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Bij hulpverlening werken we voortdurend met informatie van en over 
mensen. Cliënten vertrouwen ons informatie toe, diensten geven 
zaken over cliënten door, collega’s wisselen gegevens van cliënten 
uit, cliënten worden doorverwezen en daarbij wordt ook informatie 
doorgegeven, er zijn cliëntdossiers, er wordt geregistreerd…. 

Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken bestaan over hoe we hier 
op een ‘juiste’ en zorgvuldige wijze mee omgaan.

Het verzamelen, verwerken en uitwisselen van informatie wordt door 
de Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens geregeld: 
de zogenaamde Privacywet.Daarnaast geldt voor hulpverleners het 
beroepsgeheim. 

De sector van het algemeen welzijnswerk heeft op basis van de 
wettelijke en ethische regels algemene gedragsregels vastgelegd over 
het omgaan met cliëntinformatie. Die zijn te vinden in de sectortekst. 
CAW Antwerpen heeft die vertaald naar deze eigen deontologische 
code. 

De waarde ‘betrouwbaarheid’ is hier steeds richtinggevend. We 
kiezen voor een open, eerlijke en duidelijke relatie met onze cliënten. 
We wensen niet te handelen vanuit een defensieve reflex, waarbij we 
ons enkel proberen in te dekken tegen mogelijke juridische procedu-
res. 

De deontologische code mag niet gezien worden als iets beperkend 
of beklemmend. Het gaat niet om het strikt opvolgen van een reeks 
regels. Het gaat wél over hoe je verantwoordelijkheid kan opnemen. 
Als hulpverlener heb je een veelheid aan mogelijkheden. De code 
biedt kapstokken op basis waarvan je je oordeel kan vormen.  Het is 
een kader, met onder- en bovengrenzen, en daarnaast  handvatten 
en werkwijzen voor de ruimte daartussen. 

De werkwijzen in deze code bieden een aantal antwoorden, maar 
er blijven wellicht ook vragen over. We verwijzen daarvoor naar het 
aanspreekpunt en de deontologische adviesraad, die eenvoudig en 
snel ter beschikking staan.

Want niet alleen de dialoog met de cliënten, ook die met collega’s en 
met derden houdt de praktijk gezond.

Inleiding 
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• De hulpvrager wordt bij de start van de hulpverlening mon-
deling geïnformeerd over hoe CAW Antwerpen omgaat met 
cliëntinformatie.

• Er wordt enkel informatie gevraagd die noodzakelijk is voor 
hulpverlening op maat.

• Indien bij derden relevante informatie opgevraagd moet 
worden ten behoeve van de hulpverlening, dan wordt dit 
met de cliënt overlegd. Het gebeurt in functie van de concre-
te situatie en enkel na zijn toestemming.

De geïnformeerde cliënt

Vanaf het begin krijgt de cliënt duidelijk te horen hoe wij met de aan-
geleverde informatie omgaan. Hij krijgt uitleg en kan vragen stellen. 
De toelichting gebeurt consequent, overtuigd en op maat. Er is een 
folder om de mondelinge informatie te ondersteunen.    

Wanneer er met meerdere cliënten in één dossier (cliëntsysteem) 
wordt gewerkt, staat de zorg voor de betrouwbaarheid van de hulp-
verlener voor het gehele cliëntsysteem centraal. Het beroepsgeheim 
geldt dan naar alle leden van het cliëntsysteem. 

Enkel noodzakelijke informatie

We verwerven alleen informatie die noodzakelijk is voor hulpverlening 
op maat. We motiveren steeds waarom de gevraagde gegevens nodig 
zijn. Wanneer de cliënt relevante informatie voor de begeleiding niet 
wenst te geven, dan worden de eventuele gevolgen daarvan voor de 
verdere hulpverlening besproken.

Informatie opvragen bij derden

Opvragen van cliëntinformatie bij derden gebeurt in principe via de 
cliënt zelf. Enkel wanneer dat niet mogelijk of niet aangewezen is, 
vraagt de hulpverlener deze informatie op. Dit gebeurt altijd na over-
leg met en met (minimaal mondelinge) toestemming van de cliënt. 

De toestemming geldt enkel voor een bepaalde dienst en voor speci-
fieke informatie. De cliënt tekent dus geen ‘blanco cheque’.

De hulpverlener koppelt steeds terug naar de cliënt wat hij onder-
nomen heeft. Alle informatie die door derden over de cliënt gegeven 
wordt, kan door de cliënt worden ingezien. Dit wordt zo snel als mo-
gelijk  gecommuniceerd aan de informatieverschaffer.

Informatie over de cliënt die ongevraagd bezorgd wordt door derden, 

Verwerven 
van 
informatie 
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wordt slechts aanvaard na overleg met de cliënt. Dit wordt ook on-
middellijk aan de derde gemeld. 

