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Beroepsethiek

•Collegiaal beraad

•Casussen om oordeel te vormen

•Code als dynamische beroepsethiek

•Prikkelen: denken openvouwen
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Hulpverlening

•Niet enkel goed doen

•Maar ook het ‘goede’ doen



Ethiek en deontologie

•Deontologie: plichtenleer

•Ethiek: waarden en relaties

•Beroepsethiek van de hv: reflectie, weg van routine 



Beroepsethiek

•Waarden en relaties

•Over botsingen 

•Over grenzen

•Professionele houding van de hv: bewaakt de grenzen



Beroepsethiek

•Niet enkel denken over 

•Maar ook omzetten in handelen

•Doelgericht handelen van hv

•Contouren van voetbalveld uittekenen; per casus inzoomen



Geschiedenis van de filosofie

•Deugdenethiek , deugdzame hulpverlener

•Beginselethiek 

•Gevolgenethiek



Code 

•Woorden aan waarden: explicitering

•Inzicht en bewustzijn

•Openbaar maken van waarden

•Integratie regelgeving



Casussen 

•Voorbeelden vormen de handkarren van het oordeel (Kant)



ZUS principe (E. Karssing)

•Zorgvuldigheid

•Uitlegbaarheid en navolgbaarheid: argumenten

•Standvastigheid; omzetten naar handelen



DENK om ethische knopen door te hakken

•Onderzoek op verschillende niveau’s

•Opschorten van oordeel 

•Recht doen: hoe en aan wie?



Foto scherp krijgen  VERTRAAG

•Verduidelijkende vragen; hoe ziet de situatie eruit?

•Wat is de morele kwestie?

•Vraag: nodigt uit om te onderzoeken

•Wat is je opdracht als hv?



Opdracht  

•Wat te doen?

•Mandaat?

•Positie?

•Grenzen?

•Bewustzijn?



Oriëntatie in de breedte

•Belanghebbenden op lijsten

•Belang concretiseren

•Wie draagt in de gevolgen?

•Schade minimaliseren, welzijn maximaliseren (E. Karssing)



Oriëntatie in de hoogte

•Wetten, decreten,reglementering ,codes, onuitgesproken richtlijnen

•Evoluties



Oriëntatie in de diepte

•Waarden die in het geding zijn

•welke?

•Botsingen?



Moreel oordeel

•Argumenten ja en neen

•Omdat,….

•Want,….

•Argumenten wegen, niet tellen

•Doorslaggevende argumenten?

•Voorlopig besluit?



Doe ik het ook?  realiteitscheck

•Durf?

•Kan?

•Wil ik uitvoeren?



Mores prudentie

•Uitgangspunten verzamelen

•Code bijspijkeren

•Andere beleidstafel: signaalopdracht



Relevante literatuur

•Stas,K.,Verbruggen,A.,Vlaeminck,H., Ethische knopen , leidraad voor doordacht sociaal werk,2019,Pelckmans Pro, 

Kalmthout
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Juridisch kader : Beroepsgeheim
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Privacy-Discretie-Beroepsgeheim-GDPR

• Mensenrechten – Grondwet

• GDPR ( vroeger : Wet Verwerking Persoonsgegevens (WVP) of Privacywet)

• Beroepsgeheim - strafwet 

• Decreet IJH - Decreet Rechtspositie minderjarige

• Sectorale decreten

• Protocollen, kwaliteitshandboeken,…. 
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Centrale waarden vanuit sociaal werk - praktijk

ntEthisch verantwoord hulpverlenen en beroepsgeheim - Kris Stas en Annemie Van Looveren

Moreel kompas

Vertrouwen

Verbondenheid

Nabijheid

Aanwezigheid

Dialoog

Durven confronteren

Responsabiliseren

Erkennen van Eigen Kracht

Niet loslaten

Veiligheid



Sociaal Werk: VERTROUWEN – MAATSCHAPPELIJKE CONTROLE

•Sociaal werk: werken met mensen. Mensen als individu: maar ook in relatie met anderen, elk met eigen 

verantwoordelijkheid ten aanzien van zichzelf, anderen en de samenleving.

