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Hoofdstuk 1: Ter inleiding 
 

Afdeling 1: Algemeen 
 

1. Vrijheid van meningsuiting is in een democratische rechtstaat algemeen erkend als een 

fundamenteel grondrecht. Dat recht is niet absoluut en er zijn situaties waarin er beperkingen 

moeten worden gesteld aan dit recht, omdat het de belangen van anderen zou kunnen schaden. 

 

De wetgever en de rechtspraak hebben daarvoor specifieke instrumenten ontwikkeld, die het 

evenwicht duiden. 

 

2. Openbare ambtenaren krijgen tijdens de uitoefening van hun ambt kennis van gevoelige, 

vertrouwelijke of beschermde informatie, of kunnen die krijgen. De rechtsonderhorige en de 

overheid moeten er op kunnen vertrouwen dat die geheimen niet publiek zullen worden 

gemaakt.  

 

Dit vertrouwen is ondermeer onderdeel van het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid 

tussen burgers, gezien deze gelijkheid slechts gestalte kan krijgen indien bepaalde gegevens 

onder personen, waar ambtenaren uit hoofde van hun ambt kennis van krijgen, niet zomaar 

publiek zullen worden gemaakt. De doelmatigheid en geloofwaardigheid van het bestuur 

worden er mee gediend. 

 

De burger moet er tevens op kunnen rekenen dat ambtenaren die onrechtmatig geheimen 

prijsgeven, zullen worden gesanctioneerd. 

 

Om die bezorgdheid te ontmoeten heeft de wetgever het spreekrecht van de ambtenaar 

geregeld. Op dit spreekrecht bestaan uitzonderingen, namelijk de verplichting om informatie 

geheim te houden of om discreet met informatie om te springen.  

 

3. Een algemene verplichting om geheimen te bewaren, waarvan sommige beroepscategorieën 

kennis krijgen door de uitoefening van hun beroep, staat opgenomen onder art. 458 

Strafwetboek. 
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Aangezien het beroepsgeheim terug te vinden is in de strafwet, is de regeling van openbare 

orde. Voor meerdere specifieke situaties zijn aanvullende bepalingen voorzien met betrekking 

tot de plicht tot geheimhouding en de plicht tot discretie. Voor een aantal omschreven 

categorieën overheidspersoneel (bv. politie, de rechterlijke macht, … ) werden meer op maat 

gesneden regelingen uitgewerkt. 

 

In sommige gevallen echter is het noodzakelijk geheimen wel prijs te geven. In dit geval zal 

een spreekplicht opgelegd worden. 

 

4. Het spreekrecht van de ambtenaar bevindt zich op het kruispunt van verschillende 

uiteenlopende belangen in onze maatschappij. Het heeft onder meer raakvlakken met de 

eerder vernoemde vrijheid van meningsuiting, het recht op integriteit, het recht op privacy en 

de openbaarheid van bestuur. 

 

 

Afdeling 2: Het openbaar ambt 
 

5. In de ruime betekenis is de ambtenaar iedere burger die op permanente wijze deelneemt aan 

de uitoefening van de openbare macht.1 In de beperkte en meer gangbare betekenis gaat het 

over personen die meestal in een vast verband tewerkgesteld zijn in een openbare betrekking 

en door statutaire bepalingen gebonden zijn.2 

 

6. Momenteel zijn er zo‟n 800.000 mensen werkzaam bij de overheid. Daarvan werken er 

90.000 in federale overheidsdienst.3 Bij de Vlaamse overheid zijn er dat zo‟n 46.000, voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 7.000 tal ambtenaren. Voor het Franstalige Gewest en de 

Franstalige Gemeenschap zijn er geen betrouwbare gegevens beschikbaar. 

 

7. De keuze voor een betrekking in het openbaar ambt kan door verschillende redenen 

ingegeven zijn. De federale overheid staat in de lijst van “Top employers”, dankzij onder 

                                                 
1 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiekrecht, 2007, Brugge, Die Keure, 755.  
2 A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch 

Administratief Recht, Brussel, Kluwer, Wetenschappelijke Uitgeverij, 2006, 223. 
3 http://www.fedweb.belgium.be/nl/binaries/PO_NLwerken_federale_overheid_tcm120-9412.pdf raadpleging 

d.d. 19 februari 2009. 

http://www.fedweb.belgium.be/nl/binaries/PO_NLwerken_federale_overheid_tcm120-9412.pdf
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meer een hoge rating voor secundaire arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden en 

bedrijfscultuur.4  

 

8. Tewerkstelling bij de overheid is mogelijk op drie manieren: statutair, als mandataris of als 

contractueel ambtenaar. De eerste wijze is in aantal het meest voorkomende.  

