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Inleiding 

 

In dit dossier geven we toelichting bij het beroepsgeheim van de CLB-medewerker. We 

bespreken het wettelijk kader, de algemene principes en de situaties waarbij het 

beroepsgeheim mag doorbroken worden en wanneer het moet doorbroken worden.  

Een meer uitgebreide toelichting over de concrete informatie-uitwisseling tussen het CLB en de 

verschillende actoren waarmee het CLB in contact komt, is terug te vinden in het CAJO-dossier 

‘Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling in de CLB-praktijk’.  

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

De context waarin de CLB-hulpverlener moet werken wordt gekenmerkt door een toenemende 

juridisering. Daarnaast proberen recente ontwikkelingen binnen de rechtsleer de ‘enge’ 

interpretatie van de wettelijke zwijgplicht te doorbreken en worden er perspectieven geopend 

om onder bepaalde voorwaarden cliëntinformatie uit te wisselen tussen diverse partners die bij 

de hulpverlening betrokken zijn. Ten derde is de context van de CLB–medewerker zowel aan de 

vraagzijde als aan de aanbodzijde complexer geworden en is er de verschuiving in de logistieke 

ondersteuning waarbij leerlingendossiers meer en meer geautomatiseerd worden bewaard.  

Deze ontwikkelingen brengen enige onzekerheid teweeg bij de CLB-medewerkers m.b.t. hun 

beroepsgeheim en de mogelijke juridische consequenties van hun handelingen.      

CLB-medewerkers beschikken echter over het noodzakelijke wettelijke kader om professioneel 

te handelen en een kwalitatieve leerlingenbegeleiding te garanderen. Mits de nodige 

zorgvuldigheid bij het omgaan met en het delen van allerlei begeleidingsinformatie, is de vrees 

om in de fout te gaan ongegrond.  

 

Beroepsgeheim 

CLB-medewerkers moeten het beroepsgeheim naleven en behoren hierdoor tot "het grote 

legioen van de nieuwe biechtvaders". Deze geheimhoudingsplicht is verantwoord in het licht van 

de aard van de informatie die de CLB-medewerker ontvangt bij de uitoefening van zijn decretale 

opdracht. Anderzijds kan deze geheimhoudingsplicht afgeleid worden uit het algemeen wettelijk 

kader én uit het CLB-decreet. 

De algemene én de bijzondere wettelijke bepalingen (lex generalis respectievelijk lex specialis) 

betreffende de naleving van het beroepsgeheim geven de houder ervan wel een zeker houvast, 

doch ze reiken zelden eenvoudige of eenduidige recepten aan voor de diverse, vaak complexe 

situaties in de uitoefening van zijn beroep of functie. 

Dit is niet anders in de CLB-praktijk. Gelukkig kunnen we vaststellen dat er zich zelden ernstige 

juridische problemen voordoen i.v.m. de omgang met het beroepsgeheim. Op de keper 

beschouwd is ook in deze het gezond verstand een goede leidraad: indien we zorgvuldig 

omgaan met begeleidingsgegevens en handelen in het belang van de leerling hoeven we niet 

bevreesd te zijn. 

 

Basishouding: gezond verstand en good practice 

1. Handel steeds met grote zorgvuldigheid wat betreft de begeleidingsgegevens en allerlei 

informatie, verkregen in het kader van de CLB-opdracht.  

2. Hou steeds het belang voor ogen van de cliënt, ongeacht zijn leeftijd. Het beroepsgeheim 

mag geen alibi zijn om niet op te treden in een gevaarsituatie: ook dan staat de ‘beleving’ 

van het kind centraal. 

3. Draag zorg voor een goede communicatie met de cliënt: verleen hen geruststelling i.v.m. de 

correcte omgang met persoonlijke gegevens. 

4. Pleeg steeds overleg binnen het multidisciplinair team wanneer je twijfelt. 

http://www.vclb-koepel.be/library/documents/13865_zorgvuldigomgaanmetinformatie-uitwisselingbinnenclb-praktijkokt2014.pdf
http://www.vclb-koepel.be/library/documents/13865_zorgvuldigomgaanmetinformatie-uitwisselingbinnenclb-praktijkokt2014.pdf
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5. Wees niet overdreven bevreesd: het gezond verstand is nog altijd een goede leidraad, want 

de facto zijn er eigenlijk zeer weinig juridische problemen rond het beroepsgeheim. 

 

1. Het wettelijk kader1 

 

2.1 RELEVANTIE WETTELIJK KADER 

Enerzijds is er het individueel belang van de cliënt: de leerling of zijn 

ouders2/opvoedingsverantwoordelijken3 moeten voldoende zeker kunnen zijn dat ze iets in 

vertrouwen kunnen meedelen aan de CLB-medewerker. 

In de hulpverlening is het minstens een deontologische verplichting dat de ontvanger van 

informatie hiermee discreet omgaat. De naleving van het beroepsgeheim is de meest 

uitgesproken toepassing van de verplichting tot discretie. Het beroepsgeheim biedt 

daarenboven ook effectieve bescherming aan de cliënt; er is een duidelijk verbod om feiten 

bekend te maken die aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke vervolging van de cliënt. 

Anderzijds is er het maatschappelijk belang: er zijn personen of instanties nodig bij wie 

problemen kunnen gemeld worden, zodat in het algemeen belang alles kan in het werk gesteld 

worden om deze gemelde problemen te verhelpen. Het beroepsgeheim beoogt zodoende de 

bescherming van een welbepaald beroep (zoals CLB-medewerker).   

 

Hiertoe zijn definities (wat is beroepsgeheim?) en afspraken (wie valt onder het 

beroepsgeheim? Wanneer moet men zwijgen? Wanneer mag men spreken? Wanneer mag het 

beroepsgeheim gedeeld worden met anderen?) nodig. 

Deze definities en afspraken worden ons aangereikt vanuit een specifiek wettelijk kader. Hierna 

bespreken we dit wettelijk kader. 

 

 

2.2 HET ALGEMEEN KADER (LEX GENERALIS) 
 

• Artikel 458 van het strafwetboek: 

 

Wie in het kader van de uitoefening van zijn beroep kennis heeft van geheimen die hem 

zijn toevertrouwd, mag deze informatie niet aan anderen doorgeven, tenzij hij zou 

geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen of in het geval dat de wet hem 

verplicht om die geheimen bekend te maken.  

(Beroepsgeheim en Zwijgplicht) 

 

• Artikel 458bis van het strafwetboek: 

 

Dit beroepsgeheim kan (niet: moet) doorbroken worden indien het over informatie gaat 

over een misdrijf4 t.a.v. een minderjarige of een kwetsbaar persoon5, op voorwaarde dat 

                                                 
1 We opteerden bij de meeste citaten voor een begrijpelijke taal i.p.v. voor een letterlijke en volledige weergave van de 

betreffende wetsartikelen. 
2 In het Besluit betreffende het multidisciplinair dossier in de CLB’s van 13 september 2008 worden ouders als volgt 

gedefinieerd: ‘Artikel, 6° ouders: de titularissen van het ouderlijk gezag of de personen die in rechte een leerling onder 

hun bewaring hebben’.  
3 Indien in deze tekst gesproken wordt over leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken dan worden hiermee steeds de 

bekwame leerling, de ouders van de onbekwame leerling of (in voorkomend geval en wanneer de ouders niet in beeld 

zijn of wanneer de hulpverlening zich ook tot hen richt) de opvoedingsverantwoordelijken bedoeld. Voor meer 

toelichting verwijzen we naar punt 2.6. en naar  een uitgebreide toelichting over de positie en rol van de 

opvoedingsverantwoordelijken op het VCLB-intranet – AZ-woord ‘Opvoedingsverantwoordelijke’.      

http://www.vclb-koepel.be/beleid-organisatie/cajo2/a-z-woordenlijst2?char=O&word=opvoedingsverantwoordelijken&wid=16525
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men oordeelt dat er daarbij ofwel een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de 

psychische of fysieke integriteit van deze minderjarige/kwetsbare en hij/zij deze 

integriteit zelf of met behulp van anderen niet kan beschermen, ofwel dat er 

aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of 

kwetsbare personen het slachtoffer worden van een misdrijf6 en hij/zij deze integriteit 

niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen. 

(Meldingsrecht) 

 

• Artikel 358ter van het strafwetboek: 

 

Dit beroepsgeheim kan ook doorbroken worden op een overleg dat wordt georganiseerd, 

hetzij bij of krachtens een wet, decreet of ordonnantie, hetzij bij een met redenen 

omklede toestemming van de procureur des Konings. Deze toestemming moet bepalen 

wie aan het overleg kan deelnemen, met welke finaliteit en volgens welke modaliteiten 

het overleg zal plaatsvinden. 

Dit overleg kan uitsluitend worden georganiseerd, hetzij met het oog op de bescherming 

van de fysieke en psychische integriteit van de persoon of van derden, hetzij ter 

voorkoming van de terroristische misdrijven of van de misdrijven gepleegd in het raam 

van een criminele organisatie. 

De deelnemers van het overleg zijn tot geheimhouding verplicht wat betreft de tijdens 

het overleg meegedeelde geheimen. De geheimen die tijdens dit overleg worden 

meegedeeld, kunnen slechts aanleiding geven tot de strafrechtelijke vervolging van de 

misdrijven waarvoor het overleg werd georganiseerd. 

(Casusoverleg) 

 

• Artikel 422bis van het strafwetboek: 

 

Wie verzuimt hulp te verlenen aan iemand die in groot gevaar verkeert, is strafbaar. De 

strafmaat is hoger indien het een minderjarige betreft. 

 (Schuldig verzuim) 

 

• Artikel 30 van het wetboek van strafvordering: 

 

Wie getuige is geweest van een aanslag tegen de openbare veiligheid of op iemands 

leven of eigendom is verplicht om dit aan te geven. 

(Meldingsplicht) 

 

 

2.3 HET BIJZONDER KADER (CLB-DECREET EN -UITVOERINGSBESLUITEN) 
 

Volgende artikels uit het CLB-decreet7, het Besluit betreffende het M.D.D.8 en het decreet 

Integrale Jeugdhulp9 hebben rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op de naleving van de 

geheimhoudingsplicht: 

 

• Artikel 10 (CLB-decreet - multidisciplinair dossier) 

                                                                                                                                                                    
4 Daarbij moet het gaan om volgende misdrijven: aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, doodslag, slagen en 

verwondingen, genitale verminking, verlating en in behoeftige toestand achterlaten, onthouding van voedsel of 

verzorging  
5 Dit is een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of 

geestelijk gebrek of onvolwaardigheid 
6 Zie voetnoot 3. 
7 Decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingbegeleiding. 
8 BVR van 8 juni 2001 betreffende het M.D.D. in de centra voor leerlingenbegeleiding. 
9 Decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. 
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Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart één 

multidisciplinair dossier aan. De regering bepaalt de regels voor de samenstelling, het 

bijhouden en de vernietiging van het leerlingendossier, evenals de procedure voor 

raadpleging en voor overdracht van het dossier. Ze houdt hierbij rekening met de 

geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. (De voormelde regels werden vastgelegd in het BVR d.d. 8 juni 

2001 betreffende het multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding.) 

 

• Artikel 11 (CLB-decreet – multidisciplinaire werking) 

Gezien de multidisciplinaire werking van het centrum, behoort het tot de 

verantwoordelijkheid van ieder personeelslid om de andere disciplines bij de werking te 

betrekken. Zonder de multidisciplinaire werking in het gedrang te brengen moeten alle 

personeelsleden het beroepsgeheim respecteren. 

 

• Artikel 36 (CLB-decreet – doorgeven informatie tussen CLB en school) 

Het centrum heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen die in de school 

aanwezig zijn en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in 

begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie 

rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

• Besluit betreffende het M.D.D. (BVR MDD)(artikel 3 §1 en 3§2) 

De directeur van het CLB is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens van 

het M.D.D., met uitzondering van de persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. De 

directeur kan taken delegeren naar CLB-medewerkers. 

De verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens die de gezondheid 

betreffen valt onder de bevoegdheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, 

werkzaam in het CLB (met eventuele delegatie naar andere CLB-medewerkers die 

eveneens beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zijn). 

