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Inleiding  

 

Een aantal verschuivingen binnen de hulpverlening en de verruiming van de notie 

beroepsgeheim roepen in de CLB-praktijk een aantal vragen op over in hoeverre en 

onder welke voorwaarden leerlingengegevens uitgewisseld kunnen worden tussen CLB–

medewerkers onderling, tussen het CLB en de school en met externe 

hulpverleningsinstanties, met justitie en politie, met gemandateerde voorziening, … .  

Dit document wil enkele van deze vragen oplossen en een voorzet geven in het 

verantwoord omgaan met leerlingengegevens.   

We baseren ons hierbij op: 

- advies nr. 3 van de Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond1 waarin een 

aantal aandachtspunten worden geformuleerd waarmee vanuit ethisch oogpunt2 

rekening moet worden gehouden bij het uitwisselen van persoonsgegevens; 

- het document ‘Methodiek van cliëntoverleg met bijhorende deontologisch kader’, 

opgemaakt in het kader van Integrale Jeugdhulp en waarin een uitgebreide 

toelichting wordt gegeven omtrent het gedeeld beroepsgeheim; 

- het advies ‘Beroepsgeheim en ambtsgeheim in het onderwijs en de CLB’s, met 

specifieke aandacht voor de vertrouwensleerkracht en de bijstandspersoon’ van E. 

Ankaert en prof. J. Put;  

- het document ‘Communiceren van leerlingengegevens – Vademecum voor de 

CLB-medewerker’ van de Werkgroep kwaliteitscoördinatoren CLB’s West-

Vlaanderen, waarin de regelgeving wordt toegepast op de CLB-praktijk; 

- het CAJO-dossier ‘Beroepsgeheim en CLB’. 

Hierna bespreken we de probleemstelling, de relationele zorgethische benadering die de 

Ethische Commissie voorstelt en de soorten leerlingengegevens die het CLB verwerkt. 

Daarna gaan we dieper in op de uitwisseling van leerlingengegevens met de 

verschillende actoren binnen de CLB-praktijk. 

 

1. Probleemstelling 

 

 Verschuivingen in het juridisch kader 

Recente ontwikkelingen binnen de rechtsleer proberen de ‘enge’ interpretatie van de 

wettelijke zwijgplicht te doorbreken en trachten perspectieven te openen om onder 

bepaalde voorwaarden cliëntinformatie uit te wisselen tussen diverse partners die bij de 

hulpverlening betrokken zijn.  

In de CLB–praktijk worden bijvoorbeeld de nieuwe principes van ‘gezamenlijk 

beroepsgeheim’ en ‘gedeeld beroepsgeheim’3 toegepast enerzijds binnen de context van 

het multidisciplinair overleg op centrumniveau en anderzijds binnen de netwerken van 

professionele hulpverleners buiten het CLB.  

Sporen van de gewijzigde interpretatie van de wettelijke zwijgplicht zijn ook terug te 

vinden in enkele recente regelgevingen zoals het Decreet integrale jeugdhulp en het 

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp.   

                                                 
1 ‘Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling in het welzijnswerk – Beroepsgeheim en informatiestromen in 
de hulpverlening’, Advies nr. 3 van de Ethische Commissie Vlaams Welzijnsverbond (21 april 2006) 
2 Een ethisch advies houdt steeds rekening met wat juridisch bepaald werd, maar heeft een kritische functie en 
kan aanvullend werken. 
3 Voor een uitgebreidere uiteenzetting van deze principes verwijzen we naar het CAJO–dossier ‘CLB-
medewerker en beroepsgeheim’.  

http://vclb.bmgroup.be/index.php?ID=30007
http://vclb.bmgroup.be/index.php?ID=30007
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Ten slotte zijn er ook wijzigingen ten aanzien van het juridisch kader binnen 

overlegstructuren die worden opgestart door gemeentes, parketten, politie, … . De 

wetgever creëert uitzonderingen om, binnen een welbepaald kader weliswaar, informatie 

te delen op dergelijke overlegstructuren in het kader van de nationale veiligheid of ter 

bescherming van de fysieke of psychische integriteit van een persoon.  

 Verschuivingen in de hulpverlening 

Een aantal ontwikkelingen binnen de hulpverlening plaatsen de traditionele interpretatie 

van het beroepsgeheim zwaar onder druk. 

In de CLB–praktijk vinden we deze verschuiving op verschillende niveaus terug.  

Ten eerste is de context van de CLB–medewerker zowel aan de vraagzijde als aan de 

aanbodzijde complexer geworden; er is bijvoorbeeld de verschuiving naar een 

hulpverlening vanuit cliëntperspectief waarbij appél wordt gedaan op de eigen 

capaciteiten van de leerling en waarbij ook de ouders of opvoedingsverantwoordelijken4 

nauw worden betrokken.  

Daarnaast wordt er in de CLB–praktijk steeds meer in netwerkverband en met 

zogenaamde ‘zorgcirkels’5 gewerkt en is er de verschuiving naar meer vraaggerichte, 

integrale trajectzorg.  

 

  Spanningsveld tussen geheimhouding en het delen van informatie 

Bovenvermelde verschuivingen creëren een spanningsveld tussen enerzijds de 

bescherming van de privacy van de leerling en het geheim houden van 

leerlingengegevens, en anderzijds het feit dat bepaalde vertrouwelijke gegevens 

‘openbaar’ gemaakt of ‘gedeeld’ moeten worden om een geïntegreerde leerling-

begeleiding optimaal te laten verlopen.  

 

2. Relationele zorgethische benadering 

 

De Ethische Commissie van het Vlaams Welzijnsverbond opteert voor een zorgethische 

benadering van bovenvermeld spanningsveld. Daar deze benadering enkele zeer 

interessante uitgangspunten bevat die rechtstreeks toepasbaar zijn op de CLB-praktijk, 

belichten we hierna de belangrijkste principes van deze benadering.    

 

De relationele zorgethische benadering gaat uit van een wederzijdse betrokkenheid van 

hulpvrager en hulpverlener en onderstreept het belang van het vertrouwen en de 

betrouwbaarheid in de hulpverlening. Daarnaast wordt het beroepsgeheim als een 

basisgegeven in een zorgvuldige hulpverlening gezien en moet deze hulpverlening 

gericht zijn op het totale welzijn van de cliënt. 

Vanuit de zorgethische benadering wordt gepleit voor het overlegmodel, meer bepaald 

het ‘negociated consent’ model (= onderhandelde toestemming), waarbij uitgegaan 

wordt van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke beslissing tot 

doorgeven van informatie. De nadruk wordt hierbij gelegd op participatie en 

communicatie. 

 

 

 

                                                 
4Voor een uitgebreide toelichting over de positie en rol van de opvoedingsverantwoordelijken verwijzen we naar 

het CAJO-artikel ‘Aanpassing BVR MDD in navolging van IJH-decreet’ (VCLB-intranet – AZ-woord 

‘Opvoedingsverantwoordelijke’).      
5 de kring van degenen die vanuit een gedeelde bekommernis voor het welzijn van de cliënt, op een vrij 

intensieve en langdurige manier bij de zorg en de hulpverlening betrokken zijn, elk met hun eigen deskundigheid 

en verantwoordelijkheid 

../../../../../../../../AppData/Roaming/Google%20Drive/Cajo/Website/Nieuwe%20website/Alfabetische%20woordenlijst/Downloads/16460_art_183_decreetintegralejeugdhulp_aanpassingbvrmultidisciplinairdossier_20151030%20(3).pdf
http://www.vclb-koepel.be/beleid-organisatie/cajo2/a-z-woordenlijst2?char=O&word=opvoedingsverantwoordelijken&wid=16525
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2.1. PRAKTIJK: DRIE PRINCIPES 

Om in de praktijk om te gaan met het (in punt 1) beschreven spanningsveld, stelt de 

Ethische Commissie drie principes voor (vertrouwen, overleg en zorgvuldigheid) die op 

alle informatie en in alle situaties toepasbaar zijn bij het uitwisselen van cliëntgegevens. 

We vertalen deze drie principes kort naar de CLB-praktijk.  

 Vertrouwen 

In alle vormen van de leerlingbegeleiding moet het vertrouwen steeds vooraan staan. Dit 

vergt een wederkerige relatie en respect voor de privacy, de integriteit en het 

zelfbeschikkingsrecht van de leerling en zijn omgeving, maar vertrekt tegelijk van de 

professionaliteit, de beroepshouding en de eigen verantwoordelijkheid van de CLB-

medewerker.  

Binnen de CLB-praktijk wordt bij de begeleiding van een leerling hulp en begrip gevraagd 

van de betrokken school. In het belang van de leerling moet er een zekere openheid zijn 

bij het doorgeven van gegevens door het CLB aan de school maar aangezien 

leerkrachten enkel een ambtsgeheim hebben, is het belangrijk dat de doorgegeven 

informatie gedoseerd wordt. Een ‘cultuur van zorgzaamheid’ wordt hierbij aanbevolen. 

 

 Overleg 

Binnen de CLB-praktijk is er op twee niveaus overleg nodig: 

- op centrumniveau: het uitwerken en implementeren van een algemene visie en 

een beleid over het uitwisselen van leerlingengegevens met de belangrijkste 

partners in de begeleiding (scholen, centra algemeen welzijnswerk, Kind en Gezin, 

centra geestelijke gezondheidszorg …).  

Volgende aanbevelingen kunnen hierbij richtinggevend zijn: 

o Werk de visie en het beleid uit op basis van intern en extern overleg met alle 

betrokkenen (eventueel met behulp van de hierna vermelde 

zorgvuldigheidscriteria).  

o Maak duidelijke afspraken en veranker deze aan het referentiekader over de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de leerling. 

o Veranker de afspraken over het al dan niet delen van informatie in de 

samenwerkingsprotocollen (voor scholen: in de bijzondere bepalingen van het 

beleidscontract) en vermeld ook wie kan deelnemen aan het overleg. Dit biedt 

garanties voor de leerling en duidelijkheid voor de CLB-medewerkers en derden. 

o Geef vorming en ondersteuning aan alle CLB-medewerkers omtrent de 

verschillende aspecten van het beroepsgeheim. 

o Communiceer aan leerlingen, leerkrachten en derden hoe men in een CLB omgaat 

met het beroepsgeheim en met informatie-uitwisseling.  

- op individueel niveau: de CLB-medewerkers moet zichzelf in elke individuele casus 

bevragen over de toepassing van deze algemene visie.  

Tijdens het overleg met de leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken moet 

steeds gestreefd worden naar overeenstemming (cfr. onderhandelde toestemming) 

met de betrokken leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken6. Het overleg tussen 

de leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken en de CLB-medewerker moet een 

                                                 
6 Wanneer in deze tekst gesproken wordt over ‘leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken’ dan worden 

hiermee steeds de bekwame leerling, de ouders van de onbekwame leerling of (in voorkomend geval en wanneer 

de ouders niet in beeld zijn of wanneer de hulpverlening zich ook tot hen richt) de 

opvoedingsverantwoordelijken bedoeld. Voor een uitgebreide toelichting over de positie en rol van de 

opvoedingsverantwoordelijken verwijzen we naar het CAJO-artikel ‘Aanpassing BVR MDD in navolging van 

IJH-decreet’ (VCLB-intranet – AZ-woord ‘Opvoedingsverantwoordelijke’).    

../../../../../../../../AppData/Roaming/Downloads/16460_art_183_decreetintegralejeugdhulp_aanpassingbvrmultidisciplinairdossier_20151030%20(3).pdf
../../../../../../../../AppData/Roaming/Downloads/16460_art_183_decreetintegralejeugdhulp_aanpassingbvrmultidisciplinairdossier_20151030%20(3).pdf
http://www.vclb-koepel.be/beleid-organisatie/cajo2/a-z-woordenlijst2?char=O&word=opvoedingsverantwoordelijken&wid=16525
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proces zijn van ontmoeten, informeren, bespreken, motiveren en streven naar een 

consensus waarbij de CLB-medewerker de eindverantwoordelijkheid draagt. 

Door het overleg zal de duidelijkheid en transparantie van de informatie en de kwaliteit 

en de effectiviteit van de leerlingbegeleiding groeien.  

 Zorgvuldigheid 

Op basis van de volgende 10 zorgvuldigheidscriteria wordt het principe van 

zorgvuldigheid toepasbaar gemaakt in de praktijk. Vanuit deze criteria kunnen CLB-

medewerkers zichzelf en het CLB–team kritisch bevragen over het doorgeven van 

leerlingengegevens aan anderen (scholen, leerkrachten of externe hulpverleners). 

Er is geen vaste orde van belangrijkheid onder deze criteria. Het belang van een 

criterium zal naar voor komen in de toepassing ervan in een bepaalde situatie.  

Onder de 10 criteria speelt de relevantiefilter echter wel een belangrijke rol; de vraag ‘is 

de informatie relevant?’ (5) moet dan ook als belangrijke filter voor het doorgeven van 

informatie aan anderen gezien worden. 

 

 

 

 

 

Waarom? 

1. Met welk doel wordt de informatie meegedeeld aan de andere persoon? 

 Is het informeren gericht op de leerlingbegeleiding en in het belang van de leerling? 

 Werd er een zorgvraag gesteld?  

Wie? 

2. Is de informatiedrager voldoende betrokken? 

Heeft de CLB–medewerker een vertrouwensrelatie met de leerling?  

3. Kan de informatieontvanger de informatie verwerken? 

Is de externe hulpverlener in staat de informatie correct te gebruiken? Is de 

leerkracht in staat om de informatie correct te gebruiken?  

4. Wie is de meest geschikte informatieverstrekker? 

Welke CLB–medewerker of externe partner is het meest geschikt om bepaalde 

informatie door te geven? 

Wat? 

5. Is de informatie relevant? 

Zijn de gegevens relevant/nodig voor de leerlingbegeleiding? Is het 

handelingsgerichte informatie? Werkt de informatie verhelderend? Is het 

hoogdringend dat de informatie wordt doorgegeven? 

6. Is de hoeveelheid informatie gepast? 

Worden er niet te veel/te weinig gegevens over de leerling vrijgegeven (principe 

need-to-know ipv nice-to-know)?   

7. Is de informatie gegrond en betrouwbaar? 

Wie verzamelde de leerlingengegevens en zijn ze getoetst? Gaat het over actuele 

gegevens? Zijn de testresultaten of problemen niet achterhaald?     

Hoe? 

8. Wordt de informatie vertrouwelijk meegedeeld? 

Is de ontvanger/externe hulpverlener gebonden aan het beroepsgeheim? Wordt de 

informatie voldoende beveiligd (niet toegankelijk voor anderen)? 

9. Wat zijn de gunstigste omstandigheden om informatie mee te delen? 

Hoe, waar en in welke context wordt de informatie meegedeeld?  

10.Kan de cliënt aanwezig zijn bij het meedelen van de informatie? 

Is het aangewezen, mogelijk of wenselijk dat de leerling de gegevens zelf meedeelt 

of ten minste aanwezig is bij het meedelen van de gegevens? Men gaat automatisch 

zorgvuldiger en discreter om met de informatie. 
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2.2. UITZONDERING OP HET ‘NEGOCIATED CONSENT’ MODEL 

Indien cumulatief aan volgende 3 voorwaarden voldaan is, kan de CLB–medewerker wél 

informatie meedelen zonder toestemming van de 

leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken7: 

- dreiging, ernstige schade aan de fysieke en psychische integriteit van de leerling of 

een ander persoon. De CLB-medewerker is ervan overtuigd dat de schade effectief 

vermeden kan worden door de informatie uit te wisselen en dat er geen alternatieven 

zijn om de schade te vermijden; 

- er is een proportionele verhouding tussen de ernst van voornoemde schade en de 

ernst van de schade aan de vertrouwensrelatie tussen de leerling en de CLB-

medewerker. De vertrouwensrelatie mag daarenboven niet méér geschonden worden 

dan noodzakelijk; 

- onmogelijkheid om (verder) te overleggen en de toestemming van de 

leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken te krijgen. 

 

3. Leerlingengegevens verwerkt in het MDD 

 

Binnen de CLB-praktijk worden allerhande leerlingengegevens verwerkt (opgeslagen, 

doorgegeven, gewijzigd, verwijderd …) in het multidisciplinair dossier (MDD).  

We geven hierna een opsomming van de leerlingengegevens die verwerkt kunnen 

worden in het multidisciplinair dossier en bespreken vervolgens in een 4de hoofdstuk wie 

op basis van welke voorwaarden deze gegevens kan verkrijgen: 

- identificatiegegevens van leerlingen: naam, adres, geboortedatum, naam 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken (in voorkomend geval), naam huisarts … 

- schoolloopbaangegevens: welke leerjaren, gevolgde richting, eventuele dubbeljaren, 

oriënteringsadviezen … 

- sociale gegevens: gegevens over gezinssituatie, gezinsconflicten, relatieproblemen, 

leefgewoonten … 

- psycho-pedagogische gegevens: onderzoeksresultaten m.b.t. begaafdheid en 

leervorderingen, gegevens over leermoeilijkheden in ruime zin (studiemethodiek, 

werkhouding …), diagnose van  leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie, dyspraxie 

… 

- psychologische gegevens: informatie uit intake- en begeleidingsgesprekken, 

gegevens over het psychosociaal functioneren (persoonlijkheidsproblemen, 

emotionele moeilijkheden, demotivatie, faalangst, verdriet, kindermishandeling …), 

observatiegegevens m.b.t. moeilijk of bizar gedrag, indicaties voor ADHD, autisme en 

andere ontwikkelingsstoornissen of hypothesen van diagnose, informatie over 

psychosomatische problemen, over de psychische en fysische gezondheid in ruime zin 

van het woord 

- gezondheidsgegevens8 in de strikte zin van het woord:  

o medische vaststellingen door een CLB-arts tijdens een consult;  

o medische gegevens beschikbaar gesteld door de ouders;  

o medische gegevens beschikbaar gesteld via de school; 

o vaccinatiegegevens; 

                                                 
7 Deze uitzondering wordt ook concreet besproken in het CAJO-dossier ‘CLB-medewerker en beroepsgeheim’. 

Met name in het kader van de noodtoestand, vermoedens van kindermishandeling, verontrusting, … .   
8 Binnen de CLB-praktijk beschouwen we ‘gezondheidsgegevens’ als gegevens die rechtstreeks de fysieke en 

psychische gezondheidstoestand betreffen én worden gelabeld door of in samenspraak met een 

beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Meer informatie over de definitie, toegangsrechten, … inzake 

medische gegevens zijn terug te vinden in het CAJO-dossier ‘Het medisch consult in het bad van de wetgeving’. 
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o medische gegevens beschikbaar gesteld door K&G, een behandelende arts of 

andere hulpverleners en partners binnen het netwerk. 

De gezondheidsgegevens vallen onder de Wet Patiëntenrechten en onder de 

verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Deze 

gegevens moeten apart gelabeld worden zodat ze te identificeren zijn9.  

- Gegevens die een bijzondere bescherming genieten: gegevens m.b.t. godsdienst, ras, 

… kunnen verwerkt worden als er toestemming is van de betrokkene10. Seksuele 

gegevens kunnen wel verwerkt worden in het kader van onze opdracht (voor 

doeleinden van preventieve geneeskunde). Gerechtelijke gegevens (waar er 

betrokkenheid is van justitie) kunnen niet worden verwerkt in het CLB-dossier.  

Er is een uitzondering mogelijk als de verwerking noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van een doel bepaald door een wet of decreet. In de CLB-context kan 

dit het geval zijn voor gegevens over de opvolging/begeleiding van de 

leerplichtcontrole. Of in het kader van het ouderlijk gezag11, vb. vonnis inzake 

ontzetting uit ouderlijk gezag.  

- informatie verkregen via derden: verslagen van externe hulpverleners, psychiatrische 

diensten, specialisten, welzijnsdiensten, scholen … 

 

4. Informatie-uitwisseling binnen de CLB-praktijk 

 

De hierboven opgesomde leerlingengegevens kunnen, rekening houdend met de 

geldende federale en sectorale regelgeving, door de CLB-medewerker uitgewisseld 

worden: 

- binnen het CLB-team; 

- met actoren binnen IJH; 

- met actoren buiten IJH; 

- met sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp; 

- met de gemandateerde voorzieningen; 

- met het parket/procureur des Konings; 

- met de rechter; 

- met de politie; 

- met de school. 

We gaan hierna dieper in op de gegevensuitwisseling in de CLB-praktijk met 

bovenvermelde actoren. Er wordt hierbij telkens ingegaan op de van toepassing zijnde 

regelgeving en op de concrete toepassing binnen de CLB-praktijk (in kader).  

 

4.1. INFORMATIE-UITWISSELING BINNEN HET CLB-TEAM 

De leerlingbegeleiding van het CLB is multidisciplinair en benadert leerlingen vanuit 

somatische, psychologische, pedagogische en sociale invalshoek (cfr. Art 6 CLB-decreet).  

Deze multidisciplinaire benadering krijgt concreet vorm binnen het teamoverleg op 

centrumniveau. In functie van het optimaal functioneren van dit team is het noodzakelijk 

dat de betrokken CLB-medewerkers relevante gegevens kunnen uitwisselen met elkaar. 

Om gegevensuitwisseling binnen hulpverleningsteams mogelijk te maken werd het 

principe van ‘gezamenlijk beroepsgeheim’ ingevoerd.  

