
Juridische achtergrond BINC '1 Gezin, 1 Plan'  

Juridische grond registratie BINC '1 Gezin, 1 Plan'  

Het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) tot toekenning van subsidies van de Vlaamse 

Gemeenschap aan verschillende organisaties in het raam van de samenwerkingsverbanden ‘1 gezin, 

1 plan’ voor het jaar 2022 (maar ook dat van 2021) zal mede rechtsgrond vinden in artikel 70 van het 

BVR van 5 april 2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor 

voorzieningen in de jeugdhulp.  

'1 Gezin, 1 Plan' is dus als een project te beschouwen in die zin. In artikel 70 van dit BVR van 5 april 

2019 wordt bepaald dat artikel 11 ook van toepassing is op projecten.  

Overeenkomstig artikel 11, tweede lid, 19°, van het BVR van 5 april 2019, maakt de voorziening 

(maar dus ook projecten zoals '1 Gezin, 1 Plan') gebruik van een registratiesysteem dat de 

administratie beschikbaar stelt. 

Daarnaast nemen we deze verplichting op in het nieuwe BVR tot toekenning van subsidies van de 

Vlaamse Gemeenschap aan verschillende organisaties in het raam van de samenwerkingsverbanden 

‘1 gezin, 1 plan’ onder artikel 10, eerste lid, 10°, dat met terugwerkende kracht zal gelden vanaf 1 

januari 2022. 

Toestemming cliënt 

Er is geen toestemming nodig van de cliënt om gegevens te registreren, de cliënt moet er wel over 

geïnformeerd worden dat zijn gegevens geregistreerd worden. De rechtmatigheidsgrond voor deze 

registratie (zonder toestemming) is dat de registratie van deze gegevens noodzakelijk is voor het 

vervullen van een taak van algemeen belang, maar evengoed omdat '1 Gezin, 1 Plan' op basis van 

een wettelijke verplichting verplicht zijn om gegevens te registreren (zie vorig item). 

Weigering cliënt 

Zelfs in de situatie dat het juridisch niet nodig is om toestemming van de cliënt te bekomen, kan het 

zijn dat men stoot op een pertinente weigering van de cliënt om geregistreerd te worden. In die 

situaties raden we aan om de cliënt erop te wijzen dat we strikt genomen hun toestemming niet 

nodig hebben maar laten we het hulpverleningsperspectief doorwegen op de registratienood.  

 