• Hulpvragers worden geïnformeerd over het gebruik van 
cliëntinformatie in CAW Antwerpen. 

• Hulpvragers worden ingelicht over het feit dat in CAW 
Antwerpen persoonsgegevens worden verwerkt.

• Medewerkers hebben enkel toegang tot de gegevens van 
cliënten waarbij zij betrokken zijn, en die noodzakelijk zijn 
voor de uitoefening van hun taak.

Het decreet algemeen welzijnswerk van 8 mei 2009 bepaalt in artikel 
18 dat “het algemeen welzijnswerk in een registratie moet worden 
opgenomen”. Dit betekent dat het CAW per definitie persoonsgege-
vens verwerkt. Het is opgelegd om beleid te voeren en de inzet van 
subsidie te verantwoorden.

Daarnaast worden cliëntgegevens ook verwerkt in het cliëntdossier. 

De geïnformeerde cliënt

Hulpvragers worden mondeling ingelicht over het feit dat binnen 
CAW Antwerpen persoonsgegevens worden verwerkt. De cliënt kan 
dat voor zijn gegevens weigeren. De hulpverlener informeert de cliënt 
dan over de gevolgen voor de hulpverlening. 

De cliënt wordt op de hoogte gebracht wie toegang heeft tot zijn ge-
gevens en dat er overleg wordt gevoerd over zijn situatie en met wie. 

Toegang door medewerkers

Medewerkers die betrokken zijn bij een hulpverlening hebben 
toegang tot die cliëntgegevens. Vrijwilligers en stagiairs hebben een 
geheimhoudingsplicht die zo goed als identiek is als het beroepsge-
heim van werknemers. 

Iedereen die toegang heeft tot cliëntgegevens is gebonden aan het 
beroepsgeheim.

Gebruiken van 
informatie 
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• Alle medewerkers van CAW Antwerpen zijn gebonden aan 
het beroepsgeheim

De regel

De wettelijke regeling van het beroepsgeheim geeft hulpverleners de 
plicht én het recht om de informatie die zij verkrijgen in het kader van 
de hulpverlening voor zich te houden. Daarmee erkent de samenle-
ving het belang van de unieke band tussen hulpverlener en de cliënt. 

In het Decreet Algemeen Welzijnswerk wordt de geheimhou-
dingsplicht zelfs opgelegd aan alle medewerkers van de CAW’s die in 
contact komen met cliënten. Dus ook stagiairs, vrijwilligers, vormings-
medewerkers, logistieke krachten, beleidsmedewerkers, directie, …

Onder een geheim valt alles wat uitdrukkelijk of stilzwijgend aan 
de hulpverlener wordt toevertrouwd uit hoofde van zijn beroep. 
Daaronder valt ook informatie over derden of louter het feit dat de 
persoon ‘cliënt’ of ‘gekend’ is.  

Het beroepsgeheim blijft doorlopen na het afsluiten van de begelei-
ding, na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de hulpver-
lener en zelfs na het overlijden van de cliënt.

Maar een te enge interpretatie en toepassing van het beroepsgeheim 
kan passende hulpverlening onmogelijk maken. Het kan de belangen 
van de cliënt zelf schaden. Kwalitatieve hulp vraagt bijvoorbeeld om 
continuïteit in traject en om collegiale toetsing, waarbij info moet 
kunnen worden doorgegeven. 

Er zijn dan ook een aantal uitzonderlijke situaties die de hulpverlener 
kunnen ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht.  

De uitzonderingen

Er zijn een aantal veel voorkomende toepassingen van deze uitzon-
dering op het beroepsgeheim. Ze zijn zo vaak voorkomend, dat ze 
misschien als regel worden aangevoeld. Niets is minder waar!

Getuigenis in rechte
Het beroepsgeheim mag doorbroken worden voor getuigenis 
onder ede voor een onderzoeks- of vonnisgerecht of voor een 
Parlementaire Onderzoekscommissie. Maar niet voor politie of 
parket !

De hulpverlener moet aan de oproeping gevolg geven, verschijnen en 
de eed afleggen. Hij heeft spreekrecht, geen spreekplicht. Hij heeft 
de keuze tussen niet getuigen omwille van het beroepsgeheim of wel 

Doorgeven 
van 
informatie
Beroepsgeheim 
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getuigen, beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor het achterhalen 
van de waarheid.

Eigen verdediging
De hulpverlener heeft het recht om zich te verdedigen in een rechts-
zaak of tuchtzaak. Hij mag geheimen onthullen als dit nodig is voor 
de eigen verdediging. Maar enkel wat volstrekt noodzakelijk is om het 
recht op verdediging van de hulpverlener te garanderen.

Noodtoestand
Het doorbreken van het beroepsgeheim is noodzakelijk omwille van 
een zeker, actueel en ernstig gevaar voor een hoger te bescher-
men belang, nl. levensgevaar of gevaar voor de aantasting van de 
integriteit.