                                                 
9 Meer informatie in het CAJO-dossier ‘Het medisch consult in het bad van de wetgeving’.  
10 Uitzondering: het CLB heeft geen toestemming van de leerling nodig om gegevens betreffende zijn seksuele 

leven te verwerken. (Cfr. CAJO-dossier ‘Privacywetgeving’, punt 5.1.1) 
11 Informatie met betrekking tot het ouderlijk gezag, is terug te vinden in het CAJO-dossier ‘Ouderlijk gezag’.  
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We gaan hierna in op dit begrip en op de wettelijke basis ervan en bespreken tot slot de 

concrete toepassing binnen de CLB-praktijk. 

 

4.1.1. Gezamenlijk beroepsgeheim 

Het gezamenlijk beroepsgeheim omvat het delen van relevante informatie in het 

belang van de cliënt met een door het beroepsgeheim gebonden persoon werkzaam  

binnen eenzelfde hulpverleningsteam12. 

Binnen het CLB-teamoverleg op centrumniveau zijn de vooropgestelde voorwaarden 

(m.n. gebonden zijn door het beroepsgeheim, dezelfde hulpverleningscontext hebben en 

in het belang van de leerling handelen) voldaan en kunnen leerlingengegevens 

uitgewisseld worden.  

Een CLB-team kan echter ook centrumoverstijgend samengesteld zijn. Bijvoorbeeld 

wanneer een MDT-team opgesteld werd op basis van een samenwerkingsovereenkomst 

tussen verschillende teams, of wanneer een expertenteam centrumoverstijgend wordt 

georganiseerd (vb. spijbelteam). Om dergelijke centrumoverstijgende samenwerking 

mogelijk te maken, werd dit in de regelgeving ingeschreven (zie hieronder). Ook LARS 

zal hier in de toekomst aan aangepast worden.  

Dit gezamenlijk beroepsgeheim is een figuur uit de rechtsleer, maar vindt langzaamaan 

ook een basis in verschillende regelgevingen. Binnen de CLB-sector zijn er hieromtrent 

specifieke wettelijke bepalingen opgenomen in de sectorregelgeving. We bespreken deze 

bepalingen hierna.  

4.1.2. Wettelijke bepalingen informatie-uitwisseling binnen CLB 

Naast de vooropgestelde voorwaarden omtrent het gezamenlijk beroepsgeheim moet de 

regelgeving van toepassing op de gegevensuitwisseling binnen de CLB-praktijk bekeken 

worden. 

De gegevensuitwisseling binnen het teamoverleg op centrumniveau is onderhevig aan 

volgende wettelijke bepalingen: 

 Wet Verwerking Persoongegevens13 

De overkoepelende bepalingen uit de Wet tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zijn van toepassing 

op het uitwisselen van persoonsgegevens binnen het teamoverleg op 

centrumniveau14.  

 Sectorale regelgeving  

Daarnaast zijn de bepalingen uit het CLB-decreet15 en het Besluit betreffende het 

multidisciplinair dossier16 van toepassing. 

CLB-decreet 

Artikel 11:  

Gezien de multidisciplinaire werking van het centrum, behoort het tot de 

verantwoordelijkheid van ieder personeelslid om de andere disciplines bij de werking 

te betrekken. Zonder de multidisciplinaire werking in het gedrang te brengen, moeten 

alle personeelsleden het beroepsgeheim respecteren. 

 

                                                 
12 Dit is een uni-, multi-, inter- of transdisciplinair team binnen eenzelfde voorziening dat een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor hulpverlening heeft en zich als zodanig presenteert .  
13 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens. 
14 Voor een uitgebreide uiteenzetting van deze bepalingen verwijzen we naar het CAJO-dossier 

‘Privacywetgeving’.  
15 Decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingbegeleiding. 
16 Besluit van 8 juni 2001 betreffende het multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingbegeleiding.  

http://vclb.bmgroup.be/index.php?ID=30007
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Besluit betreffende het multidisciplinair dossier 

Art. 5. 

Elke CLB-medewerker van het centrum die betrokken is bij de begeleiding van de 

leerling in kwestie, heeft toegang tot alle gegevens uit het dossier. Een CLB-

medewerker van een ander centrum die betrokken is bij de begeleiding van de 

leerling, kan toegang krijgen tot het multidisciplinaire dossier van de leerling onder 

begeleiding van dat andere centrum.  

 

Art. 6. 

In het belang van de leerling of van de ouders of in voorkomend geval de 

opvoedingsverantwoordelijken of ter vrijwaring van de rechten van derden worden 

gegevens ontoegankelijk gemaakt voor bepaalde CLB-medewerkers : 

1° op verzoek van de bekwame minderjarige leerling; 

2° op verzoek van de bekwame meerderjarige leerling; 

3° op verzoek van de ouders of in voorkomend geval de 

opvoedingsverantwoordelijken, in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of 

meerderjarige leerling; 

4° ambtshalve, in uitzonderlijke gevallen die moeten worden gemotiveerd. 

 

4.1.3. CLB-praktijk 

In de CLB-praktijk zijn, binnen het teamoverleg op centrumniveau, de voorwaarden van het 

gezamenlijk beroepsgeheim voldaan (m.n. gebonden zijn door het beroepsgeheim, 

dezelfde hulpverleningscontext hebben en in het belang van de leerling handelen). Daarnaast 

is er ook een wettelijke basis om informatie binnen het CLB-team te delen.  

CLB-medewerkers kunnen zodoende binnen het teamoverleg op centrumniveau, in het belang 

van de leerling, relevante leerlingengegevens uitwisselen met andere collega’s die ook 

betrokken zijn bij de begeleiding van de leerling (teamleden, collega-experten, permanentie, 

…).  

Het is daarenboven niet alleen een recht, het is zelfs een plicht om de betrokken collega’s te 

betrekken. 

I.f.v. de noodzaak en de aanwezige expertise kan het gewone team binnen het centrum ook 

uitgebreid worden met ‘experten’ binnen of buiten het centrum die betrokken zijn bij de 

begeleiding. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het centrum een MDT heeft, wanneer het 

centrum samenwerkt met een CLB-spijbelteam, …. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk; 

het expertenteam bestaat uit personeelsleden van het CLB, het expertenteam bestaat uit 

personeelsleden behorende tot verschillende CLB’s of het expertenteam bestaat uit 

personeelsleden die behoren tot het CLB en personeelsleden die tot een andere organisatie 

behoren waarmee een samenwerkingsverband werd afgesloten.  

Onderstaande principes gelden in dat geval: 

- Expertenteam binnen CLB 

De personeelsleden die behoren tot een expertenteam en die binnen het CLB door het 

bestuur aangesteld zijn, vallen onder het CLB-decreet en worden beschouwd als ‘CLB-

medewerkers’. Wanneer zij een welbepaalde leerling opvolgen zijn zij vanaf dat moment 

‘betrokken bij de begeleiding van de leerling in kwestie’. Zij hebben desgevallend toegang 

tot het volledige CLB-dossier van deze leerling, conform artikel 5 van het BVR MDD.  

- Expertenteam met personeelsleden van verschillende CLB’s 

De personeelsleden die behoren tot een expertenteam en die binnen een CLB’s aangesteld 

zijn, vallen onder het CLB-decreet en worden beschouwd als ‘CLB-medewerkers’. Wanneer 

zij een welbepaalde leerling opvolgen, zijn zij vanaf dat moment ‘betrokken bij de 

begeleiding van de leerling in kwestie’. Zij hebben desgevallend toegang tot het volledige 

CLB-dossier van deze leerling, conform artikel 5 van het BVR MDD. 

- Expertenteam met personeelsleden van CLB en van externe diensten 

De personeelsleden die behoren tot een expertenteam, maar niet aangesteld zijn door het 
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4.2. INFORMATIE-UITWISSELING MET ACTOREN BINNEN IJH 

In de CLB-praktijk neemt de samenwerking met hulpverleners buiten het eigen CLB–

team in belang toe en ontstaan er steeds meer samenwerkingsverbanden en netwerken.  

Het CLB is bijvoorbeeld een onderdeel van het netwerk van de Integrale 

Jeugdhulpverlening. Binnen deze Integrale Jeugdhulpverlening vindt samenwerking 

plaats tussen de verschillende actoren. Volgende actoren zijn concreet vervat binnen de 

Integrale Jeugdhulpverlening (IJH):  

 de toegangspoort; 

 de gemandateerde voorzieningen;  

 de sociale diensten;  

 de jeugdhulpaanbieders en de andere personen en voorzieningen die 

jeugdhulpverlening aanbieden: 

o Agentschap Jongerenwelzijn,  

o Algemeen Welzijnswerk,  

o Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg,  

o Centra voor Leerlingenbegeleiding,  

o Kind en Gezin, 

o Centra voor Integrale Gezinszorg 

o Vlaams Agentschap voor Personen met het Handicap. 

 

De concrete samenwerking met deze IJH-actoren krijgt gestalte afhankelijk van de 

hulpvraag van de leerling; de betrokken hulpverleners vormen dus geen afgebakend 

team en de samenwerking wisselt per casus.  

Binnen deze samenwerking moeten noodzakelijke gegevens uitgewisseld kunnen 

worden. Om deze gegevensuitwisseling mogelijk te maken, werd het principe van 

‘gedeeld beroepsgeheim’ in de regelgeving van Integrale Jeugdhulpverlening gegoten.  

We geven hierna de definitie van het ‘gedeeld beroepsgeheim’, de wettelijke bepalingen 

voor de informatieoverdracht met de actoren binnen IJH, de definitie van hulpverleners 

met een dubbel mandaat en de aanbevelingen van de Ethische Commissie. 

 

4.2.1. Het gedeeld beroepsgeheim 

Het gedeeld beroepsgeheim17 omvat het delen van noodzakelijke informatie in het 

belang van de cliënt met een door het beroepsgeheim gebonden persoon werkzaam 

binnen dezelfde hulpverleningscontext. In de mate van het mogelijke wordt de 

instemming gevraagd van de geïnformeerde cliënt.  

Dit gedeeld beroepsgeheim is een figuur uit de rechtsleer, maar vindt langzaamaan ook 

een basis in verschillende regelgevingen. Dit is onder ander het geval binnen de 

                                                 
17 Van Der Straete, I. en J. Put, “Het gedeeld en het gezamenlijk beroepsgeheim. Halve smart of dubbel leed?”, 

R.W. 2004, 41-59 

bestuur van een CLB (vb. personeelsleden CM), vallen niet onder het CLB-decreet en 

worden beschouwd als ‘derden’.  

Zij hebben geen toegang tot het CLB-dossier op basis van artikel 5 van het CLB-dossier 

waarin staat dat alle CLB-medewerkers toegang hebben tot alle gegevens van de 

leerlingen die zij begeleiden. Zij kunnen echter wel toegang krijgen tot deze gegevens op 

basis van artikel 9, met name mits voorafgaandelijke toestemming van de bekwame 

leerling of ouders/opvoedingsverantwoordelijken  van de onbekwame leerling (zie hierna). 
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Integrale Jeugdhulpverlening, waaronder de CLB-sector valt18. We geven hierna de 

wettelijke basis mee van dit gedeeld beroepsgeheim en de gevolgen ervan voor de CLB-

praktijk.  

 

4.2.2. Wettelijke bepalingen informatie-uitwisseling 

Volgende regelgeving is van toepassing op de gegevensuitwisseling tussen het CLB en de 

andere actoren binnen de Integrale Jeugdhulpverlening.  

 Wet Verwerking Persoongegevens19 

De overkoepelende bepalingen uit de Wet tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens20 zijn van toepassing 

op het uitwisselen van persoonsgegevens met actoren binnen IJH. 

 Decreet Integrale Jeugdhulp21 

Het Decreet Integrale Jeugdhulp bevat de algemene bepalingen waaraan de sectoren 

binnen de Integrale Jeugdhulp zich moeten houden. In artikel 74 wordt de wettelijke 

basis voor het gedeeld beroepsgeheim tussen actoren binnen de integrale 

jeugdhulpverlening gegeven: 

Artikel 74.  

De actoren, vermeld in artikel 72, wisselen onder elkaar persoonsgegevens uit met het 

oog op de uitvoering van de bevoegdheden en taken, geregeld bij of krachtens dit 

decreet. 

Met behoud van de toepassing van de verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit 

de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens of uit de regelgeving van de sectoren, 

is de gegevensuitwisseling onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

1° de gegevensuitwisseling heeft alleen betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn 

voor de jeugdhulpverlening; 

2° de gegevens worden alleen uitgewisseld in het belang van de personen tot wie de 

jeugdhulpverlening zich richt; 

3° de actoren, vermeld in artikel 72, proberen, zo veel mogelijk, de instemming met de 

gegevensuitwisseling te verkrijgen van de persoon op wie de gegevens betrekking 

hebben. 

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de vorm waarin en de wijze 

waarop de persoonsgegevens worden uitgewisseld. 

 Sectorale regelgeving  

De specifieke bepalingen binnen de CLB-regelgeving voor de gegevensuitwisseling met 

de actoren binnen Integrale Jeugdhulpverlening zijn terug te vinden in artikel 9 van het 

Besluit betreffende het multidisciplinair dossier22:  

Art. 9 

Het centrum en de CLB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling 

gegevens uit het multidisciplinaire dossier bezorgen aan de volgende derden: 

                                                 
18 De sectorale CLB-regelgeving werd recent aangepast aan dit ‘gedeeld beroepsgeheim’. Voorheen was de 

CLB-regelgeving iets strikter dan de IJH-regelgeving en was er steeds een schriftelijke toestemming nodig 

alvorens informatie kon uitgewisseld worden met partners binnen IJH (dit werd concreet gewijzigd naar een 

‘indien mogelijk’ toestemming).  
19 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens. 
20 Voor een uitgebreide uiteenzetting van deze bepalingen verwijzen we u naar het CAJO-dossier 

‘Privacywetgeving’  
21 Decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. 
22 Besluit van 8 juni 2001 betreffende het multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingbegeleiding.  

http://vclb.bmgroup.be/index.php?ID=30007
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1° het betrokken schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun 

taak naar behoren te kunnen vervullen; 

[1°/1 de actoren, vermeld in artikel 72 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de 

integrale jeugdhulp, als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

a) de gegevensuitwisseling heeft alleen betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn 

voor de jeugdhulp; 

b) er wordt zo veel mogelijk geprobeerd om de instemming met de gegevensuitwisseling 

te verkrijgen van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben;] 

2° anderen, om een verplichting na te komen die opgelegd wordt door of krachtens een 

wet, een decreet of een ordonnantie, of op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke 

toestemming van: 

a) de bekwame minder- of meerderjarige leerling; 

b) de ouders of in voorkomend geval de opvoedingsverantwoordelijken, in eigen naam of 

namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling. De overdracht van 

gegevens uit het multidisciplinaire dossier, vermeld in het eerste lid, vindt plaats onder 

de verantwoordelijkheid van de directeur en de beroepsbeoefenaar van het centrum. 

 

4.2.3. CLB-praktijk  

 

Binnen de CLB-sector wordt een onderscheid gemaakt in het soort ‘derden’ waarmee 

informatie wordt uitgewisseld; enerzijds is er de informatie-uitwisseling met de 

actoren binnen Integrale Jeugdhulp, anderzijds is er de informatie-uitwisseling met 

alle andere personen/actoren: 

1) Informatie-uitwisseling met de actoren binnen Integrale Jeugdhulp  

(= de toegangspoort, een gemandateerde voorzieningen, de sociale dienst 

gerechtelijke jeugdhulp, jeugdhulpaanbieders en de andere personen en 

voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden) 

=> Informatie-uitwisseling tussen het CLB en een actor binnen IJH is mogelijk   

wanneer aan volgende drie voorwaarden voldaan is:     

      - de informatie-uitwisseling gebeurt in het belang van de leerling,  

      - de gegevens zijn noodzakelijk voor de jeugdhulp,  

      - er wordt zoveel mogelijk getracht om de instemming te verkrijgen van 

        de persoon op wie de gegevens betrekking hebben.  

Opmerkingen: 

- Toestemming ‘indien mogelijk’  

Merk op dat hier sprake is van een ‘zoveel mogelijk trachten om de instemming te 

verkrijgen'. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon over wie de gegevens gaan in 

principe toestemming moet geven over de informatie-uitwisseling of dat er 

ingeschat wordt dat die toestemming in de toekomst zal kunnen verkregen 

worden (vb. er is een dringende vraag naar informatie vanuit het CGG, de leerling 

is niet bereikbaar maar gaf in het verleden aan dat informatie mag bezorgd 

worden aan andere hulpverleners) 23. De leerling en/of de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken dienen zodoende steeds bevraagd te 

worden over de informatie-uitwisseling en dienen in principe toestemming te 

geven over de uitwisseling van gegevens die over hen gaan. Indien de 

betrokkene(n) echter niet bereikt kunnen worden, maar de informatie is 

noodzakelijk, in het belang van de leerling en er wordt ingeschat dat deze 

toestemming gegeven zal worden van zodra de betrokkene(n) bereikbaar is, dan 

kan een informatie-uitwisseling ook plaatsvinden. In dat geval wordt de 

toestemming van de betrokkene(n) best nadien nog verkregen. Motiveer een 

dergelijke afwijking ook zo goed mogelijk in het dossier van de leerling (waarom 

werd de informatie toch uitgewisseld, ook al was de toestemming (nog) niet 

                                                 
23 Behalve in situaties van nood. Dan kan het voorkomen dat een toestemming niet verkregen kan worden (vb. 

omdat men zeer snel moet handelen). Men spreekt van een noodsituatie wanneer een persoon in hoge nood 

verkeert. De strafwet die tot geheimhouding verplicht, wordt dan ondergeschikt aan de verplichting een ander en 

belangrijker rechtsgoed (vb. iemand zijn leven of integriteit) te vrijwaren. Zie voor meer informatie het CAJO-

dossier ‘CLB en beroepsgeheim’. 
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verkregen).  Indien de betrokkene(n) expliciet geen toestemming geeft om 

informatie uit te wisselen, dan wordt aangeraden om geen informatie uit te 

wisselen, behalve in uitzonderlijke situaties in het belang van de leerling. 

- Wie geeft toestemming?  

Wanneer gesproken wordt over een ‘toestemming’, moet duidelijk zijn wie deze 

toestemming kan geven. Het gaat concreet over een toestemming van de persoon 

op wie de gegevens betrekking hebben; de bekwame leerling, de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken in eigen naam en/of de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken van de onbekwame leerling in zijn/haar 

naam. Binnen de CLB-regelgeving oefent de bekwame leerling zijn rechten 

zelfstandig uit. Enkel indien hij niet bekwaam geacht wordt, treden zijn ouders in 

zijn naam op24 en kunnen zij toestemming geven om in zijn naam informatie over 

hem uit te wisselen. Concreet zal de bekwame leerling dus zelf toestemming 

geven over de gegevens die gaan over hemzelf, zullen de ouders van de 

onbekwame leerling in naam van de onbekwame leerling toestemming geven 

(over de gegevens die gaan over de leerling) en zullen de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken in eigen naam toestemming geven over 

informatie die over henzelf gaat.  

- Belang leerling 

De informatie-uitwisseling moet in het belang van de leerling gebeuren. Het is de 

CLB-medewerker die dit belang zal moeten inschatten en bepalen of het - na de 

toestemming van de betrokkenen - overgaat tot de informatie-uitwisseling. Vaak 

is een beter alternatief dat de leerling of ouders de informatie zélf bezorgen aan 

de betrokken personen buiten IJH.    

2) Informatie-uitwisseling met alle anderen (zie punt 4.3) 

(= iedereen, behalve de leerling, de ouders, de opvoedingsverantwoordelijken als 

de ouders niet in beeld zijn, het schoolpersoneel, de procureur des Konings bij 

vermoeden kindermishandeling, de rechter, de gemandateerde voorzieningen en 

de actoren binnen IJH) 

=> Informatie-uitwisseling met alle anderen dient wél nog steeds te gebeuren 

met een schriftelijke toestemming van de bekwame leerling, de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken van de onbekwame leerling of de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken in eigen naam (zie hierna). 

 

4.2.4. Specifieke bepalingen 

De algemene principes van het hierboven vermeld gedeeld beroepsgeheim, waardoor 

informatie kan uitgewisseld worden tussen de CLB-medewerker en een actor binnen IJH, 

worden bij sommige actoren aangevuld met specifiek bepalingen.  

We lijsten hieronder deze specifieke aanvullingen per actor op.  

 

 Toegangspoort 

De informatie die bezorgd wordt aan de toegangspoort via een A-document is 

steeds informatie waarvoor de betrokken personen (leerling, ouders, 

opvoedingsverantwoordelijken) toestemming hebben gegeven om deze gegevens 

te noteren op het A-document en uit te wisselen met ‘de toegangspoort’ (= het is 

dus een ‘verwijsdocument’).  

Bij de betrokken personen moet dus steeds een toestemming verkregen worden 

om de noodzakelijke en relevante informatie uit het dossier op het A-document te 

vermelden. Daarbij dient aan de betrokkenen geduid te worden dat dit impliceert 

dat deze gegevens toegankelijk zijn voor de andere betrokkenen (leerling, 

ouders, opvoedingsverantwoordelijken) en voor de toegangspoort.  