 

• Besluit betreffende het M.D.D. (artikel 5) 

Elke CLB-medewerker heeft, voorzover hij betrokken is bij de begeleiding van een 

bepaalde leerling, toegang tot alle gegevens betreffende deze leerling. 

 

• Besluit betreffende het M.D.D. (artikel 6) 

In het belang van de leerling, de ouders of in voorkomend geval de 

opvoedingsverantwoordelijken of ter vrijwaring van de rechten van derden kunnen de 

gegevens ontoegankelijk gemaakt worden voor de CLB-medewerkers die betrokken zijn 

bij de begeleiding van een bepaalde leerling: 

1. op vraag van de leerling of zijn ouders of in voorkomend geval de 

opvoedingsverantwoordelijken; 

2. ambtshalve, in uitzonderlijke gevallen die moeten worden gemotiveerd; 

De in 1° bedoelde vraag of de in 2° bedoelde motivering wordt opgenomen in het 

multidisciplinair dossier en wordt vermeld in het chronologisch overzicht 

 

• Besluit betreffende het M.D.D. (artikel 7 § 1 tot en met 8) 

De bekwame leerling of de ouders en in voorkomend geval de 

opvoedingsverantwoordelijken van de onbekwame leerling hebben recht op toegang tot 

het CLB-dossier. Deze toegang gebeurt op basis van de toegangsrechten bepaald in het 

Decreet Rechtpositie Minderjarigen, en die overgenomen werden in het Besluit 

betreffende het M.D.D. 
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Het recht op toegang gebeurt door inzage in het dossier. Deze inzage vindt steeds plaats 

onder begeleiding van een CLB-medewerker en onder de verantwoordelijkheid van de 

directeur van het centrum. De inzage van de gegevens over de gezondheid vindt plaats 

onder begeleiding van de beroepsbeoefenaar van het centrum.  

 

• Besluit betreffende het M.D.D. (artikel 9): overdracht van gegevens uit het MDD aan het 

schoolpersoneel en aan derden: 

Het centrum en de CLB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling 

gegevens uit het multidisciplinaire dossier bezorgen aan de volgende derden : 

1° het betrokken schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun 

taak naar behoren te kunnen vervullen; 

[1°/1 de actoren, vermeld in artikel 72 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de 

integrale jeugdhulp, als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

a) de gegevensuitwisseling heeft alleen betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn 

voor de jeugdhulp; 

b) er wordt zo veel mogelijk geprobeerd om de instemming met de gegevensuitwisseling 

te verkrijgen van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben;] 

2° anderen, om een verplichting na te komen die opgelegd wordt door of krachtens een 

wet, een decreet of een ordonnantie, of op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke 

toestemming van : 

a) de bekwame minder- of meerderjarige leerling; 

b) de ouders of in voorkomend geval de opvoedingsverantwoordelijken, in eigen naam of 

namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling. De overdracht van 

gegevens uit het multidisciplinaire dossier, vermeld in het eerste lid, vindt plaats onder 

de verantwoordelijkheid van de directeur en de beroepsbeoefenaar van het centrum. 

 

 Decreet Integrale Jeugdhulp (Art 7): 

Alle personen die hun medewerking verlenen aan de toepassing van dit decreet, zijn 

gebonden door de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek, 

met betrekking tot de gegevens waarvan zij in de uitoefening van hun opdracht kennis 

krijgen en die daarmee verband houden. 

 

 Decreet Integrale Jeugdhulp (Art 74):  

De actoren, vermeld in artikel 72, wisselen onder elkaar persoonsgegevens uit met het 

oog op de uitvoering van de bevoegdheden en taken, geregeld bij of krachtens dit 

decreet. Met behoud van de toepassing van de verplichtingen en beperkingen die 

voortvloeien uit de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens of uit de regelgeving 

van de sectoren, is de gegevensuitwisseling onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

1° de gegevensuitwisseling heeft alleen betrekking op gegevens die noodzakelijk zijn 

voor de jeugdhulpverlening; 

2° de gegevens worden alleen uitgewisseld in het belang van de personen tot wie de 

jeugdhulpverlening zich richt; 

3° de actoren, vermeld in artikel 72, proberen, zo veel mogelijk, de instemming met de 

gegevensuitwisseling te verkrijgen van de persoon op wie de gegevens betrekking 

hebben. 

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de vorm waarin en de wijze 

waarop de persoonsgegevens worden uitgewisseld. 

 

 Decreet Integrale Jeugdhulp (Art 75/1) 

Behalve in de gevallen die bij of krachtens dit decreet zijn bepaald, is elke vorm van 

gegevensoverdracht verboden tussen enerzijds de jeugdhulpaanbieders, andere dan 
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gemandateerde voorzieningen, en anderzijds de magistraten, belast met jeugdzaken en 

de sociale diensten.  

Het verbod, vermeld in het eerste lid, geldt niet als de betrokken minderjarige die 

minstens twaalf jaar is of die, als hij jonger is, tot een redelijke beoordeling van zijn 

belangen in staat is, en zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken op een 

geïnformeerde en schriftelijke wijze instemmen met de overdracht van gegevens.  

Het verbod geldt evenmin voor de basisgegevens met betrekking tot:  

1° de identificatie van de betrokken partijen;  

2° het feit of er jeugdhulpverlening ten aanzien van de minderjarige en, in voorkomend 

geval, aan zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken is aangevat, wordt verder gezet 

of is beëindigd.  

De gegevensuitwisseling, vermeld in het tweede lid, kan enkel plaatsvinden op een 

schriftelijke vraag van magistraten belast met jeugdzaken of van de sociale diensten met 

het oog op het bieden van de gepaste jeugdhulpverlening aan de minderjarige, aan zijn 

ouders of opvoedingsverantwoordelijken. 

 

 Decreet Integrale Jeugdhulp (Art 76) 

Iedereen die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep 

tot geheimhouding is verplicht, kan in de volgende gevallen aan een gemandateerde 

voorziening inlichtingen verstrekken zonder instemming van de betrokkene, als dat 

noodzakelijk kan worden geacht om een verontrustende situatie te onderzoeken: 

o in geval van een verontrustende situatie met een vermoeden van 

maatschappelijke noodzaak tot jeugdhulpverlening; 

o in het kader van een onderzoek door het ondersteuningscentrum en de 

vertrouwenscentra kindermishandeling als vermeld in artikel 34, 41 en 42, §1, 

tweede lid, 1° en 3° van het decreet Integrale Jeugdhulp. 

 

 

2. Algemene principes 

 

2.1 BEGRIPPEN ZWIJGPLICHT - ZWIJGRECHT EN SPREEKPLICHT - SPREEKRECHT 

 

Zwijgplicht: elke drager van het beroepsgeheim heeft principieel de plicht te zwijgen over alle 

geheimen waarvan hij, rechtstreeks of onrechtstreeks, in hoofde van zijn beroep en ten 

persoonlijken titel in kennis werd gesteld of die hij heeft vastgesteld. Indien de drager van het 

beroepsgeheim deze zwijgplicht doorbreekt, kan hij strafrechtelijk gesanctioneerd worden. 

 

Zwijgrecht: elke drager van het beroepsgeheim heeft principieel ook een zwijgrecht omdat hij in 

principe niet kan gedwongen worden om de vertrouwensrelatie te doorbreken. Hij moet niet 

alleen zwijgen, hij mag ook zwijgen als hij uitdrukkelijk uitgenodigd wordt om te spreken en 

kan daar niet voor gesanctioneerd worden.  

(Bijv.: de drager van het beroepsgeheim wordt opgeroepen in een rechtszaak om onder ede 

getuigenis af te leggen. In deze situatie vervalt de zwijgplicht maar kan hij zich nog beroepen 

op het zwijgrecht, dat wil zeggen dat hij zelf kan beslissen al dan niet te spreken.)  

Het zwijgrecht is echter niet absoluut en uiteindelijk oordeelt de rechter of het beroepsgeheim 

niet onrechtmatig gebruikt wordt en of het wel gerechtvaardigd is het geheim te bewaren. 

 

Spreekplicht: in uitzonderlijke gevallen zal de drager van het beroepsgeheim verplicht zijn om 

het geheim te doorbreken en zal hij eventueel strafbaar zijn als hij, ongeacht de vraag of hij 

daarom verzocht wordt of niet, niet spreekt of weigert te spreken.  
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Spreekrecht: in enkele welomschreven situaties (zie verder) zal een drager van het 

beroepsgeheim het recht hebben te spreken en kan hij niet gesanctioneerd worden voor 

schending van zijn geheimhoudingsplicht. M.a.w. met spreekrecht wordt de zwijgplicht 

opgeheven.  

 

2.2 ONDERSCHEID BEROEPSGEHEIM EN PRIVACYWETGEVING 
 
In de praktijk worden de begrippen ‘beroepsgeheim’ en ‘privacy’ vaak door elkaar gebruikt. 

Hoewel beide begrippen niet los van elkaar gezien mogen worden en ze beiden een 

privacybeschermend karakter hebben, verschillen ze toch op een aantal punten fundamenteel 

van elkaar: 

- Vooreerst hebben beide figuren een verschillende wettelijke grondslag; de wettelijke 

grondslag van de privacywetgeving is terug te vinden in de Wet van 8 december 1992, de 

wettelijke grondslag van het beroepsgeheim vindt men terug in artikel 458 het 

Strafwetboek.  

- Ten tweede hebben ze een verschillend toepassingsgebied; de privacywetgeving regelt de 

verwerking van alle (geautomatiseerde) persoonsgegevens, het beroepsgeheim is enkel van 

toepassing op ‘toevertrouwde geheimen’. 

- Ten derde zijn ze van toepassing op een verschillende categorie van personen; de 

privacywetgeving is van toepassing op elke verwerker van persoonsgegevens, het 

beroepsgeheim is specifiek van toepassing op de hulpverlener en zijn cliënt. 

- Ten slotte regelen ze verschillende handelingen; de privacywetgeving is van toepassing op 

elke verwerking van persoonsgegevens (o.a. verzamelen, opslaan, uitvoeren,…), het 

beroepsgeheim verbiedt enkel de uitvoer van toevertrouwde geheimen.     

Privacywetgeving Beroepsgeheim 

Wet van 8 december 1992 Strafwetboek (1830) 

Persoon – verwerker Cliënt – hulpverlener 

Verwerking persoonsgegevens Toevertrouwde geheimen 

Verzamelen, opslaan en uitvoer Verbod uitvoer 

 

De Wet Verwerking Persoonsgegevens heeft dus een zeer groot toepassingsgebied dat de 

gezondheids- en welzijnssector ruim overschrijdt. Van zodra een deel van een CLB-dossier of 

een leerlingendossier op geïnformatiseerde wijze wordt bijgehouden of wanneer een papieren 

dossier aangemerkt wordt als bestand, is de Wet Verwerking Persoonsgegevens van toepassing 

op het dossier. 

De Wet Verwerking Persoonsgegevens is om die reden van een niet te onderschatten belang 

voor de CLB-praktijk. Voor een uitgebreide uiteenzetting van de Privacywetgeving verwijzen we 

echter naar het CAJO-dossier ‘Privacywetgeving’. 

 

 

2.3 BEROEPSGEHEIM EN AMBTSGEHEIM 
 

Hierna gaan we effectief in op het beroepsgeheim. We bespreken wat dit inhoudt, op wie het 

van toepassing is en staan stil bij een schending van het beroepsgeheim. Daarnaast gaan we – 

ter informatie – ook in op het ambtsgeheim, aangezien de CLB-medewerker hiermee 

geconfronteerd wordt binnen de school.  

2.3.1 Beroepsgeheim 

a) Wat? 
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Het beroepsgeheim wordt in Art 458 Sw (zie punt 2.1) omschreven als de geheimhoudingsplicht 

die van toepassing is op allen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van 

geheimen die hun zijn toevertrouwd. 

Geheimdragers die functioneren binnen het beroepsgeheim, verwerven de informatie ten 

persoonlijke titel.  

 

b) Welke gegevens? 