VEILIGE RUIMTE OM TE KOMEN TOT GOED HULPVERLENEN

•Maatschappelijke controle: eigen aan sociaal werk – invulling is afhankelijk van de finaliteit van opdracht/mandaat

• RESPONSABILISEREN – CONFRONTEREND GESPREK

•NIET ZONDER GRENZEN

Ethisch verantwoord hulpverlenen en beroepsgeheim - Kris Stas en Annemie Van Looveren
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Stap naar het juridisch kader!
Vertrouwen: de basis van het beroepsgeheim

Oud begrip (sinds 1867 in SWB) – maar niet verouderd:  de basis van het beroepsgeheim blijft actueel: 

RESPECT VOOR DE VERTROUWENSRELATIE MET DE CLIENT

•Privaat Belang: cliënt en hulpverlener

•Algemeen Belang



Artikel 458 SW: de basis van het beroepsgeheim

Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit 

hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten 

het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te 

leggen en buiten het geval dat de wet, het decreet of de ordonnantie hen verplicht of toelaat die geheimen bekend te 

maken, worden gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en een geldboete van honderd euro tot duizend 

euro of met een van die straffen alleen.  
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Is het beroepsgeheim absoluut? Mag ik, moet ik? Wil ik?  

ZWIJGRECHT/ZWIJGPLICHT

SPREEKRECHT/SPREEKPLICHT

MAG/MOET => WIL



1. Ben je gebonden door het beroepsgeheim ?

2. Is de informatie geheim?

3. Wie is je gesprekspartner?

4. Stemt de cliënt in met de informatie-doorstroom?

5. Stemt de cliënt niet in, maar is er sprake van een uitzonderingsgrond? 

5 vragen



1. Ben je gebonden door het beroepsgeheim ?



-Beroepen opgesomd in artikel 458SW: Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen

-Opgelegd bij bijzondere wet/decreet : bv. artikel 7 decreet IJH, CLB-decreet,… - kan niet opgelegd zijn door een overeenkomst ( wel 
bevestigd in een overeenkomst)

-Noodzakelijke vertrouwensberoepen ( of staat) :
• Vertrouwenspersoon
• Noodzakelijk  ( geen vrijwillig confidenten)
• Maatschappelijke erkenning in de vorm van een titel of beroepsbescherming
• Door de wet, traditie of gewoonte erkend

-Knelpunt : dubbel mandaat
-geen beroepsgeheim tov opdrachtgever 

-slechts beperkt tot de omvang van hun mandaat – rest beroepsgeheim

-Vertrekken vanuit de eigen kernopdracht !!

TIP: Wegwijzers Beroepsgeheim –ISR KU Leuven: wegwijzer 1: Beroepen in de grijze zone !

1. Heb ik beroepsgeheim?



• Discretieplicht/ambtelijke discretieplicht-ambtsgeheim

• = de verplichting om bij het uitoefenen van een ambt of functie geen gegevens vrij te geven aan anderen dan 
degenen die gerechtigd zijn er kennis van te nemen.

• In het belang van de dienst/onderneming

• Alle informatie verkregen binnen de dienst

• Niet terug te vinden in één wettelijke bepaling, maar verspreid 

(ambtenarenstatuut, arbeidsovereenkomstenwet, cao, arbeidsreglement, arbeidsovereenkomst, deontologische 
code,…)

• Sanctie bij schending : arbeidsrechtelijk of tuchtrechtelijk

• Kan ingevuld worden met groot belang aan vertrouwen – visie organisatie

TIP: Wegwijzers Beroepsgeheim –ISR KU Leuven: wegwijzer 1: Beroepen in de grijze zone !

Heb ik discretieplicht?



Discreet omgaan met informatie uit respect voor medemens.