                                                 
24 Of de opvoedingsverantwoordelijken wanneer de ouders niet in beeld zijn. Zie CAJO-artikel 

‘Opvoedingsverantwoordelijken’ op het VCLB-intranet – AZ-woordenlijst ‘Opvoedingsverantwoordelijken’ 

over de algemene principes omtrent de opvoedingsverantwoordelijken.  
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De gegevens waarvoor de CLB’er geen toestemming tot overdracht verkrijgt, 

kunnen niet op het A-document vermeld worden.  

Na het verkrijgen van de toestemmingen van de verschillende betrokkenen, wordt 

alle informatie op het A-document vermeld en wordt een algemene toestemming 

gevraagd om dit ‘totaaldocument’ te verzenden naar de toegangspoort. 

 Gemandateerde voorziening 

De informatie-uitwisseling met de gemandateerde voorziening in de gevallen 

waarbij de CLB-medewerker verontrust is met vermoeden tot maatschappelijke 

noodzaak of in het geval de gemandateerde voorziening een onderzoek voert naar 

maatschappelijke noodzaak, kan gebeuren zonder toestemming van de 

betrokkenen. Dit is een specifieke mogelijkheid tot uitwisselen van gegevens met 

de gemandateerde voorziening. Deze wordt toegelicht in punt 4.5.  

 Sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp 

Een (beperkte) informatie-uitwisseling op schriftelijke vraag van de sociale dienst 

kan gebeuren zonder toestemming van de betrokkenen. Het CLB kan concreet, als 

antwoord op een schriftelijke vraag van de sociale dienst, informatie geven over 

het feit of hulpverlening in het kader van een verontrusting opgestart, lopende of 

beëindigd is. De betrokkenen moeten hiervoor geen instemming geven. Meer 

toelichting over deze specifieke mogelijkheid lees je in punt 4.4.       

 

4.2.5. Hulpverleners binnen IJH met dubbel mandaat 

 Wat?  

Sommige hulpverleners binnen IJH hebben een dubbel mandaat: enerzijds 

hebben ze de opdracht hulp te verlenen en anderzijds hebben ze de opdracht om 

bepaalde informatie aan hun opdrachtgevers door te geven. Deze twee 

opdrachten staan in een spanningsveld. De oorzaak van dit spanningsveld ligt bij 

het verschil tussen het beroepsgeheim en het ambtsgeheim:  

- Hulpverleners die noodzakelijke bewaarders van geheimen zijn, hebben 

beroepsgeheim; ze ontvangen de geheimen ten persoonlijke titel en 

hebben zwijgrecht ten aanzien van hun overste, de overheid en derden. 

- Personen die bij de uitoefening van hun ambt of functie de verplichting 

hebben geen gegevens vrij te geven aan anderen (discretieverplichting) 

behalve aan diegenen die gerechtigd zijn er kennis van te nemen (vb. 

overste, overheid …), hebben ambtsgeheim.  

Hulpverleners met een dubbel mandaat kunnen echter, afhankelijk van de 

opdracht die ze op dat moment uitoefenen, op het ene moment beroepsgeheim 

en op het andere moment ambtsgeheim hebben. Dit geeft hen een zogenaamd 

‘dubbel mandaat’: 

- Als ze optreden als hulpverlener zijn ze vertrouwenspersoon en hebben 

ze beroepsgeheim (vb. als ze belast zijn met de uitvoering van een 

maatregel waartoe de jeugdrechtbank heeft beslist). 

- In de uitvoering van hun onderzoeksopdrachten en het algemeen 

toezicht op de uitvoering van door de rechter opgelegde maatregelen zijn 

ze niet belast met een vertrouwensopdracht, maar moeten zij rapporteren 

aan jeugdrechter en/of parketmagistraten. 

- In de uitvoering van hun rapportageopdracht in het kader van een 

adviserende of toezichthoudende functie, geldt hun beroepsgeheim niet ten 

aan zien van hun opdrachtgever; het beroepsgeheim blijft wel gelden t.a.v. 

derden. 

 Wie? 

Bijvoorbeeld: 

- Consulenten van de Sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp 
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- Consulenten van de Bijzondere Jeugdzorg 

 Informatie-uitwisseling? 

Er is geen specifieke regelgeving van toepassing met betrekking tot de 

uitwisseling van gegevens met hulpverleners binnen IJH met een dubbel  

mandaat. Dit impliceert dat de principes van het uitwisselen van gegevens met 

een actor binnen IJH (cfr. 4.2.2 en 4.2.3) van toepassing zijn. Informatie-

uitwisseling kan dus voor zover: 

- de informatie-uitwisseling in het belang van de leerling gebeurt,  

- de gegevens noodzakelijk zijn voor de jeugdhulp  

- én er zoveel mogelijk getracht wordt om de instemming te verkrijgen van 

de persoon op wie de gegevens betrekking hebben.  

De CLB-medewerker zal concreet, naast het verkrijgen van de toestemming en 

het inschatten of de gegevens noodzakelijk zijn voor de jeugdhulp, ook het belang 

van de informatie-uitwisseling met de persoon met het dubbel mandaat moeten 

inschatten. Een CLB-medewerker die leerlingengegevens doorgeeft aan een 

hulpverlener met een dubbel mandaat, heeft echter niet in de hand welke 

informatie eventueel zal gebruikt worden in het kader van een onderzoeks- of 

toezichtopdracht. Het is dan ook vaak moeilijk het belang van de informatie-

uitwisseling voor de leerling in te schatten. Dit zorgt ervoor dat het uitwisselen 

van gegevens met personen met een dubbel mandaat zeer voorzichtig en zo 

beperkt mogelijk moet gebeuren. Vaak is een beter alternatief dat de leerling of 

ouders de informatie zélf bezorgen aan de betrokken personen met dubbel 

mandaat.  

Bij een dergelijke uitwisseling is het belangrijk dat de ouders/leerling/ 

opvoedingsverantwoordelijken op de hoogte zijn van de gevolgen van het 

uitwisselen van de gegevens aan een persoon met dubbel mandaat. De CLB-

medewerker heeft zodoende een sterke informatierol in een dergelijke situatie. 

 

4.2.6. Aanbevelingen Ethische Commissie 

Bij de gegevensuitwisseling binnen een netwerk van hulpverleners is het belangrijk te 

weten wie tot welke organisatie (vb. sector binnen Integrale Jeugdhulp) behoort en 

welke informatie-uitwisseling er vervolgens mogelijk is. De CLB-medewerker heeft 

daarnaast niet steeds in de hand met wie de hulpverlener binnen IJH de gedeelde 

leerlingengegevens nog zal delen. Dit alles maakt dat er duidelijke afspraken gemaakt 

moeten worden over het delen van informatie binnen IJH.  

De Ethische Commissie formuleert hieromtrent enkele aanbevelingen. We vertalen ze 

naar de CLB-praktijk:  

- Spring niet te soepel om met het gedeeld beroepsgeheim binnen netwerken van 

hulpverleners. 

- Overleg zoveel mogelijk met de leerling welke informatie gedeeld mag worden met 

de externe hulpverleners of deel de leerlingengegevens enkel mee in aanwezigheid 

van de leerling. 

- Maak duidelijke afspraken omtrent de precieze afbakening van het 

hulpverleningstraject met de externe hulpverleners.  

- Werk op centrumniveau een algemene visie en een beleid uit over het uitwisselen van 

leerlingengegevens met de belangrijkste externe partners in de hulpverlening, in 

overleg met alle betrokkenen.   

- Veranker de afspraken over het al dan niet delen van informatie in de 

samenwerkingsverbanden met de externe hulpverleners. Dit biedt garanties voor de 

leerling en duidelijkheid voor de CLB-medewerkers en derden.    

- Communiceer deze afspraken naar de leerling en de externe hulpverleners toe. 
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Er wordt door de Ethische Commissie echter geen pleidooi gevoerd voor verstikkende 

wetgevende initiatieven. Er wordt daarentegen geopteerd voor het inbedden van 

bovenvermelde aanbevelingen in het bestaande kwaliteitssysteem van de centra door 

het expliciteren van leefregels, afspraken rond privacy en zorgvuldigheid, deontologische 

code … . 

Ten aanzien van het gedeeld beroepsgeheim moeten ten slotte 2 vuistregels in 

gedachten gehouden worden: 

- Als uitgangspunt moet altijd gelden dat de betrokken leerling recht heeft op 

geheimhouding van hetgeen hij in vertrouwen heeft meegedeeld.  

- De CLB-medewerker moet zich geregeld de vraag durven stellen waarom hij beter 

geplaatst zou zijn om bepaalde informatie over te maken aan een andere dienst of 

voorziening dan de leerling zelf. 

 

4.3. INFORMATIE-UITWISSELING MET ACTOREN BUITEN IJH 

Naast de samenwerking met de actoren binnen IJH, zal er in de CLB-praktijk ook soms 

samenwerking plaatsvinden met actoren buiten IJH. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een 

overleg met een huisarts, een samenkomst met een zelfstandig psycholoog, een overleg 

met een logopedist op school,… . Bij een dergelijke samenwerking dienen soms bepaalde 

gegevens uitgewisseld te worden. Deze uitwisseling kan echter niet gebeuren op basis 

van bovenvermelde regelgeving inzake het gedeeld beroepsgeheim, aangezien deze 

actoren zich niet binnen de Integrale Jeugdhulpverlening bevinden. Een uitwisseling met 

deze actoren wordt binnen de CLB-regelgeving dan ook beschouwd als een uitwisseling 

met ‘anderen’. 

We gaan hierna in op de wettelijke bepalingen ter zake en de gevolgen voor de CLB-

praktijk.  

 

4.3.1. Wettelijke bepalingen informatie-uitwisseling 

De uitwisseling van leerlingengegevens met actoren buiten IJH zijn onderhevig aan de 

wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de gegevensuitwisseling met ‘anderen’. 

We bespreken ze hierna.  

 Wet Verwerking Persoonsgegevens25 

De overkoepelende bepalingen uit de Wet tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens26 zijn van toepassing 

op het uitwisselen van persoonsgegevens met actoren buiten IJH. 

 Sectorale regelgeving  

Binnen de CLB-regelgeving valt de gegevensuitwisseling met actoren buiten IJH onder 

punt 2° van artikel 9 van het Besluit betreffende het multidisciplinair dossier en de 

betrokken omzendbrief.  

Besluit betreffende het multidisciplinair dossier 

Art. 9. 

[Met behoud van de toepassing van de bepalingen van het decreet van 12 juli 2013 

betreffende de integrale jeugdhulp, mogen het centrum en de CLB-medewerkers alleen 

in het belang van de leerling gegevens uit het multidisciplinaire dossier bezorgen aan de 

volgende derden:]³ 

1° het betrokken schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun 

taak naar behoren te kunnen vervullen; 

                                                 
25 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens. 
26 Voor een uitgebreide uiteenzetting van deze bepalingen verwijzen we u naar het CAJO-dossier 

‘Privacywetgeving’  

http://vclb.bmgroup.be/index.php?ID=30007
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2° anderen, om een verplichting na te komen die opgelegd wordt door of krachtens een 

wet, een decreet of een ordonnantie, of op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke 

toestemming van: 

a) de bekwame minder- of meerderjarige leerling; 

b) [de ouders of in voorkomend geval de opvoedingsverantwoordelijken]¹, in eigen naam 

of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling. 

De overdracht van gegevens uit het multidisciplinaire dossier, vermeld in het eerste lid, 

vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de directeur en de beroepsbeoefenaar 

van het centrum. 

 

4.3.2. CLB-praktijk 

 

Binnen de CLB-sector wordt een onderscheid gemaakt in het soort ‘derden’ waarmee 

informatie wordt uitgewisseld. De informatie-uitwisseling met actoren binnen IJH 

moet gebeuren volgens de principes van het gedeeld beroepsgeheim, de informatie-

uitwisseling met actoren buiten IJH moet gebeuren met schriftelijke toestemming 

én in het belang van de leerling. 

Hieronder wat meer toelichting over de belangrijkste principes van deze informatie-

uitwisseling:   

1) Informatie-uitwisseling met ‘anderen’  

De informatie-uitwisseling met schriftelijke toestemming geldt bij een vraag van 

‘anderen’. Dit is iedereen, behalve de leerling, de ouders, de 

opvoedingsverantwoordelijken als de ouders niet in beeld zijn, het 

schoolpersoneel, de actoren binnen IJH (= gedeeld beroepsgeheim), de procureur 

des Konings bij vermoeden kindermishandeling of op zijn schriftelijke vraag, de 

rechter en de gemandateerde voorzieningen). 

Bvb. huisarts, OCMW-medewerker, zelfstandig logopedist, stiefvader als de 

ouders in beeld zijn, zelfstandig psycholoog, …  

2) Schriftelijke toestemming  

De informatie-uitwisseling met de ‘anderen’ dient te gebeuren met een 

schriftelijke toestemming van de bekwame leerling, de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken van de onbekwame leerling of de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken in eigen naam27. Deze toestemming moet 

schriftelijk gebeuren. Dat is echter niet altijd evident in de praktijk. Indien de 

betrokkenen hun toestemming niet schriftelijk kunnen geven, maar wel 

mondeling aan de CLB-medewerker geven, dan dient deze mondelinge 

toestemming ten minste schriftelijk genoteerd te worden in het dossier van de 

leerling. 

3) Belang leerling? 

De informatie-uitwisseling moet in het belang van de leerling gebeuren. Het is de 

CLB-medewerker die dit belang zal moeten inschatten en zal moeten bepalen of 

hij/zij - na de toestemming van de betrokkenen - overgaat tot de informatie-

uitwisseling. Vaak is een beter alternatief dat de leerling of ouders de informatie 

zélf bezorgen aan de ‘anderen’.   

 

4.3.3. Hulpverleners buiten IJH met dubbel mandaat 

 Wat?  

Sommige hulpverleners buiten IJH kunnen een dubbel mandaat hebben: enerzijds 

hebben ze de opdracht hulp te verlenen en anderzijds hebben ze de opdracht om 

bepaalde informatie aan hun opdrachtgevers door te geven. Deze twee 

                                                 
27 Behalve in situaties van nood. Men spreekt van een noodsituatie wanneer een persoon in hoge nood verkeert. 

De strafwet die tot geheimhouding verplicht, wordt dan ondergeschikt aan de verplichting een ander en 

belangrijker rechtsgoed (vb. iemand zijn leven of integriteit) te vrijwaren. Zie voor meer informatie het CAJO-

dossier ‘CLB en beroepsgeheim’. 
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opdrachten staan in een spanningsveld. Voor meer informatie hieromtrent, zie 

4.2.4. 

 Wie? 

Bijvoorbeeld:  

- maatschappelijke assistenten van de dienst slachtofferonthaal 

(justitiehuizen) 

- psychosociale teams van de gevangenissen 

- straathoekwerkers, drugspreventiewerkers in de dienst van 

gemeente/provincie 

- maatschappelijke werkers van het OCMW 

 Informatie-uitwisseling? 

De uitwisseling van gegevens met actoren buiten IJH met een dubbel mandaat 

gebeurt op dezelfde manier als bij actoren buiten IJH zonder dubbel mandaat. 

Informatie-uitwisseling kan dus enkel gebeuren met schriftelijke toestemming 

én in het belang van de leerling. 

Een CLB-medewerker die leerlingengegevens doorgeeft aan een hulpverlener met 

een dubbel mandaat, heeft echter niet steeds in de hand welke informatie 

eventueel zal gebruikt worden in het kader van een onderzoeks- of 

toezichtopdracht. Dit zorgt ervoor dat het uitwisselen van gegevens met personen 

met een dubbel mandaat zeer voorzichtig en zo beperkt mogelijk moet 

gebeuren. Vaak is een beter alternatief dat de leerling of ouders de informatie 

zélf bezorgen aan de betrokken personen met dubbel mandaat. 

Het is daarbij ook belangrijk dat de ouders/leerling/opvoedingsverant  b 

woordelijken op de hoogte zijn van de gevolgen van het uitwisselen van de 

gegevens aan een persoon met dubbel mandaat. De CLB-medewerker heeft 

zodoende een sterke informatierol in een dergelijke situatie. 

 

4.3.4. Aanbevelingen Ethische Commissie 

Net zoals bij de gegevensuitwisseling met actoren binnen IJH, is het ook bij informatie-

uitwisseling buiten IJH van belang om goede afspraken te maken en enkele 

basisprincipes voorop te stellen.  

Deze basisprincipes zijn terug te vinden onder punt 4.2.5. 

 

4.4. INFORMATIE-UITWISSELING MET SOCIALE DIENST GERECHTELIJKE 

JEUGDHULP 

De sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp is in dit dossier reeds enkele keren vermeld. De 

CLB-medewerker kan namelijk in contact komen met een sociale dienst gerechtelijke 

jeugdhulp (SDJ) wanneer een jeugdrechter betrokken is bij een leerling die het CLB 

begeleidt. Wanneer in dat geval informatie-uitwisseling aan de orde is, zijn enkele 

specifieke bepalingen van toepassing. 

We gaan hierna kort in op de opdracht van een SDJ en bespreken vervolgens de 

wettelijke bepalingen van toepassing op informatie-uitwisseling tussen het CLB en de 

SDJ.  

4.4.1 Sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp 

De opdracht van de SDJ ligt binnen de gerechtelijke jeugdhulpverlening. Dit is 

jeugdhulpverlening die door een jeugdrechter wordt opgelegd. De rechter bepaalt hierbij 

welke hulpverlening aangewezen is en hoe lang deze zal duren. De rechter wordt daarin 

bijgestaan door de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp (SDJ). De SDJ is zodoende 
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niet rechtstreeks toegankelijk maar wordt betrokken via een gerechtelijk parcours. Het 

zijn het parket en de jeugdrechter die een dossier voor onderzoek en opvolging kunnen 

toevertrouwen aan de SDJ. 

Concreet zal de jeugdrechter de SDJ de opdracht geven om een maatschappelijk 

onderzoek te voeren. Deze opdracht zal dan uitgevoerd worden door een consulent. Aan 

elk dossier wordt een dergelijke consulent toegewezen. De SDJ bestaat uit een team van 

consulenten onder leiding van een teamverantwoordelijke. Belangrijke beslissingen in 

een dossier worden voorgelegd aan en besproken met het gehele team. Die gedeelde 

besluitvorming zorgt ervoor dat de hulpverlening die een jongere krijgt, niet afhangt van 

de mening van één persoon. 

Na grondig onderzoek zal de SDJ aan de jeugdrechter advies geven over het meest 

wenselijke traject binnen de jeugdhulp. Vervolgens legt de jeugdrechter een 

(jeugdhulp)maatregel op. Daarna zorgt de SDJ er mee voor dat de maatregel wordt 

uitgevoerd. Vanuit deze tweeledige opdracht heeft een consulent van de sociale dienst 

gerechtelijke jeugdhulp een dubbel mandaat (zie punt 4.2.4). 

4.4.2 Wettelijke bepalingen informatie-uitwisseling 

We bespreken hierna de regelgeving die van toepassing is op de gegevensuitwisseling 

tussen het CLB en de SDJ.  

 Wet Verwerking Persoongegevens28 

De overkoepelende bepalingen uit de Wet tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens29 zijn van toepassing 

op het uitwisselen van persoonsgegevens met de SDJ. 

 Decreet Integrale Jeugdhulp30 

Het Decreet Integrale Jeugdhulp beschrijft in artikel 74 in de eerste plaats de algemene 

regel voor het uitwisselen van informatie tussen sectoren uit de integrale jeugdhulp 

gegeven, waarvan de SDJ één welbepaalde actor is: 

Artikel 74.  

De actoren, vermeld in artikel 72, wisselen onder elkaar persoonsgegevens uit met het 

oog op de uitvoering van de bevoegdheden en taken, geregeld bij of krachtens dit 

decreet. 

Met behoud van de toepassing van de verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit 

de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens of uit de regelgeving van de sectoren, 

is de gegevensuitwisseling onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

1° de gegevensuitwisseling heeft alleen betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn 

voor de jeugdhulpverlening; 

2° de gegevens worden alleen uitgewisseld in het belang van de personen tot wie de 

jeugdhulpverlening zich richt; 

3° de actoren, vermeld in artikel 72, proberen, zo veel mogelijk, de instemming met de 

gegevensuitwisseling te verkrijgen van de persoon op wie de gegevens betrekking 

hebben. 

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de vorm waarin en de wijze 

waarop de persoonsgegevens worden uitgewisseld. 

                                                 
28 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens. 
29 Voor een uitgebreide uiteenzetting van deze bepalingen verwijzen we u naar het CAJO-dossier 

‘Privacywetgeving’  
30 Decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. 

http://vclb.bmgroup.be/index.php?ID=30007
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Het Decreet Integrale Jeugdhulp bevat daarnaast een specifieke regel van toepassing op 

de informatie-uitwisseling tussen hulpverleners en SDJ. Dit is terug te vinden in artikel 

75/1:  

Artikel 75/1 

Behalve in de gevallen die bij of krachtens dit decreet zijn bepaald, is elke vorm van 

gegevensoverdracht verboden tussen enerzijds de jeugdhulpaanbieders, andere dan 

gemandateerde voorzieningen, en anderzijds de magistraten, belast met jeugdzaken en 

de sociale diensten.  

