor geeft. 

NOODZAKELIJKE GEGEVENS
Om de inzage goed te kunnen regelen vragen wij u om de gegevens in dit formulier zoveel 

mogelijk in te vullen.

NA ONTVANGST VAN UW VERZOEK
Na ontvangst van uw verzoek kijken wij eerst of het verzoek aan alle voorwaarden voldoet.  

Als alles in orde is, is de richtlijn dat u binnen 4 weken een reactie ontvangt.
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Een bepaald document
Een bepaalde rapportage
Het hele dossier

Ondertoezichtstelling
Jeugdreclassering
Voogdij
Begeleiding in het kader van drang

UW PERSOONSGEGEVENS

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Burgerservicenummer (BSN)

ALS HET GAAT OM UW KIND(EREN) DAN A.U.B. INVULLEN

Kind 1 Voornaam

 Achternaam

 Geboortedatum

 Burgerservicenummer (BSN)

Kind 2 Voornaam

 Achternaam

 Geboortedatum

 Burgerservicenummer (BSN)

Wilt u meer kindgegevens invullen?          klik dan hier

UW CONTACT MET ONS

Wat was de reden voor uw contact?

Wanneer had u contact met JBRR?

Wie was uw contactpersoon bij JBRR?

Wat wilt u inzien?

HOE KUNNEN WIJ CONTACT MET U OPNEMEN?

Uw adres

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Alle gegevens ingevuld? 
Bewaar het ingevulde formulier en mail het naar info@jbrr.nl.

mailto:info%40jbrr.nl?subject=Formulier%20Verzoek%20tot%20inzage%20dossier
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RUIMTE VOOR MEER KINDGEGEVENS

Kind 3 Voornaam

 Achternaam

 Geboortedatum

 Burgerservicenummer (BSN)

Kind 4 Voornaam

 Achternaam

 Geboortedatum

 Burgerservicenummer (BSN)

Kind 5 Voornaam

 Achternaam

 Geboortedatum

 Burgerservicenummer (BSN)

Kind 6 Voornaam

 Achternaam

 Geboortedatum

 Burgerservicenummer (BSN)

Kind 7 Voornaam

 Achternaam

 Geboortedatum

 Burgerservicenummer (BSN)

Kind 8 Voornaam

 Achternaam

 Geboortedatum

 Burgerservicenummer (BSN)

Alle kindgegevens ingevuld?                            klik dan hier om terug te gaan naar het formulier
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