Verstrekking van gegevens door en aan gemeenten
1. A. Gemeentelijke toegang

Welke
gegevens?

Wie
(verstrekker)

Aan wie
(ontvanger)

Voor welk doel?

Wettelijke
grondslag
verstrekking

NAW-gegevens

Deskundige van
de gemeente

jeugdhulpverlener

Registratie t.b.v.
verlening van
jeugdhulp

NAW-gegevens

Deskundige van
de gemeente

Hulpverlener in de
zin van de WGBO

Registratie t.b.v.
hulpverlening

NAW-gegevens

AMHK

Basisgegevens
jeugdhulp

Deskundige van
de gemeente
Deskundige van
de gemeente

Registratie t.b.v.
taken AMHK
Registratie t.b.v.
verlening van
jeugdhulp

Basisgegevens
jeugdhulp

Deskundige van
de gemeente

Hulpverlener in de
zin van de WGBO

Registratie t.b.v.
geneeskundige
behandeling

Basisgegevens

Deskundige van

AMHK

Registratie t.b.v.

Art. 8, onder e,
Wbp en art. 2.3
en 7.4.1
Jeugdwet
Art. 8, onder e,
Wbp en art. 2.3
en 7.4.1
Jeugdwet
Art. 12a en 12c
Wmo
Art. 8, onder e,
Wbp en art. 2.3
en 7.4.1
Jeugdwet
Art. 8, onder e,
Wbp en art. 2.3
en 7.4.1
Jeugdwet
Art. 12a en 12c

jeugdhulp
Gegevens
betreffende
gezondheid (bijv.
jeugd-ggz en
verstandelijke
beperking)
Gegevens
betreffende
gezondheid (bijv.
jeugd-ggz en
verstandelijke
beperking)

de gemeente
Deskundige van
de gemeente

jeugdhulpverlener

taken AMHK
Verlenen van
jeugdhulp

Wmo
Art. 8, onder e,
Wbp en art. 2.3
en 7.4.1
Jeugdwet

Deskundige van
de gemeente

Hulpverlener in de
zin van de WGBO

Uitvoeren van de
geneeskundige
behandeling

Art. 8, onder e,
Wbp en art. 2.3
en 7.4.1
Jeugdwet

Gegevens
betreffende
gezondheid (bijv.
jeugd-ggz en
verstandelijke
beperking)

Deskundige van
de gemeente

AMHK

Uitvoering van
wettelijke taken

Art. 12a en 12c
Wmo

jeugdhulpverlener

2. Jeugdhulpplicht – het feitelijk verlenen van jeugdhulp

Welke
gegevens?

Wie
(verstrekker)

Aan wie
(ontvanger)

Voor welk
doel

Wettelijke
grondslag
verstrekking

NAW-gegevens

Jeugdhulpverlener

jeugdhulpaanbieder
die bij de uitvoering
van die jeugdhulp
betrokken is

Uitvoering van
die jeugdhulp

Art. 7.3.11,
tweede lid, onder
a, Jeugdwet

NAW-gegevens

Jeugdhulpverlener

Anderen

Uitvoering van
die jeugdhulp

Alleen met
toestemming
(art. 7.3.11,
eerste lid
Jeugdwet)

NAW-gegevens

Hulpverlener in de
zin van de WGBO

Degene die
rechtstreeks bij de
uitvoering van de
behandelingsovk
betrokken is of
vervanger

Uitvoering
behandelingsovereenkomst

Art 7:457,
tweede lid,
WGBO

NAW-gegevens

Hulpverlener in de
zin van de WGBO

anderen

Uitvoering van
die jeugdhulp

Alleen met
toestemming (art
7:457, eerste lid,
WGBO)

Basisgegevens
jeugdhulp
(hulpvraag,
hulpverleningspla
n, afsluiting
jeugdhulp)

Jeugdhulpverlener

jeugdhulpaanbieder
die bij de uitvoering
van die jeugdhulp
betrokken is

Uitvoering van
die jeugdhulp

Art 7.3.11,
tweede lid, onder
a, Jeugdwet

Basisgegevens
jeugdhulp
(hulpvraag,
hulpverleningspla
n, afsluiting
jeugdhulp)

Jeugdhulpverlener

Anderen

Uitvoering van
die jeugdhulp

Alleen met
toestemming
(art. 7.3.11,
eerste lid
Jeugdwet)