Enkel de gegevens die voldoen aan volgende voorwaarden, vallen onder het beroepsgeheim:  

- geheimen: het moeten vertrouwelijke gegevens zijn. Informatie die iedereen weet of kan 

weten, valt niet onder de geheimhoudingsplicht; 

- die zijn toevertrouwd: dit is alle informatie die uitdrukkelijk of stilzwijgend werd 

toevertrouwd ten gevolge van de vertrouwensrelatie die de geheimdrager heeft met zijn 

cliënt. Ook de informatie die hij in het kader van deze relatie ziet, hoort, ontdekt, opvangt 

tijdens of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn ambt (zelfs indien de cliënt ontkent 

dat daarmee een probleem is); 

- en verkregen in het kader van de beroepsuitoefening: dit is alle informatie waarvan de 

kennis voortspruit uit de uitoefening van een beroep of een ambt waaraan de wet, in het 

algemeen belang en ten voordele van de openbare orde, een geheim en vertrouwelijk 

karakter heeft verleend. 

 

c) Wie? 

Volgens Artikel 458 SW vallen volgende personen onder 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…". 

Uit de rechtspraak en de specifieke wettelijke bepalingen kan afgeleid worden dat, om tot de 

‘restcategorie’ (cfr. “….alle andere personen…”) te kunnen behoren, er een noodzakelijke 

vertrouwensrelatie aanwezig moet zijn. Deze noodzakelijke vertrouwensrelatie is aanwezig 

indien: 

- de verleende bijstand vereist is; 

- het vertrouwen noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep van deze persoon; 

- het beroep verband houdt met het algemeen belang. 

Deze restcategorie verwijst dus naar een noodzakelijk ‘vertrouwensberoep’. Dit is echter een 

moeilijk te beschrijven beroepscategorie. Kennis en deskundigheid, maatschappelijke 

relevantie, behartiging immateriële belangen, maatschappelijke erkenning en de normering van 

de beroepsuitoefening d.m.v. een beroepsethiek kunnen als aanknopingspunten gebruikt 

worden10. 

Zeker is dat de brede categorie van ‘zorg- en hulpverleners’ onder deze beroepscategorie valt. 

Indien de wetgever via een specifieke regelgeving aan welbepaalde beroepscategorieën een 

beroepsgeheim heeft toegekend, dan vallen deze beroepen namelijk automatisch binnen de 

categorie ‘vertrouwensberoep’11. 

De afweging of een beroep al dan niet binnen de categorie van ‘vertrouwensberoep’ valt, moet 

dan niet meer gedaan worden. De beroepen12 die via een specifieke regelgeving van een 

beroepsgeheim voorzien worden, vallen dus steeds onder de strafrechtelijk gesanctioneerde 

geheimhoudingsplicht uit artikel 458 Sw. Dit is specifiek het geval binnen de CLB-praktijk, waar 

de CLB-medewerkers op basis van het CLB-decreet een beroepsgeheim verkrijgen.  

 

                                                 
10 Deze aanknopingspunten sluiten ook enkele personen uit zoals de echtgenoot, de verleners van mantelzorg.  
11 I. VAN DER STRAETE en J. PUT, ‘Beroepsgeheim en hulpverlening’, Brugge, die Keure, 2005, p. 52 
12 of de personen die werkzaam zijn in een bij naam genoemde dienst of die meewerken aan de uitvoering van een 

welbepaalde regelgeving. 
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CLB-medewerkers vallen dus impliciet onder de ‘restcategorie’. Zij vallen echter ook expliciet 

onder de definitie van houder van het beroepsgeheim op basis van de specifieke CLB-

regelgeving (CLB-decreet13 en -uitvoeringsbesluiten). Deze regelgeving verwijst naar ‘de 

geldende regels van het beroepsgeheim’ en is van toepassing op de volledige beroepsgroep 

CLB-medewerkers14.  

 

Opmerkingen: 

- Het beroepsgeheim hangt vast aan het specifiek beroep van een persoon en niet aan zijn 

diploma. Binnen de CLB-praktijk impliceert dit dat, naast de maatschappelijk werkers, de 

psychologen, de consulenten… ook de stagiaires en de vrijwilligers onder het 

beroepsgeheim vallen. 

- Binnen de Integrale Jeugdhulp krijgen ‘alle personen die hun medewerking verlenen aan de 

toepassing van het Decreet Integrale Jeugdhulp’ eveneens beroepsgeheim (zie ook 2.2). Dit 

ten aanzien van de gegevens waarvan zij in de uitoefening van hun opdracht kennis krijgen 

(= functioneel beroepsgeheim). Dit beroepsgeheim is eveneens van toepassing op 

vrijwilligers, stagiairs, ondersteunend personeel, pleeggezinnen, vertrouwenspersonen, … .  

 

d) Schending van het beroepsgeheim? 

 Indien een persoon gebonden door het beroepsgeheim wetens en willens geheimen 

bekendmaakt aan derden, is deze persoon strafbaar. De wijze van de bekendmaking van de 

geheimen (mondeling, laten meekijken op scherm, telefonisch,…) is hierbij niet relevant15.  

Derde? 

 Een derde is elke andere persoon dan de hulpverleners (cfr. de CLB-medewerker) en de cliënt 

(cfr. de leerling).  

 Enkele voorbeelden van derden zijn: de school, de nabestaanden16, de vertrouwenspersoon, de 

ouders van de bekwame leerling, opvoedingsverantwoordelijken als ouders in beeld zijn,… 

Gevolgen van schendingen? 

- De zorgvuldig opgebouwde vertrouwensrelatie met de cliënt zal niet meer te herstellen 

zijn.   

- De hulpverlener kan strafrechtelijk vervolgd worden. (Dit komt echter maar uiterst 

zelden voor). 

- Gegevens verkregen met inbreuk op het beroepsgeheim zullen niet toegelaten worden in 

zowel strafzaken (vb. verkrachting) als burgerlijke zaken (vb. echtscheiding). 

- Tuchtrechtelijke sanctie 

- Tuchtsanctie/ontslag door de werkgever  

2.3.2   Ambtsgeheim 

 
a) Wat? 

Dragers van een ambtsgeheim hebben een deontologische plicht zich te houden aan een strikte 

discretieverplichting. Dit is de verplichting om bij het uitoefenen van een ambt of functie geen 

vertrouwelijke gegevens vrij te geven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn om er 

kennis van te nemen. Deze gerechtigde personen zijn de hiërarchische overste en de 

ambtsgenoten (vb. schoolcontext: directie en collega’s leerkrachten)  

Dragers van een discretieplicht verkrijgen de informatie dus nooit ten persoonlijke titel, maar 

steeds in naam van de dienst waarvoor zij werken (= functionele discretieplicht). 

                                                 
13 Art 10, 11 en 36 van het CLB - decreet 
14 Meer informatie over het toepassingsgebied van Artikel 458 SW ten aanzien van het CLB, is na te lezen op het VCLB-

intranet in het document ‘Toepassingsgebied artikel 458 Strafwetboek’ onder het woord ‘Beroepsgeheim’.  
15 Belangrijk op te merken is dat bekendmaking door nalatigheid of onoplettendheid niet strafbaar is. 
16 Het beroepsgeheim blijft namelijk ook van toepassing na het overlijden van de leerling.  

http://www.vclb-koepel.be/beleid-organisatie/cajo2/a-z-woordenlijst2?char=B&word=beroepsgeheim&wid=697
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Daarnaast kent de discretieverplichting geen unieke wettelijke grondslag, maar wordt veelal 

opgenomen in de bijzondere wettelijke regelingen, arbeidscontracten, e.d. 

 

b) Leerkrachten? 

Uit het Decreet rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en 

de gesubsidieerde centra voor leerlingbegeleiding17 kunnen we afleiden dat leerkrachten 

ambtsgeheim hebben. Dit impliceert dat zij enerzijds discreet moeten omgaan met de 

vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen van leerlingen in de context van de school maar dat 

zij zich anderzijds niet kunnen beroepen op een zwijgrecht t.o.v. collega’s, directie, 

klassenraad, rechtbank,… Er is wél de verplichting om discreet en zorgvuldig om te gaan met de 

vertrouwelijke leerlingengegevens buiten de muren van de school. 

Een leerkracht kan in de context van de school dus niet garanderen dat hij de vertrouwelijke 

informatie van de leerling niet zal doorgeven aan collega's met wie hij nauw samenwerkt, vb. 

op klassenraden of in de cel leerlingenbegeleiding18. 

Dit betekent dat er heel wat ruimte is voor informatieverkeer tussen leerkrachten en dat er 

geen sancties zijn voor het doorgeven van vertrouwelijke gegevens binnen de schoolcontext. De 

leraar dient zich wel te houden aan de bepalingen van het tuchtrecht. 

 

c) Informeren van leerlingen  

Voor de leerling, die opeenvolgend of gelijktijdig begeleid wordt door het CLB en een 

(vertrouwens)leerkracht kan deze situatie leiden tot een vertroebeling van de 

vertrouwensrelatie: door een gemengde bescherming (beroepsgeheim respectievelijk 

ambtsgeheim) is het voor de leerling soms onduidelijk welke bescherming hij/zij nu precies 

geniet. Het is dan ook noodzakelijk dat de leerling goed geïnformeerd wordt hierover.  

2.3.3     Onderscheid ambtsgeheim en beroepsgeheim 

Hoewel de strafrechtelijke geheimhoudingsplicht van Art 458 SW (beroepsgeheim) en de 

discretieplicht (ambtsgeheim) vaak door elkaar gebruikt worden, dekken ze een fundamenteel 

verschillende lading. We geven hierna nog eens kort de belangrijkste verschilpunten. 

- Ten eerst krijgen dragers van de gewone discretieplicht de informatie niet ten persoonlijke 

titel, maar in naam van de dienst waarvoor zij werken. Personen gebonden door het 

beroepsgeheim krijgen de informatie wél ten persoonlijke titel.  

- Ten tweede geldt bij de discretieplicht de verplichting tot discretie enkel ‘buiten de muren’ 

van de eigen dienst of instelling. Het beroepsgeheim geldt daarentegen ten aanzien van de 

collega’s, ondergeschikten én hiërarchisch oversten. 

- Ten derde creëert de discretieplicht geen zwijgrecht ten aanzien van de rechter. Het 

beroepsgeheim genereert dit zwijgrecht wél.   

- Ten slotte kan de schending van het ambtsgeheim enkel met een arbeids- of 

tuchtrechtelijke sanctie beteugeld worden. De schending van het beroepsgeheim kan 

daarentegen met een strafrechtelijke sanctie beteugeld worden.          

 

Discretieplicht Beroepsgeheim 

In het belang van de dienst of onderneming In belang van vertrouwensrelatie 

Geldt niet t.a.v. collega’s of overste Geldt t.a.v. iedereen 

Geen zwijgrecht t.a.v. rechter Zwijgrecht, geen zwijgplicht t.a.v. rechter 

                                                 
17 Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs 

en de gesubsidieerde centra voor leerlingbegeleiding. 
18 Meer informatie inzake de informatie-uitwisseling tussen CLB en school is te vinden in het CAJO-dossier ‘Zorgvuldig 

omgaan met informatie-uitwisseling binnen de CLB-praktijk’. 
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Arbeids- of tuchtrechterlijke sanctie of 

schadevergoeding 

Strafsanctie 

2.4 VERTROUWENSLEERKRACHT EN LEERKRACHT ALS VERTROUWENSPERSOON19 
 

De begrippen ‘vertrouwensleerkracht’ en ‘leerkracht fungerend als vertrouwenspersoon’ geven 

aanleiding tot enige verwarring zowel binnen de CLB-praktijk als binnen de schoolcontext.  

- ‘Vertrouwensleerkracht’: deze leerkracht neemt een dubbele positie in, in die zin dat hij 

(meestal) enerzijds zijn onderwijsactiviteiten als “gewone” leerkracht verricht en anderzijds 

informatie toevertrouwd krijgt in het kader van zijn vertrouwensrelatie met een leerling. 

Geen enkel wettelijke bepaling geeft de “vertrouwensleerkracht” echter een beroepsgeheim 

of klasseert deze categorie onder de ‘noodzakelijke vertrouwensfiguur’. Daardoor valt de 

vertrouwensleerkracht, zoals elk ander onderwijspersoneelslid, onder het ambtsgeheim en 

kan hij nooit geheimhouding garanderen. Het is aan te raden de term ‘vertrouwenspersoon’ 

niet meer te gebruiken aangezien ze onduidelijkheid creëert bij de leerling. 

