Een minderjarige heeft altijd het recht om te weten

Meer info?

wat in zijn dossier staat.
Ook iedereen die in het dossier van de minderjarige
vermeld wordt, heeft toegang tot de gegevens die
op hem betrekking hebben. DRM bepaalt op welke

www.wvg.vlaanderen.be/rechtspositie
->Brochures in verschillende talen voor ouders,

wijze de toegang tot het dossier door de CLB-

-12 jarigen en +12 jarigen.

medewerker gegeven wordt.

www.kinderrechtswinkel.be

www.kinderrechtencommissariaat.be

Recht op inspraak en participatie
Kinderen dienen betrokken te worden bij de begeleiding. Ze mogen steeds hun mening geven over

Contactgegevens CLB-VGC

de hulp die ze krijgen. Ook ouders hebben recht op

Directeur: Daniël DeBlock

inspraak en participatie.

Technologiestraat 1
1082 Brussel
T 02 482 05 72

Recht om een klacht in te dienen

F 02 482 05 68

Minderjarigen en ouders kunnen een klacht indie-

E clb.vgc@clbvgc.be

nen over de CLB-begeleiding. Dit kan gebeuren bij

http: //www.clb.vgc/be

school van uw kind. Als u daar geen gehoor vindt,
kan u zich richten (via e-mail, telefoon, brief ) tot de
directeur (Daniël De Block).

V.U. : Eric Verrept, Leidend ambtenaar, Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel

het multidisciplinair team dat verbonden is aan de

De rechten van kinderen in
de CLB-begeleiding.
Folder voor ouders.
http://clb.vgc.be

CLB en DRM

Recht op hulp

Recht op instemming met de hulp

Het CLB maakt deel uit van de ‘Integrale Jeugdhulp’.

Het CLB dient uw kind zo goed mogelijk te helpen.

Een minderjarige die hulp krijgt, moet daarmee in-

Binnen de integrale jeugdhulp gelden de rechten

Als het CLB uw kind niet kan verder helpen, dan

stemmen. In sommige gevallen zijn het de ouders die

zoals beschreven in het Decreet Rechtspositie van de

krijgt het informatie over waar dit wel mogelijk is.

in de plaats van hun kind beslissen. Dit dient dan

Minderjarige (DRM).

steeds te gebeuren in het belang van hun kind.

Elk kind dat professionele hulp krijgt heeft rechten.
Ouders moeten kinderen bijstaan om deze rechten te

laten gelden.

Recht op duidelijke informatie

Minderjarigen die opgroeien nemen zelf meer en

De CLB-medewerker bespreekt met uw kind de pro-

meer beslissingen en krijgen daar van de wetgever

blematiek, de hulp, de rechten en de plichten,…in

Een minderjarige heeft altijd het recht om bij zijn ou-

ook het recht toe. Daardoor vermindert dus geleide-

een duidelijke taal.

ders te blijven wonen, tenzij dit niet in zijn belang is.

lijk aan het recht van ouders om over alles te beslissen.
In deze folder lichten we enkele van deze rechten
m.b.t. de CLB-begeleiding toe.

Ook ouders hebben recht op duidelijke informatie
over de hulp die het kind krijgt, de verschillende

De brochure kan men downloaden op
www.wvg.vlaanderen.be/rechtspositie (zie publicaties).

en begeleiding.

MAAR alle CLB-medewerkers hebben beroepsgevertrouwelijk blijft. Hierop bestaan uitzonderingen,

de brochure : ‘De rechten van kinderen in de jeugdhulp.’

Ook ouders hebben steeds recht op ondersteuning

mogelijkheden en wat er van hen verwacht wordt.

heim. D.w.z. dat alles wat tegen hen verteld wordt,

Voor meer informatie en voorbeelden verwijzen we naar

Recht op respect voor het gezinsleven

Het dossier

bijvoorbeeld wanneer het kind in gevaar is. Wan-

Elke stap in de begeleiding van uw kind wordt in een

neer kinderen wensen dat ouders niet geïnformeerd

(digitaal) dossier geschreven.

worden, dient het CLB dit te respecteren.

De CLB-medewerkers mogen in het dossier enkel
gegevens opnemen die van belang zijn voor de begeleiding. Er kunnen gegevens instaan over de min-

derjarige, over de hulp, over zijn gezin, conclusies uit
gesprekken, resultaten van onderzoeken,…

