
 

Rechten betrokkene(n) 
 
Recht op inzage en afschrift 
De betrokkene heeft recht op inzage in de gegevens die over hem zijn opgenomen in het dossier. Het 
recht op inzage betekent ook dat de betrokkene, als hij/zij daar om vraagt, recht heeft op een afschrift 
(kopie) van de gegevens die hij/zij mag inzien. Een afschrift wordt nooit per post opgestuurd maar dient 
altijd op kantoor afgehaald te worden. Tevens wordt tijdens het ophalen van een afschrift om legitimatie 
gevraagd.  
Bovenaan ieder afschrift dat Veilig Thuis uit het dossier verstrekt vermeldt zij uitdrukkelijk: 
‘Deze gegevens zijn uitsluitend vastgelegd in verband met de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling, ze zijn uitdrukkelijk niet bedoeld of bestemd om te dienen als bewijs in een 
rechtszaak of anderszins.’ 
  
Beperken of weigeren van het recht op inzage en afschrift 
Veilig Thuis kan het recht op inzage en afschrift beperken of weigeren: 

- als privacybelangen van een derde daardoor kunnen worden geschaad; 
- als de taakuitoefening van Veilig Thuis daardoor niet goed kan worden uitgeoefend waarbij op de 
eerste plaats moet worden gedacht aan de bescherming van de veiligheid van alle bij het geweld 
betrokken personen. 
  

Recht op correctie 
Stelt de betrokkene bij het inzien van zijn gegevens vast dat deze feitelijk onjuist, of (gelet op het doel 
waarvoor ze worden bewaard) onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, dan heeft hij/zij het recht om 
Veilig Thuis te verzoeken deze gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Hij/zij kan dit 
recht van correctie ook uitoefenen voor zover hij/zij meent dat Veilig Thuis bij de dossiervorming in strijd 
handelt met de wet. 
Veilig Thuis reageert uiterlijk binnen vier weken schriftelijk en gemotiveerd op het verzoek. 
  
Recht op een eigen verklaring 
Is de betrokkene het niet eens met gegevens die over hem/haar in het dossier zijn opgenomen, dan kan 
hij/zij Veilig Thuis verzoeken om zijn/haar eigen verklaring hierover aan het dossier toe te voegen. Zodat 
duidelijk is dat en waarom hij/zij het met bepaalde gegevens in het dossier niet eens is. Deze eigen 
verklaring voegt Veilig Thuis toe aan het dossier. 
  
Recht op vernietiging 
Een directbetrokkene heeft, op grond van artikel 5.3.4 Wmo 2015, het recht om Veilig Thuis te verzoeken 
om de gegevens die op hem/haar betrekking hebben te vernietigen. Veilig Thuis vernietigt deze gegevens 
binnen drie maanden na ontvangst van dit verzoek, tenzij het bewaren van de gegevens van ‘aanmerkelijk 
belang’ kan zijn voor een ander dan de degene die het verzoek heeft ingediend. 
In veel gevallen zal een verzoek om vernietiging door Veilig Thuis moeten worden geweigerd vanwege het 
‘aanmerkelijk belang’ van een ander lid van het gezin, of van mogelijke toekomstige slachtoffers van 
geweld. Bijvoorbeeld omdat Veilig Thuis over de gegevens wenst te beschikken in geval van een nieuwe 
melding of om de toeleiding naar de hulp te kunnen volgen, of om een kind of een partner tegen 
toekomstig geweld te beschermen. 
  
 
  



 

Vernietiging als de melding is weerlegd 
Een verzoek om vernietiging dient Veilig Thuis in ieder geval te honoreren als door de uitkomst van het 
onderzoek van Veilig Thuis de inhoud van de melding wordt weerlegd. In het contact dat Veilig Thuis met 
directbetrokkenen heeft over de uitkomsten van het onderzoek, wijst Veilig Thuis hen op hun recht om te 
verzoeken om vernietiging van hun gegevens nu het onderzoek de inhoud van de melding in het geheel 
niet heeft bevestigd. Veilig Thuis reageert uiterlijk binnen vier weken schriftelijk en gemotiveerd op het 
verzoek. 
 
Wanneer een dossier vernietigd is en er komt een nieuwe melding binnen dan zal Veilig Thuis de melding 
opnieuw in behandeling nemen.  
  
Rechten van wettelijk vertegenwoordiger(s) van kinderen en jongeren 
Het recht op inzage, afschrift, correctie, eigen verklaring en vernietiging wordt uitgeoefend door: 

- de wettelijk vertegenwoordiger(s) als de betrokkene nog geen twaalf jaar oud is; 
- de wettelijk vertegenwoordiger(s) en de jeugdige beiden als de jeugdige al wel twaalf maar nog 
geen zestien jaar oud is; 
- de jeugdige zelf vanaf zestien jaar. 
  

Is een jongere vanaf twaalf jaar, naar het oordeel van Veilig Thuis wilsonbekwaam, dan kan of kunnen 
zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s) namens hem/haar optreden. Wilsonbekwaam wil zeggen dat de 
jongere, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of een psychische stoornis, niet in staat is tot het 
uitoefenen van zijn/haar rechten en/of om de gevolgen daarvan te overzien. 
  
Deze wettelijke rechten betekenen dat beide wettelijk vertegenwoordigers inzage hebben in de gegevens 
die betrekking hebben op het geweld dat wordt vermoed ten aanzien van hun kind dat nog geen zestien 
jaar oud is. Zij hebben recht op inzage in de inhoud van de melding, in de weergave van de informatie van 
informanten over de mogelijke mishandeling en andere omstandigheden waarin hun kind zich bevindt en 
in de uitkomsten van het onderzoek. 
  
Let op: Deze rechten gelden ook voor beide gezaghebbende ouders als zij gescheiden zijn en de 
kindermishandeling zich mogelijkerwijs afspeelt in een nieuw gezin van een van de ouders. Niet de 
gezinssamenstelling maar het feit dat de ouder gezag uitoefent over zijn/haar kind brengt deze rechten 
met zich mee. Ook bijvoorbeeld als de melding betrekking heeft op, een verslaving, een psychische 
stoornis of op gedrag van de nieuwe partner van de andere ouder. 
  
Beperking van de rechten van wettelijk vertegenwoordiger(s) i.v.m. de veiligheid 
Veilig Thuis kan de rechten van wettelijk vertegenwoordigers op inzage, afschrift, correctie, eigen 
verklaring en vernietiging van dossiers van hun kind beperken of weigeren voor zover er concrete 
aanwijzingen zijn dat zwaarwegende belangen van de jeugdige zich daartegen verzetten. Bijvoorbeeld als 
een kind iets heeft gezegd heeft tegen Veilig Thuis dat op het moment de ouders inzage vragen (nog) niet 
bekend mag worden bij de ouders. Een besluit om de rechten van de wettelijk vertegenwoordiger(s) te 
beperken of te weigeren wordt genomen door de leidinggevende van Veilig Thuis. Dit besluit wordt 
schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld aan de verzoeker en vastgelegd in het dossier. 

 