Het verbod, vermeld in het eerste lid, geldt niet als de betrokken minderjarige die 

minstens twaalf jaar is of die, als hij jonger is, tot een redelijke beoordeling van zijn 

belangen in staat is, en zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken op een 

geïnformeerde en schriftelijke wijze instemmen met de overdracht van gegevens.  

Het verbod geldt evenmin voor de basisgegevens met betrekking tot:  

1° de identificatie van de betrokken partijen;  

2° het feit of er jeugdhulpverlening ten aanzien van de minderjarige en, in voorkomend 

geval, aan zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken is aangevat, wordt verder gezet 

of is beëindigd.  

De gegevensuitwisseling, vermeld in het tweede lid, kan enkel plaatsvinden op een 

schriftelijke vraag van magistraten belast met jeugdzaken of van de sociale diensten met 

het oog op het bieden van de gepaste jeugdhulpverlening aan de minderjarige, aan zijn 

ouders of opvoedingsverantwoordelijken. 

 Sectorale regelgeving  

De specifieke bepalingen binnen de CLB-regelgeving voor de gegevensuitwisseling met 

actoren binnen IJH (o.a. SDJ)  zijn terug te vinden in artikel 9 van het Besluit 

betreffende het multidisciplinair dossier31:  

Art. 9 

Het centrum en de CLB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling 

gegevens uit het multidisciplinaire dossier bezorgen aan de volgende derden : 

1° het betrokken schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun 

taak naar behoren te kunnen vervullen; 

[1°/1 de actoren, vermeld in artikel 72 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de 

integrale jeugdhulp, als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

a) de gegevensuitwisseling heeft alleen betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn 

voor de jeugdhulp; 

b) er wordt zo veel mogelijk geprobeerd om de instemming met de gegevensuitwisseling 

te verkrijgen van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben;] 

2° anderen, om een verplichting na te komen die opgelegd wordt door of krachtens een 

wet, een decreet of een ordonnantie, of op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke 

toestemming van : 

a) de bekwame minder- of meerderjarige leerling; 

b) [de ouders of in voorkomend geval de opvoedingsverantwoordelijken]¹, in eigen naam 

of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling. De overdracht van 

gegevens uit het multidisciplinaire dossier, vermeld in het eerste lid, vindt plaats onder 

de verantwoordelijkheid van de directeur en de beroepsbeoefenaar van het centrum. 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Besluit van 8 juni 2001  

betreffende het multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingbegeleiding.  
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4.4.3 CLB-praktijk 

 

Een informatie-uitwisseling met de SDJ is op 2 manieren32 mogelijk: 

- Op basis van het gedeeld beroepsgeheim 

 Een informatie-uitwisseling met SDJ is mogelijk op basis van het gedeeld 

beroepsgeheim van toepassing binnen IJH. Dezelfde principes als bij een 

uitwisseling met andere actoren binnen IJH zijn hier zodoende van toepassing. 

Concreet is informatie-uitwisseling tussen het CLB en SDJ mogelijk voor zover: 

     - de informatie-uitwisseling in het belang van de leerling gebeurt,  

- de gegevens  noodzakelijk zijn voor de jeugdhulp  

- én er zoveel mogelijk getracht wordt om de instemming te verkrijgen van de        

persoon op wie de gegevens betrekking hebben.   

     De basisprincipes hieromtrent zijn terug te vinden onder punt 4.2.  

     Toestemming ‘indien mogelijk’  

Er is hier sprake is van een ‘zoveel mogelijk trachten om de instemming te 

verkrijgen'. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon over wie de gegevens gaan in 

principe toestemming moeten geven over de informatie-uitwisseling of dat er 

ingeschat wordt dat die toestemming in de toekomst zal kunnen verkregen 

worden (vb. leerling is niet bereikbaar, maar gaf in het verleden toestemming 

voor overdracht van gegevens naar gemandateerde voorzieningen)33. De 

betrokkenen dienen zodoende steeds bevraagd te worden over de informatie-

uitwisseling en dienen in principe hun toestemming te geven. Indien de 

betrokkenen niet bereikt kunnen worden, maar de informatie is noodzakelijk, in 

het belang van de leerling en er wordt ingeschat dat deze toestemming gegeven 

zal worden van zodra de betrokkene bereikbaar is, dan kan een informatie-

uitwisseling ook plaatsvinden. Deze toestemming wordt dan nadien wel nog best 

verkregen van deze betrokkene. Motiveer een dergelijke afwijking ook zo goed 

mogelijk in het dossier van de leerling (waarom werd de informatie toch 

uitgewisseld, ook al was de toestemming (nog) niet verkregen). Indien de 

betrokkenen expliciet geen toestemming geven om informatie uit te wisselen, dan 

wordt aangeraden om geen informatie uit te wisselen, behalve in uitzonderlijke 

situaties in het belang van de leerling. Een informatie-uitwisseling van 

basisinformatie met de SDJ kan dan wel nog zonder toestemming, op schriftelijke 

vraag van de SDJ (zie hierna). 

     Dubbel mandaat  

Aangezien de consulenten van de SDJ een dubbel mandaat hebben, zijn de 

principes ten aanzien van actoren binnen IJH met een dubbel mandaat ook hier 

van toepassing (zie ook punt 4.2.4.):  

     - Het belang van de leerling dient zorgvuldig ingeschat te worden. Het is echter 

niet evident om dit belang in te schatten. Vaak is er te weinig informatie om te 

weten welke stappen ondernomen zullen worden. Dit zorgt er dan ook voor dat 

het uitwisselen van gegevens zeer voorzichtig en zo beperkt mogelijk moet 

gebeuren. Vaak is een beter alternatief dat de leerling of ouders de informatie zélf 

bezorgen aan de SDJ. 

- Bij een dergelijke uitwisseling is het belangrijk dat de ouders/leerling/ 

opvoedingsverantwoordelijken op de hoogte zijn van de gevolgen van het 

                                                 
32 Behalve in situaties van nood. Men spreekt van een noodsituatie wanneer een persoon in hoge nood verkeert. 

De strafwet die tot geheimhouding verplicht, wordt dan ondergeschikt aan de verplichting een ander en 

belangrijker rechtsgoed (vb. iemand zijn leven of integriteit) te vrijwaren. Zie voor meer informatie het CAJO-

dossier ‘CLB en beroepsgeheim’. 
33 Behalve in situaties van nood. Dan kan het voorkomen dat een toestemming niet verkregen kan worden (vb. 

omdat men zeer snel moet handelen). Men spreekt van een noodsituatie wanneer een persoon in hoge nood 

verkeert. De strafwet die tot geheimhouding verplicht, wordt dan ondergeschikt aan de verplichting een ander en 

belangrijker rechtsgoed (vb. iemand zijn leven of integriteit) te vrijwaren. Zie voor meer informatie het CAJO-

dossier ‘CLB en beroepsgeheim’. 
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uitwisselen van de gegevens aan de SDJ. De CLB-medewerker heeft zodoende 

een sterke informatierol in een dergelijke situatie. 

- Basisinformatie op schriftelijke vraag van SDJ34 

 Het uitwisselen van basisinformatie, als antwoord op een schriftelijke vraag van 

de SDJ met het oog op het bieden van de gepaste jeugdhulpverlening, is mogelijk 

zonder toestemming van de leerling en ouders/opvoedingsverantwoordelijken. 

Wettelijke voorwaarden: 

- De vraag van de SDJ moet schriftelijk gesteld worden. 

- De informatie betreft basisinformatie over de identiteit van de betrokkenen en           

over het feit of er hulpverlening opgestart, lopende of beëindigd is in het kader 

van een verontrusting. Zie punt 4.4.3. voor meer toelichting hierover. 

Schriftelijke toestemming 

Bij een schriftelijke vraag van de SDJ naar basisinformatie moet steeds in eerste 

instantie getracht worden om de toestemming van de leerling én de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken te verkrijgen. Indien er geen toestemming 

werd bekomen van leerling én ouders/opvoedingsverantwoordelijken, dan kan 

enkel de bovenvermelde basisinformatie aan SDJ bezorgd worden. Indien er wel 

een toestemming werd bekomen, dan kunnen alle relevante gegevens bezorgd 

worden waarvoor er toestemming tot uitwisseling is.   

Netoverstijgende afspraken model van informatie-uitwisseling 

Zie punt 4.4.3. voor de netoverstijgende afspraken ter zake.  

  Algemene conclusie CLB-praktijk: 

 De hierboven vermelde mogelijkheden overlappen elkaar deels. In de praktijk 

worden deze regels best als volgt geïnterpreteerd: 

 Mondelinge/telefonische vraag van SDJ 

Wanneer de SDJ een mondelinge/telefonische vraag naar informatie stelt aan het 

CLB, kan de CLB-medewerker alle noodzakelijke informatie die in het belang van de 

leerling is, bezorgen aan de SDJ indien er toestemming is van de persoon op wie de 

gegevens betrekking hebben (de bekwame leerling, de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken in eigen naam, de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken van de onbekwame leerling in zijn/haar naam, 

…) of indien die toestemming in de toekomst zal kunnen verkregen worden (vb. 

leerling is niet bereikbaar, maar de betrokken informatie werd eerder bezorgd aan 

de gemandateerde voorziening met toestemming van de leerling).  

De betrokkenen dienen zodoende steeds bevraagd te worden over de informatie-

uitwisseling: 

- Indien de betrokkenen toestemming geven, dan kan de noodzakelijke informatie in 

het belang van de leerling bezorgd worden.  

- Indien de betrokkenen niet bereikt kunnen worden, maar de informatie is 

noodzakelijk, in het belang van de leerling en er wordt ingeschat dat deze 

toestemming gegeven zal worden van zodra de betrokkenen bereikbaar zijn, dan kan 

een informatie-uitwisseling plaatsvinden. Motiveer een dergelijke afwijking zo goed 

mogelijk in het dossier van de leerling.  

- Indien de betrokkenen expliciet geen toestemming geven om informatie uit te 

wisselen, dan wordt aangeraden om geen informatie uit te wisselen, behalve in 

uitzonderlijke situaties in het belang van de leerling. Een informatie-uitwisseling van 

basisinformatie met de SDJ kan dan wel nog zonder toestemming, op schriftelijke 

vraag van de SDJ (zie hierna). 

                                                 
34 Belangrijk hierbij is dat de verantwoordelijkheid om in te schatten of gerechtelijke jeugdhulpverlening nodig 

is, bij SDJ blijft. De vraag aan het CLB “of er jeugdhulpverlening loopt”, is dus niet bedoeld om te peilen naar 

de mate van verontrusting, noch naar het feit of de verontrusting reeds gedetecteerd werd door het CLB en of 

men hierrond aan het werken is met de leerling. Wanneer het SDJ op de hoogte gebracht wordt van een 

(potentieel) verontrustende situatie, dan dient de SDJ autonoom in te schatten of er moet overgegaan worden 

naar gerechtelijke jeugdhulpverlening.  
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 Schriftelijke vraag van SDJ 

Wanneer de SDJ een schriftelijke vraag stelt aan het CLB, dan kan het CLB zonder 

toestemming van de leerling en de ouders een antwoord geven op de basisvragen 

(zie hierboven). Bij een schriftelijke vraag van de SDJ naar basisinformatie moet 

steeds in eerste instantie getracht worden om de toestemming van de leerling én de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken te verkrijgen:  

- Indien er geen toestemming werd bekomen van leerling én 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken, dan kan enkel de bovenvermelde 

basisinformatie aan SDJ bezorgd worden.  

- Indien er wel een toestemming werd bekomen, dan kunnen alle relevante 

gegevens bezorgd worden waarvoor er toestemming tot uitwisseling is.   

4.4.4 Netoverstijgende afspraken schriftelijke vraag SDJ 

Naar aanleiding van de publicatie van het hierboven vermelde artikel 75/1 in het IJH-

decreet35 inzake de schriftelijke vraag die de SDJ kan stellen aan het CLB, verspreidde 

het Departement Onderwijs op 18 oktober 2016 een communicatie met enkele richtlijnen 

inzake de informatie-uitwisseling met de SDJ. Bij deze richtlijnen werden vervolgens 

netoverstijgend enkele aandachtspunten opgesteld en verspreid. 

Hieronder is het ‘model van informatie-uitwisseling’ (verspreid door het Departement 

Onderwijs) terug te vinden. Dit model bevat enkele basisvragen die de SDJ kan stellen. 

Vervolgens vermelden we de netoverstijgende afspraken ten aanzien van dit model.   

 

 Model van informatie-uitwisseling  

Volgende vragen kunnen schriftelijk door de SDJ (en het parket) gesteld worden aan 

de hulpverlening:  

 

1. De cliënt is gekend in een context van verontrusting  

o ja  

o neen  

2. Is er hulpverlening lopende in een context van (mogelijke) verontrusting?  

o ja:  

- bij volgende dienst/deelwerking:  

- in welke fase bevindt het hulpverleningsproces zich:  

 er heeft een intakegesprek plaatsgevonden  

 de begeleiding loopt (actieve deelname vanwege betrokkenen)  

 de cliënt werd aangemeld met een M-document bij …  

 de cliënt werd aangemeld met een A-document bij …  

 andere : …  

o neen  

3. De begeleiding werd beëindigd  

o met doorverwijzing naar andere hulpverlening, concreet:  

o de cliënt werd aangemeld met een M-document bij …  

o de cliënt werd aangemeld met een A-document bij …  

o zonder doorverwijzing  

 

 Netoverstijgende afspraken  

Volgende netoverstijgende aandachtspunten werden vastgelegd ten aanzien van de 

gegevensuitwisseling met de SDJ (en het parket) en het bovenvermelde model van 

informatie-uitwisseling: 

 

 Als uitgangspunt blijft de toestemming van de cliënt de basis waarmee we 

werken binnen de vrijwillige hulpverlening.  

                                                 
35 Publicatie via het Mozaïkdecreet (= Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (B.S. 19 augustus 2016)) 

http://www.vclb-koepel.be/library/documents/18891_intersectoralecommunicatieartikel75_1decreetintegralejeugdhulp1.pdf
http://www.vclb-koepel.be/library/documents/18893_isc_richtlijnen_informatiedeling_parkethv_18102016.pdf
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Bij een vraag tot informatie van het parket /SDJ, raden we zodoende aan om 

steeds in eerste instantie de instemming van de cliënt trachten te verkrijgen36.  

 Als tweede uitgangspunt stellen we de transparantie naar leerling en ouders toe 

centraal. De vraag van het parket/SDJ dient zo open mogelijk met de cliënt 

besproken te worden en wordt in het leerlingendossier genoteerd37.  

 Om een zicht te krijgen op de concrete verontrusting waar het parket/SDJ vragen 

over heeft, raden we aan om steeds te vragen naar de context van de vraag van 

parket/SDJ. 

 Indien de vraag via de politie bij het CLB binnenkomt (vb. telefonisch, 

persoonlijk, via mail, …), moet dit steeds vergezeld zijn met een kantschrift van 

het parket (naar analogie met het bevelschrift van een (onderzoeks-)rechter bij 

inbeslagname). Het CLB kan dan schriftelijk de vragen beantwoorden en d.m.v. 

een gesloten omslag geadresseerd aan het parket de antwoorden terug aan de 

politie bezorgen. 

 Indien er geen geïnformeerde en schriftelijke toestemming is van de cliënt(en) 

raden we aan om het antwoord te beperken tot het beantwoorden van de vraag 

of de cliënt gekend is in een context van verontrusting, of er hulpverlening 

aangevat, verder gezet of beëindigd is, met eventueel de vermelding of er al dan 

niet een M-document is ingediend. Het is hierbij aan te raden om te vermelden op 

het document dat er geen verdere informatie kan gegeven worden omdat de 

toestemming van de cliënt ontbreekt.  

Het geven van bijkomende informatie is volgens ons enkel toegestaan indien 

hiervoor gegronde redenen zijn in het belang van de leerling (zoals de 

noodtoestand of een vermoeden van kindermishandeling (art. 458bis)).  

Opmerking:  Als er toestemming is van de cliënt om informatie door te geven aan 

parket/SDJ kunnen, in overleg met de cliënt, alle standaardvragen ingevuld 

worden.  

 Tot slot willen we benadrukken dat het artikel geen verplichting betreft voor 

hulpverleners om informatie te delen. Een inschatting door het team van het 

belang van de minderjarige ten aanzien van deze informatie-uitwisseling is hier 

steeds aangewezen.  

4.5. INFORMATIE-UITWISSELING MET GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN 

Wanneer een CLB-medewerker geconfronteerd wordt met verontrusting, kan hij beroep 

doen op twee gemandateerde voorzieningen.  

We gaan hierna in op wie deze gemandateerde voorzieningen zijn, wat verontrusting is 

en wanneer en hoe informatie-uitwisseling mogelijk is met deze gemandateerde 

voorzieningen.  

 

4.5.1. Gemandateerde voorziening 

Sinds het in voege treden van het Decreet Integrale Jeugdhulp (maart 2014) zijn er 

twee gemandateerde voorzieningen. Deze gemandateerde voorzieningen krijgen van de 

overheid het mandaat om onderzoek te voeren naar de ‘maatschappelijke noodzaak’ en 

bieden advies en ondersteuning aan hulpverleners. Ze zijn énkel toegankelijk voor 

jeugdhulpvoorzieningen die er zelf niet uit raken om een verontrustende situatie in te 

schatten en/of op te volgen en streven naar ‘vrijwillig aanvaarde’ hulp in een 

aanklampende context. Indien nodig kunnen zij dossiers overmaken aan het parket. We 

bespreken hierna kort hun opdracht.  

 Ondersteuningscentrum Jeugdhulp (OCJ) 

                                                 
36 Uitzondering: wanneer een vraag naar instemming van de cliënt een gevaarsituatie zou kunnen opleveren voor 

de leerling, dan kan hier uiteraard van afgeweken worden.  
37 Uitzondering: wanneer transparantie naar de cliënt een gevaarsituatie zou kunnen opleveren voor de leerling, 

dan kan hier uiteraard van afgeweken worden (en kan in het dossier ook gebruik gemaakt worden van de 

agogische exceptie). 
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o Het OCJ onderzoekt of het in verontrustende situaties noodzakelijk is om van 

overheidswege hulp op te starten of verder te zetten (= mandaat 

maatschappelijke noodzaak).  

o Het OCJ maakt dossiers over aan het parket wanneer de vrijwillige hulp vastloopt.  

o Jeugdhulpaanbieders kunnen ook terecht bij het OCJ met een consultvraag. Deze 

consultfunctie is erop gericht om te informeren over de werking van het OCJ, om 

de verontrusting helder te krijgen en om na te gaan welke stappen er nog gezet 

kunnen worden alvorens een aanmelding te doen. Het OCJ bespreekt de situatie 

met de hulpaanbieder en geeft advies over mogelijke verdere stappen. Het 

consult bevat geen formeel oordeel over maatschappelijke noodzaak maar kan 

wel adviseren om aan te melden bij een gemandateerde voorziening. De 

verantwoordelijkheid voor de opvolging van de cliënt en het al dan niet nemen 

van volgende stappen blijft steeds bij de betrokken hulpverlener die consult 

vraagt.  

Consultvragen kunnen anoniem gesteld worden en leiden enkel tot een 

aanmelding indien de consultvrager dit zélf beslist. De consultvrager is dus in alle 

gevallen ‘eigenaar’ van het gekregen advies. 

De werking van het OCJ is gedetailleerd omschreven in het 

document ‘Werkingsprocessen van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg’. 

 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 

o In elke Vlaamse provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 

een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) werkzaam. Dat is een 

aanspreekpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen. De 

meldingen kunnen komen van hulpverleners of van burgers die al dan niet 

verwezen zijn door het meldpunt 1712. 

o Naast zijn reguliere werking heeft het VK sinds het Decreet Integrale Jeugdhulp 

een bijkomende opdracht als gemandateerde voorziening. Wanneer hulpverleners 

stuiten op een gebrek aan medewerking van het gezin en wanneer daardoor de 

veiligheid van het betrokken kind (of kinderen) in het gedrang komt, kan een 

beroep gedaan worden op de procedure ‘maatschappelijke noodzaak’. 

Het VK treedt dan op als gemandateerde voorziening binnen de integrale 

jeugdzorg. Dat geeft het VK een opdracht in de inschatting van maatschappelijke 

noodzaak bij verontrusting. 

=> De gemandateerde voorzieningen zijn gerechtigd om gegevens te verzamelen 

zonder medeweten van de betrokkenen. Deze gegevens moeten wel noodzakelijk zijn om 

een verontrustende situatie te onderzoeken (en dus beperkt tot deze doelstelling) en de 

melding aan de betrokken minderjarige/ouders/opvoedingsverantwoordelijke moet zo 

snel mogelijk gedaan worden (en uiterlijk binnen een termijn van 30 werkdagen, behalve 

indien dit strijdig is met het belang van de minderjarige).  

 
4.5.2. Maatschappelijke noodzaak  

Enkel de gemandateerde voorzieningen hebben het mandaat om een verontrustende 

situatie als ‘maatschappelijke noodzaak’ te bestempelen. Een andere actor binnen IJH 

kan dit niet. De gemandateerde voorzieningen kunnen door dit mandaat hulp van 

overheidswege opstarten of verderzetten (‘mandaat maatschappelijke noodzaak’).  

De basis voor het inroepen van ‘maatschappelijk noodzakelijk geachte hulp’ is het 

aanvoelen van een situatie als zijnde een ‘verontrustende situatie’. 