 

De statutaire ambtenaar heeft geen arbeidsovereenkomst maar is onderworpen aan een statuut. 

Dit statuut is een geheel van reglementaire teksten die alle aspecten van de juridische situatie 

van de ambtenaar vastleggen: aanwerving, rechten en plichten, opleiding, vakantiedagen en 

afwezigheden, …  Doordat het statuut eenzijdig door de overheid wordt opgesteld kan de 

ambtenaar er geen wijzigingen in aanbrengen; hij kan enkel beslissen om het al dan niet te 

aanvaarden. 

 

Een statutair heeft vastheid van tewerkstelling. Er kan bijgevolg geen einde worden gesteld 

aan de tewerkstelling op de wijzen zoals dat bij de arbeidsovereenkomst kan, nl. via een 

opzeggingstermijn of een opzeggingsvergoeding. De statutair zal zijn betrekking enkel 

beëindigd kunnen zien wegens een tuchtmaatregel of in uitzonderlijke omstandigheden zoals 

opgesomd in de toepasselijke ambtenarenregeling.
5
  

 

Een statutair heeft veel doorgroeimogelijkheden en opleidingskansen. Één van de grote 

voordelen aan het statutair ambt is het grote pensioen waarop gepensioneerde ambtenaren 

kunnen rekenen, doordat de laatste (bestbetaalde) jaren van de loopbaan zwaar doorwegen bij 

de berekening van het pensioen.
6
 In het verleden werd het pensioen immers beschouwd als 

een uitgesteld loon, omdat de ambtenaren tijdens hun loopbaan minder verdienden dan 

personen die tewerkgesteld waren in de particuliere sector. Burgers die zich jarenlang inzetten 

voor de maatschappij door een job in de ambtenarij werden op deze wijze op het einde van 

hun loopbaan beloond. 

 

 

 

 

                                                 
4 Top employers is een initiatief van de CRF (Corporate Research Foundation), in partnerschap met Jobat.  
5 L.M. VENY, „Bestuursrecht‟, onuitgegeven cursus, Gent, 2005-06, 174. 
6 http://www.selor.be/contractstatcon.aspx    raadpleging d.d. 19 februari 2009. 
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Afdeling 3: Vrijheid van meningsuiting is de regel 
 

9. De vrijheid van meningsuiting die geldt als één van de meest fundamentele grondrechten, 

wordt in verschillende internationale verdragen en de Grondwet beschreven.7 Het recht werd 

reeds neergeschreven in artikel 11 van de Déclaration de Droit de l‟Homme et du Citoyen van 

1789. Dit recht heeft een belangrijke maatschappelijke functie en kan ook als katalysator 

dienen voor andere mensenrechten. De vrije meningsuiting wordt essentieel geacht voor de 

inrichting en ontplooiing van de democratische samenleving en de zelfverwerkelijking van de 

mens.8  

 

Hoewel de vrijheid van meningsuiting vrij ruim omschreven wordt, is het toch  belangrijk om 

grenzen te stellen aan dit democratisch grondbeginsel. Dit recht is immers één van de 

belangrijkste mensenrechten, maar kan tevens een gevaarlijk recht zijn. Woorden kunnen 

aanzetten tot onrechtmatig gedrag, tot discriminatie of stigmatisering van bepaalde mensen of 

groepen mensen. 

 

 

Afdeling 4: Evolutie: van zwijgplicht naar spreekrecht 
 

10. In 1937 werd gestipuleerd dat de ambtenaren spreekrecht hebben over feiten die ze 

vernemen tijdens de uitoefening van hun ambt.9 Toch bleek dit in de praktijk anders te zijn. 

Gedurende lange tijd was de zwijgplicht binnen de Belgische administraties de regel.10 Dit 

maakte deel uit van een sterke beslotenheid van het systeem.11 Door de jaren heen kwam er 

een grotere vraag naar informatie, participatie en inspraak in het beleid, mede dankzij de 

mediatisering van onze maatschappij, het toegenomen niveau van onderwijs en een groter 

gevoel van betrokkenheid met het beleid en het bestuur.12  De laatste decennia kreeg het 

principe van openbaarheid van bestuur in het kader van de politieke en bestuurlijke 

vernieuwing geleidelijk aan dan ook meer aandacht en kwam er meer nadruk te liggen op de 

spreekvrijheid van de ambtenaar. In een democratische samenleving is het immers 

                                                 
7 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., 489; J. VELAERS, De beperkingen van de vrijheid van 

meningsuiting, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1991, 27. 
8 E. VERHULP, Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren, Den Haag, NV Sdu, 1996, 7. 
9 Artikel 7 KB van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. 
10 P. LEMMENS, Vrijheid van meningsuiting. Een grondrecht ingebed in plichten en verantwoordelijkheden, 