Wettelijk meldrecht bij kwetsbare personen (458bis Sw)
Aangifte van bepaalde misdrijven (mishandeling, misbruik, verwaarlo-
zing) aan de Procureur des Konings is toegelaten wanneer ze ge-
pleegd zijn ten opzichte van minderjarigen of personen die kwetsbaar 
zijn ten gevolge van hun leeftijd, zwangerschap, een ziekte of een 
lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, of ten gevolge 
van partnergeweld, en op voorwaarde dat er een ernstig en dreigend 
gevaar bestaat voor deze of een andere minderjarige of kwetsbare 
persoon en de hulpverlener deze niet zelf of met hulp van anderen 
kan beschermen.

Wettelijk meldrecht bij georganiseerd overleg (458ter Sw)
Wanneer er een overleg wordt georganiseerd in uitvoering van een 
wet of decreet of na toestemming van het parket, en dit overleg gaat 
over de bescherming van de fysische of psychische integriteit van een 
persoon of ter voorkoming van terroristische aanslagen, kan er info 
gedeeld worden met mensen die geen beroepsgeheim hebben.

Wettelijk meldrecht in integrale jeugdhulp (art. 75/1 Decreet 
Integrale Jeugdhulp)
Op schriftelijke vraag van het parket of de sociale dienst van de 
jeugdrechtbank mogen hulpverleners binnen de integrale jeugdhulp 
info geven over de identiteit van hun cliënt (minderjarige en/of zijn 
opvoedingsverantwoordelijken) én over het feit of er jeugdhulpverle-
ning is gestart, wordt voortgezet of is beëindigd.

Schuldig verzuim
Iedereen moet hulp bieden aan wie in groot gevaar verkeert. Biedt 
men geen hulp, dan begaat men het misdrijf schuldig verzuim. Men 
kan het beroepsgeheim niet inroepen als excuus om niet te helpen, 
de plicht om hulp te bieden is een hoger belang. Deze verplichting 
geldt niet als men zelf gevaar loopt. Een belangrijke opmerking hierbij 
is dat hulp bieden niet per definitie betekent dat het beroepsgeheim 
geschonden moet worden.
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Toestemming cliënt 
Wanneer een cliënt toestemming geeft het beroepsgeheim te door-
breken, kan men twee opvattingen tegen elkaar afwegen. Ofwel: het 
beroepsgeheim is absoluut, dus is er geen mogelijkheid om er bij 
afspraak van af te wijken. Ofwel: het belang van de cliënt primeert en 
dus kan de cliënt wel spreekrecht geven, maar geen spreekplicht.

De meerderheid van de rechtsleer en ook CAW Antwerpen kiest voor 
de tweede opvatting: het belang van de cliënt primeert. Hulpverlening 
is vaak ook slechts mogelijk door samenwerking met anderen. Vanuit 
die opvatting kan het dus zijn dat informatie gedeeld wordt (mits 
uitdrukkelijke toestemming van de cliënt), maar dat is zeker niet 
altijd zo. Het is afhankelijk van context, dus zorgvuldig afwegen blijft 
belangrijk.

Gezamenlijk beroepsgeheim
Voor de informatie-uitwisseling binnen eenzelfde hulpverleningsteam 
geldt het gezamenlijk beroepsgeheim, waarbij de relevante informatie 
mag gedeeld worden. Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij het 
gedeeld beroepsgeheim.

Gedeeld beroepsgeheim
Als het nodig is kunnen we informatie uitwisselen met hulpverleners 
uit een andere werking. Dit kan enkel indien die hulpverlener ook 
gebonden is door het beroepsgeheim en werkt met dezelfde finali-
teit en binnen eenzelfde hulpverleningscontext. En ook enkel in het 
belang van de cliënt en als het noodzakelijk is voor de hulpverlening: 
need to know en geen nice to know. Laatste voorwaarde is dat de 
cliënt goed geïnformeerd is en akkoord gaat met het doorgeven van 
vertrouwelijke informatie.

Voorbeeld van gedeeld beroepsgeheim: Begeleide overdracht 
van hulp- en dienstverlening

In situaties waarin de hulpverlening tijdelijk of permanent 
wordt overgenomen binnen het team (vervanging of opvolging) 
of buiten het team (doorverwijzing), wordt een begeleide en 
voorbereide overdracht van de hulpverlening georganiseerd in 
overleg met de cliënt en na diens toestemming.

Let op de bijzondere situatie bij samenwerking met een overheid. 
In principe hebben ambtenaren geen beroepsgeheim maar een 
ambtsgeheim. Dat wil zeggen dat zij t.a.v. de buitenwereld discreet 
moeten omgaan met informatie over burgers. Maar ze hebben een 
informatieopdracht en rapportageplicht aan hun oversten.