- ‘Leerkracht als vertrouwenspersoon’: een leerkracht kan, ten gevolge de 

reglementering inzake de Integrale Jeugdhulp, fungeren als vertrouwenspersoon. In het 

kader van zijn hoedanigheid als vertrouwenspersoon verkrijgt deze leerkracht dan een 

functioneel beroepsgeheim (Cfr. Art 7 Decreet IJH).  

De mate waarin gegevens kunnen uitgewisseld worden met deze leerkracht, hangt dan 

nauw samen met de positie die deze leerkracht op dat moment inneemt 

(‘vertrouwenspersoon’ of gewone leerkracht).  

Voor een uitgebreide beschrijving van de gegevensuitwisseling tussen het CLB en de 

vertrouwensleerkracht en de leerkracht als vertrouwenspersoon kan je het CAJO-dossier 

‘Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling binnen de CLB-praktijk’ raadplegen. 

 

2.5 BEROEPSGEHEIM EN OUDERLIJK GEZAG20? 
 

Ouderlijk gezag heeft als doel het kind te begeleiden in zijn groei naar een zelfstandig en 

volwassen leven: het ouderlijk gezag staat ten dienste van het belang van het kind.  

Deze invulling betekent dat de reikwijdte van het ouderlijk gezag evolueert met de maturiteit en 

de leeftijd van het kind. 

Als het gezagsrecht van de ouders wordt ingeperkt omdat het kind/de jongere in staat is om 

zelf te beslissen, dan eindigt ook het recht van de ouders om bepaalde dingen te weten21.  

Het recht op informatie van de ouders is steeds ondergeschikt aan het belang van het kind: in 

het belang van het kind kan het nodig zijn om toch te zwijgen tegenover de ouder(s). Dit komt 

tot uiting in situaties waar het kind tegen de ouder(s) moet beschermd worden (Bijv.: het kind 

is slachtoffer van ernstige feiten, gepleegd door diegenen die het ouderlijk gezag uitoefenen). 

Op basis van het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale 

jeugdhulp verkrijgt de minderjarige een (weliswaar beperkt) beslissingsrecht. Een minderjarige 

kan zijn rechten uit het Decreet Rechtspositie namelijk zelfstandig uitoefenen op voorwaarde 

                                                 
19 Voorheen de ‘bijstandspersoon’ genoemd. Sinds het nieuwe Decreet Integrale Jeugdhulp wordt deze persoon 

‘vertrouwenspersoon’ genoemd. Het nieuw decreet wijzigde ook de voorwaarden waaraan deze vertrouwenspersoon 

moet voldoen. Deze persoon dient niet meer te beschikken over een beroepsgeheim, maar dient enkel nog meerderjarig te 

zijn en te beschikken over een ‘attest goed gedrag en zeden’ (model 2). De andere voorwaarden blijven gelden; hij dient 

aangeduid te worden door de minderjarige zelf en mag hij niet rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening.    
20 Voor een uitgebreide uiteenzetting van de wettelijke bepalingen omtrent het ouderlijk gezag en het beroepsgeheim 

verwijzen we naar het CAJO-dossier ‘Ouderlijk gezag’ (onderverdeling 4).  
21 Dit wil niet zeggen dat het ouderlijk gezag volledig afgebouwd wordt: ouders blijven verantwoordelijk, ze behouden 

tijdens de minderjarigheid het recht en ook de plicht om toezicht op hun kind te houden en daarnaast hebben ze ook een 

belangrijke financiële verantwoordelijkheid. 

http://www.vclb-koepel.be/library/documents/13865_zorgvuldigomgaanmetinformatie-uitwisselingbinnenclb-praktijkokt2014.pdf
http://vclb.bmgroup.be/index.php?ID=30007
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dat hij tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, rekening houdend met zijn 

leeftijd en maturiteit. Een minderjarige van 12 jaar of ouder wordt vermoed in staat te zijn tot 

een redelijke beoordeling van zijn belangen. Ook het CLB-decreet werd aangepast conform dit 

decreet. Dit (beperkt) beslissingsrecht van de minderjarige heeft een invloed op de draagwijdte 

van het beroepsgeheim van de CLB-medewerker:   

- een bekwaam geachte leerling heeft t.o.v. zijn ouders het recht op geheimhouding van 

vertrouwelijke zaken die hij heeft gemeld. Het beroepsgeheim van de CLB-medewerker 

dient gehandhaafd te worden ten aanzien van de ouders van de minderjarige.  

De CLB-medewerker mag vertrouwelijke informatie enkel meedelen aan de ouders indien: 

o de jongere hiervoor de toestemming geeft, 

o en ze gebruikt zal worden voor bepaalde opvoedingsbeslissingen te nemen,  

o en het meedelen van de informatie aan de jongere in het belang van de leerling is.  

- een onbekwaam geachte leerling heeft dit recht op geheimhouding niet; ouders behouden 

hier het recht op informatie over hun kind. Doch mag de CLB-medewerker ook hier enkel 

vertrouwelijke informatie meedelen aan de ouders indien volgende voorwaarden voldaan 

zijn: 

o de informatie zal gebruikt worden om bepaalde opvoedingsbeslissingen te nemen; 

o en de leerling heeft geen verzet aangetekend tegen de gegevens waartoe de ouders 

toegang vragen; 

o en het meedelen van de informatie aan de ouders is in het belang van de leerling.  

Het recht op geheimhouding van de minderjarige is echter geen absoluut recht. Op grond van 

het ouderlijke recht en de plicht tot toezicht zijn er namelijk afwijkingen mogelijk, die je de 

mogelijkheid geven de ouders toch op de hoogte brengen.  

Een CLB-medewerker kan oordelen, meestal na overleg met collega’s, dat het in het belang van 

de leerling is om het beroepsgeheim te doorbreken. Wanneer een leerling bijvoorbeeld een 

ernstig probleem meldt en men kan een ‘groter kwaad’ (dan de schending van het 

beroepsgeheim) voorkomen door de informatie te melden aan de ouders, kan de CLB-

medewerker beslissen dat het in het belang van de leerling is om het geheim mee te delen aan 

de ouders. Op dat moment heeft de hulpverlener namelijk een rechtsgeldige reden om het 

beroepsgeheim te doorbreken. Met name: noodtoestand (zie punt 3.2.2). 

 

 

2.6 OPVOEDINGSVERANTWOORDELIJKEN 
 

2.6.1 Situering 

Het begrip opvoedingsverantwoordelijken werd geïntroduceerd door het nieuwe Decreet 

Integrale Jeugdhulp. Daarin worden de opvoedingsverantwoordelijken als volgt gedefinieerd 

(artikel 2, §1, 41°):  

“andere natuurlijke personen dan de ouders die de minderjarige op duurzame wijze in feite 

onder hun bewaring hebben of bij wie de minderjarige geplaatst is door bemiddeling of ten laste 

van een openbare overheid’22. Deze definitie werd overgenomen in de CLB-regelgeving met 

betrekking tot het CLB-dossier (BVR MDD).  

 

Het Decreet Integrale Jeugdhulp en het BVR MDD geven de opvoedingsverantwoordelijken een 

welbepaalde positie. De opvoedingsverantwoordelijken:  

 kunnen in eigen naam beslissingen nemen inzake de bepalingen uit het decreet IJH en 

het BVR MDD wanneer de hulpverlening zich specifiek ook naar hen toe richt. De 

                                                 
22 Concrete voorbeelden die in de memorie van toelichting van het Decreet Integrale Jeugdhulp vermeld worden, zijn de 

grootouders, de stiefouder, de partner van één van de ouders of om het even welke derde die de minderjarige feitelijk 

opvoedt. Deze personen zijn geen titularis van het ouderlijke gezag maar staan zeer dicht bij de minderjarige aangezien 

ze een opvoedende taak uitoefenen. 

http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/vlaanderen/documentenregelgeving/Decreet%20Integrale%20Jeugdhulp%20-%20Belgisch%20Staatsblad.pdf
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/ijh/vlaanderen/documentenregelgeving/Decreet%20Integrale%20Jeugdhulp%20-%20Belgisch%20Staatsblad.pdf


 

CAJO-dossier (November 2017) – CLB-medewerker en Beroepsgeheim 15 

opvoedingsverantwoordelijken moeten in dat geval alle informatie verkrijgen die relevant 

is om deze beslissing te nemen (vb. alle briefwisseling van de toegangspoort, 

gemandateerde voorzieningen, …).  

Concreet krijgen de opvoedingsverantwoordelijken, binnen de bepalingen van het 

Decreet IJH en het BVR MDD, evenveel rechten als de ouders en de leerling wanneer de 

hulpverlening zich ook tot hen richt.  

 kunnen in naam van de ouders beslissingen nemen wanneer de juridische ouders niet in 

beeld zijn (niet te lokaliseren, niet in staat om beslissing te nemen, …). De 

opvoedingsverantwoordelijken moeten in dat geval alle informatie verkrijgen die relevant 

is om deze beslissing te nemen (vb. alle briefwisseling van de toegangspoort, …).  

Concreet kunnen de opvoedingsverantwoordelijken, binnen de bepalingen van het 

Decreet IJH en het BVR MDD, enkel optreden in naam van de ouders wanneer de ouders 

niet in beeld zijn. Wanneer de ouders wel in beeld zijn, dan kunnen de 

opvoedingsverantwoordelijken nooit in de plaats van de ouders optreden of beslissingen 

nemen. 

 

2.6.2 Toegang tot het dossier  

Het beroepsgeheim ten aanzien van de opvoedingsverantwoordelijken wordt geconcretiseerd 

via de regels inzake het toegangsrecht tot het dossier.  

Concreet krijgen de opvoedingsverantwoordelijken, als de leerling onbekwaam is, toegang tot 

de gegevens die betrekking hebben op zichzelf, de gegevens die betrekking hebben op zichzelf 

en de leerling en de gegevens die betrekking hebben op de leerling alleen (behalve wanneer zij 

als vertrouwelijk werden bestempeld of bestemd waren voor gerechtelijke overheden). Indien 

de leerling bekwaam is, dan krijgen zij toegang tot bovenvermelde gegevens indien de leerling 

hiervoor de toestemming geeft. 

Opgelet! Deze toegangsrechten kunnen door de opvoedingsverantwoordelijken enkel 

uitgevoerd worden indien ofwel: 

 de ouders niet in beeld zijn (niet te lokaliseren, niet in staat om beslissing te 

nemen, …);     

 de CLB-begeleiding zich ook richt naar de opvoedingsverantwoordelijken; 

 de bekwame leerling of de ouders van de onbekwame leerling toestemming 

geven aan de opvoedingsverantwoordelijken tot toegang tot de gegevens in het 

dossier.  

 

 

3. Wanneer mag een drager van het beroepsgeheim het 

beroepsgeheim doorbreken?  

 

 

3.1 WANNEER HEEFT EEN CLB-MEDEWERKER SPREEKRECHT? WANNEER MAG DE 

ZWIJGPLICHT DOORBROKEN WORDEN? 
 

Spreekrecht biedt de drager van het beroepsgeheim de mogelijkheid, rekening houdend met 

normen van vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid, om over sommige aspecten van een situatie te 

spreken en derhalve op een gelegitimeerde wijze de geheimhoudingsverplichting te doorbreken. 

De geheimdrager, en niet de geheimgerechtigde, oordeelt over de opportuniteit van het zwijgen 

of spreken. 

In enkele welomschreven situaties heeft de geheimdrager m.a.w. het recht om de zwijgplicht te 

doorbreken en het spreekrecht uit te oefenen, we bespreken ze hierna.  
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3.1.1  Getuigenis in rechte23 

= dit is een getuigenis voor een rechter: onderzoeksrechter, correctionele rechter, burgerlijke      

rechter, hof van assisen of parlementaire onderzoekscommissie 

 kan zowel schriftelijk als mondeling; 

 enkel na oproeping om te getuigen (geen spontane verklaring); 

 verplichting om gevolg te geven aan de oproeping van de rechter om te 

verschijnen en als getuige de eed af te leggen;.  

 pas nadat de rechter de vraag heeft gesteld, kan de CLB-medewerker beslissen of 

hij zich al dan niet wenst te beroepen op zijn beroepsgeheim (eigen beoordeling!); 

 de rechter kan oordelen dat de CLB-medewerker zich onterecht beroept op zijn 

beroepsgeheim; 

 de CLB-medewerker kan zich laten bijstaan door een raadsman.  