HOREN – SCHRIJVEN-DELEN

Tip: K. Stas en L. Serrien, Een goede sociale professional is discreet., Sociaal.net 
2019.

Geen beroepsgeheim-Geen discretieplicht: 

wel discreet

https://sociaal.net/boek/sociale-professional-is-discreet/


2. Is de informatie geheim ?



3 voorwaarden : 

1. Een geheim

2. Moet toevertrouwd zijn aan de hulpverlener

3. Uit hoofde van zijn staat of beroep kennis van gekregen

Aandachtspunten : 

-discreet omgaan met alle informatie ! 

-anonimiseren

2. Is de informatie geheim?



Tekening verschenen in De Standaard – 14/11/2017 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171114_03185772

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171114_03185772


Doelgericht

Relevant=filter

Proportioneel 

Welke informatie ga ik delen : 



3. Wie is mijn gesprekspartner?



Tekening verschenen in De Standaard – 14/11/2017 http://www.standaard.be/cnt/dmf20171114_03185772

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171114_03185772


- Wat is de positie van je gesprekspartner ?  (mandaat, opdracht, recht op informatie,…)

- De relatie tussen je cliënt en je gesprekspartner ? 

- Heeft je gesprekspartner beroepsgeheim ? Een rapportageplicht?

- Mogelijke gevolgen van het delen van informatie met die partner ?

- Welke informatie verwacht mijn gesprekspartner ? Welke informatie wil ik/mag ik/moet ik 
deze gesprekspartner geven ?  Welke informatie mag ik verwachten van mijn 
gesprekspartner? 

3. Wie is mijn gesprekspartner?



4. Stemt de cliënt in met de informatie-

doorstroom?



INFORMED CONSENT : de cliënt weet wat aan wie wordt doorgegeven, wanneer, met welk doel 
en welke mogelijke gevolgen ! 

• Is er een voorafgaande instemming ? 

• Is die instemming specifiek ? 

• Is die instemming vrij ? 

• Is die instemming uitdrukkelijk ? 

• Is de cliënt voldoende geïnformeerd ? 

• Is de cliënt bekwaam om die instemming te geven ? 

• Kan de cliënt zelf die instemming doorgeven of met ondersteuning ? 

4. Stemt de cliënt in met de informatie-

doorstroom? – INFORMED CONSENT



• Liefst informatiedoorstroming via of in aanwezigheid van de cliënt !

• De instemming kan ten allen tijde ingetrokken worden ! 

• Geen spreekplicht voor de hulpverlener !

• Schriftelijk bewijs van de instemming? Soms uitdrukkelijk in de wet voorzien vb. CLB-decreet, 
Decreet IJH (informatiestroom gemandateerde voorziening, sociale diensten jeugdrechtbank, 
parket), decreet Lokaal Sociaal Beleid, CAW-decreet

• Discussie over deze rechtsgrond om beroepsgeheim opzij te schuiven!

4. Stemt de cliënt in met de informatie-

doorstroom?



5. De cliënt stemt niet in of ik kan het gesprek 

om veiligheidsredenen niet aangaan met de 

cliënt. 

Is er sprake van een doorbrekingsgrond ?



Spreekplicht-spreekrecht/zwijgrecht

-informatiedoorstroom wettelijk/decretaal geregeld

-rapportageplicht

--gedeeld/gezamenlijk beroepsgeheim

-decreet lokaal sociaal beleid

-getuigenis of verklaring voor een rechter

-eigen verdediging

-wettelijke aangiftemogelijkheid of –plicht

-artikel 46bis/1 Sv

-artikel 75/1 Decreet IJH

-artikel 458 ter SW

-verontrusting MANO: consult/aanmelding

-artikel 458bis SW

-noodtoestand

-schuldig verzuim

-cliënt slachtoffer

5. De cliënt stemt niet in, maar er is sprake van

een doorbrekingsgrond



Elke doorbrekingsgrond kent 

-bepaalde voorwaarden

-bepaalde gesprekspartners ( hulpverleners, parket, politie, 
derden)

-recht/plicht tot spreken

-relevantie/proportionaliteit

De doorbrekingsgrond is een uitzondering op je beroepsgeheim 
en moet steeds restrictief geïnterpreteerd worden.