Brugge, Kluwer, 2005, 37.  
11 I. OPDEBEEK, Tuchtrecht in de lokale besturen, Brugge, Die Keure, 1992, 75. 
12 J. VAN BENEDEN, “Algemene beschouwingen over de spreekvrijheid van de ambtenaar”, T.B.P. 1979, 295. 
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noodzakelijk dat burgers een efficiënte controle kunnen uitoefenen op het bestuur en daarvoor 

is de nodige informatie vereist. Zodoende wordt er groter belang gehecht aan een zo goed 

mogelijke dienstverlening voor de burger en er wordt verwacht van de overheid dat zij 

„klantvriendelijk‟ is en de burger behulpzaam is in de contacten tussen burger en overheid. 

 

 

Afdeling 5: Openbaarheid van bestuur 
 

11. Het geven van de mogelijkheid aan de burger om informatie te verzamelen wordt 

weergegeven in het principe van de openbaarheid van bestuur. Spreekrecht vormt daar een 

hoeksteen van, vermits dat één van de bronnen van het verzamelen van informatie is. Het 

recht laat de burger toe nuttige informatie te vergaren. 

 

De openbaarheid van bestuur strekt zich uit tot de openbaarheid van vergaderingen van de 

vertegenwoordigende organen en de openbaarheid van bestuursdocumenten. Dit laatste kan 

zowel actief als passief. Het beginsel werd grondwettelijk verankerd en geïmplementeerd op 

alle bestuursniveaus en wordt ook erkend op Europees niveau.  

 

De openbaarheid heeft tot doel de uitoefening van een zo effectief en zo volledig mogelijke 

controle op het bestuur mogelijk te maken.
13

 Door het Vlaams decreet van 26 maart 2004 

werd een beroepsinstantie Openbaarheid van bestuur opgericht die een controlefunctie 

uitoefent op de beslissingen van de instanties die onder het toepassingsgebied van het decreet 

vallen.
14

  

 

12. Het algemene principe in verband met de openbaarheid van bestuursdocumenten werd 

ingevoerd tijdens de grondwetsherziening van 1993-94 en is terug te vinden in artikel 32 

Grondwet. Het artikel ging pas van kracht op 1 januari 1995.15 De regel voorziet dat de 

openbaarheid geregeld of zelfs ingeperkt mag worden door een wet, decreet of ordonnantie. 

Die mogelijkheid zorgt ervoor dat de regeling niet uniform is, maar eerder onduidelijk en 

verwarrend. De openbaarheid van bestuur wordt voor de federale administratieve overheden 

                                                 
13 F. SCHRAM, “Openbaarheid van bestuur en de burgerlijke stand”, T.B.P. 1998, 395. 
14 Decreet 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; F. SCHRAM, “Anderhalf jaar werking van 

de beroepsinstantie Openbaarheid van bestuur”, C.D.P.K. 2006, 533. 
15 J. VANDELANOTTE en G. GOEDERTIER, Overzicht publiekrecht, o.c., 746. 
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verder uitgewerkt door de wet van 11 april 1994.
16

 Voor Vlaanderen werd dit uitgewerkt in 

het decreet van 26 maart 2004.
17

 

 

13. Op de regel van de openbaarheid van bestuur zijn een aantal uitzonderingen, die verder 

uitgewerkt worden in de wet of het decreet. Uitzonderingen moeten volgens de Raad van 

State restrictief worden uitgelegd.18 Verder stelde de Raad dat een weigering steeds in 

concreto moet worden verantwoord.19 Één van de weigeringsgronden is de plicht tot 

geheimhouding. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde dat openbaarheid van 

overheidsinformatie en bestuursdocumenten de regel is. Geheimhouding is de uitzondering 

die gelegitimeerd moet worden.
20

 Die verplichting tot geheimhouding mag niet worden 

geïnterpreteerd als een absoluut verbod voor openbaarheid. Zij vereist een belangenafweging 

in concreto.
21

  

 

De aangesproken overheid zal bijvoorbeeld de aanvraag tot inzage kunnen weigeren op grond 

van de geheimhoudingsplicht in het geval de overheid meent dat het recht op inzage niet 

opweegt tegen het gevaar dat de bronnen van de informatie waarover de Staatsveiligheid 

beschikt, onthuld zouden kunnen worden door de verzoeker.
22

 De overheid zal in dat geval 

wel een grondig onderzoek moeten doen en de aanvraag concreet beoordelen. 