= dit is steeds onder ede  

 een verhoor door politie of door de procureur des Konings is geen verhoor onder 

ede, zelfs al is de politie gedelegeerd door een onderzoeksrechter.  

 

3.1.2 Wettelijke verankering 

a) Informatie-uitwisseling met de school (CLB-decreet en BVR MDD (Art 9))24 
 

Het uitwisselen van leerlingengegevens met de school is noodzakelijk voor een optimale 

leerlingbegeleiding. Om tegemoet te komen aan deze noodzaak voegde de wetgever een 

specifieke bepaling toe aan het CLB-decreet en het besluit betreffende het multidisciplinair 

dossier waarin zowel de school als het CLB het recht krijgen op relevante informatie over de 

leerlingen in begeleiding. We geven hier artikel 9 uit het besluit betreffende het multidisciplinair 

dossier weer:  

Art. 9 

Het centrum en de CLB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit 

het multidisciplinaire dossier bezorgen aan de volgende derden :  

1° het betrokken schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun taak 

naar behoren te kunnen vervullen; 

2° anderen, om een verplichting na te komen die opgelegd wordt door of krachtens een wet, 

een decreet of een ordonnantie, of op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke toestemming 

van:  

a) de bekwame minder- of meerderjarige leerling; 

b) de ouders, in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling. 

De overdracht van gegevens uit het multidisciplinaire dossier, vermeld in het eerste lid, vindt 

plaats onder de verantwoordelijkheid van de directeur en de beroepsbeoefenaar van het 

centrum. 

 

Op basis van deze wettelijke bepaling kan de CLB-medewerker gegevens die relevant zijn in het 

licht van de leerlingbegeleiding doorgeven aan de school. Hij moet echter steeds de 

privacyregels respecteren (dit impliceert o.a. dat de gegevens toereikend, ter zake dienend en 

niet overmatig zijn). Daarnaast moet hij rekening houden met zijn beroepsgeheim en 

deontologie.  

Gezien de verwoording (namelijk; wat is ‘relevant’ en hoe ‘rekening houden met het 

beroepsgeheim’ want dit impliceert een verbod op gegevensoverdracht), is het niet evident om 

                                                 
23 Voor een uitgebreide toelichting inzake de informatie-uitwisseling met de rechter, verwijzen we naar het CAJO-dossier 

‘Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling binnen de CLB-praktijk’. 
24 Voor een uitgebreide toelichting inzake de informatie-uitwisseling tussen school en CLB, verwijzen we naar het 

CAJO-dossier ‘Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling binnen de CLB-praktijk’.  
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te beslissen welke informatie kan uitgewisseld worden met de school. Er wordt dan ook 

aangeraden om zeer voorzichtig met deze informatie-uitwisseling om te gaan25.  

Voorafgaandelijk overleg met de bekwame leerling of ouder onbekwame leerling is 

aangewezen. Voor meer informatie, verwijzen we naar het CAJO-dossier ‘Zorgvuldig omgaan 

met informatie-uitwisseling in de CLB-praktijk’.  

b) Private aangifteplicht (Artikel 30 Wetboek van Strafvorderingen) 

In artikel 30 van het wetboek van strafvorderingen is opgenomen dat elke persoon die getuige 

is geweest van een aanslag (m.a.w. feiten zelf vastgesteld) hetzij tegen de openbare veiligheid 

hetzij op iemands leven of eigendom dit moet melden aan de Procureur des Konings. 

Wanneer de cliënt slachtoffer is van een misdaad, dan MAG de persoon met beroepsgeheim zijn 

beroepsgeheim doorbreken om deze melding aan de Procureur des Konings te doen. Het is 

echter geen verplichting. 

In 3.2.1 (c) wordt ingegaan op de modaliteiten wanneer de cliënt hiervan de dader zou zijn.  

c) Maatschappelijke noodzaak (Artikel 76 Decreet Integrale Jeugdhulp)26 

In artikel 76 van het Decreet Integrale Jeugdhulp, is opgenomen dat – bij verontrusting met 

vermoeden tot maatschappelijke noodzaak – het beroepsgeheim mag doorbroken worden naar 

een gemandateerde voorziening. Ook wanneer de gemandateerde voorziening een onderzoek 

voert naar maatschappelijke noodzaak, kan het beroepsgeheim doorbroken worden.  

Artikel 76 uit het Decreet Integrale Jeugdhulp: 

    Iedereen die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep 

 tot geheimhouding is verplicht, kan in de volgende gevallen aan een gemandateerde 

voorziening inlichtingen verstrekken zonder instemming van de betrokkene, als dat 

noodzakelijk kan worden geacht om een verontrustende situatie te onderzoeken: 

 in geval van een verontrustende situatie met een vermoeden van maatschappelijke 

noodzaak tot jeugdhulpverlening; 

 in het kader van een onderzoek door het ondersteuningscentrum en de 

vertrouwenscentra kindermishandeling als vermeld in artikel 34, 41 en 42, §1, 

tweede lid, 1° en 3° van het decreet Integrale Jeugdhulp. 

Sinds het in voege treden van het Decreet Integrale Jeugdhulp (maart 2014) zijn er twee 

gemandateerde voorzieningen: 

- het Ondersteuningscentrum Jeugdhulp; 

- het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. 

Deze gemandateerde voorzieningen krijgen van de overheid het mandaat om onderzoek te 

voeren naar wat voortaan ‘maatschappelijke noodzaak’ genoemd wordt.  

                                                 
25 Advies ‘Beroepsgeheim en ambtsgeheim in het onderwijs en de CLB’s, met specifieke aandacht voor de 

vertrouwensleerkracht en de bijstandspersoon’, Instituut voor Sociaal Reck K.U.Leuven, Eveline Ankaert en prof. Johan 

Put (p 8): ‘Als men zonder meer deze bepalingen zou aanwenden als mogelijkheid om informatie te delen tussen CLB’s 

en school, lijkt ons het risico van uitholling van het beroepsgeheim niet onbestaande. De vaagheid van deze bepalingen 

draagt overigens daartoe bij. Een afwijking op het beroepsgeheim in de vorm van een ‘wettelijke verplichting’ is enkel 

gerechtvaardigd indien de wet/decreet of het besluit voldoende concreet is geformuleerd en slechts een beperkte 

draagwijdte heeft, in die zin dat de overdracht van informatie zich beperkt tot welomschreven gegevens en/of dat een 

duidelijke procedure en eventuele formaliteiten hiertoe worden bepaald. Het CLB-Decreet noch het Besluit CLB-dossier 

geven echter aan wat precies ‘relevante’ gegevens zijn, en verduidelijken evenmin wat de verplichting om rekening te 

houden met (in het bijzonder) het beroepsgeheim precies inhoudt. Minstens moeten de geheimplichtigen zich bij de 

toepassing van al te vage wettelijke omschrijvingen terughoudend opstellen.’ 
26 Voor meer toelichting over de gegevensuitwisseling met de gemandateerde voorzieningen in het kader van 

maatschappelijke noodzaak, verwijzen we naar het CAJO-dossier ‘Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling in de 

CLB-praktijk’.  
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De gemandateerde voorzieningen zijn gerechtigd om gegevens te verzamelen zonder 

medeweten van de betrokkenen. Deze gegevens moeten wel noodzakelijk zijn om een 

verontrustende situatie te onderzoeken (en dus beperkt tot deze doelstelling) en de melding 

aan de betrokken minderjarige/ouders/opvoedingsverantwoordelijke moet zo snel mogelijk 

gedaan worden (en uiterlijk binnen een termijn van 30 werkdagen, behalve indien dit strijdig is 

met het belang van de minderjarige).  

Een gegevensuitwisseling tussen CLB en een gemandateerde voorziening kan zonder 

toestemming van de betrokkenen in het kader van verontrusting.  

Een CLB-medewerker kan concreet informatie bezorgen aan de gemandateerde voorziening 

zonder toestemming van de betrokkenen en na teamoverleg, in de volgende gevallen: 

• in het geval van een verontrustende situatie met een vermoeden van maatschappelijke 

noodzaak tot jeugdhulpverlening; 

 in het kader van een onderzoek door een gemandateerde voorziening in het kader van 

een verontrusting, na aanmelding door een hulpverlener of na kennisgeving door het 

parket, de minderjarige, zijn ouders/opvoedingsverantwoordelijken, de 

vertrouwenspersoon of een dienstverlener. 

Deze bepaling creëert een mogelijkheid tot informatie-uitwisseling. Het CLB is dus niet 

verplicht om gegevens uit te wisselen, maar het is wel toegelaten.  

Concreet: M-document 

Wanneer een CLB-medewerker een M-document invult, heeft hij - voor het doorgeven van de 

gegevens - op dat document geen toestemming nodig van de betrokkenen. 

Dit M-document vult hij namelijk in omdat hij verontrust is, met een vermoeden van 

maatschappelijke noodzaak. De gegevens die hij meedeelt aan de gemandateerde voorziening 

zijn deze gegevens waarvan hij inschat dat de gemandateerde voorziening ze nodig heeft om 

een onderzoek te verrichten naar de maatschappelijke noodzaak tot jeugdhulpverlening.  

De CLB-medewerker moet de betrokkenen wel op de hoogte brengen van de melding aan de 

gemandateerde voorziening en moet voorafgaandelijk teamoverleg plegen. 

Deze principes gelden eveneens wanneer de gemandateerde voorziening zelf gegevens 

opvraagt aan het CLB in het kader van en onderzoek inzake verontrusting. 

3.1.3 Noodzakelijkheid in functie van een adequate hulpverlening27 

Omdat het in de praktijk noodzakelijk is dat bepaalde gegevens gedeeld worden tussen 

verschillende hulpverleners, werden de figuren ‘gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim’ in het 

leven geroepen.  

Op basis van deze figuren kunnen hulpverleners met een geheimhoudingsplicht, afhankelijk van 

het soort informatie en de hulpverleningscontext, noodzakelijke of relevante gegevens delen 

met andere hulpverleners met een beroepsgeheim.  

Enerzijds biedt dit perspectieven voor een adequate begeleiding, anderzijds dient de drager van 

het beroepsgeheim, in de toepassing van zijn spreekrecht, goed af te wegen welke informatie 

zal gedeeld worden met anderen. 

 

a) Het gedeeld beroepsgeheim 

Het gedeeld beroepsgeheim28 omvat het delen van noodzakelijke informatie (onderscheid 

tussen ‘need to know’ en ‘nice to know’) in het belang van de (geïnformeerde) cliënt met een 

                                                 
27 Voor een uitgebreide uiteenzetting van de wettelijke bepalingen van het gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim 

verwijzen we naar het CAJO-dossier ‘Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling binnen de CLB-praktijk’ 

raadplegen.    
28 VAN DER STRAETE, I. en J. PUT, “Het gedeeld en het gezamenlijk beroepsgeheim. Halve smart of dubbel leed?”, 

R.W. 2004, 41-59 
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door het beroepsgeheim gebonden persoon werkzaam binnen dezelfde hulpverlenings-

context29.  

Het gedeeld beroepsgeheim is concreet van toepassing op de hulpverleningscontext binnen de 

Integrale Jeugdhulpverlening30: de hulpverleners van de diverse sectoren kunnen in het belang 

van de cliënt en de hulpverlening van deze cliënt noodzakelijk gegevens onder elkaar 

uitwisselen. 

Het CLB is een actor binnen Integrale Jeugdhulp en kan gebruik maken van het gedeeld 

beroepsgeheim binnen de Integrale Jeugdhulpverlening31. Informatie-uitwisseling met de 

actoren binnen Integrale Jeugdhulp (= de toegangspoort, een gemandateerde voorzieningen, 

de sociale dienst gerechtelijke jeugdhulpverlening, jeugdhulpaanbieders en de andere personen 

en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden) kan indien voldaan is aan volgende 

voorwaarden: 

      - de informatie-uitwisseling gebeurt in het belang van de leerling,  

      - de gegevens zijn noodzakelijk voor de jeugdhulp,  

      - er wordt zoveel mogelijk getracht om de instemming te verkrijgen van 

        de persoon op wie de gegevens betrekking hebben.  