5. De cliënt stemt niet in, maar er is sprake van

een doorbrekingsgrond



Wettelijke/decretale verplichting/mogelijkheid tot uitwisseling: 

Bv: Rapportageplicht/ Dubbel mandaat - Informatiestroom naar de subsidiërende overheid -
Aangifte van een geboorte - Aangifte van een besmettelijke ziekte.

Doorbrekingsgronden –VERPLICHTE STROMEN



-Gezamenlijk beroepsgeheim – team binnen de organisatie

-Gedeeld beroepsgeheim – ruimer netwerk aan hulpverleners met beroepsgeheim en zelfde 
finaliteit

-Gestructureerd casusoverleg – ruim overleg ook met partners zonder beroepsgeheim en met 
andere finaliteit

Doorbrekingsgronden voor overleg met andere 

hulpverleners/sociaal werk



De mogelijkheid tot uitwisseling in overleg wordt strikter naarmate de gesprekspartners 
verderaf staan van je kernopdracht en/of ze geen beroepsgeheimdrager zijn. 

Geldt voor formele en informele uitwisseling ! 

Basis voor informatie-deling – overleg : niet voor gedeelde dossiervorming.

Informatie-deling is mogelijk onder voorwaarden – niet verplicht !

TIP: wegwijzers beroepsgeheim-ISR KU Leuven – wegwijzer 3 Samenwerking in de 
hulpverlening en wegwijzer 4 Casusoverleg.

Doorbrekingsgronden voor OVERLEG



• eenzelfde hulpverleningsteam

• relevante gegevens - Good to know

• in het belang van de hulpverlening aan de cliënt  

• transparant : geïnformeerde cliënt – instemming is niet noodzakelijk – wel best transparant

Gezamenlijk beroepsgeheim



• Alle gesprekspartners beroepsgeheimdragers

• binnen eenzelfde hulpverleningscontext: betrokken op de hulpverlening en optredend met dezelfde 
finaliteit 

• noodzakelijk te delen informatie - Need to know

• belang van de cliënt en zijn hulpverlening

• Geïnformeerd cliënt – informed consent

• toestemming van de cliënt - Uitzonderlijk mogelijk zonder o.b.v. DIJH onder jeugdhulpverleners, decreet 
lokaal sociaal beleid, CAW-decreet – steeds uitzonderlijk en te motiveren !

Gedeeld beroepsgeheim



• Basis voor oa. Sociaal Huis, GBO, Huizen van het kind,…

• Decreet legt de basis voor gegevensuitwisseling Samenwerkingsverband GBO
• Verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens:

• De actoren die minstens deel uitmaken van het van het samenwerkingsverband GBO verwerken persoonsgegevens en 
wisselen onder elkaar persoonsgegevens uit.

• Doel: verstrekken van verantwoorde hulp- en dienstverlening aan gebruikers en garanderen van de continuïteit van de hulp-
en dienstverlening.

• De verwerking van de persoonsgegevens voorziet in een passend beveiligingsniveau en gebeurt met de nodige 
vertrouwelijkheid.

• Verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens:

• Heeft alleen betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde hulp- en dienstverlening en de continuïteit 

van de hulp- en dienstverlening.
• De gegevens worden alleen uitgewisseld in het belang van de gebruikers

• Behoudens overmacht of dringende noodzaak, dient de gebruiker op wie de gegevens betrekking hebben, zijn instemming te 
geven met de gegevensuitwisseling.

Concreet voorbeeld: Geïntegreerd Breed Onthaal

Decreet Lokaal Sociaal Beleid en BVR



BVR
• GBO

• Verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens 

• Identificatie- en contactgegevens van de gebruiker.