Basisgegevens
jeugdhulp
(hulpvraag,
hulpverleningspla
n, afsluiting
jeugdhulp)

Hulpverlener in de
zin van de WGBO

Degene die
rechtstreeks bij de
uitvoering van de
behandelingsovk
betrokken is of
vervanger

Uitvoering
behandelingsovereenkomst

Art. 7:457,
tweede lid,
WGBO

Basisgegevens
jeugdhulp
(hulpvraag,
hulpverleningspla
n, afsluiting
jeugdhulp)

Hulpverlener in de
zin van de WGBO

Anderen

Uitvoering van
die jeugdhulp

Alleen met
toestemming (art
7:457, eerste lid,
WGBO)

Gegevens
betreffende
gezondheid

Jeugdhulpverlener

jeugdhulpaanbieder
die bij de uitvoering
van die jeugdhulp
betrokken is

Uitvoering van
die jeugdhulp

Art 7.3.11,
tweede lid, onder
a, Jeugdwet

Gegevens
betreffende
gezondheid

Jeugdhulpverlener

Anderen

Uitvoering van
die jeugdhulp

Alleen met
toestemming
(art. 7.3.11,
eerste lid
Jeugdwet)

Gegevens
betreffende
gezondheid

Hulpverlener in de
zin van de WGBO

Degene die
rechtstreeks bij de
uitvoering van de
behandelingsovk
betrokken is of
vervanger

Uitvoering
behandelingso
vereenkomst

Art. 7:457,
tweede lid,
WGBO

Gegevens
betreffende
gezondheid

Hulpverlener in de
zin van de WGBO

Anderen

Uitvoering van
die jeugdhulp

Alleen met
toestemming
(art. 7:457,
eerste lid,
WGBO)

3. Het doen van meldingen aan de raad voor de kinderbescherming

Welke
gegevens?
NAW-gegevens

Wie
(verstrekker)
Gemeente

Aan wie
(ontvanger)
RvdK

Voor welk doel

NAW-gegevens

AMHK

RvdK

NAW-gegevens

jeugdhulpaanbi
eder

RvdK

Registratie t.b.v.
uitvoering wettelijke
taken RvdK
Registratie t.b.v.
uitvoering wettelijke
taken RvdK

Registratie t.b.v.
uitvoering wettelijke
taken RvdK

Wettelijke
grondslag
Art. 8, onder e,
Wbp en art. 2.4
Jeugdwet, art
1:240 BW
Art 12a, eerste lid,
onder e, Wmo
art 1:240 BW
Art. 8, onder c,
Wbp en art. 3.1,
eerste lid,
Jeugdwet
art 1:240 BW

NAW-gegevens

Hulpverlener in
de zin van de
WGBO

RvdK

Registratie t.b.v.
uitvoering wettelijke
taken RvdK

Zorgmelding
(hulpvraag,
verloop
jeugdhulp,
bedreiging in de
ontwikkeling van

Gemeente

RvdK

Registratie t.b.v.
uitvoering wettelijke
taken RvdK

AMHK

RvdK

Registratie t.b.v.
uitvoering wettelijke
taken RvdK

Artikel 12a, eerste
lid, onder e, Wmo
en art 1:240 BW

Jeugdhulpaanbi
eder

RvdK

Registratie t.b.v.
uitvoering wettelijke
taken RvdK

Art. 8, onder c, en
art. 21, eerste lid,
onder a, Wbp en
art. 3.1, eerste lid,
Jeugdwet, en
art 1:240 BW

Zorgmelding
(hulpvraag,
verloop
jeugdhulp,
bedreiging in de
ontwikkeling van
de jeugdige)
Gegevens
betreffende
gezondheid

Hulpverlener in
de zin van de
WGBO

RvdK

Registratie t.b.v.
uitvoering wettelijke
taken RvdK

Art. 8, onder c, en
art. 21, eerste lid,
onder a, Wbp en
art. 3.1, eerste lid,
Jeugdwet en
art 1:240 BW