 

14. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in de zaak Leander t. Zweden 

dat artikel 10 EVRM niet zal gelden als rechtsbasis om de overheid te verplichten 

overheidsinformatie openbaar te maken.23  

 

15. In artikel 6 van de wet betreffende de openbaarheid van bestuur van 11 april 1994 vinden 

we een reeks uitzonderingsgronden terug, waarbij een vraag om inzage of mededeling in 

afschrift zal worden afgewezen omdat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de 

                                                 
16 B.S. 30 juni 1994. 
17 B.S. 1 juli 2004. 
18 R.v.St. L., nr. 132.072, 7 juni 2004, R.W. 2004-05, 1302, R.v.St. nr. 107.951, 18 juni 2002, C.D.P.K. 2003, afl. 

1, 145; T. Gem. 2002, afl. 4, 354. 
19 Ibid. 
20 Hof Mensenrechten, Stoll t. Zwitserland, 10 december 2007. 
21 R.v.St. L., nr. 132.072, 7 juni 2004, R.W. 2004-05, 1302. 
22 Ibid. 
23 Hof Mensenrechten, Leander t. Zweden, 26 maart 1987; Hof Mensenrechten, Sîrbu t. Moldavië, 15 juni 2004. 
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bescherming van de belangen die het artikel wenst te beschermen. Een aantal van deze 

belangen overlappen artikel 7 van het Algemene Principes-KB.
24

 Uit de bewoordingen van 

artikel 5 Wet betreffende de openbaarheid van bestuur moet worden afgeleid dat de ambtenaar 

zelf discretionair oordeelt of het belang van de openbaarheid van bepaalde documenten 

opweegt tegen het ingeroepen belang zoals wordt voorgeschreven in de lijst van 

uitzonderingen door de wet. 

 

16. Voor het Vlaamse niveau is het decreet van 26 maart 2004 van belang. Dit decreet regelt 

op een globale wijze de actieve en passieve openbaarheid voor alle bestuursinstanties van 

Vlaanderen. 

 

17.  Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur voorziet niet 

alleen dat burgers het recht hebben om inzage te vragen, doch ook dat ze het recht hebben om 

rechtzettingen te vragen van hetgeen genoteerd staat. 

 

Art. 16 van dat decreet van 26 maart 2004 voorziet: “Als iemand vaststelt dat een 

bestuursdocument onjuiste of onvolledige informatie over hem bevat, kan de betrokkene de 

bevoegde instantie verplichten de informatie te verbeteren of aan te vullen, op voorwaarde 

dat hij de nodige bewijsstukken kan voorleggen. Hij richt daartoe een aanvraag tot 

verbetering of aanvulling tot de bevoegde instantie. De verbetering of aanvulling is kosteloos. 

 

Als door of krachtens een wet of decreet een specifieke procedure is voorgeschreven, kan de 

verbetering of aanvulling enkel op grond van die procedure plaatsvinden.” 

                                                 
24 Infra randnummer 68. 
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Hoofdstuk 2: De Formele Rechtsbronnen 

 

Afdeling 1: Internationaal Recht 

 
18. Het spreekrecht van de ambtenaar is een uiting van de vrijheid van meningsuiting. Die 

vrijheid wordt in verscheidene belangrijke verdragen uitgewerkt, waaronder het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens en het BUPO-verdrag. Uit beide verdragen blijkt dat 

de vrijheid van expressie geen absoluut recht is, maar onder voorwaarden kan worden 

beperkt.  

 

Het recht op vrijheid van mening en de vrijheid van meningsuiting werd reeds in 1948 

bekrachtigd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.
25

 Op dit recht werden 

nog geen beperkingen gesteld, zoals in de verdragen die hierna worden besproken wel het 

geval zal zijn. 

 

 

A. Vrijheid van meningsuiting zoals voorgeschreven door het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens 

 

19. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens werd aangenomen in 4 november 

1950 en is in België van kracht sedert 3 september 1955. 

 

20. Artikel 10§1 EVRM stelt dat eenieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Dit recht 

omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te 

ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. 

Dit artikel belet staten niet om radio-omroep-, en bioscoop- of televisieondernemingen te 

onderwerpen aan een systeem van vergunningen.  

 

                                                 
25 Art. 19 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens stelt “Eenieder heeft recht op vrijheid van 

mening en van uiting van zijn mening, wat het recht insluit niet verontrust te worden omwille van zijn meningen 

en het recht door om het even welk uitdrukkingsmiddel en zonder inachtneming van grenzen, inlichtingen en 

ideeën op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden”.  
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21. Lid 2 van artikel 10 EVRM bepaalt: “Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en 

verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde 

formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een 

democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, 

territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en 

strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de 

goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen 

te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te 

waarborgen.” 