• De gegevens die noodzakelijk zijn om de rechten van de cliënt te verkennen en uit te voeren, onder meer de identificatie van 
het recht, de datum van de aanvraag, de datum en de aard van de beslissing.

• De ondersteuningsvragen, doelstellingen en acties die de gebruiker formuleert op de verschillende levensdomeinen.

• De relevante identificatie- en contactgegevens van de personen die betrokken zijn bij de hulp- en dienstverlening aan de 
gebruiker.

• Verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de 
bepalingen uit het decreet van 9/2/18

• Heeft alleen betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn voor een verantwoorde hulp- en dienstverlening en de continuïteit 

van de hulp- en dienstverlening.
• De gegevens worden alleen uitgewisseld in het belang van de gebruikers

• Behoudens overmacht of dringende noodzaak, dient de gebruiker op wie de gegevens betrekking hebben, zijn instemming te 
geven met de gegevensuitwisseling.

Decreet Lokaal Sociaal Beleid en BVR



Overeenkomst gegevensdeling:
• Afspraken m.b.t. het uitwisselen van gegevens tussen de kernactoren.

• Elke uitwisseling van informatie tussen de kernactoren moet beantwoorden aan de finaliteit van het GBO.

• De overeenkomst heeft als voorwerp het doorgeven en uitwisselen van informatie op cliëntniveau.

• Transparantie
• De regels van een geïnformeerde toestemming moeten gevolgd worden:

• De cliënt geeft voorafgaand en uitdrukkelijk toestemming.

• De cliënt weet duidelijk welke informatie wordt doorgegeven.

• De cliënt weet waarom informatie wordt doorgegeven.

• De cliënt weet aan wie de informatie wordt doorgegeven.

• De cliënt weet wat er met deze informatie gebeurt en wat hij/zij mag verwachten.

• De cliënt heeft de mogelijkheid, in het verder verloop van de hulpverlening, zijn toestemming op elk moment in te trekken.

• De cliënt wordt niet onder druk gezet om zijn toestemming te geven en het niet verlenen van toestemming heeft geen 
nadelige gevolgen voor de verdere hulpverlening aan de cliënt.

Decreet Lokaal Sociaal Beleid –BVR en overeenkomst 

gegevensdeling



Overeenkomst gegevensdeling : 

• Noodzakelijke informatie
• Informatie-uitwisseling moet gericht zijn op een:

• betere en gerichte toegang tot hulp- en dienstverlening of leiden tot betere rechtentoekenning.

• Elke informatie die daartoe noodzakelijk is wordt uitgewisseld tussen de betrokken hulpverleners.

• Mandaat
• Scheiding tussen rol van onthaalmedewerker en eventuele andere rollen die verbonden zijn aan specifieke mandaten die 

hulpverleners van de betrokken partners opnemen:

• Voorbeeld sociaal onderzoek:

• Informatie mag niet doorstromen of gebruikt worden door de hulpverleners die met een andere finaliteit optreden.

Decreet Lokaal Sociaal Beleid –BVR en overeenkomst 

gegevensdeling



• spreekRECHT bij gestructureerd casusoverleg tussen hulpverleners, justitie, 
politie en andere gesprekspartners.  

• Mogelijk na installatie casusoverleg bij wet, decreet, ordonnantie, een met 
reden omklede toestemming van de procureur des konings (  protocol of 
kantschrift )
• Voorbeelden: LIVC ( wet) , casuscoördinatie familiaal geweld ( FJC, ketenaanpak,…), 

overleg rond dak- en thuisloosheid,….

• Verplichte vermelding: wie aan overleg kan deelnemen, met welke finaliteit
en volgens welke modaliteiten overleg gevoerd wordt.

