
 
  
 
  

 

 
 

Wat is BINC '1 Gezin, 1 Plan'?  

Hulpverleners uit de jeugdhulp en dus ook medewerkers van '1 Gezin, 1 Plan', houden een dossier bij 

van alle kinderen en jongeren die door hen begeleid worden. In dit dossier staat beschreven waarom 

en hoe je begeleid wordt en welke veranderingen er zijn.   

Een aantal van deze gegevens worden ook geregistreerd in de databank BINC ofwel Begeleiding In 

Cijfers van het agentschap Opgroeien.1   

 
Waarom BINC '1 Gezin, 1 Plan'?  

Om meer te weten te komen over hulpverlening heeft de overheid besloten dat bepaalde gegevens 

uit de dossiers ook in BINC opgeslagen moeten worden 

Zo krijgen de overheid en wetenschappers een duidelijker zicht op de doelgroep die de hulpverlening 

bereikt, de duur van de begeleiding en de resultaten. Deze informatie is belangrijk om te kunnen 

bekijken wat er goed gaat en wat er verbeterd moet worden.  

Naast een aantal kenmerken van de jongeren en hun gezin (rijksregisternummer, naam, voornaam, 

leeftijd, geslacht, officieel adres, gezinssituatie, aantal gezinsleden, …) noteert de medewerker van '1 

Gezin, 1 Plan' in BINC ook welke traject ze aanbieden, voor hoelang en wat het bereikte resultaat is. 

Op geen manier worden er zogenaamde subjectieve gegevens bijgehouden, zoals jouw mening, 

beleving, zicht op de zaken, … Zo kan Opgroeien de werking van '1 Gezin, 1 Plan' evalueren en 

bijsturen.  

 
Hoe zit het met veiligheid & privacy?  

Uiteraard respecteert Opgroeien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Privacy-

wetgeving) bij de verwerking van persoonsgegevens..  

De overheid heeft geen toegang tot jouw individuele gegevens: dat wil zeggen dat ze jouw naam, 

voornaam, rijksregisternummer etc.. niet zien, en zo niet kunnen achterhalen om wie het gaat.2 De 

overheid houdt enkel je individuele persoonsgegevens bij om zo o.a. te achterhalen welke andere 

hulptrajecten je nog doorlopen hebt.  

Opgroeien treft alle nodige beveiligingsmaatregelen om te beletten dat onbevoegden toegang 

zouden krijgen tot BINC. 

Indien je hierover meer vragen hebt, kan je steeds terecht bij dpo@opgroeien.be. 

 

Mag ik zien wat er in BINC staat?  

Je kan altijd vragen welke persoonsgegevens we over jou verwerken en je kan ze laten verbeteren. Als 

je behoefte hebt om je dossier eens te bekijken, kan je dit aan je begeleider vragen. 

 

 Bewaartermijn BINC 

Jouw gegevens worden in BINC bijgehouden tot je de leeftijd van 35 jaar hebt bereikt.  

 
1 Het agentschap Opgroeien regie is de verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt deze gegevens in het algemeen belang. 
Het beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op htpps://www.opgroeien.be/privacybeleid 
2 Voor kwaliteitscontrole en technische datakoppelingen hebben enkele mensen binnen het agentschap Opgroeien toegang 
tot deze gegevens. 
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Juridische grond registratie BINC 
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. 
 
 