 Verontrustende situatie 

Er is sprake van verontrustende situatie wanneer: 

 de ontwikkelingskansen van een minderjarige bedreigd worden (de provisie-, 

protectie- of participatierechten van de minderjarige worden geschonden) en/of 

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/verontrusting/werkingsprocessen_OCJ.pdf
http://www.kindermishandeling.be/
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 de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van een minderjarige of van één of 

meer gezinsleden worden aangetast. 

Van elke jeugdhulpaanbieder wordt verwacht dat hij kan omgaan met verontrustende 

situaties en deze kan detecteren. De ‘signaallijst verontrustende leefsituaties’ kan de 

CLB-medewerker helpen bij het inschatten van een situatie. Elke CLB-medewerker moet 

deze inschatting kunnen maken. Als er twijfel is, dan is het aan te raden om dit te 

bespreken met het team of om een consult bij de gemandateerde voorziening te vragen. 

Niet elke verontrustende situatie is een situatie van maatschappelijke noodzaak, maar 

moet wel opgevolgd worden door het CLB-team. Wanneer een verontrustende situatie 

niet opgelost geraakt en een tussenkomst van een gemandateerde voorziening is 

noodzakelijk (= vermoeden van maatschappelijke noodzaak), dan dient het CLB de casus 

aan te melden bij een gemandateerde voorziening.  

 Aanmelding bij gemandateerde voorziening 

Wanneer een CLB-medewerker een verontrustende situatie wenst aan te melden bij 

een gemandateerde voorziening, dient dit te gebeuren via een M-document.  

Een aanmelding is aangewezen in verontrustende situaties waarbij het CLB reeds al 

het mogelijke heeft geprobeerd binnen zijn verantwoordelijkheid en een handelen van 

een gemandateerde voorziening nodig acht om binnen de vrijwillige hulpverlening te 

kunnen blijven.  

Een aanmelding gebeurt steeds na een teamoverleg hieromtrent.  

 Onderzoek maatschappelijke noodzaak 

Een aanmelding resulteert in het voeren van een onderzoek inzake maatschappelijke 

noodzaak door de gemandateerde voorziening. Dit onderzoek moet uitmaken of en in 

welke mate hulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is.  

Als maatschappelijke noodzaak aan de orde is, wordt bekeken welke hulpverlening 

noodzakelijk en mogelijk is om de ontplooiingskansen van de minderjarige te 

waarborgen.  

Wanneer geen vrijwilligheid mogelijk is, wordt de situatie naar het parket 

doorverwezen.  

 Vrijwillige hulp mogelijk 

Wanneer het installeren van vrijwillige hulpverlening wel mogelijk lijkt, volgt de 

gemandateerde voorziening de cliënten verder op. Dit gebeurt door het middel van 

een interveniërend casemanagement. Binnen het interveniërend casemanagement 

neemt de gemandateerde voorziening de organisatie van de hulpverlening over. De 

hulp is dus noodzakelijk, zonder dat een expliciete hulpvraag aanwezig is. Het is 

noodzakelijk dat de gemandateerde voorziening continu aanklampend, bemiddelend 

en onderhandelend werkt om in een buitengerechtelijke context te blijven werken of 

om veiligheid te kunnen garanderen. 

 

4.5.3. Wettelijke bepalingen informatie-uitwisseling CLB - GV 

Volgende wettelijke bepalingen zijn van toepassing op de informatie-uitwisseling tussen 

de CLB-medewerker en de gemandateerde voorzieningen. 

 Wet Verwerking Persoonsgegevens38 

De overkoepelende bepalingen uit de Wet tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens39 zijn van toepassing 

op het uitwisselen van persoonsgegevens met de gemandateerde voorziening. 

 

                                                 
38 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens. 
39 Voor een uitgebreide uiteenzetting van deze bepalingen verwijzen we u naar het CAJO-dossier 

‘Privacywetgeving’  

http://www.signaallijst.be/
http://vclb.bmgroup.be/index.php?ID=30007
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 Decreet Integrale Jeugdhulp 

Het Decreet Integrale Jeugdhulp en bijhorende besluit, beschrijven nauwkeurig wanneer 

en onder welke voorwaarden informatie-uitwisseling met een gemandateerde voorziening 

mogelijk is.  

Artikel 32 

De jeugdhulp ondersteunt de individuele jeugdhulpaanbieders in het omgaan met 

verontrustende situaties. Als jeugdhulpaanbieders gemotiveerd inschatten dat ze zelf 

niet langer de ontwikkelingskansen of de integriteit van de minderjarige of van een of 

meer leden van het gezin waartoe de minderjarige behoort, kunnen vrijwaren, richten ze 

zich tot een gemandateerde voorziening als vermeld in afdeling 2, met behoud van de 

toepassing van artikel 458bis van het strafwetboek. 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor met behoud van de toepassing 

van afdeling 2. 

Artikel  76  

Het ondersteuningscentrum en de vertrouwenscentra kindermishandeling kunnen, 

met behoud van de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, in de 

gevallen, vermeld in artikel 34, 41 en 42, §1, tweede lid, 1° en 3°, zonder voorafgaande 

instemming van de betrokkene persoonsgegevens verwerken, inclusief gegevens als 

vermeld in artikel 6 en 7 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

In het kader van de opdracht, vermeld in het eerste lid, en in het belang van de 

minderjarige kunnen het ondersteuningscentrum en de vertrouwenscentra 

kindermishandeling de persoonsgegevens verwerken zonder dat de betrokken 

minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken 

daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. 

De gegevensverwerking en -uitwisseling, vermeld in het eerste en tweede lid: 

1° is noodzakelijk om een verontrustende situatie te onderzoeken; 

2° is beperkt tot die gegevens die moeten verwerkt of uitgewisseld worden om een 

verontrustende situatie te onderzoeken; 

3° wordt zo snel mogelijk meegedeeld aan de betrokken minderjarige, zijn ouders en, in 

voorkomend geval zijn opvoedingsverantwoordelijken, uiterlijk binnen een termijn van 

dertig werkdagen vanaf het moment dat de gegevens worden verkregen, tenzij dat 

strijdig is met het belang van de betrokken minderjarige. 

 

Iedereen die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep 

tot geheimhouding is verplicht, kan in de volgende gevallen aan een gemandateerde 

voorziening inlichtingen verstrekken zonder instemming van de betrokkene, als dat 

noodzakelijk kan worden geacht om een verontrustende situatie te onderzoeken: 

1° in geval van een verontrustende situatie met een vermoeden van maatschappelijke 

noodzaak tot jeugdhulpverlening; 

2° in het kader van een onderzoek door het ondersteuningscentrum en de 

vertrouwenscentra kindermishandeling als vermeld in artikel 34, 41 en 42, §1, tweede 

lid, 1° en 3°. 

 

 Besluit betreffende de Integrale Jeugdhulpverlening40 

Artikel 63 

Een aanmelding is ontvankelijk als ze de volgende gegevens bevat: 

1° de identificatiegegevens over de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, 

zijn opvoedingsverantwoordelijken; 

2° de identificatiegegevens van de aanmelder; 

3° de reden waarom de aanmelder de stap zet naar de gemandateerde voorziening; 

4° de bevestiging dat de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend geval, zijn 

opvoedingsverantwoordelijken zijn geïnformeerd, met uitzondering van de toepassing 

van artikel 76 van het decreet van 12 juli 2013; 

                                                 
40 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp (28/02/2014). 
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5° de bevestiging door het team van de jeugdhulpverlener dat er een vermoeden van 

maatschappelijke noodzaak is en een gedocumenteerde motivatie van het vermoeden 

van maatschappelijke noodzaak. 

Als aan de ontvankelijkheidsvereisten, vermeld in het eerste lid, is voldaan, start de 

gemandateerde voorziening het onderzoek, vermeld in artikel 34 van het decreet van 12 

juli 2013. 

 

4.5.4. CLB-praktijk 

In artikel 76 van het Decreet Integrale Jeugdhulp, is opgenomen dat – bij verontrusting 

met vermoeden tot maatschappelijke noodzaak – het beroepsgeheim mag doorbroken 

worden naar een gemandateerde voorziening (= ‘spreekrecht’). Ook wanneer de 

gemandateerde voorziening een onderzoek voert naar maatschappelijke noodzaak, kan 

het beroepsgeheim doorbroken worden.  

Een gegevensuitwisseling tussen CLB en een gemandateerde voorziening kan zodoende 

zonder toestemming van de betrokkenen, in het kader van verontrusting.  

Een CLB-medewerker kan concreet informatie bezorgen aan de gemandateerde 

voorziening zonder toestemming van de betrokkenen, in de volgende gevallen: 

• in het geval de CLB’er van oordeel is dat er een verontrustende situatie is met een 

vermoeden van maatschappelijke noodzaak tot jeugdhulpverlening; 

 in het geval de gemandateerde voorziening informatie vraagt aan het CLB in het 

kader van een onderzoek door een gemandateerde voorziening omtrent een 

verontrusting (na aanmelding door een hulpverlener of na kennisgeving door het 

parket, de minderjarige, zijn ouders/opvoedingsverantwoordelijken, de 

vertrouwenspersoon of een dienstverlener). 

Spreekrecht, geen spreekplicht 

Deze bepaling creëert een mogelijkheid tot informatie-uitwisseling. Het CLB is dus niet 

verplicht om in te gaan op de vraag van de gemandateerde voorziening om gegevens uit 

te wisselen, maar het is wel toegelaten.  

Wellicht zal het in de meeste gevallen aangewezen zijn om de relevante informatie in het 

kader van de vraag te delen met de gemandateerde voorziening. 

Informatieplicht 

De CLB-medewerker moet de betrokkenen wel op de hoogte brengen van de melding 

aan de gemandateerde voorziening. Behalve indien dit niet in het belang van de 

minderjarige is.  

Daarnaast moet hij deze aanmelding ook besproken hebben met zijn team.  

Consult 

Wanneer de CLB’er twijfelt welke stappen hij kan/wil zetten, kan hij steeds een consult 

aanvragen bij een gemandateerde voorziening. Op dat moment bespreekt hij de casus 

met de gemandateerde voorziening (dit kan anoniem en de principes van het 

beroepsgeheim spelen op dat moment dus niet). De cliënt moet ook niet geïnformeerd 

worden hierover (maar dit mag uiteraard wel).  

Concreet: M-document 

Wanneer een CLB-medewerker een M-document invult, heeft hij - voor het doorgeven 

van de gegevens op dat document - geen toestemming nodig van de betrokkenen. 

Dit M-document vult hij namelijk in omdat hij verontrust is, met een vermoeden van 

maatschappelijke noodzaak. De gegevens die hij meedeelt aan de gemandateerde 

voorziening, zijn deze gegevens waarvan hij inschat dat de gemandateerde voorziening 

ze nodig heeft om een onderzoek te verrichten naar de maatschappelijke noodzaak tot 

jeugdhulpverlening.  

De CLB-medewerker moet de betrokkenen op de hoogte brengen van de melding aan 

de gemandateerde voorziening. Behalve indien dit niet in het belang van de minderjarige 

is.  

(Deze principes gelden eveneens wanneer de gemandateerde voorziening zelf gegevens 

opvraagt aan het CLB in het kader van en onderzoek inzake verontrusting.) 
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Ter info: melding aan Procureur des Konings 

Naast de aanmelding van een verontrustende situatie bij een GV, kan de CLB’er ook nog 

steeds zelf een rechtstreekse melding doen aan de Procureur des Konings wanneer een 

minderjarige zijn fysieke of psychische integriteit is bedreigd (zie 4.5). Dit is het geval 

wanneer de CLB’er overtuigd is dat er een acuut gevaar is voor de fysieke of psychische 

integriteit van de minderjarige of andere mogelijke slachtoffers (= (vermoeden van) 

kindermishandeling). In het belang van de minderjarige en andere personen wordt dan 

een aangifte gedaan bij de Procureur des Konings op basis van artikel 458bis SW. 

 

4.6 INFORMATIE-UITWISSELING MET DE HET PARKET/PROCUREUR DES 

KONINGS 

 

De CLB-medewerker kan op drie verschillende manieren in aanraking komen met het 

parket41/Procureur des Konings: 

 door zelf een melding van (vermoedens van) kindermishandeling te doen aan 

de parket/Procureur des Konings; 

 door het verkrijgen van een vraag vanuit het parket/Procureur des Konings 

naar basisinformatie over de identiteit van de 

leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken en over het feit of er 

hulpverlening opgestart, lopende of beëindigd is; 

 door het verkrijgen van een vraag naar verhoor/inbeslagname door een 

parket/Procureur des Konings. 

We gaan hierna in op deze drie situaties.  

 

4.6.1 Vermoeden van kindermishandeling (Art. 458bis SW) 

 
De CLB-medewerker kan aangifte doen bij de Procureur des Konings (dus niet bij de 

politie) wanneer de minderjarige of een kwetsbaar persoon42 slachtoffer is van bepaalde 

strafbare feiten die kunnen gekwalificeerd worden als kindermishandeling.  

Hierbij moeten wel een aantal voorwaarden vervuld worden: 

- het moet gaan over een minderjarige of een kwetsbare persoon;  

- er moet een ernstig en dreigend gevaar zijn voor de psychische of fysieke 

integriteit van de betrokkene (cfr. noodtoestand) of er moeten aanwijzingen zijn 

van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde 

kwetsbare personen het slachtoffer worden van de bedoelde misdrijven; 

- het gaat slechts over bepaalde misdrijven:  

- aanranding van de eerbaarheid en verkrachting 

- doodslag, slagen en verwondingen, genitale verminking 

- verlating en in behoeftige toestand achterlaten 

- onthouding van voedsel of verzorging 

- niet zelf, noch met de hulp van anderen, in staat zijn de nodige hulpverlening te 

bieden 

 

                                                 
41 Het parket of Openbaar Ministerie vervult een dubbele rol: enerzijds maakt het deel uit van de uitvoerende 

macht, anderzijds van de rechterlijke macht. In het eerste geval ziet het parket toe op de naleving van de wet, in 

het andere geval adviseren de magistraten van het parket de rechters bij de interpretatie van de wet.  De 

procureur des Konings oefent de opdrachten van het Openbaar Ministerie uit bij de arrondissementsrechtbank, 

de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel, de arbeidsrechtbank en de politierechtbank van 

het arrondissement. Wanneer we in dit dossier verwijzen naar het parket of de procureur des Konings dan wordt 

zodoende steeds eenzelfde instelling bedoeld.  
42 Dit is een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een 

lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid. 
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Modaliteiten: 

 Deze mogelijkheid tot aangifte is een recht en geen verplichting: de eerste 

verplichting is hulp bieden en verantwoordelijkheid opnemen.  

 De CLB-medewerker zal in dergelijke situaties meestal een vertrouwensrelatie hebben 

met zowel het kind als de mishandelende ouders. Indien, gelet op het bestaan van 

een onmiddellijk, ernstig en dreigend gevaar, er echter geen andere wegen 

bestaan (na uitputting van alle hulpverleningsmogelijkheden) dan aangifte te doen bij 

politie of justitie, dan wordt de bescherming van het kind beschouwd als zijnde van 

hoger belang dan de naleving van de zwijgplicht ten aanzien van het kind en zijn 

ouders. 

 Belangrijk is dat de CLB-medewerker de leerling en de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken informeren en betrekken bij deze aangifte. 

Op die manier wordt de vertrouwensrelatie zo min mogelijk geschonden en kan de 

band met het CLB behouden blijven.  

 

4.6.2 Casusoverleg (artikel 458ter) 

 
Een nieuw artikel, 458ter van het strafwetboek, werd ingevoerd om een duidelijke 

wettelijke basis te geven aan de praktijk, die in sommige gemeenten of 

arrondissementen gegroeid is, om rond zeer zware en moeilijke gevallen van intra-

familiaal geweld overleg te plegen tussen zorgverleners, welzijnswerkers en 

gespecialiseerde politiemensen en parketmagistraten. Het overleg moet georganiseerd 

worden  

- “met het oog op de bescherming van de fysieke of psychische integriteit van de 

persoon of van derden”; 

- “ter voorkoming van de misdrijven bedoeld in artikel Iter van boek II” (dat zijn alle 

terroristische misdrijven) of “de misdrijven gepleegd in het raam van een criminele 

organisatie”. 

 

Indien het overleg op initiatief van het parket wordt georganiseerd, dan mag de 

CLB-medewerker informatie delen met de andere actoren die op het overleg aanwezig 

zijn.  

Daarbij moet de Procureur des Konings voor elk overleg een (afzonderlijke) bijzondere 

beslissing nemen. In de schriftelijke beslissing van de Procureur moet steeds 

minstens bepaald worden wie kan deelnemen aan het overleg, wat het doel is en wat de 

“modaliteiten” (bijvoorbeeld van verslaggeving) zijn. 

 

Meer toelichting over deze nieuwe uitzondering is te lezen onder punt 4.9. 

 

4.6.3 Schriftelijke vraag vanuit parket naar basisinformatie 

 

Net zoals de sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp, kan ook het parket een schriftelijke 

vraag naar basisinformatie stellen aan het CLB met het oog op het bieden van de 

gepaste jeugdhulpverlening43. 

De wettelijke basis en netoverstijgende afspraken hieromtrent, zijn terug te vinden 

onder punt 4.4. 

 

                                                 
43 Belangrijk hierbij is dat de verantwoordelijkheid om in te schatten of gerechtelijke jeugdhulpverlening nodig 

is, bij het parket blijft. De vraag aan het CLB “of er jeugdhulpverlening loopt”, is niet bedoeld om te peilen naar 

de mate van verontrusting, noch naar het feit of de verontrusting reeds gedetecteerd werd door het CLB en of 

men hierrond aan het werken is met de leerling. Wanneer het parket op de hoogte gebracht wordt van een 

(potentieel) verontrustende situatie, dan dient het parket autonoom in te schatten of er moet overgegaan worden 

naar gerechtelijke jeugdhulpverlening. Wanneer het parket hierbij bijvoorbeeld beslist dat een doorverwijzing 

naar een CLB kan volstaan, kan het parket door bovenvermelde mogelijkheid nu de bevestiging of de 

ontkenning krijgen van het CLB dat de leerling effectief reeds gekend is of zich aangemeld heeft.   
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We herhalen hier nog even de belangrijkste principes:   

 

 Wettelijke voorwaarden: 

- De vraag van het parket moet schriftelijk gesteld worden. 

- De informatie betreft basisinformatie over de identiteit van de betrokkenen en           

over het feit of er hulpverlening opgestart, lopende of beëindigd is in het kader 

van een verontrusting. Zie punt 4.4.3. voor meer toelichting hierover. 

 Schriftelijke toestemming 

Bij een schriftelijke vraag van het parket naar basisinformatie moet steeds 

getracht worden de toestemming van de leerling én de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken te verkrijgen. Indien er geen toestemming 

werd bekomen van leerling én ouders/opvoedingsverantwoordelijken, dan kan 

enkel de bovenvermelde basisinformatie aan het parket bezorgd worden. Indien 

er wel een toestemming werd bekomen, dan kunnen alle relevante gegevens 

bezorgd worden waarvoor er toestemming tot uitwisseling is.   

 Vraag via politie mogelijk 

De schriftelijke vraag van het parket kan ook via de politie bij het CLB terecht 

komen. Netoverstijgend formuleerden we hieromtrent volgend aandachtspunt (zie 

ook 4.4.3): indien de vraag via de politie bij het CLB binnenkomt (vb. telefonisch, 

persoonlijk, via mail, …), moet dit steeds vergezeld zijn met een kantschrift van 

het parket (naar analogie met het bevelschrift van een (onderzoeks-)rechter bij 

inbeslagname). Het CLB kan dan schriftelijk de vragen beantwoorden en d.m.v. 

een gesloten omslag geadresseerd aan het parket de antwoorden terug aan de 

politie bezorgen. 

 

4.6.4 Verhoor door parket/Procureur des Konings 

 

Het beroepsgeheim van de CLB-medewerker kan enkel doorbroken worden op basis van 

wettelijke uitzonderingen44. Het uitwisselen van gegevens met de Procureur des Konings 

kan op basis van art. 458bis SW en artikel 75/1 IJH-decreet (zie hierboven). Er is 

daarnaast geen bijkomende wettelijke basis die het mogelijk maakt voor de CLB-

medewerker om op een andere manier informatie uit te wisselen met het parket of de 

Procureur des Konings. 

Verhoor 

Indien de CLB-medewerker wordt opgeroepen voor een verhoor voor het 

parket/Procureur des Konings, mag de CLB-medewerker geen informatie delen tijdens dit 

verhoor. Een doorbreken van het beroepsgeheim kan alleen bij een verhoor door een 

(onderzoeks)rechter.  

Opmerking 

Een CLB-medewerker kan, op basis van bovenstaande artikels 458bis SW en 75/1 IJH-

decreet, informatie uitwisselen.  Indien de procureur nadien deze informatie nogmaals 

opvraagt aan de CLB-medewerker tijdens een verhoor, dan kan de CLB-medewerker de 

reeds meegedeeld informatie opnieuw meedelen.  

Inbeslagname 

Een inbeslagname van een CLB-dossier kan enkel via een bevelschrift van een 

(onderzoeks)rechter (cfr. 4.6). Een procureur des Konings valt niet onder deze bepaling. 

De CLB-medewerker mag zodoende niet ingaan op een inbeslagname op vraag van een 

procureur. 