• Kader (ook preventief - voor misdrijf):
- Bescherming van fysieke en psychische integriteit van de persoon of derden

- Bescherming van de openbare veiligheid of veiligheid van de staat ( gekoppeld aan 
terroristische misdrijven en criminele organisaties)

• De tijdens het overleg meegedeelde geheimen moeten door de deelnemers 
geheim gehouden worden op straffe van sancties vermeld in artikel 458 SW

• Gevolg van het overleg : geheimen die tijdens dit overleg worden 
meegedeeld, kunnen slechts aanleiding geven tot de strafrechtelijke 
vervolging van de misdrijven waarvoor het overleg werd georganiseerd

458 Ter SW: gestructureerd casusoverleg



Getuigenis of verklaring voor de rechter

Eigen verdediging

Artikel 46 Bis/1 Wb van Sv

Doorbrekingsgrond: voor de rechter of 

tuchtorgaan



•Onderzoeksrechter, rechtbank of parlementaire onderzoekscommissie

•Altijd via gerechtsbrief of dagvaarding en voorafgegaan door eed : verplicht om te verschijnen

•Geen spreekplicht ! Vraag per vraag kan je gebruik maken van je zwijgrecht / spreekrecht - afwegen tov
belang van de cliënt - Opletten met halve waarheden

•Rechter kan de weigering om te getuigen verwerpen

•Mondelinge of schriftelijke verklaringen

Getuigenis of verklaring voor de rechter



• Verdediging tegen beschuldigingen om zichzelf te verdedigen m.a.w. om de beschuldiging te 
weerleggen en aan vervolging te ontkomen. 

• infodelen met de eigen advocaat, magistraten, gerechtsdeskundigen, openbaar ministerie en 
de tegenpartij.

• Info dan ook beperkt tot wat nodig voor dat doel.

Eigen verdediging



Artikel 46 bis/1  WB van SV: spreekplicht

• Verplicht raads- en personeelsleden van sociale zekerheidsinstellingen 
(OCMW’s, vakbonden, mutualiteiten …) ertoe om geheimen (administratieve 
inlichtingen) over personen in het kader van een onderzoek naar terroristische 
misdrijven mede te delen aan de onderzoeksrechter of procureur des Konings 
die het onderzoek voert en daarom verzoekt. ( spreekplicht, strafbaarstelling, 
geheimhouding over de vraag verplicht) 

Doorbrekingsgrond: artikel 46.bis/1 WB van SV



-artikel 46.bis.1 Wb van SV

-eigen verdediging

-artikel 75. 1 DIJH

-artikel 29 en 30 Wb van SV

-zie ook specifieke doorbrekingsgronden bij verontrusting

Doorbrekingsgrond : in gesprek met het parket



Artikel 75/1 Decreet IJH

•Schriftelijke vraag van het jeugdparket ( vaak via politie: vraag naar kantschrift of bevelschrift) of de sociale 
dienst van de jeugdrechtbank 

•Met het oog op het bieden van gepaste jeugdhulpverlening aan de minderjarige

•Aan hulpverleners binnen de integrale jeugdhulp

•je mag 
• meedelen of jeugdhulpverlening is aangevat, wordt verdergezet of is beëindigd.

• Basisgegevens mbt identificatie meedelen

• Alle informatie doorgeven waarmee de bekwame minderjarige en zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijke, op een 
geïnformeerde en schriftelijke wijze instemmen dat e wordt doorgegeven. (relevantie en proportionaliteitsfilter)

Doorbrekingsgrond: artikel 75.1 DIJH



Wettelijke aangifteplicht of –mogelijkheid
• “Verplichting” om bepaalde strafbare gedragingen aan te geven” :

-Art. 30 Sv: private aangifteplicht : iedereen die rechtstreeks getuige is geweest van een 
aanslag tegen de openbare veiligheid, tegen iemands leven of eigendom, moet aangifte doen 
aan de Procureur des Konings

-Art.29 Sv : ambtelijke aangifteplicht : ieder gestelde overheid, iedere openbare officier 
of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf 
moet aangifte doen aan de procureur des konings ( alle overheidspersoneel)

• Sanctie ? Geen sanctie bij overtreding behalve tuchtrechtelijk

• Spanningsveld met artikel 458 Sw :  voor hulpverleners zal het beroepsgeheim 
primeren omdat schending daarvan strafrechtelijk gesanctioneerd is.

