
Recht van inzage bij het OCMW in de materies waarvoor de POD MI bevoegd is 

* We raden aan om de motivering waarom het recht op inzage beperkt moet worden, op te nemen in het sociaal dossier. Hierdoor is het mogelijk om de 
redenering waarom het recht van inzage van de betrokkene werd beperkt, te consulteren indien dit nodig zou zijn (vb: volgend verzoek van inzage, klacht, 
rechtsprocedure, …) 
**Wanneer verzoek van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitief karakter, mag de 
verwerkingsverantwoordelijke ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten ofwel weigeren gevolg te geven aan het 
verzoek. Gezien het aan de verwerkingsverantwoordelijke toekomt om de kennelijk ongegronde of buitensporige aard van het verzoek aan te tonen, kan er ook 
gradueel gehandeld worden: eerst een vergoeding, daarna weigeren. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Verzoek tot 
inzage gedaan 

door betrokkene 
zelf

identiteit 
betrokkene 
controleren

door de 
advocaat van de 

betrokkene

identiteit 
advocaat 

controleren

identiteit 
betrokkene 
controleren

Is de betrokkene 
gekend?

JA

Zijn de gegevens 
afkomstig van 

bepaalde 
overheidsinstellingen?

JA

er zijn geen andere 
gegevens gekend *

kosteloos schriftelijk 
antwoord dat er geen 

persoonsgegevens 
worden verwerkt **

niet vermelden dat 
recht van inzage werd 

beperkt

er zijn nog andere 
gegevens gekend

voor de gegevens 
afkomstig van deze 

overheidsinstellingen*

niet vermelden in 
antwoord

niet vermelden dat 
recht van inzage werd 

beperkt

voor de andere 
gegevens die niet 

afkomstig zijn van deze 
overheidsinstellingen

NEEN

NEEN

kosteloos schriftelijk 
antwoord dat er geen 

persoonsgegevens 
worden verwerkt **

Komt het recht van 
inzage in conflict met 
een ander grondrecht

JA

gegevens die in 
conflict komen

geheel of gedeeltelijk 
beperken *

gegevens die geen 
conflict vormen

kosteloos schriftelijk 
antwoord ** dat

er persoonsgegevens 
worden verwerkt

inzage van deze 
persoonsgegevens

aanvullende 
informatie

NEEN

kosteloos schriftelijk 
antwoord ** dat

er persoonsgegevens 
worden verwerkt

inzage van deze 
persoonsgegevens

aanvullende 
informatie

Antwoord binnen 1 
maand 
 
Verlenging met 2 
maanden mogelijk 
          ↓ 
→ verzoeker 
verwittigen 
→ afhankelijk van 
complexiteit en aantal 
verzoeken 

 

Bijvoorbeeld: het recht op 

eerbiediging van privacy, recht op 

bescherming van 

persoonsgegevens 

- van betrokkene 

    - van 3de 

- OCAD 

- Inlichtingendiensten en 

veiligheidsdiensten 

- Krijgsmacht 

- Politiediensten 

- Passagiersinformatie-

eenheid 

- Cel voor Financiële 

informatieverwerking 

- Algemene administratie van 

douane en accijnzen 

- Gerechtelijke overheden 

 