Bepaalde medewerkers van overheidsdiensten hebben wél een 
hulpverlenende functie. En er zijn hulpverleners in andere sectoren 
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die belast zijn met een welbepaalde opdracht door een overheid. 

De combinatie van hulpverlening en rapportage kan eenmalig zijn 
(vb. expertise-opdracht) of eigen zijn aan de functie (bijvoorbeeld 
maatschappelijk werker bij het OCMW). 

Deze hulpverleners hebben naast hulpverlenende taken ook een 
controlefunctie en adviserende taken aan sanctionerende instan-
ties. Zij hebben geen beroepsgeheim tegenover hun opdrachtgever 
voor alles wat de uitoefening van hun mandaat betreft. Maar voor 
al het overige geldt het beroepsgeheim onverkort. 

Doordat de doelstelling en de context waarin men werkt grondig 
verschilt, kan er géén sprake zijn van gedeeld beroepsgeheim met 
hulpverleners die niet alleen een hulpverlenende opdracht hebben.

Het is heel belangrijk vooraf de precieze omvang van de opdracht 
duidelijk te communiceren aan de cliënten. 

Voorbeelden: 

• Ambtenaren van gemeente, provincie, gemeenschaps- en fede-
rale overheden en ook OCMW- ambtenaren hebben ambtsge-
heim. Er zijn duidelijke afspraken nodig met de hulpverleners, 
zoals straathoekwerkers, maatschappelijk werkers bij het 
OCMW ... over de manier van samenwerken.

• Mensen in het onderwijs, ook vertrouwensleerkrachten hebben 
ambtsgeheim. Uitzondering hier zijn medewerkers of hulpverle-
ners van het CLB, die wél beroepsgeheim hebben.

• Ambtenaren van justitie hebben ambtsgeheim. Er zijn dui-
delijke afspraken nodig met de hulpverleners zoals de jus-
titieassistenten, de consulenten van de jeugdrechtbank, de 
maatschappelijke assistenten van slachtofferbejegening, de 
psychosociale teams van de gevangenissen... over de manier 
van samenwerken.

• Hulpverleners in instellingen van de bijzondere jeugdbijstand 
hebben beroepsgeheim

Wanneer er minderjarigen in de hulpverlening betrokken zijn, is er 
vaak een spanningsveld tussen het recht op privacy van de minder-
jarige en de opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders (ouder-
lijk gezag). Hulpverleners komen daarbij regelmatig voor moeilijke 
afwegingen te staan. Het decreet “Rechtspositie minderjarigen” biedt 
daarbij hulp (http://www.rechtspositie.be). 

Minderjarigen 
en het 
beroepsgeheim 
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Het decreet stelt dat er uitgesproken rekening gehouden moet wor-
den met het belang van de minderjarige. Het beroepsgeheim is een 
verplichting ten aanzien van alle cliënten, dus ook van minderjarigen. 
Zij hebben het recht op vertrouwelijke behandeling van hun persoon-
lijke gegevens en kunnen dit recht inroepen, ook ten aanzien van hun 
ouders. 

Bij elke vraag van ouders over de situatie of het dossier van de jonge-
re stelt zich in eerste instantie de vraag waarom we beter geplaatst 
zijn dan de jongere zelf om op deze vraag te antwoorden.

Principiële zwijgplicht en ouderlijk gezag

• Hulpverleners hebben een principiële zwijgplicht ten aanzien 
van de ouders van een minderjarig kind. Het recht op infor-
matie over de minderjarige op grond van het ouderlijk gezag 
kan primeren op het recht op privacy van de minderjarige. 
Dit moet restrictief toegepast worden.

Uitzonderingen op de principiële zwijgplicht

Een hulpverlener kan de ouder(s) enkel informatie over de minderja-
rige meedelen 

• als de minderjarige niet over voldoende onderscheidingsvermo-
gen beschikt. 12 jaar is hier de richtleeftijd.

• met het oog op het nemen van bepaalde opvoedingsbeslissingen.

• in het belang van de minderjarige.

Daarnaast kunnen sommige noodsituaties rechtvaardigen (zoals bij 
acute dreiging van zelfdoding) dat de hulpverlener contact opneemt 
met de ouders. In dat geval moet de privacy van de minderjarige 
wijken voor een hoger belang van de minderjarige. Zo wordt de be-
scherming van de fysieke of seksuele integriteit gezien als het hoog-
ste rechtsgoed.

Bij het maken van een afweging rond het doorbreken van het be-
roepsgeheim spelen een aantal contextvariabelen een rol:

• Is de hulpverlening gestart op vraag van de minderjarige of op 
vraag van de ouders?

• Wat is de mate van betrokkenheid van ouders in de concrete 
hulpverleningssituatie?

• Wat is het doel of motief van de vraag van de ouders?

• Is de vraag naar informatie door de ouders relevant en 
welke informatie is nodig in functie van het nemen van 
opvoedingsbeslissingen?
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• Is het meedelen van deze informatie noodzakelijk om een goede 
hulpverlening te bieden?