Het is dan ook belangrijk om, bij een inbeslagname, na te gaan of dit bevelschrift 

effectief door een (onderzoeks)rechter is geschreven. Indien dit niet het geval is, mag 

het dossier niet meegegeven worden.   

Opmerking 

Er werd ons reeds melding gemaakt van het gebruik van ‘de procedure van een 

                                                 
44 Een overzicht van deze uitzonderingen is terug te vinden in het CAJO-dossier ‘Beroepsgeheim en de CLB-

praktijk’. 
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inbeslagname mét toestemming’. Deze toestemming mag de CLB-medewerker echter 

niet geven, aangezien hij een beroepsgeheim heeft.  Het is aan te raden om een 

bevelschrift tot inbeslagname steeds grondig na te lezen en te controleren of de 

inbeslagname effectief in opdracht van een onderzoeksrechter is. Zo niet, dan mag het 

dossier niet meegegeven worden. 

 

4.7 INFORMATIE-UITWISSELING MET DE RECHTER 

De CLB-medewerker kan op twee manieren in contact komen met de rechter; bij een 

inbeslagname van het dossier of na oproeping voor een verhoor. We gaan hierna in op 

deze twee situaties. 

4.7.1 Verhoor door (onderzoeks)rechter 

Volgende principes gelden bij een verhoor door een (onderzoeks)rechter45: 

 Een CLB-medewerker heeft de plicht om gevolg te geven aan de oproeping voor 

verhoor door een rechter en om als getuige de eed af te leggen. 

Pas nadat de rechter vervolgens een welbepaalde vraag heeft gesteld, kan de CLB-

medewerker beslissen of hij zich al dan niet wenst te beroepen op zijn 

beroepsgeheim. De algemene stelregel blijft steeds: beperk de informatie tot wat 

relevant is i.f.v. de vraag van de rechter.  

Indien de rechter van oordeel is dat de CLB-medewerker zich onterecht beroept op 

zijn beroepsgeheim, kan de betrokkene eerst vragen om bijstand en om een 

gesprek te hebben met een rechter die door de zittende rechter wordt aangeduid. 

Buiten de zitting (een zitting is openbaar) bespreekt de CLB-medewerker de 

gegevens en feiten die onder het beroepsgeheim vallen. Deze rechter beslist of er 

voldoende grond bestaat om de feiten buiten de zitting te houden. 

 Bij een verhoor bij de rechter worden de identiteitsgegevens genoteerd. 

Als getuige kan je vragen om anoniem gehoord te worden. Diegene die het verhoor 

afneemt, beslist autonoom over het al dan niet noteren van de 

identificatiegegevens. Dit blijkt een zeer gevoelige materie te zijn, die men op 

verschillende rechtbanken soms verschillend interpreteert. Bij burgerlijke 

partijstelling46 dienen de namen verplicht vermeld te worden.  

 Bij een verhoor mag altijd een raadsman aanwezig zijn. Een erkend raadsman is 

een advocaat. Tegen de aanwezigheid van een hiërarchische overste (bijv. de CLB-

directeur) kan de rechter bezwaar aantekenen (afhankelijk van de beoordeling van 

de rechter in kwestie). Het staat iedereen vrij om de vraag te stellen. 

 Een kopie van de tekst van het verhoor kan kosteloos verkregen worden.  

Een verhoor is steeds ten persoonlijke titel. Een CLB-medewerker dient zich af te 

vragen of hij al dan niet behoefte heeft aan een afschrift van het verhoor. 

Bewaar het afschrift liever niet in het dossier (o.a. ook in functie van het later 

doorgeven van het dossier). 

Opmerking: wat een CLB-medewerker weet, is vaak een ‘afgeleid’ weten. In contacten 

met politie en/of rechtbank is het steeds aan te bevelen duidelijk te poneren dat men 

geen getuige is geweest van wat men (via derden) weet en dat men dus beter deze 

‘derden’ ondervraagt. Dit geldt uiteraard minder in de context van een 

moraliteitsonderzoek. 

                                                 
45 Deze principes hebben betrekking op een mondeling verhoor. Een CLB-medewerker kan ook gevraagd 

worden om een schriftelijke getuigenverklaring af te leggen. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in 

volgend document: Schriftelijke verklaringen door CLB.  
46 Burgerlijke partijstelling: Slachtoffers van een misdrijf kunnen vergoeding vragen voor het geleden nadeel, 

zowel op moreel als op materieel vlak. Het bewijs van de schade en van de omvang dient geleverd te worden.  

De rechter kan alleen schadevergoeding toekennen indien er een rechtstreeks verband is tussen het misdrijf en de 

geleden schade. 

http://www.vclb-koepel.be/library/documents/15042_art_178_beroepsgeheim_20150330.pdf
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4.7.2 Inbeslagname/huiszoeking door de (onderzoeks)rechter  

Een (onderzoeks)rechter (of de persoon in bezit van een bevelschrift afgeleverd door de 

(onderzoeks)rechter) kan een dossier, alsook de persoonlijke notities, in beslag nemen. 

Er is hiervoor steeds een bevelschrift nodig.  

De CLB-medewerker kan bij deze inbeslagname aangeven welke stukken uit het dossier 

– naar zijn mening – onder het beroepsgeheim vallen en niet mogen meegenomen 

worden.  

Uiteindelijk is het oordeel van de (onderzoeks)rechter hierin doorslaggevend: hij kan 

beslissen om alles mee te nemen47. Uitdrukkelijk voorbehoud aantekenen en laten 

acteren is de enige mogelijkheid. Een andere vorm van verzet is niet mogelijk. 

Medische gegevens 

Voor de inbeslagname van medische gegevens is in principe een vertegenwoordiger van 

de provinciale Orde van Geneesheren vereist (dit is echter niet wettelijk verplicht, maar 

een door de rechtsleer aanvaard gebruik in de praktijk).  

Deze geneesheer beslist welke documenten noodzakelijk zijn in het kader van het 

onderzoek en zonder daarbij de belangen van de cliënt te schaden.  

In de praktijk kan de onderzoeksrechter toch beslissen om alles mee te nemen. 

Uitdrukkelijk voorbehoud aantekenen en laten acteren is de enige mogelijkheid. Een 

andere vorm van verzet is niet mogelijk. Ook als er geen vertegenwoordiger van de orde 

aanwezig is, kan de onderzoeksrechter niet belet worden alle stukken mee te nemen. 

Vermits het CLB-dossier wordt beschouwd als één multidisciplinair dossier, is er in 

principe steeds een vertegenwoordiger van de Orde van Geneesheren vereist bij 

inbeslagname. 

Huiszoeking  

Een huiszoeking in een medisch kabinet kan slechts door de onderzoeksrechter ten 

persoonlijke titel. Verzet tegen de huiszoeking is niet mogelijk, evenmin tegen de 

inbeslagname van bewijsstukken; er dient wel akte genomen te worden van het 

eventueel geformuleerde voorbehoud.  

 

4.8 INFORMATIE-UITWISSELING MET POLITIE, POLITIEASSISTENTEN, 

JEUGDDIENST POLITIE 

4.8.1 Politie, politieassistenten, jeugddienst politie 

Een politiemedewerker48 heeft, naast een ambtsgeheim, een formele meldingsplicht.49  

Binnen de CLB-praktijk is vrijblijvend overleg met en meedelen van vertrouwelijke 

leerlingengegevens aan politionele instanties dus niet mogelijk. Daarenboven zou het 

doorgeven van leerlingengegevens aan politionele instanties (ook al zijn het maar data) 

er op termijn voor zorgen dat potentiële begeleidingsmogelijkheden tot nul 

teruggebracht worden. Het vertrouwen in een CLB-medewerker kan hiermee helemaal 

teniet gedaan worden. 

Uitzonderingen 

 Binnen de CLB-praktijk kan men geconfronteerd worden met politiemedewerkers 

die een inbeslagname of een huiszoeking uitvoeren. Belangrijk is dat een 

dergelijke huiszoeking of inbeslagname enkel rechtsgeldig is als de betrokken 

                                                 
47 Om ervoor te zorgen dat de begeleiding naar de leerling ononderbroken kan doorgaan, kan aan de rechter 

gevraagd worden om een kopie te mogen nemen van het papieren inbeslaggenomen dossier. Alles wat hij (op 

papier) meeneemt, is anders namelijk effectief uit het dossier verdwenen.  
48 Personeelslid van de politie, de jeugddienst van de politie, de sociale dienst van de politie of  de dienst  

slachtofferonthaal bij de politie. In de praktijk zou je geneigd zijn om een onderscheid te maken tussen de 

sociale dienst van de politie en een politie-inspecteur, maar beiden zijn eigenlijk onderworpen aan dezelfde 

verplichtingen.  
49 Elke politiemedewerker die op de hoogte is van een strafbaar feit (alle gedragingen die bij wet verboden zijn) 

moet zijn hiërarchische oversten hiervan op de hoogte brengen.  
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politiemedewerkers in het bezit zijn van een bevelschrift afgeleverd door een 

rechter. Vóór de inbeslagname of huiszoeking moet het CLB zich er dus van 

vergewissen dat de betrokken politiemedewerkers in het bezit zijn van een 

dergelijk bevel. 

 Daarnaast is het ook mogelijk dat het parket de politie de opdracht zal geven om 

aan het CLB de schriftelijke vraag te stellen naar de basisinformatie zoals bepaald 

in artikel 75/1 IJH-decreet (zie punt 4.4.).  

Indien een dergelijke vraag via de politie bij het CLB binnenkomt (vb. telefonisch, 

persoonlijk, via mail, …), moet dit steeds vergezeld zijn met een kantschrift van 

het parket (naar analogie met het bevelschrift van een (onderzoeks-)rechter bij 

inbeslagname). Het CLB kan dan schriftelijk de vragen beantwoorden en d.m.v. 

een gesloten omslag geadresseerd aan het parket de antwoorden terug aan de 

politie bezorgen. 

 Een CLB-medewerker kan ook een vraag tot verhoor krijgen van een 

politiemedewerker. De algemene stelregel is hier dat een CLB-medewerker niet 

verplicht is enige verklaring af te leggen t.o.v. politie, procureur of advocaat. Hij 

kan zich namelijk steeds beroepen op zijn beroepsgeheim (zwijgrecht). 

 

Ter info 

Artikel 9 uit het BVR Multidisciplinair dossier stelt dat informatie-uitwisseling tussen een 

CLB en ‘anderen’ mogelijk is (= kan) mits schriftelijke toestemming van de bekwame 

leerling of de ouders/opvoedingsverantwoordelijken van de onbekwame leerling. De 

omzendbrief ter zake verduidelijkt echter dat de informatie-uitwisseling steeds in het 

belang van de minderjarig moet gebeuren. Het is daarenboven nooit een verplichting 

om informatie uit te wisselen op basis van deze bepaling.  

Vanuit de CLB-sector wordt geen informatie bezorgd aan politiediensten50. Dit in de 

eerste plaats omdat de politie een formele meldingsplicht heeft en werkt vanuit een 

andere finaliteit, omdat het moeilijk in te schatten is wat het belang voor de minderjarige 

in dat geval is én omdat een dergelijke uitwisseling een verkeerd signaal kan geven (met 

name imagoschade van het CLB als hulpverlenende instantie met beroepsgeheim). 

4.8.2 Samenwerkingsprotocollen school en politie 

In tegenstelling tot de CLB-sector is er voor de scholen een omzendbrief51 van 

toepassing die bepaalt dat elke lokale politiezone een aanspreekpunt moet aanduiden 

voor de scholen in haar zone en dat er een partnerschap tussen politie en scholen moet 

worden aangegaan op het vlak van jeugdcriminaliteit en spijbelproblematiek. De 

omzendbrief schrijft concreet voor dat scholen en politie procedures voor doorverwijzing 

en samenwerking vastleggen in een overeenkomst of samenwerkingsprotocol. 

 

Meer informatie omtrent deze richtlijnen, vind je op de website van het Departement 

Onderwijs – Leerplicht. Deze richtlijnen zijn niet strikt juridisch bindend voor de scholen, 

maar ondertussen hebben wel heel wat scholen een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten met de politiediensten op basis van bovenvermelde omzendbrief. Het CLB zal 

hier in veel gevallen over geconsulteerd zijn, maar zal niet mee opgenomen zijn in deze 

samenwerkingsovereenkomsten gezien onze specifieke juridische situatie (= 

beroepsgeheim). Politie en school zullen deze samenwerkingsprotocollen in de nabije 

toekomst wellicht opnieuw onder de loep nemen naar aanleiding van de publicatie van de 

Vlaamse krachtlijnen (zie hieronder). 

4.8.3 Vlaamse krachtlijnen spijbelproblematiek 

Eind 2015 verspreidde het Departement Onderwijs de Vlaamse krachtlijnen inzake 

aanpak van de spijbelproblematiek via Schooldirect naar de centra en de scholen. Deze 

                                                 
50 De enige uitzondering hierop is uiteraard de ‘noodtoestand’ waarbij de leerling in acuut gevaar verkeert en er 

geen andere mogelijkheid (parket, GV, hulpverlening, …) bestaat om dit gevaar te stoppen.  
51 De ministeriële omzendbrief PLP 41 (d.d. 7 juli 2006) moedigt scholen aan om, met betrekking tot 

spijbelgedrag, geweld, afpersing, pestgedrag, drugs, … samenwerkingsafspraken vast te leggen met de politie.     

http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/actoren/politie/default.htm
http://www.vclb-koepel.be/library/documents/16812_krachtlijneninzakeaanpakspijbelproblematiekdecember2015defschooldirect151220151.pdf
http://www.vclb-koepel.be/library/documents/16812_krachtlijneninzakeaanpakspijbelproblematiekdecember2015defschooldirect151220151.pdf
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krachtlijnen zijn het resultaat van gesprekken tussen de parketcriminologen Jeugd en 

Gezin, de parketten-generaal Gent, Brussel en Antwerpen, de Vaste Commissie van de 

Lokale Politie, het Departement Onderwijs en Vorming en het agentschap 

Jongerenwelzijn. De krachtlijnen zetten de bakens uit voor het opstellen/wijzigen van 

lokale spijbelactieplannen en schetsen een kader waarbinnen de regionale actoren, in 

overleg met de relevante actoren ter plaatse en afgestemd op de lokale situatie, concrete 

afspraken kunnen maken.  

Achtergrondinformatie en het juridisch kader van de rol van het CLB binnen deze 

Vlaamse krachtlijnen spijbelproblematiek is terug te vinden in het document Juridische 

handvaten bij Vlaamse krachtlijnen spijbelproblematiek.  

De school en het CLB maken best voorafgaande afspraken over ieder zijn rol hierbinnen. 

Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat de school de informatie over CLB-

leerplichtbegeleiding die het CLB aan de school bezorgde, zonder meer meedeelt aan de 

actoren vermeld in de Vlaamse krachtlijnen. De school en het CLB kunnen bijvoorbeeld 

afspreken dat de melding aan politie door de school bij spijbelproblematieken enkel 

gebeurt nadat het CLB haar opdrachten inzake begeleiding bij afwezigheidsproblemen 

(cfr. BVR Operationele doelstellingen52) heeft vervuld. Een melding bij politie door de 

school impliceert dan dus steeds dat deze wegen bewandeld zijn53. Op die manier is het 

voor de politie ook duidelijk welke rol het CLB heeft opgenomen (zonder dat hiervoor 

specifieke informatie over de inhoud van de begeleiding moet uitgewisseld worden).  

4.8.4 Adviezen Ethische Commissie 

Bij het opstellen van een samenwerkingsprotocol kunnen volgende principes van de 

Ethische Commissie richtinggevend zijn voor zowel de school, het CLB en de politie. 

 Overleg 

Opdat alle actoren op de hoogte zouden zijn van de draagwijdte van de samenwerking 

tussen de school en de politie is een voorafgaand overleg tussen de betrokken actoren 

noodzakelijk.  

Volgende stappen zouden gezet moeten worden om tot een gedragen overeenkomst te 

kunnen komen:  

- De school stelt een analyse op van de feiten en problemen waar zij mee 

geconfronteerd wordt in de omgeving van en op de school. Bij deze analyse worden 

de personeelsleden en de ouders/opvoedingsverantwoordelijken betrokken.  

- Alle betrokken actoren komen samen om duidelijk afgelijnde afspraken vast te 

leggen. Ook het CLB is bij dit overleg aanwezig om de betrokken actoren te wijzen 

op de bevoegdheid van het CLB binnen deze materie. Het CLB duidt daarenboven de 

deontologische en juridische regels die van toepassing zijn op de CLB-opdracht. Het 

CLB maakt echter geen verdere afspraken m.b.t. het uitwisselen van informatie met 

de politie.   

- De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsprotocol tussen de 

school en de politie.  

 Transparantie 

Indien de school een samenwerkingsakkoord heeft vastgelegd met een politionele 

instantie, is de transparantie van dit akkoord naar de leerling toe van cruciaal belang. 

De school en het CLB lichten de leerling dan ook het best vooraf in (bv. via het 

schoolreglement) over de stappen die gezet kunnen worden in welbepaalde 

omstandigheden (vb. in het kader van weigering van de leerplichtbegeleiding). 

                                                 
52 Besluit van 3 juli 2009 betreffende de operationele doelstellingen van de CLB’s.  
53 Daarnaast heeft ook het OCJ een opdracht bij problematische spijbelproblematieken en zouden zij mee een 

plaats moeten krijgen binnen deze afspraken. 

http://www.vclb-koepel.be/library/documents/18978_art186_juridischkadervlaamsekrachtlijnenspijbelactieplannenbijlage.pdf
http://www.vclb-koepel.be/library/documents/18978_art186_juridischkadervlaamsekrachtlijnenspijbelactieplannenbijlage.pdf
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4.8.5 CLB-praktijk: vraag naar attesten van aanwezigheid  

We vernemen uit de praktijk dat centra – in navolging van de verschuivingen binnen het 

IJH-landschap - geregeld de vraag krijgen van leerlingen/ouders/ 

opvoedingsverantwoordelijken voor het opstellen van een attest van aanwezigheid bij 

het CLB. Leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken vragen dit attest om het 

vervolgens te kunnen afgeven bij politie/parket. Politie verwijst namelijk de leerling (bij 

spijbelen, …) door naar het CLB en vraagt een 'bewijs' van het feit dat de leerling deze 

'verwijzing' heeft opgevolgd.  

Dit vinden wij een onaanvaardbare praktijk en raden dan ook aan om niet op een 

dergelijke vraag in te gaan. CLB-begeleiding is vrijwillig en mag zodoende onder geen 

enkele vorm opgelegd worden. Daarnaast schaadt deze praktijk het imago van het CLB; 

het CLB zou hierdoor door de leerling als een controlerende of sanctionerende instantie 

kunnen aanzien worden. De CLB-begeleiding situeert zich binnen de vrijwillige 

hulpverlening en er is geen uitwisseling of samenwerking mogelijk met politie (cfr. 

toelichting hierboven).  

 

4.9 INFORMATIE-UITWISSELING BINNEN EEN CASUSOVERLEG 

4.9.1 Situering 

Een nieuw artikel, 458ter van het strafwetboek, werd ingevoerd om een duidelijke 

wettelijke basis te geven aan de praktijk, die in sommige gemeenten of 

arrondissementen gegroeid is, om rond zeer zware en moeilijke gevallen van intra-

familiaal geweld overleg te plegen tussen zorgverleners, welzijnswerkers en 

gespecialiseerde politiemensen en parketmagistraten. Voorbeelden hiervan zijn het 

“protocol van Moed” of het “CO3-project” (“Client gericht overleg”). Andere voorbeelden 

genoemd in de Memorie van Toelichting zijn de “Family Justice Centers” of het overleg 

over de veiligheid van huisartsen met wachtdienst.  

Daarnaast wil het artikel een kader bieden voor overleg met hulpverleners over gevaar 

voor terrorisme. Een voorbeeld hiervan is de lokale integrale veiligheidscel(LIVC). 

4.9.2  Wettelijke bepalingen informatie-uitwisseling casusoverleg 

 Artikel 458ter van het Strafwetboek 

In het Strafwetboek werd een artikel 458ter ingevoegd, luidende:  

“Art. 458ter. § 1. Er is geen misdrijf wanneer iemand die uit hoofde van zijn staat of 

beroep houder is van geheimen, deze meedeelt in het kader van een overleg dat wordt 

georganiseerd, hetzij bij of krachtens een wet, decreet of ordonnantie, hetzij bij een met 

redenen omklede toestemming van de procureur des Konings. 

Dit overleg kan uitsluitend worden georganiseerd, hetzij met het oog op de bescherming 

van de fysieke en psychische integriteit van de persoon of van derden, hetzij ter 

voorkoming van de misdrijven bedoeld in Titel Iter van Boek II of van de misdrijven 

gepleegd in het raam van een criminele organisatie, zoals bepaald in artikel 324bis. 

De in het eerste lid bedoelde wet, decreet of ordonnantie, of de met redenen omklede 

toestemming van de procureur des Konings bepalen ten minste wie aan het overleg kan 

deelnemen, met welke finaliteit en volgens welke modaliteiten het overleg zal 

plaatsvinden. 

§ 2. De deelnemers zijn tot geheimhouding verplicht wat betreft de tijdens het overleg 

meegedeelde geheimen. 

Eenieder die dit geheim schendt, wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 458. 

