
BIJLAGE 1:  
 
Inzage dossier, toestemming, informatieplicht of recht op informatie t.a.v. 
ouders 
 
Inleiding: 
Met ouder in de zin van de wet wordt bedoeld: de juridische  ouder. Dat is in ieder geval de ouder die gezag heeft. 
Het kan echter ook een ouder zijn die geen gezag heeft, maar die het kind wel erkend heeft. Soms wordt er in de 
wet een andere dan de juridische ouder bedoeld, maar dat staat er dan bij. 
 
Let op: in de wet gaat men uit van vader en moeder. Niet dus vader en vader of moeder en moeder. Zij moeten een 
andere weg bewandelen om als juridische en gezaghoudende ouder te worden benoemd. Zie hiervoor 
bijvoorbeeld: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/vraag-en-antwoord/hoe-krijg-ik-als-duomoeder-gezame
nlijk-gezag.html. 
 
 
Gezag:  
.Wanneer heeft wie gezag: 

1. De biologische ouders zijn getrouwd. Beide ouders hebben dan automatisch gezag. 
2. De biologische ouders hebben een geregistreerd partnerschap. Beide ouders hebben dan automatisch 

gezag. 
3. De voogd bij toewijzing voogdij over een kind. 
4. De biologische vader van een kind die het kind heeft erkend en vervolgens samen met moeder het gezag 

aanvraagt bij de rechtbank. Zodra dit door de rechtbank is uitgesproken, gaat er een bericht naar de 
gemeente en dit bericht wordt vervolgens bij ons geregistreerd onder de persoonsgegevens ‘indicatie 
gezag minder jarige’.  

5. Gescheiden ouders behouden hun gezag over het kind! Tenzij de rechter het gezag specifiek aan één ouder 
heeft toebedeeld. 

6. Uit elkaar gaande gezaghoudende ouders(die dus niet getrouwd zijn, maar bijv samenwonen) behouden 
het gezag over het kind!!  

7. Adoptie tijdens huwelijk/geregistreerd partnerschap. 
 
Zie voor meerdere mogelijkheden http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag 
Van belang is ook de Ondertoezichtstelling (OTS): hier kan de rechter het gezag van de ouder beperken. De 
gezinsvoogd heeft dan gezag maar de ouder ook nog beperkt. 

 
Inzagerecht volgens Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO): 

1. Volgens de WGBO hebben de gezaghebbende ouder en de gezaghebbende voogd inzage in het dossier van 
het betreffende kind.  

  
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/vraag-en-antwoord/hoe-krijg-ik-als-duomoeder-gezamenlijk-gezag.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag/vraag-en-antwoord/hoe-krijg-ik-als-duomoeder-gezamenlijk-gezag.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag

