
Bijlage toestemmingsformulier

Wie geeft er toestemming?
Afhankelijk van jouw leeftijd geef jij of jouw ouder(s)/verzorger(s)/gezaghebbende(n) toestemming. 

• Ben je jonger dan 12 jaar? Dan is toestemming van ouders(s)/verzorger(s)/gezaghebbende(n) verplicht.
• Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan geven jij én jouw ouders(s)/verzorger(s)/gezaghebbende(n) toestemming.
• Ben je 16 jaar of ouder? Dan geef je zelf toestemming. Jouw ouders(s)/verzorger(s)/gezaghebbende(n) worden 

gezien  als derden. Dit is in overeenstemming met de Jeugdwet, WGBO en AVG.

Afspraken rondom ouderlijk gezag
Wie van de ouders toestemming moet geven, is afhankelijk van het ouderlijk gezag.

Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag
Eén ouder moet het toestemmingsformulier tekenen.
De aanmeldende ouder heeft de (familierechtelijke) plicht om ook de ander gezagsdrager op de hoogte stellen van 
de behandeling van het kind.

Ouders met gedeeld ouderlijk gezag
Beide ouders/verzorgers moeten tekenen.
Zijn beide ouders wettelijk vertegenwoordiger van hun kind? Dan is er gedeeld ouderlijk gezag. Beide ouders moeten 
toestemming geven. Als één van de ouders met ouderlijk gezag dat niet wil, dan vindt er geen behandeling plaats. 
Beide ouders hebben recht op informatie over de behandeling en de gezondheidstoestand van hun kind. Kinderen van 
12 jaar tot 16 jaar moeten meetekenen op het toestemmingsformulier.

Gescheiden ouders, één ouder met volledig gezag. 
De ouder met volledig gezag moet tekenen. (Dit wordt altijd bij de rechtbank gecontroleerd.) 
Kinderen van 12 jaar tot 16 jaar moeten meetekenen op het toestemmingsformulier. 

Zijn gegevens niet (meer) noodzakelijk? Dan worden deze niet meer geregistreerd/dan worden deze verwijderd .

Je kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of alleen voor bepaalde delen toestemming te geven.  
De gezinscoach legt uit wat de gevolgen daarvan zijn voor de dienstverlening. 

Kijk voor meer informatie over hoe wij omgaan met privacy op: www.cjgdenhaag.nl/proclaimer. 
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