 

Beperkingen op de vrijheid van meningsuiting zijn dus mogelijk voor zover voldaan is aan de 

voorwaarden gesteld in lid 2. Daarnaast zal ook het beschermen van de rechten van de 

instellingen die belast zijn met taken van algemeen belang als rechtvaardiging ingeroepen 

kunnen worden voor een specifieke beperking. Burgers moeten immers kunnen rekenen op de 

goede uitvoering van die taken.
26

 De verantwoordelijkheden van de ambtenaren zullen in het 

kader van artikel 10 lid 2 bijzonder belangrijk zijn.
 27

 

 

Uit art. 10 §2 EVRM kan worden afgeleid dat het ook mogelijk is om preventief op te treden 

teneinde schendingen van de vrijheid van meningsuiting te voorkomen, bijvoorbeeld door het 

opleggen van formaliteiten. Dit is in tegenstelling tot de Belgische Grondwet, die enkel een 

bestraffing a posteriori mogelijk maakt door de toepassing van art. 1382 BW.  

 

Met betrekking tot de tweede paragraaf van artikel 10 EVRM stelde het EHRM dat 

nauwelijks enige vorm van overheidsinmenging zal worden toegelaten in het politieke 

discours en bij vraagstukken van algemeen belang.
28

  

 

22. De vrijheid van meningsuiting heeft niet alleen betrekking op meningen die een gunstig 

onthaal vinden. Ook kwetsende, schokkende of verontrustende meningen moeten hieronder 

                                                 
26 Gerecht van Eerste aanleg, Meister t. Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM), T-76/03, 28 

oktober 2004. 
27 Hof Mensenrechten, Vogt t. Duitsland, 26 september 1995; Hof Mensenrechten, Wille t. Liechtenstein, 28 

oktober 1999. 
28 Hof Mensenrechten, Stoll t. Oostenrijk, 25 april 2006. 
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vallen. Dit wordt vereist in een pluralistische, verdraagzame, open, democratische 

samenleving.29  

 

23. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het belangwekkende arrest 

Handyside nader bepaald hoever de appreciatiemarge van het Hof reikt. Het Hof stelde dat de 

staten die zich hebben aangesloten bij het EVRM beschikken over een marginale bevoegdheid 

om de wetten te interpreteren en toe te passen.30 Die appreciatiebevoegdheid is onderworpen 

aan Europese supervisie. Dit vloeit voort uit het subsidiaire karakter van het 

toezichtsmechanisme van het EVRM, dat pas zal kunnen optreden nadat de nationale 

rechtsmiddelen zijn uitgeput.31 Verder meent het Hof dat de nationale overheden in een betere 

positie verkeren dan zijzelf om te oordelen en bepaalt het Hof dat de nationale 

appreciatiecriteria niet voor elk doelcriterium uit de tweede paragraaf een gelijke omvang 

krijgen.  

 

 

B. Het recht op vrijheid van meningsuiting in het BUPO-verdrag 

 

24. Het recht op expressievrijheid is opgenomen in art. 19 IVBPR:  

“1.Een ieder heeft het recht zonder inmenging een mening te koesteren.  

2.Een ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrijheid 

inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te garen, te ontvangen en door te geven, 

ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van 

kunst, of met behulp van andere media naar zijn keuze.  

3.Aan de uitoefening van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde rechten zijn bijzondere 

plichten en verantwoordelijkheden verbonden. Deze kan derhalve aan bepaalde beperkingen 

worden gebonden, doch alleen beperkingen die bij de wet worden voorzien en nodig zijn:  

a.in het belang van de rechten of de goede naam van anderen; 

b.in het belang van de nationale veiligheid of ter bescherming van de openbare orde, de 

volksgezondheid of de goede zeden.” 

 

                                                 
29 Conclusie van Advocaat-Generaal Ruiz-Jarabo Colomer, Connolly t. Commissie van de Europese 

Gemeenschappen, 19 oktober 2000, C-274/99, Jurispr. 2001, I-01611. 
30Hof Mensenrechten, Engel en anderen t. Nederland, 8 juni 1976, Series A, afl. 22, 42. 
31 J. SCHOKKENBROEK, Toetsing aan de vrijheidsrechten van het Europees verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, 205. 
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Paragraaf 1 van bovenstaand artikel heeft het over het koesteren van een mening en dus niet 

over het uiten van die mening. Uit paragraaf 2 van het artikel kan afgeleid worden dat de 

keuze van het medium beschermd wordt. Het is dus toegelaten om via alle middelen een 

mening te kennen te geven, ongeacht grenzen. Paragraaf 3 bevat de beperkingsclausule, 

waaruit blijkt dat elke beperking van dit grondbeginsel moet voldoen aan drie voorwaarden. 

