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Rechten van de minderjarige in de jeugdhulp  
(decreet rechtspositie minderjarigen) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recht op hulp  

Een CLB zal steeds zo goed mogelijk helpen.  

Beslissen over hulp  

Een bekwame minderjarige mag meestal zelf beslissen over hulp, anders beslissen de ouders. Sommige begeleidingen door het CLB 

zijn verplicht, zoals leerplichtbegeleiding als bij onwettige afwezigheid.  

Informatie en duidelijke communicatie  

Het CLB geeft gedurende de volledige begeleiding duidelijke informatie over de hulpverlening. Ook wanneer je liever geen hulp wilt 

van het CLB, kan je info krijgen waar je terecht kan.  

Hulp in alle vertrouwen  

Alle CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat alles wat je hen vertelt vertrouwelijk blijft. In het belang van je 

begeleiding is het soms aangewezen om iets met leerkrachten te bespreken. Het CLB doet dit niet zonder jouw toestemming. Er 

bestaan wel enkele uitzonderingen. Zo moet de CLB-medewerker zijn beroepsgeheim doorbreken als de leerling in gevaar is.  

Inspraak en participatie  

Je hebt recht op inspraak. Het CLB houdt altijd met jouw mening rekening.  

Vertrouwenspersoon  

Dat is iemand die erover waakt dat jouw rechten worden gerespecteerd en je kan bijstaan binnen het hulpverleningstraject. Je mag 

zelf een vertrouwenspersoon kiezen. Als je dit niet kan, mag de directeur van het CLB dit voor jou doen. De vertrouwenspersoon moet 

meerderjarig zijn, een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen en mag niet rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulp. 

Meer info hierover vind je op deze website: mijnvertrouwenspersoon.be  

Naar een andere school ? 

Als een leerling naar een andere school gaat, gaat het CLB-dossier naar het CLB waar de nieuwe school mee samenwerkt. Je kan je hier 

schriftelijk tegen verzetten binnen de 10 dagen na inschrijving in de nieuwe school. Sommige gegevens worden echter verplicht 

doorgegeven en kun je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medische contactmomenten en de 

opvolging hiervan. 

Een klacht ?  

Als je niet tevreden bent over de begeleiding door het CLB of je vindt dat je rechten niet worden gerespecteerd, kan je dit uiteraard 

steeds bespreken met het CLB-team. Je kan ook een brief sturen naar de CLB-directie om klacht neer te leggen.  

Meer informatie ? Neem contact op met het CLB of kijk naar onze website. 

Leerlingen jonger dan 12 jaar, hebben 
toestemming van hun ouders nodig 
om bij het CLB in begeleiding te 
komen. 
 
Ouders of voogd mogen (een deel 
van) het dossier inkijken 
-als het in het belang van de leerling is  
-als de leerling zich hier niet expliciet 
tegen verzet 

 

Vanaf 12 jaar wordt de minderjarige 
vermoed bekwaam te zijn. 
Bekwaam zijn betekent dat je in staat 
bent het desbetreffende recht 
zelfstandig uit te oefenen.  
 
- Je moet als leerling zelf toestemming 
geven om bij het CLB in begeleiding te 
komen. 
- De leerling mag (een gedeelte van) 
het CLB- dossier  alleen inkijken. 
Ouders of voogd mogen het dossier 
enkel inkijken mits toestemming van 
deze leerling. 

 

“Onbekwame”  

minderjarige 

“Bekwame” 

minderjarige 

Algemene regels: 

 Elke minderjarige heeft dezelfde rechten. Je bent 

minderjarig zolang je jonger bent dan 18 jaar 

 We denken altijd na over wat het beste is voor jou, want 

jouw belang staat centraal 

 In een aantal gevallen moet je bekwaam zijn om je rechten 
uit te oefenen 

Bekwaam zijn betekent dat je weet wat in jouw belang is en dat je de 

gevolgen van jouw beslissing kan inschatten. 