 

b) Het gezamenlijk beroepsgeheim 

Het gezamenlijk beroepsgeheim omvat het delen van relevante informatie in het belang van 

de cliënt met een door het beroepsgeheim gebonden persoon werkzaam binnen eenzelfde 

hulpverleningsteam32.  

I.f.v. het optimaal functioneren van een hulpverleningsteam is de ‘noodzakelijkheideis’ als 

dusdanig te streng en spreekt men hier over het delen van ‘relevante’ gegevens. Wel is het zo 

dat ook de andere voorwaarden die gelden voor het gedeeld beroepsgeheim, verder van 

toepassing zijn: gebonden door het beroepsgeheim, dezelfde hulpverleningscontext, in het 

belang van de (hulpverlening aan de) cliënt, geïnformeerde cliënt.  

Binnen de CLB-praktijk is het principe van het gezamenlijk beroepsgeheim van toepassing 

binnen een multidisciplinair CLB – team33. Alle CLB’ers die betrokken zijn bij de begeleiding 

van een leerling hebben recht op toegang tot het dossier van deze leerling.  

 

c) Ter info: School – CLB  

In punt 3.3.2 werd reeds vermeld dat CLB – medewerkers en leerkrachten niet binnen hetzelfde 

toepassingsgebied van de discretieverplichting vallen. Een CLB-medewerker kan bijgevolg niet 

terugvallen op de leer van het gedeeld of gezamenlijk beroepsgeheim om leerlingengegevens 

uit te wisselen met leerkrachten.  

De gegevensuitwisseling kan echter wél omdat hiervoor en wettelijke basis is. Zie 3.1.2 (a). 

 

3.1.4 Toestemming van de cliënt 

a) Twee stromingen  

                                                 
29 Er wordt een zelfde finaliteit nagestreefd. Binnen de Integrale Jeugdhulp is deze finaliteit bijvoorbeeld ‘het verlenen 

van hulp’. Gegevens uitwisselen met politiediensten of de gerechtelijke jeugdhulp is dus niet mogelijk.   
30 De betrokken actoren binnen IJH zijn: de toegangspoort, de gemandateerde voorzieningen, de sociale diensten en de 

jeugdhulpaanbieders (Agentschap Jongerenwelzijn, Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg,  

Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin, Centra voor Integrale Gezinszorg, Vlaams Agentschap voor Personen 

met het Handicap)  
31 Voor een meer gedetailleerde toelichting, zie CAJO-dossier ‘Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling in de 

CLB-praktijk’.  
32 Dit is een uni-, multi-, inter-, of transdisciplinair team binnen eenzelfde voorziening die een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor hulpverlening heeft en die zich als zodanig presenteert .  
33 Cfr. CLB-decreet (Art 11) en Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Multidisciplinair dossier (Art 5 en 6). 

http://www.vclb-koepel.be/library/documents/13865_zorgvuldigomgaanmetinformatie-uitwisselingbinnenclb-praktijkokt2014.pdf
http://www.vclb-koepel.be/library/documents/13865_zorgvuldigomgaanmetinformatie-uitwisselingbinnenclb-praktijkokt2014.pdf
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- klassieke interpretatie (gesteund door het Hof van Cassatie): het beroepsgeheim is van 

openbare orde en de toestemming van de cliënt kan daar geen afbreuk aan doen 

- een nieuwe tendens (die reeds ingang vindt in verschillende regelgevingen; vb. CLB-

regelgeving, IJH-decreet) houdt meer rekening met het belang van de cliënt. Door zijn 

toestemming geeft de cliënt de hulpverlener (CLB-medewerker) het recht om te spreken 

over informatie die normaal gezien onder de regels van het beroepsgeheim valt. Twee 

restricties: 

 de hulpverlener dient zorgvuldig af te wegen hoe hij met de toestemming van de 

cliënt omgaat en nauwgezet te bewaken dat deze toestemming niet onder druk van 

anderen gegeven werd. De toestemming moet zodoende voorafgaand, vrij, specifiek, 

geïnformeerd en uitdrukkelijk zijn.  

 de cliënt heeft de leeftijd en de nodige maturiteit om deze toestemming met kennis 

van zaken te geven. In de Integrale Jeugdhulp wordt een minderjarige vermoed 

bekwaam te zijn vanaf de leeftijd van 12 jaar. 

 

b) Toestemming tot delen van CLB-gegevens 

In artikel 9 van het BVR MDD (zie 2.3) is een specifieke bepaling opgenomen waardoor de 

CLB’er informatie uit het dossier kan delen met ‘anderen’34. Dit dient te gebeuren in het belang 

van deze leerling én mits de schriftelijke toestemming van de bekwame leerling of de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken (in eigen naam of in naam van de onbekwame leerling).  

De toestemming tot het delen van informatie met ‘anderen’ is dus wettelijk verankerd binnen 

de CLB-praktijk. De CLB-medewerker mag informatie delen met ‘anderen’ wanneer hij 

hiervoor de schriftelijke toestemming heeft verkregen van de bekwame leerling of de 

ouders van de onbekwame leerling én indien dit in het belang van de leerling is. Deze laatste 

voorwaarde is vooral ook opgenomen om gegevensuitwisseling naar actoren met een dubbel 

mandaat zoveel mogelijk te beperken. De informatie-uitwisseling naar ‘anderen’ mits 

toestemming is zodoende niet onbegrensd. 

Wie geeft toestemming?  

Binnen de CLB-regelgeving oefent de bekwame leerling zijn rechten zelfstandig uit. Enkel 

indien hij niet bekwaam geacht wordt, treden zijn ouders/opvoedingsverantwoordelijken in 

zijn naam op en kunnen zij toestemming geven in zijn naam om informatie over hem uit te 

wisselen.  

Concreet is het dus de bekwame leerling zelf die toestemming geeft over welke gegevens er 

uitgewisseld worden uit zijn dossier (= de gegevens waar hij toegang toe heeft). De 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken van de onbekwame leerling zullen in naam van de 

onbekwame leerling toestemming moeten geven (= de gegevens waar zij op dat moment 

toegang toe hebben).  

Daarnaast kunnen ouders/opvoedingsverantwoordelijken ook steeds in eigen naam 

toestemming geven om informatie over henzelf uit te wisselen.  

Concreet: A-document 

De informatie vermeldt op het A-document is informatie waarvoor de betrokken personen 

(leerling, ouders, opvoedingsverantwoordelijken) toestemming hebben gegeven om deze 

gegevens te noteren op het A-document en bij deze dus uit te wisselen met de toegangspoort 

(= het is dus een ‘verwijsdocument’).  

Bij de betrokken personen moet zodoende afgetoetst worden of zij toestemming geven om de 

noodzakelijke en relevante informatie uit het dossier op het A-document te vermelden. 

Daarbij dient goed geduid te worden dat dit impliceert dat deze gegevens toegankelijk zijn 

                                                 
34 Dit is iedereen, behalve de leerling, de ouders, de opvoedingsverantwoordelijken als de ouders niet in beeld zijn, het 

schoolpersoneel, de actoren binnen IJH (= gedeeld beroepsgeheim ,de procureur des Konings bij vermoeden 

kindermishandeling of op schriftelijke vraag, de rechter en de gemandateerde voorzieningen).  

Bvb. huisarts, OCMW-medewerker, zelfstandig logopedist, stiefvader als ouders in beeld zijn, zelfstandig psycholoog,  … 
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voor de andere betrokkenen (leerling, ouders, opvoedingsverantwoordelijken) en voor de ITP.  

De gegevens waarvoor de CLB’er geen toestemming tot overdracht verkrijgt, kunnen niet op 

het A-document vermeld worden.  

Na het verkrijgen van de toestemmingen van de verschillende betrokkenen, wordt alle 

informatie op het A-document vermeld en wordt een algemene toestemming gevraagd om dit 

‘totaaldocument’ te verzenden naar de Intersectorale Toegangspoort35.  

Ter informatie: toestemming tot begeleiding 

De bovenvermelde toestemming heeft betrekking op het delen van informatie uit het CLB-

dossier. Daarnaast is er natuurlijk ook een toestemming nodig tot begeleiding. Dit zijn twee 

verschillende zaken. We verduidelijken dit hier even:  

Het CLB-decreet stelt dat het CLB een begeleiding enkel verder zet na toestemming van de 

bekwame leerling of de ouders van de onbekwame leerling.  

Het IJH-decreet gaat daarnaast uit van het principe dat, indien de hulpverlening zich ook richt 

ten aanzien van de ouders of opvoedingsverantwoordelijken36 (of een grote impact heeft op 

hen), zij ook hun rechten moeten kunnen uitoefenen.  

Er dient in de praktijk zodoende steeds gekeken worden naar ‘tot wie de hulpverlening zich 

richt’. Indien de hulpverlening zich enkel tot de minderjarige richt, dan stemt de minderjarige 

zelfstandig in als hij bekwaam is of zijn ouders in zijn naam als hij onbekwaam is. Richt de 

hulpverlening zich naar de minderjarige én zijn ouders én/of zijn opvoedingsverantwoordelijken, 

dan dienen zij ook mee in te stemmen in eigen naam. 

CLB-begeleiding zal zich meestal enkel richten naar de minderjarige zelf. Deze 

leerlingbegeleiding kan zodoende plaatsvinden wanneer er toestemming is van de bekwame 

leerling of van de ouders van de onbekwame leerling. Wanneer het CLB toch ook begeleiding 

opneemt naar de ouder(s) of de opvoedingsverantwoordelijken van de leerling, is de 

toestemming van de betrokken ouder(s)/opvoedingsverantwoordelijken wel noodzakelijk. 

Opgelet: algemeen wordt aangenomen dat, wanneer er een aanmelding is bij de Intersectorale 

Toegangspoort, dit steeds zowel op de minderjarige als zijn 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken gericht is. Dus bij een aanmelding bij de toegangspoort is 

er steeds een instemming nodig van zowel de bekwame leerling als de 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken.  

 Deze toestemmingen hebben betrekking op de begeleiding die wordt uitgevoerd, deze 

toestemmingen hebben dus geen betrekking op bovenvermelde gegevensuitwisseling. De 

beide toestemmingen moeten apart bevraagd worden.  

3.1.6 Schriftelijke vraag naar basisinformatie van parket of SDJ 
 
Sinds het in voege treden van het Mozaïkdecreet37 kunnen het parket en de sociale dienst 

gerechtelijke jeugdhulp (SDJ) informatie opvragen aan hulpverleners binnen integrale jeugdhulp 

in het kader van een verontrustende situatie38. 

Concreet kunnen het parket en de sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp (SDJ) schriftelijk de 

vraag stellen aan de jeugdhulpaanbieders39 binnen Integrale Jeugdhulp naar basisinformatie 

over de leerling en zijn context met het oog op het bieden van de gepaste jeugdhulpverlening. 

                                                 
35 Momenteel is er nog geen mogelijkheid om welbepaalde gegevens vertrouwelijk (onder ‘vertrouwelijkheidsexceptie’) 

te verzenden naar de ITP (enkel via een gesprek met de ITP kan bijkomende vertrouwelijke informatie meegedeeld 

worden). Dit zal bij de aanpassing van het A-document (in 2016) ingevoerd worden.. 
36 Voor een uitgebreide toelichting over de positie en rol van de opvoedingsverantwoordelijken verwijzen we naar het 

CAJO-artikel ‘Aanpassing BVR MDD in navolging van IJH-decreet’ (VCLB-intranet – AZ-woord 

‘Opvoedingsverantwoordelijke’).    
37 Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (B.S. 19 

augustus 2016) 
38 Voor een uitgebreide toelichting over de informatie-uitwisseling tussen het CLB en het parket en de sociale dienst 

gerechtelijke jeugdhulpverlening, verwijzen we naar het CAJO-dossier ‘Zorgvuldig omgaan met informatie-uitwisseling 

in de CLB-praktijk’.  