De geheimen die tijdens dit overleg worden meegedeeld, kunnen slechts aanleiding 

geven tot de strafrechtelijke vervolging van de misdrijven waarvoor het overleg werd 

georganiseerd.”. 
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4.9.2 Modaliteiten informatie-uitwisseling op een casusoverleg 

We geven hierna de modaliteiten mee die momenteel opgenomen zijn in de regelgeving 

en die de informatie-uitwisseling op een casusoverleg regelen.  

 Wat?  

Het nieuwe artikel biedt de basis om informatie te delen op een overleg dat 

georganiseerd wordt (met toestemming van de procureur of via wetgeving): 

- “met het oog op de bescherming van de fysieke of psychische integriteit van de 

persoon of van derden”; 

- “ter voorkoming van de misdrijven bedoeld in artikel Iter van boek II” (dat zijn alle 

terroristische misdrijven) of “de misdrijven gepleegd in het raam van een criminele 

organisatie”. 

 

Om ervoor te zorgen dat de grens tussen (opdrachten van) de hulpverleners en de 

politionele en gerechtelijke overheden zo goed mogelijk bewaakt wordt, werd in het 

betrokken artikel vastgelegd dat, vóór de start van het overleg, volgende zaken 

minimaal bepaald moeten worden:  

- wie aan het overleg kan deelnemen; 

- met welke finaliteit; 

- volgens welke modaliteiten het overleg zal plaats vinden. 

 Wanneer?   

Het nieuwe artikel 458ter creëert een basis voor: 

- de uitwerking van een regeling voor een overleg door een “wet, decreet of 

ordonnantie”; 

- de organisatie van een overleg “bij een met redenen omklede toestemming van de 

Procureur des Konings”.  

 

Concreet betekent dit dat: 

-  het nieuwe artikel nog nader uitgewerkt moet worden in bijkomende wettelijke 

of decretale regelingen. Deze bijkomende wettelijke bepalingen zullen een 

dergelijk overleg mogelijk maken op initiatief van andere actoren dan het parket 

(vb. in het kader van een LIVC). Van zodra hieromtrent bijkomende wettelijke 

initiatieven genomen worden, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.  

- een overleg op initiatief van het parket wél meteen mogelijk is. Daarbij moet 

de Procureur des Konings voor elk overleg met hulpverleners een (afzonderlijke) 

bijzondere beslissing nemen. In de beslissing van de Procureur moet steeds 

minstens bepaald worden wie kan deelnemen aan het overleg, wat het doel is en 

wat de “modaliteiten” (bijvoorbeeld van verslaggeving) zijn. 

 Spreekrecht, geen spreekplicht! 

Het is belangrijk te beklemtonen dat deze nieuwe regeling de mogelijkheid biedt om 

vertrouwelijke gegevens mee te delen tijdens een overleg zonder hierbij het 

beroepsgeheim te schenden.  

Er wordt dus geen verplichting ingevoerd om vertrouwelijke gegevens mee te delen 

tijdens het overleg. In de memorie van toelichting wordt uitdrukkelijk benadrukt “dat het 

casusoverleg een spreekrecht invoegt en geen spreekplicht”. 

 Iedereen beroepsgeheim? 

De nieuwe wettekst geeft ook een oplossing voor het moeilijke dilemma dat aan een 

dergelijk overleg ook kan deelgenomen worden door personen die niet door het 

beroepsgeheim verbonden zijn (maar eventueel wel gehouden zijn tot een plicht tot 

discretie of terughoudendheid). Personen zonder beroepsgeheim kunnen op zo’n overleg 
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namelijk vertrouwelijke gegevens vernemen zonder de strafrechtelijk sanctioneerbare 

verplichting om daarover de discretie te bewaren. Dit kan een hinderpaal vormen voor de 

personen die wel door het beroepsgeheim verbonden zijn om vrijuit te spreken tijdens 

het overleg. Om hieraan tegemoet te komen is in een tweede paragraaf van het nieuwe 

artikel 458ter bepaald dat (alle) “deelnemers (aan het overleg) tot geheimhouding 

verplicht zijn wat betreft de tijdens het overleg meegedeelde geheimen”. Zij kunnen 

daarvoor gestraft worden met de straffen voorzien in het basisartikel 458. 

4.9.3 CLB-praktijk  

Een CLB kan vanaf heden de vraag krijgen van het parket tot een overleg met het oog 

op de bescherming van de fysieke of psychische integriteit van de persoon of van derden 

of ter voorkoming van terroristische misdrijven of misdrijven gepleegd in het raam van 

een criminele organisatie.  

Deze vraag moet vergezeld zijn van een schriftelijke toestemming van de Procureur 

des Konings waarin bepaald wordt wie aan het overleg kan deelnemen, wat het 

doel is en wat de modaliteiten zijn.  

Wanneer een CLB-medewerker deze vraag tot overleg krijgt, kan de CLB-medewerker 

tijdens dit overleg zijn beroepsgeheim doorbreken (maar is dit niet verplicht!), met het 

oog op bovenvermelde doelstellingen.  

We werken momenteel, in overleg met partnerorganisaties, aan ondersteunende 

instrumenten voor de CLB-medewerkers/hulpverleners die met een dergelijk overleg 

geconfronteerd worden. 

Daarnaast kan er in de toekomst een wettelijke basis gecreëerd worden om informatie 

uit te wisselen op een overleg dat aan bovenstaande modaliteiten voldoet. We houden u 

op de hoogte van eventuele ontwikkelingen ter zake.     

   

4.9.4 LIVC 

Bovenstaand principe is ook van toepassing op de Lokale Integrale Veiligheidscellen 

LIVC’s. We lichten deze LIVC’s, en de concrete toepassing inzake informatie-uitwisseling, 

hierna wat meer toe.  

 

 Wat?  

In het kader van het algemeen actieplan radicalisering van de federale overheid, worden 

in verschillende gemeenten Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC) opgericht. Dit 

gebeurt op initiatief van de burgemeester.  

Een LIVC wil in eerste instantie op lokaal niveau een antwoord bieden aan radicalisering 

en hierdoor vormen van extremisme en terreur trachten te voorkomen. De burgemeester 

vormt in het kader van de LIVC de brug tussen veiligheids- en sociale actoren. Wanneer 

bij lokale overheden of politie een signaal binnenkomt dat gaat over radicalisering en een 

dreiging inhoudt, zal het opgenomen worden door de LIVC. Het eerste perspectief van de 

LIVC is de veiligheid van de burger. Het zijn de lokale veiligheidsactoren die mee de 

richting bepalen en de regie in handen hebben. 

Bij de oprichting van een LIVC is de burgemeester vrij om de samenstelling van de cel te 

bepalen, waardoor deze per regio/gemeente verschillend is. Hij kan ervoor kiezen om 

scholen, CLB’s, … uit te nodigen of de samenstelling te beperken tot de burgemeester 

zelf en de korpschef. 

Wanneer het CLB aangesproken wordt om te zetelen in een LIVC moet de rol en positie 

van het CLB geduid worden aan de andere actoren. Het CLB werkt vanuit een 

hulpverlenend perspectief en heeft een beroepsgeheim.  
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 Doorbreken beroepsgeheim op LIVC?54 

 

Informatie-uitwisseling binnen een LIVC kan volgens de volgende principes:  

- De actoren die samen rond de tafel zitten in een LIVC zijn niet allen gesitueerd 

binnen de Integrale jeugdhulpverlening (vb. burgemeester, korpschef, …). Er kan 

hierbinnen zodoende geen gebruik gemaakt worden van het gedeeld 

beroepsgeheim beschreven in punt 4.2. 

- Informatie-uitwisseling binnen het LIVC kan hierdoor in principe enkel mits 

schriftelijke toestemming van de betrokkenen. Aangezien sommige actoren 

een dubbel mandaat hebben, zijn daarenboven de bepalingen daaromtrent van 

toepassing (zie 4.3.2).  

- Wanneer er echter sprake is van een gevaarsituatie, “noodtoestand’, kan het 

beroepsgeheim wél doorbroken worden en kunnen alle relevante gegevens 

gedeeld worden met de personen binnen het LIVC. In het kader van de 

besprekingen binnen het LIVC zal zodoende telkens afgewogen moeten worden 

door de CLB-medewerker of er kan gesproken worden van een noodsituatie55. 

Wanneer er bijvoorbeeld heel concreet sprake is van een gewelddadige 

radicalisering van een leerling, kan gesproken worden van een gevaarsituatie en 

kan het beroepsgeheim van de CLB-medewerker doorbroken worden.  

 
 Wijzigingen naar aanleiding van nieuwe artikel 458ter Strafwetboek 

Aangezien er op dit moment nog geen specifieke wettelijke regeling opgesteld is om 

in het kader van een LIVC het beroepsgeheim te doorbreken, wijzigt er ten aanzien van 

de informatie-uitwisseling binnen dit overleg voorlopig nog niets. Pas op het moment er, 

in navolging het kader gecreëerd door artikel 458ter, federale regelgeving opgesteld 

wordt waarin specifiek bepaald wordt dat een doorbreken van het beroepsgeheim 

mogelijk is binnen het LIVC, is er een specifieke wetgeving van toepassing op dit LIVC.  

 

Daarnaast is het theoretisch mogelijk dat een LIVC op initiatief van het parket wordt 

samengeroepen met het oog op de bescherming van de fysieke of psychische integriteit 

van de persoon of van derden of ter voorkoming van terroristische misdrijven of 

misdrijven gepleegd in het raam van een criminele organisatie. In dat geval kan het CLB 

informatie delen op het LIVC. Zoals hierboven gesteld, moet de vraag tot overleg in dat 

geval vergezeld zijn van een schriftelijke toestemming van de Procureur des Konings 

waarin bepaald wordt wie aan het overleg kan deelnemen, wat het doel is en wat de 

modaliteiten zijn.  

 

4.10 INFORMATIE-UITWISSELING MET PERSONEELSLEDEN VAN 

ONDERWIJSINSTELLINGEN  

In het kader van de leerlingbegeleiding is de samenwerking tussen het CLB en de school 

onontbeerlijk. Om deze samenwerking optimaal te laten verlopen, is de uitwisseling van 

leerlingengegevens noodzakelijk.  

 

We bespreken hierna de momenten van communicaties tussen de school en het CLB, de 

algemene principes met betrekking tot de gegevensuitwisseling, de gegevensuitwisseling 

met de vertrouwensleerkracht en de gegevensuitwisseling met de vertrouwenspersoon. 

Ten slotte implementeren we voorgaande principes in de dagelijkse CLB-werking.   

                                                 
54 We verwijzen hierbij ook naar het ‘Standpunt omtrent aanwezigheid CLB op beleidsmatige of casusgestuurde 

overlegstructuren met gemeente, politie, parket, ...’, terug te vinden op het VCLB-intranet, onder het woord 

‘Informatie-uitwisseling’. 
55 Men spreekt van een noodsituatie wanneer een persoon in hoge nood verkeert. De strafwet die tot 

geheimhouding verplicht, wordt dan ondergeschikt aan de verplichting een ander en belangrijker rechtsgoed (vb. 

iemand zijn leven of integriteit) te vrijwaren. Zie voor meer informatie het CAJO-dossier ‘CLB en 

beroepsgeheim’.  

http://www.vclb-koepel.be/beleid-organisatie/cajo2/a-z-woordenlijst2?char=I&word=informatieuitwisseling&wid=740


 

CAJO – dossier (December 2017) – Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling 

 
42 

4.10.1 Personeelsleden van onderwijsinstellingen 

- directeur 

- technisch en administratief personeel 

- leerkrachten 

- vertrouwensleerkracht 

- personeelslid van de school fungerend als vertrouwenspersoon in de Integrale 

Jeugdhulp   

4.10.2 Momenten van communicaties tussen school en CLB 

Binnen de CLB-praktijk vinden er verschillende formele en informele momenten van 

communicatie tussen de school en het CLB plaats: 

- Klassenraad: het CLB neemt deel aan oriënterende, delibererende en begeleidende 

klassenraden. Dit zijn situaties waar veel leerkrachten, interne leerlingbegeleiders en 

opvoeders rond de tafel zitten. Slechts een gedeelte van de mensen hier aanwezig 

zijn nauw betrokken bij de zorg voor een bepaalde leerling. 

- Cel leerlingenbegeleiding, zorgcel, overleg met het zorgteam, MDO …: de 

leerkrachten en begeleiders hier aanwezig zijn duidelijk betrokken bij de begeleiding 

van een individuele  leerling. Sommigen hebben een mandaat van 

vertrouwensleerkracht. 

- Overleg met de directie van de school: vanuit preventieve overwegingen kan het 

nodig zijn dat de directie goed geïnformeerd wordt over mogelijk risicogedrag of 

bepaalde gegevens ter bescherming van de leerling. 

- Overleg met een individuele leerkracht of interne leerlingbegeleider: in het kader van 

een begeleiding wordt over leerlingen gepraat met leerkrachten via mail, in de 

lerarenkamer of in het CLB-lokaal. Informeel (discreet) overleg kan, maar niet in de 

wandelgangen. 

- Overleg op school in aanwezigheid van ouders/opvoedingsverantwoordelijken of 

externe hulpverleners: uiteraard is de betrokkenheid bij de begeleiding van de 

leerling in dergelijk overleg zeer groot. 

- Medisch consult: ter gelegenheid van het medisch consult in het centrum of op school 

vragen leerkrachten regelmatig naar de resultaten van het consult en naar adviezen 

i.v.m. de vastgestelde problemen, hoewel dit contact in principe geen 

communicatiemoment is t.a.v. de school. 

- Schriftelijk verslag of digitaal verslag: het gaat hier om alle gegevens, al of niet in de 

vorm van een rapport of verslag, die doorgegeven worden aan leerkrachten en 

interne leerlingbegeleiders en die opgenomen worden in het pedagogisch of 

zorgdossier van de leerling op school.  

4.10.3 Informatie-uitwisseling school-CLB 

Tijdens voorgaande communicatiemomenten worden leerlingengegevens uitgewisseld 

tussen de school en het CLB.  

We bespreken kort het ‘ambtsgeheim’ en gaan vervolgens op de wettelijke bepalingen 

ten aanzien van de informatie-uitwisseling tussen de school en het CLB.  

4.10.3.1 Ambtsgeheim 

Personeelsleden van onderwijsinstellingen zijn geen professionele hulpverleners en 

beschikken enkel over een ambtsgeheim; dit impliceert dat leerkrachten wel een 

discretieverplichting hebben, maar zich niet kunnen beroepen op een zwijgplicht ten 

aanzien van hun hiërarchische oversten (vb. directeur) en ten aanzien van de rechter.  

Een CLB-medewerker kan bijgevolg niet terugvallen op het gedeeld beroepsgeheim om 

leerlingengegevens uit te wisselen met leerkrachten. Het uitwisselen van 
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leerlingengegevens met de school is echter noodzakelijk voor een optimale 

leerlingbegeleiding.  

Om tegemoet te komen aan deze noodzakelijke gegevensuitwisseling heeft de wetgever 

een specifieke bepaling toegevoegd aan de CLB-regelgeving. We bespreken hierna de 

wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de CLB-praktijk. 

4.10.3.2 Wettelijke bepalingen  

Het uitwisselen van leerlingengegevens tussen een CLB-medewerker en een school is 

onderheven aan volgende wettelijke bepalingen: 

 Wet Verwerking Persoongegevens56 

Ten aanzien van het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de school en het CLB zijn 

de overkoepelende bepalingen uit de Wet tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.  

 Sectorale regelgeving  

De specifieke bepalingen binnen de CLB-regelgeving zijn terug te vinden in artikel 9 van 

het Besluit betreffende het multidisciplinair dossier en artikel 36 van het CLB-decreet.  

Besluit betreffende het multidisciplinair dossier 

Artikel 9 

Het centrum en de CLB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling 

gegevens uit het multidisciplinaire dossier bezorgen aan de volgende derden : 

1° het betrokken schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun 

taak naar behoren te kunnen vervullen; 

2° anderen, om een verplichting na te komen die opgelegd wordt door of krachtens een 

wet, een decreet of een ordonnantie, of op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke 

toestemming van: 

a) de bekwame minder- of meerderjarige leerling; 

b) de ouders, in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige 

leerling. 

De overdracht van gegevens uit het multidisciplinaire dossier, vermeld in het eerste lid, 

vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de directeur en de beroepsbeoefenaar. 

CLB-decreet 

Artikel 36 

Het centrum heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen die in de school 

aanwezig zijn en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in 

begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie 

rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

 Conclusie  

Op basis van voorgaande bepalingen kan de CLB-medewerker dus gegevens die de 

school nodig heeft om zijn taak te vervullen doorgeven aan de school. Hij moet echter 

steeds de privacyregels respecteren (dit impliceert o.a. dat de gegevens toereikend, ter 

zake dienend en niet overmatig zijn). Daarnaast moet hij rekening houden met zijn 

beroepsgeheim en deontologie.  

Gezien de verwoording (namelijk; wat is ‘relevant’ en hoe ‘rekening houden met het 

beroepsgeheim’ want dit impliceert een verbod op gegevensoverdracht), is het niet 

evident om te beslissen welke informatie kan uitgewisseld worden met de school. Er 

                                                 
56 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens. 
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wordt dan ook aangeraden om zeer voorzichtig met deze informatie-uitwisseling om te 

gaan57.  

Voorafgaandelijk overleg met de bekwame leerling of ouder onbekwame leerling is 

aangewezen.  

4.10.4 Informatie-uitwisseling met een vertrouwensleerkracht 

4.10.4.1 Statuut vertrouwensleerkracht 

Binnen een schoolsetting nemen sommige personen een ietwat bijzondere positie in: zij 

treden op als zgn. “vertrouwensleerkracht”. Vertrouwensleerkrachten nemen een 

dubbele positie in, in die zin dat zij (meestal) enerzijds hun onderwijsactiviteiten als 

“gewone” leerkracht verrichten en anderzijds informatie toevertrouwd krijgen in het 

kader van hun vertrouwensrelatie met een leerling.  

Hoewel de vertrouwensband met de leerling niet tot de essentie van hun beroep behoort, 

is het mogelijk dat zij binnen hun beroepswerkzaamheid geconfronteerd worden met 

persoonlijke gegevens waarvan geheimhouding wordt gevraagd.  

Geen enkele wettelijke bepaling geeft de “vertrouwensleerkracht” echter een 

beroepsgeheim of klasseert deze categorie onder de ‘noodzakelijke vertrouwensfiguur’. 

Daardoor valt de vertrouwensleerkracht, zoals elk ander onderwijspersoneelslid, onder 

het ambtsgeheim en kan hij nooit geheimhouding garanderen. 

4.10.4.2 Gegevensuitwisseling met een vertrouwensleerkracht 

De gegevensuitwisseling tussen een CLB-medewerker en een vertrouwensleerkracht 

wijkt niet af van de gegevensuitwisseling tussen een CLB-medewerker en ander 

onderwijzend personeel.  

De vertrouwensleerkracht zal misschien iets terughoudender zijn om zijn 

‘vertrouwensrelatie’ met de leerling op het spel te zetten, maar gegevens die relevant 

zijn voor een optimale begeleiding zal hij dienen uit te wisselen met de CLB-medewerker. 

Het is dan ook cruciaal dat hij zowel zijn eigen positie als deze van de CLB-medewerker 

al van bij de aanvang duidelijk duidt t.o.v. de leerling.  

Opmerking: 

De naam ‘vertrouwensleerkracht’ zorgt voor verwarring bij de leerling; het zal voor de 

leerling niet steeds duidelijk zijn dat deze leerkracht geen beroepsgeheim heeft. De 

‘vertrouwensleerkracht’ moet dit, naar de leerling toe, duidelijk toelichten en moet de 

leerling inlichten over de mogelijkheid om professionele hulpverleners (met 

beroepsgeheim) in te schakelen.      

Prof. J. Put raadt in deze ook aan om de term ‘vertrouwensleerkracht’ zo weinig mogelijk 

te gebruiken teneinde de bovenvermelde verwarring te vermijden.  

 

                                                 
57 Advies ‘Beroepsgeheim en ambtsgeheim in het onderwijs en de CLB’s, met specifieke aandacht voor de 

vertrouwensleerkracht en de bijstandspersoon’, Instituut voor Sociaal Reck K.U.Leuven, Eveline Ankaert en 

prof. Johan Put (p 8): ‘Als men zonder meer deze bepalingen zou aanwenden als mogelijkheid om informatie te 

delen tussen CLB’s en school, lijkt ons het risico van uitholling van het beroepsgeheim niet onbestaande. De 

vaagheid van deze bepalingen draagt overigens daartoe bij. Een afwijking op het beroepsgeheim in de vorm van 

een ‘wettelijke verplichting’ is enkel gerechtvaardigd indien de wet/decreet of het besluit voldoende concreet is 

geformuleerd en slechts een beperkte draagwijdte heeft, in die zin dat de overdracht van informatie zich beperkt 

tot welomschreven gegevens en/of dat een duidelijke procedure en eventuele formaliteiten hiertoe worden 

bepaald. Het CLB-Decreet noch het Besluit CLB-dossier geven echter aan wat precies ‘relevante’ gegevens zijn, 

en verduidelijken evenmin wat de verplichting om rekening te houden met (in het bijzonder) het beroepsgeheim 

precies inhoudt. Minstens moeten de geheimplichtigen zich bij de toepassing van al te vage wettelijke 

omschrijvingen terughoudend opstellen.’ 