• Hoe reageert de minderjarige op de vraag om info?

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag dient in het belang van de minderjarige uitgeoe-
fend te worden. Het is aan de hulpverlener om na te gaan of dit het 
geval is. 

Naarmate minderjarigen ouder worden kunnen ze meer en meer zelf 
beslissen en boet het ouderlijk gezag aan omvang in. 

Wanneer ouders informatie over hun minderjarig kind vragen wordt 
hen het belang van een noodzakelijke vertrouwensrelatie toege-
licht. De hulpverlener wil hiermee het vertrouwen van de jongere 
beveiligen.
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Dossiervorming

Dossiervorming
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Een dossier is een werkinstrument in de relatie tussen cliënt en hulp-
verlener. Het staat in functie van een hulpverlening op maat. In CAW 
Antwerpen wordt in principe enkel het digitale E-dossier gebruikt. 

We definiëren een cliëntdossier als:
“een systematisch geordende verzameling van identificeerbare gegevens 
met betrekking tot individuele cliënten of cliëntsystemen, met als doel: een 
werkinstrument te zijn voor de hulpverlening en de hulpverlening over-
draagbaar te maken”.

Een dossier staat ten dienste van de cliënt, maar is eigendom van CAW 
Antwerpen.

• Een dossier wordt uiterlijk aangelegd bij de start van een 
hulpverlening

• In het dossier worden enkel gegevens opgenomen die relevant 
zijn voor hulpverlening op maat. In het geval van medische 
gegevens of verslagen kan dat slechts na schriftelijke toestem-
ming, tenzij onder toezicht van een beroepsbeoefenaar uit de 
gezondheidszorg.

• Het dossier wordt opgemaakt in een taal die voor cliënten 
begrijpelijk is

• Het dossier is in principe digitaal

Aanleggen van een dossier

Voor kwalitatieve hulp op maat is het belangrijk dat relevante gegevens 
met betrekking tot de cliënt en over het verloop van de begeleiding 
bijeengebracht worden in een dossier. Meestal, maar niet noodzakelijk, 
staat het dossier op naam van de cliënt. Cliënten kunnen anoniem blij-
ven als ze dit wensen, of er kan gewerkt worden met een schuilnaam. 
Wanneer een cliënt geen dossier wenst, is dit in principe mogelijk. De 
consequenties hiervan worden met de cliënt besproken.

Inhoud van het dossier

• Het dossier is een werkinstrument en geen archief van persoon-
lijke documenten van de cliënt. Cliënten daar leren mee omgaan 
is een onderdeel van het hulpverleningsproces. Indien het toch 
noodzakelijk is om persoonlijke documenten te bewaren in het 
dossier, dan zijn dat zoveel als mogelijk kopieën. Originele docu-
menten blijven eigendom van de cliënt en worden in een aparte 
map bewaard.

• Gegevens met betrekking tot het persoonlijk functioneren of 

Kenmerken 
van een 
dossier 
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beleven van de hulpverlener horen niet thuis in het cliëntdossier. 
Zij maken deel uit van het persoonlijk werkmateriaal van de hulp-
verlener. Ze mogen geen identificeerbare cliëntgegevens bevatten.

• Medische attesten en verslagen worden enkel in het dossier 
bewaard wanneer de cliënt daar schriftelijke toestemming voor 
geeft. Zonder deze schriftelijke toestemming kunnen medische ge-
gevens enkel bewaard worden onder verantwoordelijkheid van een 
beroepsbeoefenaar uit de gezondheidszorg (bijvoorbeeld een arts 
waarmee de werking samenwerkt of de huisarts van de cliënt).

• Medische informatie die vernomen wordt via de cliënt of een der-
de worden aanzien als hulpverleningsgegevens en kunnen wél in 
het dossier worden opgenomen. In het dossier dient dan vermeld 
te worden wie deze informatie heeft verschaft.

• Gerechtelijke gegevens worden enkel in het dossier bewaard 
voor zover ze relevant zijn voor de hulpverlening. Voor strafrech-
telijke gegevens, dit zijn gegevens over strafrechtelijke veroor-
delingen, gaat het zelfs alleen maar over de strict noodzakelijke 
documenten.

Begrijpelijke taal

Omdat het dossier een werkinstrument is in de relatie tussen hulpver-
lener en cliënt, en de cliënt daarom inzagerecht heeft, is het belangrijk 
dat het opgemaakt is in een voor hem begrijpbare taal. Deze regel kan 
worden beperkt door praktische haalbaarheid, bijvoorbeeld wanneer 
een cliënt anderstalig of analfabeet is.