../../../../../../../AppData/Roaming/Downloads/16460_art_183_decreetintegralejeugdhulp_aanpassingbvrmultidisciplinairdossier_20151030%20(3).pdf
http://www.vclb-koepel.be/beleid-organisatie/cajo2/a-z-woordenlijst2?char=O&word=opvoedingsverantwoordelijken&wid=16525
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De jeugdhulpaanbieders, waaronder het CLB, mogen als antwoord op deze vraag 

basisinformatie geven over de identiteit van de betrokkenen en over het feit of er 

hulpverlening opgestart, lopende of beëindigd is in het kader van een verontrusting. De 

leerling/ouders/opvoedingsverantwoordelijken moeten hiervoor geen toestemming geven, maar 

wij raden aan dit wel steeds te proberen verkrijgen en transparant te zijn over de vraag die 

gesteld werd.  

De wettelijke voorwaarden die aan de vraag verbonden zijn, zijn de volgende:  

- De vraag van het parket/de SDJ moet schriftelijk gesteld worden. 

- De informatie betreft basisinformatie over de identiteit van de betrokkenen en over het feit of 

er hulpverlening opgestart, lopende of beëindigd is in het kader van een verontrusting.  

 

Schriftelijke toestemming 

Bij een (schriftelijke) vraag van het parket of de SDJ naar basisinformatie moet steeds getracht 

worden de toestemming van de leerling én de ouders/opvoedingsverantwoordelijken te 

verkrijgen. Indien er geen toestemming werd bekomen van leerling én 

ouders/opvoedingsverantwoordelijken, dan kan enkel de bovenvermelde basisinformatie aan 

SDJ bezorgd worden. Indien er wel een toestemming werd bekomen, dan kunnen alle relevante 

gegevens bezorgd worden waarvoor er toestemming tot uitwisseling is.   

 

Netoverstijgende afspraken 

Ten aanzien van deze mogelijkheid tot informatie-uitwisseling werden netoverstijgend enkele 

aandachtspunten geformuleerd. Meer informatie is ook te lezen in het CAJO-dossier ‘Zorgvuldig 

omgaan met informatie-uitwisseling in de CLB-praktijk’.  

 

3.1.5 Meldingsrecht bij vermoedens van kindermishandeling (art 458 bis Sw)? 
 

Artikel 458bis Strafwetboek40 stelt dat de CLB-medewerker aangifte kan doen bij de Procureur 

des Konings (dus niet bij de politie) wanneer een minderjarige of een kwetsbaar persoon41 

slachtoffer is van bepaalde strafbare feiten die kunnen gekwalificeerd worden als 

kindermishandeling.  

Hierbij moeten wel een aantal voorwaarden vervuld worden: 

- het moet gaan over een minderjarige of een kwetsbare persoon;  

- er moet een ernstig en dreigend gevaar zijn voor de psychische of fysieke integriteit van 

de betrokkene (cfr. noodtoestand) of er moeten aanwijzingen zijn van een gewichtig en 

reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer 

worden van de bedoelde misdrijven; 

- het gaat slechts over bepaalde misdrijven:  

- aanranding van de eerbaarheid en verkrachting 

- doodslag, slagen en verwondingen, genitale verminking 

- verlating en in behoeftige toestand achterlaten 

- onthouding van voedsel of verzorging 

- niet zelf, noch met de hulp van anderen, in staat zijn de nodige hulpverlening te bieden 

 

Deze mogelijkheid tot aangifte is een recht en geen verplichting: de eerste verplichting is hulp 

bieden en verantwoordelijkheid opnemen (zoals bijvoorbeeld een M-document opstellen). Dit 

geldt zowel voor dragers van een beroepsgeheim als van een ambtsgeheim. 

                                                                                                                                                                    
39 Dit zijn volgende actoren: Agentschap Jongerenwelzijn, Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke 

Gezondheidszorg, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin, Centra voor Integrale Gezinszorg, Vlaams 

Agentschap voor Personen met het Handicap 
40 Dit artikel werd recent (2011) gewijzigd. Meer toelichting over deze wijziging en de concrete toepassing van het nieuw 

artikel vind je in het artikel ‘Spreekrecht uitgebreid’ (CAJO-mededeling 161), onder het woord ‘Beroepsgeheim’.  
41 Dit is een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of 

geestelijk gebrek of onvolwaardigheid. 

http://www.vclb-koepel.be/library/documents/18893_isc_richtlijnen_informatiedeling_parkethv_18102016.pdf
http://www.vclb-koepel.be/library/documents/13865_zorgvuldigomgaanmetinformatie-uitwisselingbinnenclb-praktijkokt2014.pdf
http://www.vclb-koepel.be/library/documents/13865_zorgvuldigomgaanmetinformatie-uitwisselingbinnenclb-praktijkokt2014.pdf
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De CLB-medewerker zal in dergelijke situaties meestal een vertrouwensrelatie hebben met 

zowel het kind als de mishandelende ouders. 

Indien, gelet op het bestaan van een onmiddellijk, ernstig en dreigend gevaar, er echter geen 

andere wegen bestaan (na uitputting van alle hulpverleningsmogelijkheden) dan aangifte te 

doen, dan wordt de bescherming van het kind beschouwd als zijnde van hoger belang dan de 

naleving van de zwijgplicht ten aanzien van het kind en zijn ouders. 

Belangrijk is dat de CLB-medewerker de leerling en de ouders informeren en betrekken bij 

deze aangifte. Op die manier wordt de vertrouwensrelatie zo min mogelijk geschonden en kan 

de band met het CLB behouden blijven.  

 

3.1.6 Casusoverleg ter bescherming van de fysieke en psychische integriteit 

van een persoon of ter voorkoming van terroristische misdrijven.  

Artikel 458ter van het Strafwetboek voegt een tweede uitzondering toe aan het basisartikel van 

het beroepsgeheim in artikel 458. Het creëert een wettelijke basis voor de praktijk, die in 

sommige gemeenten of arrondissementen gegroeid is, om rond zeer zware en moeilijke 

gevallen van intra-familiaal geweld overleg te plegen tussen zorgverleners, welzijnswerkers en 

gespecialiseerde politiemensen en parketmagistraten.  Voorbeelden hiervan zijn het “protocol 

van Moed” of het “CO3-project” (“Client gericht overleg”). Andere voorbeelden genoemd in de 

Memorie van Toelichting zijn de “Family Justice Centers” of het overleg over de veiligheid van 

huisartsen met wachtdienst.  

Daarnaast wil het artikel een kader bieden voor overleg met hulpverleners over gevaar voor 

terrorisme. Een voorbeeld hiervan is de lokale intergrale veiligheidscel(LIVC). 

a) Toepassingsgebied  

Artikel 458 ter van het Strafwetboek is van toepassing op overleg dat georganiseerd wordt 

- met het oog op de bescherming van de fysieke of psychische integriteit van de persoon of van 

derden (vb. kindermishandeling, intra-familiaal geweld, …); 

- ter voorkoming van de misdrijven bedoeld in artikel Iter van boek II (dat zijn alle 

terroristische misdrijven) of de misdrijven gepleegd in het raam van een criminele organisatie. 

Om ervoor te zorgen dat de grens tussen (opdrachten van) de hulpverleners en de politionele 

en gerechtelijke overheden zo goed mogelijk bewaakt wordt, werd in het betrokken artikel 

bepaald dat, vóór de start van het overleg, volgende zaken minimaal bepaald moeten worden:  

- wie aan het overleg kan deelnemen; 

- met welke finaliteit; 

- volgens welke modaliteiten het overleg zal plaats vinden. 

b) Spreekrecht, geen spreekplicht! 

Het is belangrijk te beklemtonen dat deze nieuwe regeling de mogelijkheid biedt om 

vertrouwelijke gegevens mee te delen tijdens een overleg zonder hierbij het beroepsgeheim te 

schenden.  

Er wordt dus geen verplichting ingevoerd om vertrouwelijke gegevens mee te delen tijdens het 

overleg. In de memorie van toelichting wordt uitdrukkelijk benadrukt “dat het casusoverleg een 

spreekrecht invoegt en geen spreekplicht”. 

c) Iedereen beroepsgeheim? 

De nieuwe wettekst geeft ook een oplossing voor het moeilijke dilemma dat aan een dergelijk 

overleg ook kan deelgenomen worden door personen die niet door het beroepsgeheim 

verbonden zijn (maar eventueel wel gehouden zijn tot een plicht tot discretie of 

terughoudendheid). Personen zonder beroepsgeheim kunnen op zo’n overleg namelijk 

vertrouwelijke gegevens vernemen zonder de strafrechtelijk sanctioneerbare verplichting om 
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daarover de discretie te bewaren. Dit kan een hinderpaal vormen voor de personen die wel door 

het beroepsgeheim verbonden zijn om vrijuit te spreken tijdens het overleg. Om hieraan 

tegemoet te komen is in een tweede paragraaf van het nieuwe artikel 458ter bepaald dat (alle) 

“deelnemers (aan het overleg) tot geheimhouding verplicht zijn wat betreft de tijdens het 

overleg meegedeelde geheimen”. Zij kunnen daarvoor gestraft worden met de straffen voorzien 

in het basisartikel 458. 

d) Stand van zaken 

Het nieuwe artikel 458ter vormt de basis voor: 

- de uitwerking van een regeling voor een overleg door een “wet, decreet of ordonnantie”; 

- de organisatie van een overleg “bij een met redenen omklede toestemming van de 

Procureur des Konings”.  

 

Concreet betekent dit dat: 

-  het nieuwe artikel nog nader uitgewerkt moet worden in bijkomende wettelijke of 

decretale regelingen. Deze bijkomende wettelijke bepalingen zullen een dergelijk overleg 

mogelijk maken op initiatief van andere actoren dan het parket (vb. in het kader van een 

LIVC). Van zodra hieromtrent bijkomende wettelijke initiatieven genomen worden, zullen 

wij u hiervan op de hoogte brengen.  

- een overleg op initiatief van het parket is wél meteen mogelijk. Daarbij moet de 

Procureur des Konings voor elk overleg met hulpverleners een (afzonderlijke) bijzondere 

beslissing nemen. In de beslissing van de Procureur moet steeds minstens bepaald 

worden wie kan deelnemen aan het overleg, wat het doel is en wat de “modaliteiten” 

(bijvoorbeeld van verslaggeving) zijn. 

 

CLB-praktijk 

Een CLB kan vanaf heden de vraag krijgen tot deelname aan een overleg georganiseerd door 

het parket met het oog op de bescherming van de fysieke of psychische integriteit van de 

persoon of van derden of ter voorkoming van terroristische misdrijven of misdrijven gepleegd in 

het raam van een criminele organisatie.  

Deze vraag moet vergezeld zijn van een schriftelijke toestemming van de Procureur des 

Konings waarin bepaald wordt wie aan het overleg kan deelnemen, wat het doel is en 

wat de modaliteiten zijn.  

Wanneer een CLB-medewerker deze vraag tot overleg krijgt, kan de CLB-medewerker tijdens 

dit overleg zijn beroepsgeheim doorbreken (maar is dit niet verplicht!), met het oog op 

bovenvermelde doelstellingen.  

We werken momenteel, in overleg met partnerorganisaties, aan ondersteunende instrumenten 

voor de CLB-medewerkers/hulpverleners die met een dergelijk overleg geconfronteerd worden.    

 

LIVC 

Aangezien er op dit moment nog geen specifieke wettelijke regeling opgesteld is om in het 

kader van een LIVC het beroepsgeheim te doorbreken, wijzigt er ten aanzien van de informatie-

uitwisseling binnen dit overleg voorlopig nog niets42. Pas op het moment er, in navolging het 

kader gecreëerd door artikel 458ter, federale regelgeving opgesteld wordt waarin specifiek 

bepaald wordt dat een doorbreken van het beroepsgeheim mogelijk is binnen het LIVC, is er 

een specifieke wetgeving van toepassing op dit LIVC. We houden u verder op de hoogte van de 

ontwikkelingen ter zake.  

 

                                                 
42 De informatie vermeldt in de tekst ‘Rol van de CLB in het kader van een Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC)’ en 

de CAJO-dossiers ter zake blijean zodoende voorlopig van toepassing.  

http://www.vclb-koepel.be/professionals/kansenbevordering3/diversiteit---migratie---integratie/materialen14/rol-van-clb-in-het-kader-van-een-lokale-integrale-veiligheidscel-livc
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3.1.7 Ouderlijk gezag 

In sommige gevallen mag de hulpverlener zijn beroepsgeheim doorbreken om de ouders van de 

minderjarige in te lichten. Dit werd toegelicht in punt 2.5. 