De eerste voorwaarde is dat de beperking bij wet moet worden voorzien. Het betreft hier een 

materiële wet, die voor ieder toegankelijk moet zijn en voorzienbaar is. De tweede 

voorwaarde is de evenredigheid. De derde voorwaarde is het legitiem doel, de 

noodzakelijkheid.   

 

 

Afdeling 2: De Grondwet 

 
25. In de Belgische Grondwet is het recht op vrijheid van meningsuiting opgenomen onder 

artikel 19: “De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de 

vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van 

de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.”  

 

Door middel van een wet kunnen er formaliteiten, beperkingen, voorwaarden of sancties 

opgelegd worden die in acht moeten worden genomen wanneer een persoon gebruik maakt 

van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Dit gebeurde in het verleden reeds met onder 

andere de anti-discriminatiewet
32

 en de negationismewet.
33

 In de praktijk valt op dat die 

beperkingen moeilijk afdwingbaar zijn en dat er slechts zelden vervolgd wordt.  

 

26. Het Grondwettelijk recht op vrijheid van meningsuiting omvat tevens een spreekrecht 

voor ambtenaren. Dit spreekrecht doet echter geen afbreuk aan de verplichting van de 

ambtenaren om tijdens en buiten de uitoefening van zijn ambt elke wijze van handelen te 

vermijden die het vertrouwen van de burger in de overheidsdienst kan aantasten. 

 

                                                 
32 Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot 

oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, B.S., 17 maart 2003. Die wet 

werd later deels vernietigd door de Raad van State in het spraakmakend arrest van 6 oktober 2004. 
33 Wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de 

genocide die tijdens de tweede oorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, B.S,. 30 maart 

1995, err., B.S., 22 april 1995. 
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In het verleden heeft de Raad van State geoordeeld dat de vrijheid van meningsuiting niet van 

toepassing was op ambtenaren tijdens de uitoefening van hun ambt.
34

 Ambtenaren konden 

enkel tijdens hun activiteiten als privé-persoon rekenen op dit recht.
35

 Ondertussen is de Raad 

van State hierop teruggekomen. De Raad van State heeft sinds medio de jaren ‟80 in 

verschillende arresten bevestigd dat de vrije meningsuiting ook geldt voor ambtenaren, maar 

dat voor hen bijzondere beperkingen kunnen worden opgelegd voor zover dit nodig is voor de 

goede werking van de dienst.
36

 Dit was in navolging van het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens dat in het arrest Engel van 6 juni 1976 poneerde dat voor militairen een 

bijzondere beperking van de vrije meningsuiting opgelegd kan worden.
37

  

 

27. De vrijheid van meningsuiting voor de ambtenaar verhindert niet dat aan de ambtenaar een 

discretieplicht kan worden opgelegd die noodzakelijk is in een democratische samenleving bij 

de uitoefening van de taak die aan een openbare dienst werd toevertrouwd.
38

 

 

 

Afdeling 3: Wetten, decreten en ordonnanties 

 
28. In verscheidene wetten, decreten en ordonnanties wordt het spreekrecht en de spreekplicht 

voor specifieke categorieën van ambtenaren verder uitgewerkt. In veel wettelijke bepalingen 

is de discretieplicht of geheimhoudingsplicht voor de ambtenaren opgenomen. Meestal 

bepaalt de wetgever dat een bepaalde beroepscategorie onderworpen wordt aan de 

discretieplicht of de geheimhoudingsplicht, maar legt hij niet verder uit wat de draagwijdte is 

van die plicht.  

 

 

                                                 
34 R.v.St. Wintraecken, nr. 13.121, 25 juli 1968; R.v.St. Lievens, nr. 20.811, 16 december 1985. 
35 I. OPDEBEECK, o.c., 74. 
36 R.v.St. Morissens, nr. 24.516, 27 juni 1984, J.T., 1984, 601; R.v.St. Stevens, nr. 26.106, 22 januari 1986, Adm. 