Recht op correctie

Cliënten hebben het recht om correcties te laten opnemen in het 
dossier. Wanneer het gaat om feitelijke gegevens (adres, leeftijd, naam, 
enz.) worden de correcties overgenomen. Wanneer de cliënt interpre-
taties of omschrijvingen van de hulpverlener als onjuist ervaart, dan 
wordt zijn versie aan het dossier toegevoegd. Cliënten kunnen niet 
eisen dat interpretaties verwijderd worden.

Hypothesen in het dossier

Cliënten hebben maximale inzage in hun dossier. De hulpverlener 
formuleert hypothesen over de cliëntsituatie dan ook enkel in het cli-
entdossier voor zover ze deel (zullen) uitmaken van het actieve hulpver-
leningsproces. Hypothesen worden zoveel als mogelijk getoetst bij de 
cliënt. Als blijkt dat de hypothese niet klopt vermeldt de hulpverlener 
dit in het dossier. 

Ook als dit nog niet gebeurde worden ze in klare taal opgenomen in 
het dossier. De hulpverlener geeft daarbij duidelijk aan dat het om een 
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hypothese van dat moment gaat. Uitspraken, bevindingen, feiten die 
aanleiding geven tot een hypothese worden zo helder mogelijk geno-
teerd in het dossier. 

Hypothesen waarvan men inschat dat ze niet in het hulpverleningspro-
ces aan bod (kunnen) komen, of die men niet in communicatie wil, kan 
of durft brengen met de cliënt, worden niet opgenomen in het dossier. 

Hypothesen die identificeerbaar verkend en getoetst werden bij colle-
ga’s worden eveneens opgenomen in het dossier.

• Dossiers zijn enkel toegankelijk voor de betrokken hulpver-
leners (inclusief stagiairs en vrijwilligers) en de teamverant-
woordelijke, in functie van de hulpverlening.

• De cliënt wordt geïnformeerd over de toegangsmodaliteiten.

Enkel betrokken hulpverleners

De toegang tot elektronische dossiers is beveiligd met een paswoord. 
Hulpverleners van eenzelfde team hebben toegang tot de dossiers 
waarvoor dit relevant is. Hulpverleners van andere teams hebben enkel 
toegang tot die delen van dossiers waarvoor dit noodzakelijk is voor de 
hulpverlening.

Wanneer een leidinggevende inzage heeft in het kader van de evaluatie 
van medewerkers (dus niet in het belang van de cliënt) dient dit  ano-
niem te gebeuren.

Directie en beleidsmedewerkers van CAW Antwerpen hebben enkel 
toegang tot dossiers in het kader van auditing van de kwaliteit en in 
functie van een deontologische adviesraad. Zij hebben enkel toegang 
tot geanonimiseerde gegevens uit het dossier die nodig zijn voor de 
audit of voor het behandelen van de deontologische knoop.

De afspraken m.b.t. toegang/inzage in een cliëntdossier in functie van 
een onderzoek in geval van een klacht door een cliënt, zijn opgenomen 
in de procedure voor klachtenbehandeling. De directie kan in functie 
van onderzoek van de klacht enkel die info, die daarvoor relevant is, 
inzien. Het gebeurt mits toestemming van de cliënt. 

Toegang door 
hulpverleners
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• Bij de start van zijn dossier wordt de cliënt ingelicht over de 
modaliteiten van het toegangsrecht.

• De cliënt kan inzage hebben in die delen die louter betrek-
king hebben op hemzelf. Delen die uitsluitend of gedeeltelijk 
betrekking hebben op andere leden van het cliëntsysteem 
(partner, ouders, kinderen) of relevante derden (leerkracht, 
buur, ...) kunnen niet worden ingezien. Daarover kan in het 
kader van het toegangsrecht wel informatie gegeven worden.

Cliënten hebben het recht om te weten wat er in hun dossier staat: ze 
krijgen toegang tot die informatie. 

Toegang kan op verschillende manieren gegeven worden: via een 
gesprek (meedelen wat in het dossier staat), via inzage (daadwerkelijk 
inkijken/lezen), via een afschrift (kopie uit het dossier) of via een rapport 
(verslag van het dossier).

CAW Antwerpen verbindt zich ertoe om cliënten inzage te geven in hun 
dossier. 

Modaliteiten voor inzage

De cliënt krijgt inzage in zijn dossier op eenvoudig mondeling verzoek 
aan de betrokken hulpverlener. Het verzoek wordt zo snel mogelijk 
ingewilligd, binnen een maximale termijn van 14 dagen. 

De cliënt wordt tijdens de inzage steeds bijgestaan door de betrokken 
hulpverlener. Als de cliënt dit nadrukkelijk weigert, dan gebeurt het in 
het bijzijn van een andere medewerker van CAW Antwerpen. De cliënt 
mag geen documenten meenemen uit het dossier (want het dossier is 
eigendom van het CAW) met uitzondering van zijn persoonlijke docu-
menten, die hij zelf in bewaring heeft gegeven.