Doorbrekingsgrond : artikel 29 en 30 Wb van Sv



Geen instemming van de cliënt en specifiek situatie van verontrusting: 

• Consult/aanmelding/ rapportage aan gemandateerde voorziening

• 458bis SW

• Noodtoestand

• Schuldig verzuim

Doorbrekingsgronden: specifiek bij 

VERONTRUSTING



Verontrusting – consult/aanmelding/ rapportage gemandateerde voorziening 

• Consult : anoniem altijd mogelijk

• Aanmelding : 

-art.76  decreet IJH

-bij voorkeur na informeren cliënt ( behoudens motivatie)

• Rapportage binnen de afspraken tussen cliënt/hulpverlener/GV en binnen het kader van de 
verontrusting

• Vragen in kader van onderzoek MANO: de hulpverlener mag alle noodzakelijke inlichtingen 
verschaffen, ook zonder instemming van de cliënt

Naar de gemandateerde voorziening



• kennis hebben van 
• een misdrijf gepleegd op een minderjarige of kwetsbare persoon
• het gaat om een in artikel 458 bis SW omschreven ernstig misdrijf : 

mishandeling, misbruik, verwaarlozing, eergerelateerd gewe:d, 
grooming, voyeurisme,….

• er is een ernstig en dreigend gevaar voor de psychische of fysieke 
integriteit van de minderjarige of bedoelde kwetsbare persoon, of er zijn  
aanwijzingen van een gewichtig en reëel gevaar dat andere 
minderjarigen of kwetsbare personen het slachtoffer worden 

• je kan de integriteit niet zelf of met hulp van anderen beschermen
Je  kan melden aan het parket ( spreekrecht / geen spreekplicht – nuance: 
schuldig verzuim)

Artikel 458bis SW



Noodtoestand

• Reëel, ernstig en acuut gevaar ( geen feiten uit verleden of toekomstig gevaar)

• Het rechtsgoed dat wordt bedreigd moet van een hogere waarde zijn dan het rechtsgoed dat men wil 
schenden : bescherming van de fysieke, psychische of seksuele integriteit – niet de bescherming van 
materiele zaken ! 

• Noodtoestand kan alleen verholpen worden door het doorbreken van het beroepsgeheim

• Je mag info delen met iedereen die gevaar mee kan voorkomen ( beperkt tot het voorkomen van het 
gevaar !) 

De rechter oordeelt rekening houdend met de toestand op het ogenblik dat je handelt ( zo snel mogelijk ratio 
noteren)

De noodtoestand



Aangifte van feiten waarvan cliënt het slachtoffer is

• Basis cassatie-rechtspraak ( sterk bekritiseerd in rechtsleer)

• Er zijn andere gronden die hier mogelijk ook een antwoord bieden en meer zekerheid : noodtoestand, 458 
bis SW.  

• Maak een afweging tegen de ratio legis van het beroepsgeheim:
• Artikel 458 Sw. beoogt de cliënt te beschermen: is je spreken in belang van de cliënt
• Aandacht voor de concrete omstandigheden en de overwegingen van de cliënt zelf
• Doorbreken van je beroepsgeheim moet ook afgewogen worden tegen het maatschappelijk belang 

ervan nl. ook toekomstig cliënten moeten zich veilig voelen om hun verhaal tot de hulpverlening te 
brengen

• Best bij parket

• Probeer bij voorkeur de cliënt zelf te motiveren of te ondersteunen in het zelf doen van een aangifte ( nadruk 
op de vertrouwensrelatie)! 

Aangifte van feiten waarvan de cliënt slachtoffer 

is



Schuldig hulpverzuim – artikel 422bis Sw.
hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft 
vastgesteld hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen.