 

3.1.8 Eigen verdediging van de geheimdrager  

In geval van straf- of tuchtrechtelijke vervolging van de hulpverlener mag het beroepsgeheim 

steeds doorbroken worden. 

 

3.1.9 Onweerstaanbare dwang 

Art 71 SW: “Er is geen misdrijf, wanneer de beschuldigde of de beklaagde op het ogenblik van 

het feit…gedwongen werd door een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan”.  

Een hulpverlener die gedwongen wordt te spreken, kan niet vervolgd worden. 

3.2 WANNEER HEEFT DE GEHEIMDRAGER SPREEKPLICHT? WANNEER MOET EEN 

CLB-MEDEWERKER ZIJN BEROEPSGEHEIM DOORBREKEN?  
 

Spreekplicht verplicht de drager van het beroepsgeheim om in uitzonderlijke gevallen het 

beroepsgeheim te doorbreken. Hij kan zelfs strafbaar gesteld worden als hij, ongeacht de vraag 

of hij daarom verzocht wordt of niet, niet spreekt of weigert te spreken.  

In 2 welomschreven situaties wordt van de geheimdrager verwacht dat hij zijn wettelijke 

verantwoordelijkheid opneemt. 

3.2.1 Wettelijke verplichting 

Indien een wet, decreet, besluit of ordonnantie de verplichting tot spreken oplegt, mag het 

beroepsgeheim doorbroken worden. Hierna enkele voorbeelden: 

a) CLB-decreet: verplichte melding inzake leerplichtcontrole  (Art 28,§ 2) 

[…] Als de betrokken leerling of zijn ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum 

inzake leerplichtcontrole, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide 

instantie. 

Het CLB licht, in het kader van de leerplichtcontrole, het Agentschap voor Onderwijsdiensten 

(AgODi) in43. Het CLB geeft hierbij volgende gegevens door: de identificatiegegevens van de 

leerling en zijn ouders, de naam van de school waar de leerling is ingeschreven, een kort 

overzicht van de door het CLB ondernomen acties (eventueel aangevuld met acties ondernomen 

door externen) en de naam en het telefoonnummer waarop diegene die de melding doet te 

bereiken is. 

Dergelijke melding doet het CLB het best na overleg of samen met de school. Het CLB mag 

echter nooit rechtstreeks de parketmagistraat of de politie inlichten noch hieromtrent 

rechtsreeks samenwerkingsprotocollen afsluiten met politiediensten.  

b) Schuldig hulpverzuim (Art 422bis Strafwetboek)44  

Dit artikel uit het strafwetboek voorziet in een wettelijk kader om de ethische verplichting tot 

hulp en solidariteit afdwingbaar te maken.  

                                                 
43 In het secundair Onderwijs kan de melding zowel door de school als door het CLB gedaan worden, in het 

basisonderwijs kan de melding enkel door het CLB gebeuren. 
44 Uiteenzetting Prof Traest – Univ Gent – ICOR-studiedag  juni 1998 –  Uittreksel uit artikel Caleidoscoop, jaargang 

1998 - auteur M. Boedts ‘ Strafbare handelingen: begeleiding en sancties’) – Uiteenzetting Prof. Hutsebaut – K. U. 

Leuven – studiedag 15 december 2006    
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“Schuldig verzuim houdt in dat je mensen in nood geen hulp geboden hebt terwijl je getuige 

was van de feiten, of dat je geen maatregelen genomen hebt bij dreiging van groot gevaar”45. 

Algemene kenmerken van het misdrijf ‘schuldig verzuim’ 

 onthoudingsmisdrijf: het niet – handelen wordt bestraft 

 formeel misdrijf: de gevolgen zijn onbelangrijk 

 ogenblikkelijk misdrijf: het misdrijf is voltrokken van zodra de onthouding heeft 

plaatsgevonden. 

 bewijslast ligt bij het Openbaar Ministerie 

 

De volgende elementen zijn constitutief voor het zogenaamde 'schuldig verzuim' 

 Het bestaan van een groot gevaar (dat is ruimer dan levensgevaar) 

- de kwalificatie ‘groot’ verwijst naar de persoonlijke integriteit, de vrijheid of de 

eerbaarheid van het individu46 die in het gedrang komen, zodat er ernstig gevaar is 

voor de fysieke of psychische gezondheid; 

- het gevaar moet reëel zijn en geen schijn. Het ernstige karakter van het gevaar 

moet naar objectieve maatstaven worden beoordeeld;  

- de oorzaak van het gevaar is niet relevant (toeval, opzettelijk of onopzettelijk) en de 

verplichting tot hulpverlening blijft derhalve bestaan als de hulpbehoevende zelf het 

gevaar heeft doen ontstaan (bv. bij zelfmoordpoging);  

- de aard van het dreigende gevaar dient te worden beoordeeld op het ogenblik van 

de weigering van hulp. Belangrijk derhalve is het samenvallen van het 

gevaarmoment en de hulpweigering. Het moet ook gaan om een actueel gevaar en 

niet om een melding van verleden feiten.  

- het gevaar moet objectief worden vastgesteld maar kan rechtstreeks of 

onrechtstreeks vernomen worden (zie eveneens punt b).  

 Het morele element 

Het morele element wordt vanuit twee invalshoeken beoordeeld: het besef van een groot 

en ernstig gevaar samen met de bewuste weigering van hulp. 

- Het besef van een groot en ernstig gevaar: de persoon die tot optreden verplicht is, 

moet een toestand van gevaar hebben waargenomen en de ernst ervan hebben 

beseft. Het volstaat niet dat er gevaar wordt vermoed: het moet zijn vastgesteld. Er 

wordt niet vereist dat de hulpverlener de feiten zelf de visu zou hebben vastgesteld, 

noch dat hij alle details zou kennen. 

Het is voldoende dat hij ingelicht werd betreffende het grote gevaar waarin iemand 

verkeert, hetzij door het hulpgeroep, hetzij door het zien van de gevolgen of ten 

slotte door het verhaal van wie hem om hulp verzoekt. De feitelijke omstandigheden 

zullen bijgevolg steeds van doorslaggevend belang zijn, zeker wanneer de 

hulpverlener zelf het gevaar niet heeft vastgesteld en er enkel melding van heeft 

gekregen via anderen.  

De strafrechter zal in zijn vonnis gegevens moeten vermelden op grond waarvan hij 

tot het besluit komt dat er werkelijk kennis van gevaar was.  

- De bewuste weigering van hulp: volgens prof. Traest volstaan onachtzaamheid (door 

eigen nalatigheid het gevaar niet hebben vastgesteld) of gebrek aan vooruitzicht niet 

om iemand schuldig verzuim aan te rekenen. De wil om niet op te treden moet 

aanwezig zijn; men moet wetens én willens in gebreke blijven.  

Een bijzonder opzet (waarbij men opzettelijk schade wenst te berokkenen aan het 

slachtoffer) dient echter niet aanwezig te zijn 

 Verzuim hulp te verlenen 

                                                 
45 Mia Leijssen - Gids Beroepsethiek Uitgave 2005 
46 Een bijzondere bescherming ten aanzien van minderjarigen is in het strafrecht opgenomen (ongeacht de band met de 

minderjarige) onder de vorm van strafverzwaring.  
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De maat van de hulp wordt op een subjectieve wijze gemeten, rekening houdend met de 

middelen en de geschiktheid van diegene die moet optreden. Op basis van een 

subjectieve beoordeling wordt de reactie van de persoon vergeleken met de reactie van 

een redelijk mens met gelijkaardige eigenschappen in gelijkaardige omstandigheden. Dit 

verklaart meteen dat de lat hoger wordt gelegd voor de professionele hulpverleners 

zoals geneesheren, politiemensen, brandweer, CLB-medewerker, e.d.  

De eerste plicht bestaat erin hulp te verlenen, d.w.z. de nodige hulp te bieden op de 

manier die op dat ogenblik het meest adequaat lijkt. Dat die hulp achteraf beschouwd 

niet geslaagd, niet doelmatig of onhandig was, geeft geen aanleiding tot schuldig 

verzuim (bv. een verkeerde diagnose door een arts is geen schuldig verzuim).  

Wie persoonlijk niet bij machte is om zelf doelmatige hulp te verlenen, dient hulp te 

verschaffen: d.w.z. een derde moet worden geroepen om hulp te verlenen. De 

betrokkene moet er zich wel van vergewissen dat aan zijn oproep tot hulp gevolg wordt 

gegeven, louter een diagnose stellen is onvoldoende. 

Een schijnhulp daarentegen is gelijk te stellen met het verzuim hulp te verlenen.  

 Geen ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen 

De wet eist geen heldenmoed: het verlenen van hulp mag geen gevaar opleveren voor 

de eigen fysieke integriteit. Het beroepsgeheim noch het ambtsgeheim kunnen worden 

beschouwd als een reden om hulp te weigeren.  

 

c) Private aangifteplicht (Art 30 Wetboek van Strafvorderingen) 

Elke persoon die getuige is geweest van een aanslag (m.a.w. feiten zelf vastgesteld) hetzij 

tegen de openbare veiligheid hetzij op iemands leven of eigendom moet dit melden aan de 

Procureur des Konings (= burgerlijke aangifteplicht). 

Aangezien de meldingsplicht niet strafrechtelijk afdwingbaar is, kunnen we spreken van een 

‘morele verplichting’. Dragers van het beroepsgeheim vallen daarenboven slechts in beperkte 

mate binnen het toepassingsgebied van deze spreekplicht: misdaden waarover ze zijn 

geïnformeerd in het kader van hun beroep, die gepleegd zijn door hun cliënt, mogen zij 

namelijk niet aangeven. Dit impliceert dat het beroepsgeheim primeert boven de 

meldingsplicht.  

Opmerking 

Indien de cliënt echter slachtoffer is van een misdaad waarover de drager van het 

beroepsgeheim geïnformeerd werd in het kader van zijn beroep, heeft de drager van het 

beroepsgeheim wél een ‘spreekrecht’ (cfr. 4.1.2).  

3.2.2 Noodtoestand  

Indien een persoon in hoge nood verkeert, moet de burger die hiervan getuige is hulp verlenen. 

De strafwet die tot geheimhouding verplicht, wordt dan ondergeschikt aan de verplichting een 

ander en belangrijker rechtsgoed te vrijwaren. Wie de hulpverleningsplicht niet nakomt, pleegt 

schuldig verzuim (zie hierboven). Dit betekent echter niet dat er meteen aangifte moet 

gebeuren bij justitie, er dient wel actie ondernomen te worden. Welke deze acties is, zal 

afhankelijk zijn van de concrete situatie. 

Concreet gaat het om een melding naar de ouders van de bekwame leerling, een melding naar 

politie, een melding naar externe hulpverleners, … zonder toestemming van de betrokken 

leerling/ouders. De betrokken leerling/ouders dienen zoveel mogelijk betrokken te worden bij 

deze beslissingen. Dit zal echter niet steeds mogelijk zijn; het belang van de leerling staat hier 

centraal, samen met het onmiddellijk trachten te stoppen van de noodtoestand.  

Wanneer is er sprake van een noodtoestand?47  

                                                 
47 Gezien beide begrippen op elkaar betrekking hebben, kan de kwalificatie van wat een noodtoestand is ook afgeleid 

worden uit de ‘Kenmerking van schuldig verzuim’. Deze zijn terug te vinden onder punt 3.2.1 (b). 
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 beschermd rechtsgoed moet van een hogere of minstens gelijke waarde zijn als het 

geschonden rechtsgoed48 ( bijv. acute bedreiging seksuele integriteit is belangrijker 

dan de bescherming van het beroepsgeheim)49; 

 vrijwaring van het beschermde rechtsgoed moet onmiddellijk en noodzakelijk zijn 

(proportionaliteitsbeginsel)); 

 het beschermde rechtsgoed kan niet op een andere manier gevrijwaard worden 

(subsidiariteitsbeginsel). 
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48 Opgelet! De drempel voor wat als misdaad of noodsituatie kan aanzien worden ligt redelijk hoog en soms hoger dan 

het normbesef van de burger of de hulpverlener. 
49 Een schoolvoorbeeld is de problematiek van (vermoedens van) kindermishandeling waar de bescherming van het kind 

als hoger belang wordt beschouwd dan de naleving van de zwijgplicht. 