Gezondheidsgegevens

De wijze van toegang tot de gezondheidsgegevens is niet wettelijk 
geregeld. Naar analogie met de wet op de patiëntenrechten is inzage 
de logica. De hulpverlener kan ofwel zelf de cliënt zijn dossier laten 
inkijken ofwel via een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Dit 
laatste gebeurt met een schriftelijke motivering.

Vertrouwenspersoon

De cliënt kan zich voor de inzage laten bijstaan door een vertrouwens-
persoon naar keuze. Indien de hulpverlener twijfels heeft over de 
betrouwbaarheid en/of motieven van de gekozen vertrouwenspersoon 
dan wordt dat met de cliënt besproken. De hulpverlener schrijft de 

Toegang door 
cliënten
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bedenkingen in het cliëntdossier. De uiteindelijke keuze en verantwoor-
delijkheid blijven echter bij de cliënt.

Afschrift – rapport

Cliënten hebben recht op een afschrift (kopie) van die delen uit het 
dossier waarop het inzagerecht van toepassing is.

Van de delen waarover de cliënt toegang en geen inzage heeft, kan hij 
een rapport bekomen. Dit rapport wordt opgemaakt door de hulpverle-
ner, op zo’n wijze dat de privacy van andere betrokkenen niet geschon-
den wordt.

Bij een verzoek tot afschrift of rapport uit het dossier richt de cliënt zijn 
verzoek schriftelijk tot de betrokken hulpverlener.

Op het afschrift of rapport wordt vermeld dat het persoonlijk en ver-
trouwelijk is en enkel mag gebruikt worden voor hulpverleningsdoel-
einden. Indien de hulpverlener het vermoeden heeft dat de cliënt deze 
afschriften voor andere doeleinden zal gebruiken, worden de conse-
quenties daarvan met hem besproken. Uiteindelijk blijft het de cliënt 
die beslist of hij al dan niet een afschrift of een rapport wil.

• Hulpverleningsgegevens (gespreksverslagen, verslagen, cliënt-
gegevens, ...) uit het dossier worden in principe 10 jaar na het 
afsluiten van de hulpverlening vernietigd.

• De cliënt wordt ingelicht over de bewaartermijn.

Dossiers

Het dossier met hulpverleningsgegevens en begeleidingsadministratie 
wordt standaard tien jaar na het laatste hulpverleningscontact vernie-
tigd. Cliënten kunnen verzoeken hun dossier eerder te laten vernieti-
gen. Dit wordt toegestaan, tenzij vanuit de doelstelling van de werking 
kan aangegeven worden waarom het relevant is dit niet te doen.

Het vernietigen van dossiers gebeurt op een wijze die de privacy van de 
cliëntgegevens waarborgt.

Persoonlijke documenten

Indien er zich persoonlijke documenten van de cliënt in het dossier 
bevinden, worden die zo snel mogelijk teruggegeven aan de cliënt. Als 
dat niet mogelijk is worden ze blijvend gearchiveerd.

Bewaar-
termijn
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• Meldt een cliënt zich terug aan bij eenzelfde deelwerking, 
dan kan het oude dossier terug opgezocht worden, mits het 
relevant is voor de hulpverlening nu én na toestemming van 
de cliënt.

• Meldt een cliënt zich opnieuw aan bij een andere werking van 
CAW Antwerpen, dan kan het dossier opgevraagd worden bij 
een ander team, mits het noodzakelijk is voor de huidige hulp-
verlening en na toestemming van de cliënt.

• Het CAW kan zich verzetten tegen in beslagname 
• Huiszoeking kan enkel met huiszoekingsbevel van onder-

zoeksrechter
• Machtiging tot in beslagname staat in het huiszoekingsbevel. 
• Stukken onder beroepsgeheim worden verzegeld in bijzijn van 

hulpverlener

Verzet tegen in beslagname

Cliëntdossiers behoren toe aan het CAW. )en ze zijn beschermd door 
het beroepsgeheim. Daarom kan het CAW zich verzetten tegen in be-
slagname door justitie.

Indien de politie of de onderzoeksrechter informatie komt opvragen, 
overlegt de hulpverlener best altijd met de direct leidinggevende. 

Hij geeft politie of onderzoeksrechter de boodschap dat hij dit moet 
doen als werknemer van het CAW. Hierdoor wint men tijd om rustig 
intern te beraden.

Huiszoeking enkel met huiszoekingsbevel van onderzoeksrechter

Het CAW geeft geen toestemming voor huiszoeking. 

Een huiszoeking kan enkel met een rechtmatig bevel, d.w.z. één dat 
door een onderzoeksrechter werd afgeleverd.

Als de politie zegt in opdracht van de onderzoeksrechter te komen, 
maar zonder huiszoekingsbevel, dan stelt de betrokken deelwerking 
van het CAW dat het eerst rechtstreeks contact wenst met de onder-
zoeksrechter. 