 



 

CAJO – dossier (December 2017) – Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling 

 
45 

4.10.4.3 Informatie-uitwisseling met leerkracht fungerend als 

vertrouwenspersoon in de Integrale Jeugdhulp 

4.10.4.3.1 Wettelijke bepalingen 

Ten gevolge de nieuwe reglementering inzake de Integrale Jeugdhulp, kunnen 

leerkrachten door leerlingen aangesproken worden als vertrouwenspersoon.  

Meer bepaald artikel 24 van het decreet rechtspositie minderjarige58 kent de 

minderjarige het recht toe om “zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de 

toegangspoort en de trajectbegeleiding en in de uitoefening van zijn rechten opgesomd 

in het decreet te laten bijstaan” door een persoon die cumulatief aan volgende vier 

voorwaarden voldoet: 

 meerderjarig zijn;   

 niet-rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening van de 

minderjarige. De bijstandspersoon mag met andere woorden niet iemand 

zijn die zelf al met de minderjarige werkt, maar wel iemand die op de 

hoogte is van het dossier van de minderjarige. 

 op ondubbelzinnige wijze aangeduid zijn door de minderjarige; 

 beschikken over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 omvat. 

Daarnaast bepaalt artikel 7 van het Decreet betreffende de Integrale Jeugdhulp dat “alle 

personen die hun medewerking verlenen aan de toepassing van dit decreet, gebonden 

zijn door de geheimhoudingsplicht”.  

Dit impliceert dat indien een leerkracht op vraag van een leerling optreedt als 

vertrouwenspersoon, deze leerkracht een beroepsgeheim verkrijgt.   

Dit is echter slechts een functioneel beroepsgeheim; dit houdt in dat hij gebonden is door 

het beroepsgeheim voor zover hij meewerkt aan de toepassing van de Integrale 

Jeugdhulp, en dus voor wat hij verneemt tijdens het waarnemen van de 

vertrouwensopdracht waarmee hij belast is.  

(Dit impliceert dat de informatie die hij uit hoofde van zijn andere hoedanigheid 

((vertrouwens)leerkracht) al kende of verneemt, niet onder het beroepsgeheim valt.59) 

4.10.4.3.2 Gegevensuitwisseling met een vertrouwenspersoon 

Het optreden van een leerkracht als vertrouwenspersoon heeft gevolgen voor de 

gegevensuitwisseling tussen het CLB en de leerkracht. De mate waarin gegevens 

uitgewisseld kunnen worden, hangt namelijk nauw samen met de context waarbinnen de 

gegevens zijn verkregen: 

o Voor de informatie die de leerkracht toevertrouwd kreeg in de uitoefening van zijn 

vertrouwensopdracht als vertrouwenspersoon jegens de minderjarige, geldt het 

beroepsgeheim. 

o Met betrekking tot de gegevens waarvan de leerkracht kennis krijgt in het kader van 

zijn andere taken, geldt het beroepsgeheim niet.  

Dit impliceert dat  

o indien een (vertrouwens)leerkracht, die ook is aangewezen als vertrouwenspersoon, 

in de uitoefening van zijn beroep als leerkracht bepaalde informatie te weten komt, 

hij niet over een beroepsgeheim beschikt en die informatie mag doorgeven aan zijn 

collega’s of aan de directie;   

o indien een (vertrouwens)leerkracht, die ook is aangewezen als vertrouwenspersoon, 

                                                 
58 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. 
59 De afbakening zal niet steeds gemakkelijk zijn, maar bij twijfel wordt het best de voorrang gegeven aan het 

beroepsgeheim.     
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informatie verkreeg binnen zijn opdracht als vertrouwenspersoon, hij die informatie 

niet mag doorgeven aan zijn collega’s of directie, maar wel kan uitwisselen met het 

CLB op basis van het gedeeld beroepsgeheim (cfr. 4.4);  

o ten aanzien van de informatie waarover twijfel bestaat in welke hoedanigheid de 

(vertrouwens)leerkracht de gegevens verkregen heeft (‘gemengde herkomst’), het 

beroepsgeheim primeert.  

 

4.10.5 Implementatie in de dagelijkse CLB-praktijk 

Hierna beschrijven we de concrete implicaties van voorgaande principes op de 

gegevensuitwisseling in de CLB- praktijk. We overlopen systematisch de momenten van 

communicatie tussen de school en het CLB en de soorten gegevens die tijdens deze 

momenten uitgewisseld kunnen worden.  

We bespreken eerst de implicaties voor de mondelinge communicatie en gaan vervolgens 

in op de implicaties voor de schriftelijke communicatie. 

4.10.5.1 Mondelinge communicatie 

 

 Klassenraad – MDO – Cel Leerlingbegeleiding 

Algemeen principe is dat we op dit forum slechts beperkt informatie doorgeven over 

leerlingen, daar de leden van de klassenraad, het MDO en de Cel Leerlingbegeleiding 

geen beroepsgeheim hebben. De doorgegeven leerlingengegevens kunnen dan ook in de 

brede kring van de school uitgewisseld worden.  

We geven hierna een opsomming van de gegevens die besproken kunnen worden:  

- Identificatiegegevens: kunnen onbeperkt uitgewisseld worden, wanneer het gaat om 

leerlingen die ingeschreven werden in de betreffende school. 

- Schoolloopbaangegevens: kunnen op vraag van de leerkrachten doorgegeven worden 

zonder al te veel restricties, dus ook op het niveau van een klassenraad. Voorwaarde 

is dat dit steeds gebeurt in het kader van zorg of begeleiding. Een ‘portretterende’ 

klassenraad waarbij alle leerlingen besproken worden los van enige zorgvraag, is in 

strijd met de bovenstaande principes bij het zorgvuldig omgaan met informatie-

uitwisseling. 

- Psycho-pedagogische gegevens (gegevens over schoolvorderingen, begaafdheid, 

leerstoornissen,…) kunnen doorgegeven worden op een klassenraad of een MDO, 

voor zover ze op dat ogenblik relevant zijn voor de begeleiding of de hulp die door de 

mensen rond de tafel kan geboden worden. 

Bij het doorgeven van gegevens uit psycho-pedagogisch onderzoek, is het van belang 

vooral de conclusies van het onderzoek door te geven en niet de verkregen cijfers. 

De interpretatie van testresultaten (IQ-cijfers, percentielen, decielen, 

standaarddeviaties …) moet immers gebeuren vanuit de deskundigheid van de 

onderzoeker die daarvoor de geschikte knowhow heeft. Het doorgeven van 

cijfermateriaal kan er toe leiden dat in scholen eerder gefocust wordt op absolute 

cijfers dan op de besluiten van het onderzoek. 

Ook einddiagnoses over leerstoornissen die het CLB zelf gesteld heeft, kunnen 

gecommuniceerd worden op school.  

Twee aandachtspunten zijn hierbij aan de orde:  

- De ouders en betrokkene moeten eerst zelf op de hoogte gebracht zijn van deze 

bevindingen en beslissen mee wat doorgegeven wordt op school (cfr. nood aan 

voorafgaandelijk overleg, toegelicht in punt 4.9.3.2). 

- Het handelingsgerichte aspect van diagnoses of besluiten moet geaccentueerd 

worden. Een vaststelling of diagnose bespreken, heeft enkel zin wanneer dit 
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verhelderend werkt en wanneer er een bepaalde aanpak of begeleidingsstrategie 

aan vastgeknoopt wordt. 

- Contextuele gegevens of sociale gegevens (bvb. informatie over andere gezinsleden 

of dichte betrokkenen uit de familie of omgeving van de leerling): worden niet 

opgenomen bij de bespreking van een leerlingenproblematiek tijdens een 

klassenraad. Enkel sociale en relationele aspecten binnen de context van de leerling 

die een positieve of negatieve invloed hebben op het schools functioneren, kunnen 

geduid worden tijdens het overleg. Dit laatste onder de voorwaarde dat dit bijdraagt 

tot een betere begeleiding van de leerling en na overleg met de 

leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken. 

- Gegevens over het psychosociaal functioneren, over emoties en over iemands sociale 

situatie: worden met grote voorzichtigheid behandeld. 

Ouders/opvoedingsverantwoordelijken of de leerling worden zoveel mogelijk zelf 

betrokken wanneer dergelijke informatie doorgespeeld wordt op een MDO of een cel 

leerlingenbegeleiding. Een klassenraad lijkt ons niet het geschikte forum om 

dergelijke gegevens mee te delen. 

Wanneer we met leerkrachten overleggen over een aanpak of begeleidingsstrategie, 

kan verwezen worden naar dergelijke informatie zonder daarom de details te laten 

kennen. Naarmate de personen betrokken bij het overleg verder van de cliënt staan, 

wordt de informatie beperkter doorgegeven. Ook hier worden de moeilijkheden 

geduid en toegelicht voor zover dit nodig is voor een goede begeleiding en na overleg 

leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken.  

Soms is het nodig om expliciet een einddiagnose of label ((AD(H)D, autisme, Gilles 

de la Tourette …) te vermelden bvb. wanneer dit kan helpen om het moeilijke gedrag 

van een leerling te begrijpen of om inspiratie te geven aan leerkrachten bij het 

reageren op storend gedrag. De relevantie van dergelijke informatie is duidelijk 

wanneer ze bijdraagt tot het handelingsplan, het helpen van de leerling in zijn 

schools functioneren en de aanpak door de leerkracht in de klas. Het meedelen van 

de diagnose aan de school wordt bij voorkeur door de ouders of de leerling zelf 

gedaan. Indien dit niet mogelijk is, wordt de toestemming van de leerling of de 

ouders gevraagd om deze informatie mee te delen.  

- Gegevens inzake gezondheidszorg: mogen niet verwerkt worden door een school 

zonder specifieke toestemming van de betrokkene. De CLB-medewerker kan via een 

vertaalslag de noodzakelijke informatie doorgeven aan personeelsleden van de school 

betrokken bij de begeleiding van de leerling. M.a.w. dergelijke gegevens worden 

nooit als dusdanig meegedeeld aan leerkrachten of scholen. CLB kan wel 

handelingsgerichte tips of een begeleidingsplan met de school bespreken, waarin 

rekening wordt gehouden met medische of gevoelige informatie. Criterium is hier het 

belang van deze informatie voor het goed functioneren van de leerling op school en 

voor zijn of haar veiligheid. Een voorafgaande toestemming is steeds aan de orde.  

- Verslagen van derden, van externe hulpverleners of diensten: idem als voorgaande. 

In het CLB-dossier bewaren we evaluatieverslagen van therapieën, 

onderzoeksverslagen en verslagen over bepaalde diagnoses. Gegevens hieruit  

kunnen nooit als dusdanig worden doorgegeven aan scholen; ook niet in het kader 

van een inschrijvingsverslag voor buitengewoon onderwijs. Handelingsgerichte 

adviezen die voortvloeien uit deze informatie, kunnen wel met de school worden 

besproken, na overleg met leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken. Informatie 

van derden wordt geduid, vertaald en niet in zijn geheel doorgegeven. 

- Gegevens die een bijzondere bescherming genieten: worden nooit doorgegeven op 

het niveau van een klassenraad, MDO of Cel. 

 Overleg met leerkracht of zorgbegeleider  

Op een overleg waar de deelnemers beperkt zijn tot diegenen die nauw betrokken zijn bij 

de zorg, de hulp of de begeleiding van de leerling, bvb. een beperkte cel zorg, een 

zorgteam, kernteam … kan je als CLB-medewerker een stuk meer informatie meedelen. 
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Je kan er op rekenen dat de mensen rond de tafel zich houden aan het ambtsgeheim, 

maar ook aan de discretieverplichting eigen aan deze beperkte ambtskring. 

Welke gegevens?  

- Schoolloopbaangegevens, psycho-pedagogische gegevens en gegevens over het 

sociaal en psychologisch functioneren van de leerling kunnen besproken worden, met 

uiteraard de zorgvuldigheidscriteria in het achterhoofd en na overleg met de 

leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken. Het principe ‘need-to-know’ boven het 

‘nice-to-know’ is hier een goede leidraad. 

- Gezondheidsgegevens, gegevens van derden en gegevens die een bijzondere 

bescherming genieten, worden op dit forum niet doorgegeven, enkel een vertaalslag 

of een advies afgeleid uit dergelijke informatie kan hier aan bod komen, na overleg 

met leerling/ouders. 

 Medisch consult op school of in centrum 

Resultaten van het medisch consult kunnen nooit als dusdanig meegedeeld worden aan 

de leerkrachten of begeleidende opvoeders, zelfs wanneer zij een zorgvraag hebben 

omtrent een bepaalde leerling.  

De betrokken gegevens dienen eerst meegedeeld te worden aan de leerling/ouders en 

kunnen pas nadien aan de school bezorgd worden. Indien mogelijk worden de ouders of 

de betrokken leerling zelf gemotiveerd om de relevante gegevens te communiceren. 

Indien de gegevens door het CLB bezorgd worden aan de school, dan wordt een 

toestemming gevraagd aan de betrokkenen. 

Adviezen afgeleid uit vastgestelde gezondheidsgegevens kunnen met de leerkrachten 

worden besproken wanneer dit bijdraagt tot een betere zorg voor de leerling, dit na 

overleg met de leerling/ouders.  

 Overleg met directie 

In een gesprek met de directie van de school kan nog meer informatie doorgegeven 

worden, vnl. uit preventief oogpunt en bij risicosituaties.  

Vooraf wordt evenwel overlegd met de betrokkene wat er naar de directie toe 

gecommuniceerd zal worden. 

Van de directie mag verwacht worden dat zij zich aan een strikte discretieverplichting 

houden en de verkregen informatie niet systematisch doorgeven aan het 

schoolpersoneel.  

 Informele momenten 

Het praten over leerlingen in de wandelgangen of losjes in de lerarenkamer kan niet. Dit 

druist in tegen alle principes om zorgvuldig met informatie-uitwisseling om te gaan. 

 Overleg op school in aanwezigheid van externen  

Wanneer externen betrokken worden bij het overleg op school, dienen we expliciet 

aandacht te hebben voor de instemming van de leerling en/of zijn 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken over de informatie die wordt besproken op dit 

overleg.  

4.10.5.2 Schriftelijke of digitale communicatie 

  

 Systematische bestanden – klasoverzicht – lijsten 

Volgende gegevens kunnen worden opgeslagen via een systematisch bestand, een 

klasoverzicht of een lijst: 

- Identificatiegegevens: kunnen onbeperkt uitgewisseld worden met de school voor 

zover het leerlingen betreft die ingeschreven zijn in de school. 
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- Schoolloopbaangegevens, psycho-pedagogische gegevens en andere 

leerlingengegevens van welke aard ook kunnen vanuit het CLB niet systematisch 

doorgegeven worden in de vorm van een klaslijst met gegevens, een digitaal 

bestand, een overzicht met onderzoeksresultaten …. CLB werkt immers 

vraaggestuurd en is gebonden aan het beroepsgeheim, dus enkel relevante gegevens 

in het kader van een bepaalde zorgvraag kunnen doorgegeven worden, na overleg 

met de leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken. In die zin zal de gevraagde 

informatie naargelang het probleem en naargelang de individuele situatie van een 

leerling verschillend zijn en kan ze geen deel uitmaken van gesystematiseerde 

bestanden. 

 

Een uitzondering kan gemaakt worden voor bestanden of lijsten van bepaalde 

leerlingengegevens, wanneer deze niet-nominatief worden verstrekt aan de school of 

wanneer ze anoniem zijn. Het beschikbaar stellen van dergelijke informatie kan door 

scholen gevraagd worden in het kader van schoolondersteuning. We denken hierbij aan 

follow-uponderzoek, kwaliteitsprojecten, effectmetingen, tevredenheidsmetingen … Enkel 

de gegevens die rechtstreeks met het project te maken hebben, kunnen worden 

doorgegeven. 

 Verslag – rapport – zorgfiche - verantwoordingsprotocol BUO – gemotiveerd 

verslag 

Nog meer dan bij mondelinge communicatie met leerkrachten en scholen, dienen we er 

ons van bewust te zijn dat een digitaal of schriftelijk rapport of document door nagenoeg 

alle medewerkers van deze school geconsulteerd kan worden. Dit document komt 

immers in het pedagogisch dossier van de leerling (papieren of elektronisch dossier) 

terecht en is dus vrij vlot toegankelijk op kortere en op langere termijn … In die zin 

wordt sterk gepleit voor het beperken van de informatie die je opneemt in dergelijke 

verslagen en voor het maken van duidelijke afspraken over de inhoud met de 

leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken vooraf. 

Volgende gegevens kunnen opgeslagen worden in een verslag, rapport of protocol: 

- Identificatiegegevens, schoolloopbaangegevens en psycho-pedagogische gegevens: 

kunnen vrij uitgebreid doorgegeven worden via een vorm van verslag. Maar net zoals 

bij mondelinge communicatie is het van belang de aandachtspunten zoals hierboven 

vermeld in acht te nemen: accent op de besluiten van het onderzoek en op  

handelingsgerichte indicaties of adviezen en overleg met 

leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken. Soms is het nodig expliciet een 

diagnose betreffende een leerstoornis te vermelden, bvb. om bepaalde maatregelen of 

hulpmiddelen te kunnen opnemen in het handelingsplan. Wanneer wij daarnaast een 

zorgfiche, verslag of document aan de school bezorgen via de ouders of via de leerling 

zelf, is er geen enkel probleem van deontologie. De cliënt beslist immers zelf of hij de 

informatie wil doorgeven aan de school of niet. Wanneer het verslag rechtstreeks aan 

de school bezorgd wordt, gebeurt dit altijd met toestemming van de 

leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken of na een overleg hieromtrent.  

- Contextuele gegevens en informatie over het psychosociaal functioneren van een 

leerling: worden slechts zeer beperkt opgenomen in een schriftelijk verslag of digitaal 

document. Het overleg met de leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken over de 

inhoud is hier een conditio sine qua non en ook in een schriftelijk verslag dient de 

nadruk te worden gelegd op handelingsgerichte adviezen en informatie die werkelijk 

nodig is om aangepaste zorg of hulp te kunnen bieden, of om bepaalde sticordi-

maatregelen te kunnen opnemen in een handelingsplan. 

- Gezondheidsgegevens en gegevens die een bijzondere bescherming genieten: worden 

niet schriftelijk/digitaal doorgegeven aan leerkrachten of scholen. Adviezen die afgeleid 

worden uit dergelijke informatie kunnen wel in een handelingsplan of een verslag 

worden opgenomen na overleg met de leerling/ouders. 
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 Verslagen van derden 

Onderzoeks- of evaluatieverslagen van externe hulpverleners of andere diensten, die aan 

het CLB geadresseerd werden: worden nooit gekopieerd of doorgegeven aan 

leerkrachten of scholen. Uitzondering vormen de attesten van externe hulpverleners, 

specifiek nodig en met dit doel geschreven, voor het verkrijgen van bepaalde hulp of 

maatregelen en na overleg met leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken. 

 Inzage in dossier 

Inzage in het CLB-dossier door leerkrachten: dit is niet toegestaan. Het dossier (of een 

kopie ervan) kan daarnaast ook nooit doorgegeven worden. Wel wordt bepaalde 

informatie uit het dossier geduid en toegelicht wanneer dit relevant is voor de 

begeleiding van de leerling.  

 Kunnen CLB-medewerkers gegevens invullen in het elektronisch 

leerlingendossier van de school? 

Aangezien de CLB-medewerker geen bestandhouder is van het schooldossier en hij geen 

enkele controle heeft over de weg die de genoteerde gegevens in het schooldossier 

verder zullen afleggen, raden wij aan om niet in te gaan op verzoeken om rechtstreeks 

informatie in het (pedagogisch) leerlingendossier op school te noteren. 

Het leerlingendossier en het CLB-dossier zijn elk onderworpen aan een andere 

regelgeving waardoor er zich moeilijk te voorziene juridische problemen kunnen stellen 

(o.a. m.b.t. schrijfrechten en leesrechten).  

Een CLB-medewerker is eerst en vooral gebonden door het beroepsgeheim waardoor het 

moeilijk is om rechtstreeks in het schooldossier van de leerling te werken. De 

vertrouwelijke informatie die door een personeelslid met beroepsgeheim verwerkt of 

bijgehouden wordt, moet namelijk aan een aantal regels voldoen.  

Daarnaast is het CLB-dossier onderworpen aan de bepalingen van het Decreet 

Rechtspositie Minderjarige waardoor onder meer de toegang tot het dossier heel 

specifiek geregeld wordt. Deze bepalingen gelden niet voor het leerlingendossier op 

school. 

Op het leerlingendossier is het Decreet Rechtspositie Leerlingen60 van toepassing, de 

privacywetgeving en ook de verplichtingen m.b.t. de ‘Openbaarheid van Bestuur’.   

Deze verschillende regelgevingen van toepassing op enerzijds het leerlingendossier op 

school en anderzijds het leerlingendossier in het CLB, zorgen ervoor dat het niet mogelijk 

is om overkoepelende toegangsrechten te voorzien. 

Op basis van bovenstaande gegevens vinden wij het belangrijk dat het erg duidelijk en 

transparant blijft wie schrijfrechten heeft in een leerlingendossier en wie niet… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Decreet van 4 april 2014 betreffende rechtspositie leerlingen. 
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