gemeente

RvdK

uitvoering wettelijke
taken RvdK

Gegevens
betreffende
gezondheid
Gegevens
betreffende
gezondheid

AMHK

RvdK

uitvoering wettelijke
taken RvdK

Jeugdhulpaanbi
eder

RvdK

uitvoering wettelijke
taken RvdK

Gegevens
betreffende
gezondheid

Hulpverlener in
de zin van de
WGBO

RvdK

uitvoering wettelijke
taken RvdK

Art. 8, onder e,
Wbp en art. 2.4
Jeugdwet en art
1:240 BW
Artikel 12a, eerste
lid, onder e Wmo
en art 1:240 BW
Art. 8, onder c, en
art. 21, eerste lid,
onder a, Wbp Art
3.1, eerste lid,
Jeugdwet en art
1:240 BW
Art. 8, onder c, en
art. 21, eerste lid,
onder a, Wbp Art
3.1, eerste lid,
Jeugdwet en art
1:240 BW

de jeugdige)
Zorgmelding
(hulpvraag,
verloop
jeugdhulp,
bedreiging in de
ontwikkeling van
de jeugdige)
Zorgmelding
(hulpvraag,
verloop
jeugdhulp,
bedreiging in de
ontwikkeling van
de jeugdige)

Art. 8, onder c,
Wbp en art. 3.1,
eerste lid,
Jeugdwet en
art 1:240 BW
Art. 8, onder e, en
art. 21, eerste lid,
onder a, Wbp en
art. 2.4 Jeugdwet
en
art 1:240 BW

4. A. Het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregelen
Welke
gegevens?

Wie
(verstrekker)

Aan wie
(ontvanger)

Voor welk doel

Wettelijke
grondslag
verstrekking

NAW-gegevens

Gecertificeerde
instelling

Jeugdhulpaan
bieder

Uitvoering van
jeugdhulp

Art. 8, onder c,
en art. 9 Wbp
ism art. 1:257
BW en art 7.3.11,
tweede lid, onder
a, Jeugdwet

NAW-gegevens

Gecertificeerde
instelling

Gemeente

Registratie t.b.v. de
financiering
interventie opgroeien
opvoedingsproblemen

Art 8, onder c,
Wbp, Artikel 3.5
Jeugdwet

Registratie t.b.v. de
financiering
kinderbeschermingsm
aatregel

Art 8, onder c,
Wbp, Art.2.4
Jeugdwet

Gemeente

en art 7.3.11,
tweede lid, onder
a, Jeugdwet

Gegevens
omtrent het
soort maatregel
(ots of
gezagsbeïndige
nde maatregel
overeenkomstig
gegevens in het
gezagsregister)

Gecertificeerde
instelling

Gegevens
betreffende het
plan uitvoering
kinderbescherm
ingsmaatregel

Gecertificeerde
instelling

Jeugdhulpaan
bieder

Uitvoering van
jeugdhulp (alleen de
noodzakelijke
gegevens)

Art 8, onder c en
art 9 Wbp ism
art. 1:257 BW en
art 7.3.11,
tweede lid, onder
a, Jeugdwet

Basisgegevens
individuele
voorziening
(welke
individuele
voorziening)

Gecertificeerde
instelling

Gemeente

Registratie t.b.v. de
financiering
interventie opgroeien
opvoedingsproblemen

Art 8, onder c,
Wbp, art. 3.5
Jeugdwet en art
7.3.11, tweede
lid, onder a,
Jeugdwet

en art 7.3.11,
tweede lid, onder
a, Jeugdwet

4. B. Het uitvoeren van jeugdreclassering
Welke
gegevens?

Wie
(verstrekker)

Aan wie
(ontvanger)

Voor welk doel

Wettelijke
grondslag
verstrekking

NAW-gegevens

Gecertificeerde
instelling

Jeugdhulpaanbi
eder

Uitvoering van
jeugdhulp (alleen de
noodzakelijke
gegevens)

Art 8, onder c en
art 9 Wbp ism
art. 77f en art
77aa Sr, en art
7.3.11, tweede
lid, onder a,
Jeugdwet

Gegevens
betreffende het
plan uitvoering
jeugdreclassering

Gecertificeerde
instelling

Jeugdhulpaanbi
eder

Uitvoering van
jeugdhulp (alleen de
noodzakelijke
gegevens)

Art 8, onder c en
art 9 Wbp ism
art. 77f en art
77aa Sr, en art
7.3.11, tweede
lid, onder a,
Jeugdwet

Basisgegevens
individuele
voorziening
(welke
individuele
voorziening)

Gecertificeerde
instelling

Gemeente

Registratie t.b.v. de
financiering
interventie opgroeien
opvoedingsproblemen

Art 8, onder c en
art 9 Wbp ism
art. 77f en art
77aa Sr, en art
7.3.11, tweede
lid, onder a,
Jeugdwet