T.a.v. de politie dient de betrokken hulpverlener geen verklaring af te 
leggen omwille van zijn beroepsgeheim. 

Terugkerende 
cliënten

In beslagname
van het 
dossier
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Machtiging tot in beslagname

Als een machtiging tot in beslagname in het huiszoekingsbevel staat, 
kan het CAW niet verhinderen  dat dossiers worden meegenomen. Dit 
weigeren zou kan beschouwd worden als belemmering van het onder-
zoek.

Als het dossier op een elektronische drager staat kan het ter plaatse 
worden afgedrukt. Dan kan de papieren versie in beslag worden geno-
men.

Als politie of de onderzoeksrechter dossiers in beslag neemt vraagt de 
hulpverlener aan de politie om daar proces- verbaal van op te maken.  
Dan moet de onderzoeksrechter verantwoorden waarom beroeps-
geheim hier niet zou gelden. Als hij beslist dat de hulpverlener het 
beroepsgeheim terecht inriep, mogen gegevens niet gebruikt worden 
in het strafdossier. Onderzoeksrechter én vonnisrechter moeten dan 
rekening houden met de vertrouwelijkheid van de gegevens. 

Stukken onder beroepsgeheim

Een onderzoeksrechter of gerechtelijk officier moet de stukken die on-
der het beroepsgeheim worden meegegeven verzegelen in het bijzijn 
van de hulpverlener 

Enkel de onderzoeksrechter mag dat zegel verbreken om te zien of 
beroepsgeheim terecht wordt ingeroepen. Als dat zo is, dan worden de 
stukken teruggegeven na afsluiting van het vooronderzoek.

De hulpverlener kan bepaalde gedeeltes aanduiden, die zeker geheim 
moeten blijven omdat ze zeer raken aan de vertrouwelijkheid van de 
relatie met de cliënt in het bijzonder, en van de beroepsuitoefening in 
het algemeen.

Het is aan te bevelen dat de hulpverlener zelf al zekere selectie uit-
voert.

• Dossiers en cliëntgegevens worden bijgehouden en bewaard 
op een wijze waardoor de privacy van de cliënt maximaal 
wordt beschermd.

Beveiliging
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Maximale bescherming van de privacy

Dossiers gaan niet uit huis. Wanneer hulpverleners huisbezoeken 
doen, nemen zij enkel de relevante delen uit het dossier mee.

Lopende, manuele dossiers en back up bestanden worden bewaard in 
een afgesloten kast. Gearchiveerde dossiers worden bewaard in een 
afgesloten ruimte waartoe enkel de teamleden toegang hebben.

Digitale bestanden zijn beveiligd met een paswoord.

• De minderjarige heeft recht op toegang tot die gegevens die 
hem betreffen. Hij kan dit recht zelfstandig uitoefenen.

Eigen belangen afwegen

Van een plus twaalfjarige wordt vermoed dat hij in staat is om zijn 
belangen af te wegen zodat hij het toegangsrecht zelfstandig kan 
uitoefenen. 

Dit vermoeden is evenwel weerlegbaar: als de hulpverlener van mening 
is dat de plus 12 jarige niet matuur is, dan moet hij dit in het dossier 
motiveren.

Bij een min twaalfjarige dient de hulpverlener te beoordelen of de min-
derjarige in staat is om zijn toegangsrecht zelfstandig uit te oefenen. 
Wordt de min twaalfjarige als onvoldoende matuur gezien, dan kunnen 
in principe zijn ouders het recht op toegang uitoefenen.

Een bijstandspersoon

Een bijstandspersoon kan het toegangsrecht uitoefenen voor de min-
derjarige die daartoe niet zelfstandig in staat is. Dat kan in volgende 
twee situaties gebeuren:

• De ouders oefenen het toegangsrecht niet uit;

• Er zijn tegenstrijdige belangen tussen de minderjarige en zijn 
ouders.

Inzage

De minderjarige heeft recht op inzage in:
• gegevens die hij zelf aanbracht en de gegevens die derden over 

hem aanbrachten, tenzij de betrokken derden deze gegevens als 

Minderjarigen 
en hun dossier
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vertrouwelijk bestempelden;

• contextgegevens die ook over hemzelf gaan, tenzij bepaalde 
leden uit het cliëntsysteem deze gegevens als vertrouwelijk 
bestempelden.

De minderjarige heeft géén inzage in die gegevens:
• waarvan aangetoond is (afgewogen en gemotiveerd in het dossier) 

dat het niet in het belang van de minderjarige is om deze informa-
tie op dat moment te kennen (agogische exceptie). De bijstands-
persoon kan deze informatie wel inzien.

• die derden betreffen, voor zover derden deze gegevens als ver-
trouwelijk bestempelen.

Voor meer achtergrondinfo over minderjarigen en hun dossier, neem 
een kijkje op de website van het decreet “Rechtspositie minderjarigen” 
(http://www.rechtspositie.be).