Er is sprake van schuldig verzuim onder volgende voorwaarden:
• Inschatting : groot gevaar
• Je kan helpen zonder ernstig gevaar voor jezelf of anderen
• Je verleent zelf geen hulp of zorgt ook niet dat anderen te hulp komen ( niet alleen derden ter hulp 

roepen, ook opvolgen) 
• Je kijkt bewust weg / wetens en willens niets doen

• Geen spreekplicht, wel een handelingsplicht
• Geldt voor elke burger
• Strafverzwaring wanneer de persoon die in gevaar is een minderjarige of kwetsbare persoon is

De uiterste grens: Schuldig hulpverzuim



Tekening verschenen in De Standaard – 14/11/2017 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171114_03185772

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171114_03185772


1. Ben je gebonden door het beroepsgeheim ?

2. Is de informatie geheim?

3. Wie is je gesprekspartner?

4. Stemt de cliënt in met de informatie-doorstroom?

5. Stemt de cliënt niet in, maar is er sprake van een uitzonderingsgrond? 

5 vragen



Doelgericht

Relevant=filter

Proportioneel 

Welke informatie ga ik delen : 



Wat als het toch misloopt ? Schending van 

beroepsgeheim



1. Bekendmaking van geheimen aan derde(n)
-derde(n) is ieder ander 

-wijze van bekendmaking is niet relevant

-ook bevestiging van reeds gekend feit

2. Opzet
-Niet in geval van onachtzaamheid ( vb. dossier vergeten op de trein)

-wetens en willens geheimen bekend maken ( niet vereist : oogmerk om te schaden)

3. Het gaat om een beroepsgeheim: schending is er bij 
-het delen van  informatie zonder doorbrekingsgrond, 
-de voorwaarden van de doorbrekingsgrond zijn niet vervuld of te veel informatie delen.

Geen schade vereist !

Schending van beroepsgeheim



Gevolgen van een schending : 

• Strafrechtelijke aansprakelijkheid : stafrechtelijke vervolging – geldboetes en gevangenisstraf (recent 
verhoogde sancties!)

• Ontoelaatbaar bewijs :weren uit de debatten/ nietigverklaring

• Tuchtrechtelijke sancties ( vb. schorsing of schrapping van de lijst)

• Arbeidsrechtelijk ( vb. ontslag)

• Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

• Breuk in de vertrouwensrelatie met cliënt !!

Schending van beroepsgeheim



Vertrouwen : de basis van het 
beroepsgeheim:

RESPECT VOOR DE VERTROUWENSRELATIE MET DE CLIENT

Niet achter de rug, soms over het hoofd



Back to the basics ! 

• www.beroepsgeheimisvertrouwen.be

• 1. Vertrouwenserelatie

• 2. Transparant werken

• 3. Eigen opdracht en positie

• 4.Gevolgen van informatie-uitwisseling

• 5.Je staat er niet alleen voor

• 6.Zelden een verplichting, de hulpverlener beslist.

19 november 2019 Gent

Ethisch verantwoord hulpverlenen en beroepsgeheim - Kris Stas en Annemie 

Van Looveren

http://www.beroepsgeheimisvertrouwen.be/


Meer info 

•Beroepsgeheim@samvzw.be

•www.jeugdrecht.be

•Helpdesk Jeugdrecht.be 

•Wegwijzers Beroepsgeheim in de hulpverlening – ISR KuL

•J.Put, A.S. Versweyvelt,T. Opgenhaffen, I. Van der Straete, Beroepsgeheim en hulpverlening, 2018, die Keure. 

http://www.jeugdrecht.be/
https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Pages/Helpdesk.aspx?source=/sites/jeugdrecht/pages/thankyou.aspx
https://www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim


Contact

Kris Stas

Kris.stas@samvzw.be

Annemie Van Looveren

Annemie.vanlooveren@samvzw.be

mailto:Kris.stas@samvzw.be
mailto:Annemie.vanlooveren@samvzw.be