Publ., 1986, 20; R.v.St., François nr. 29.125, 13 januari 1988, J.T., 1988, 618; R.v.St. Wartel, nr. 35.032, 1 juni 

1990, T. Gem., 1990, 390; R.v.St. Lambert, nr. 36.563, 6 maart 1991, Adm. Publ., 1991, 64. 
37 S. BOVY, L. HUBERTS, R. JANVIER, I. OPDEBEEK en H. VAN DEN HEUVEL, Deontologie in de 

openbare sector: een krachtdadig managementinstrument?, Brugge, Die Keure, 2002, 33. 
38 R.v.St. nr. 35.032, 1 juni 1990, A.P.M. 1990, 89; C.D.E. 1992, 479; R.A.C.E. 1990, z.p.; T. Gem. 1990, 390; 

T.B.P. 1991, 419. 
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Afdeling 4: Deontologische codes 

 

29. Verschillende omzendbrieven bevatten een deontologische code waarin nadere regels 

worden uitgewerkt met betrekking tot het spreekrecht van de ambtenaar. In die 

deontologische codes wordt het integriteitsbeleid uitgestippeld door een opsomming te geven 

van richtlijnen en gedragsregels die als leidraad moeten dienen bij de uitoefening van het 

ambt.
39

 In het lokale bestuur is een duidelijke toename op te merken van het aantal 

deontologische codes. Die codes hebben eerder een preventief dan een repressief doel.40 

 

30. In de deontologische codes die betrekking hebben op ambtenaren in het algemeen, of een 

specifieke groep ambtenaren in het bijzonder, komen meestal dezelfde statutaire 

verplichtingen terug. Die verplichtingen worden besproken in hoofdstuk 3. 

 

 

Afdeling 5: Rechtspraak 

 

31. Voor de toetsing en interpretatie van de vrijheid van meningsuiting speelt de rechtspraak 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een belangrijke rol. Burgers kunnen er 

hun nationale overheid aanklagen nadat ze hun nationale rechtsmiddelen hebben uitgeput. 

 

Met betrekking tot het onderwerp van deze masterproef is vooral de rechtspraak van de Raad 

van State van belang. De Raad van State heeft slechts een marginale toetsingsbevoegdheid, 

maar zal wel abstracte begrippen zoals plicht tot geheimhouding, loyauteitsplicht en 

discretieplicht nader definiëren.  

                                                 
39 J. MAESSCHALCK en F. SCHRAM, “Meer dan een brochure of affiche: de deontologische code als 

kernelement van een effectief ambtelijk integriteitsbeleid”, Burger, Bestuur en Beleid, afl. 1, 49; B.J. DE 

CLERCQ, “Deontologie van het openbaar ambt: een ethische benadering”, T.B.P. 40, 6, 415; S. BOVY, L. 

HUYBERTS, R. JANVIER, I. OPDEBEEK en H. VAN DEN HEUVEL, Deontologie in de publieke sector: een 

krachtdadig managementinstrument?, Brugge, Die Keure, 2002, 15-17. 
40 S. BOVY, L. HUBERTS, R. JANVIER, I. OPDEBEEK en H. VAN DEN HEUVEL, o.c., 15.  
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Hoofdstuk 3: De statutaire verplichtingen van de 

ambtenaar 

 

32. Naast de algemene bepalingen, in hoofdstuk 2 reeds aangehaald, bestaan er tal van andere 

bepalingen die het recht op vrije meningsuiting inperken voor verschillende categorieën 

ambtenaren. Die beperkingen vloeien voort uit drie statutaire verplichtingen die op de 

ambtenaren rusten: de loyauteitsverplichting, de verplichting tot terughoudendheid en de 

verplichting tot geheimhouding en discretie over dienstzaken.41 Die plichten zijn reeds terug 

te vinden in het K.B. houdende het statuut van het Rijkspersoneel van 2 oktober 1937.  

 

 

Afdeling 1: De loyauteitsverplichting 

 

A. Algemeen 

 

33. De loyauteitsverplichting houdt in dat de uitoefening van het beleid op een loyale, integere 

en plichtsbewuste wijze moet gebeuren, onder het gezag van hiërarchisch meerderen.42 De 

verplichting vloeit voort uit artikel 7 van het K.B. van 2 oktober 1937 houdende het statuut 

van het Rijkspersoneel zoals gewijzigd door het K.B. van 5 februari 1951. Dit houdt in dat de 

ambtenaren zich houden aan de wetten, reglementen en richtlijnen die hen werden opgelegd.43 

Verder vereist datzelfde K.B. van de rijksambtenaar dat adviezen en verslagen nauwgezet en 

correct opgesteld worden44 en dat beslissingen zorgvuldig en plichtsbewust uitgevoerd 

worden.45 In alle omstandigheden moet de ambtenaar het belang van het bestuur voor ogen 

hebben.46 

 

                                                 
41 E. DE LUYCK, “Vrijheid van mening, vrijheid van meningsuiting en personen in openbare dienst”, T.B.P. 

1980, 19; J. VELAERS, o.c., 617. 
42 F. ORNELIS, “Open(baar)heid, deontologie en het spreekrecht van de ambtenaar: over verzwegen rechten?”, 

in Openbaarheid van bestuur, Leuven, KUL-Instituut voor administratief recht, 1996, 86. A. MAST, J. 

DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht,  

Kluwer, 2006, 257.  
43 Art. 7 §1,1° K.B. 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel zoals gewijzigd door het K.B. 

van 5 februari 1951. 
44 Art. 7 §1, 2° K.B. 
45 Art. 7 §1, 3° K.B. 
46 R.v.St. nr. 31.695, 1 januari 1989, T.Gem., 1989, 316. 
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Ook in het Algemeen Principes KB (APKB) van 22 december 2000 werd de verplichting 

opgenomen om op een loyale, zorgvuldige en integere manier de functie van ambtenaar uit te 

oefenen, onder het gezag van hiërarchisch meerderen.
47

 

 

34. Door het afleggen van de eed overeenkomstig artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 

aanvaardt de federale ambtenaar de verplichting tot loyauteit. De Raad van State stelt in het 

arrest Zumkir dat het in deze eed een belofte van getrouwheid aan de Belgische staat ziet en 

dat deze eed niet met zich mee kan brengen dat “de fundamentele instellingen van het 

grondwettelijk bestel onverdedigd worden gelaten, afgebroken worden of met geweld omver 

geworpen worden”.48 

 

35. Op Vlaams niveau is de omzendbrief van 6 juli 2006 van belang.49 Die omzendbrief stelt 

dat loyauteit de hoeksteen vormt van de deontologische code voor Vlaamse ambtenaren en 

dat dit in de eerste plaats trouw en respect voor de democratische instellingen en de bestaande 

regelgeving inhoudt. Die omzendbrief zal in hoofdstuk 5 verder bestudeerd worden. 

 

 

B. Loyauteit tegenover hiërarchisch meerderen 

 

36. Uit de loyauteitsplicht vloeit voort dat de ambtenaar verplicht is om zich te houden aan de 

beleidslijn zoals deze werd vastgelegd op een hoger niveau. Verder moet er een evenwicht 

worden gevonden tussen de uitdrukking van de persoonlijke mening en de loyauteitsplicht ten 

opzichte van de overheid.  

 

37. In sommige situaties zal het geven van een eigen opvatting door de omstandigheden niet 

mogelijk zijn. Dit was bijvoorbeeld het geval in de zaak van Karla Houdaert.50 Houdaert was 

arts, tewerkgesteld door de Vlaamse overheid en werd geacht op de Vlaamse Adviesraad voor 

Verzorgingsvoorzieningen de visie, zoals opgelegd door Vlaams Minister van Welzijn, 

Gezondheid en Gelijke Kansen, te verdedigen. Omdat bekend was dat zij haar niet kon 

                                                 
47 Art. 4, lid 1 Koninklijk Besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het 

administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de 

diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook van de publiekrechtelijke 

rechtspersonen die ervan afhangen. 
48 R.v.St. nr. 15.446, 12 juli 1972, Arr. Adv. R.v.St., 1972, 645; J. VELAERS, o.c., 617. 
49 Omzendbrief PEBE/DVO/2006/6. 
50 R.v.St. Houdaert, nr. 184.916, 27 juni 2008.  
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terugvinden in het opgelegde standpunt, werd haar de mogelijkheid geboden om het dossier 

toe te vertrouwen aan een collega. Houdaert maakte van dit recht geen gebruik. Ze negeerde 

de instructies van hogerhand en wilde lijnrecht ingaan tegen de visie van de minister en de 

administratie. Dit werd ternauwernood vermeden door een alert optreden van het 

afdelingshoofd.  

 

De tuchtrechter oordeelde dat Houdaert blijk gaf van deloyaal gedrag en van manifeste onwil 

om instructies van de hiërarchisch meerderen te volgen en werd daarvoor de tuchtstraf 

„afzetting‟ opgelegd. De Raad van State ging er in haar arrest mee akkoord dat Houdaert zich 

als ambtenaar moest houden aan het standpunt dat werd uitgewerkt door de administratie en 

de bevoegde minister. 

 

38. In 2007 leidde het deloyale gedrag van topambtenaar Rudy Aernoudt tot het ontslag van 

Vlaams minister van Economie, Innovatie en Buitenlandse Handel Fientje Moerman. 

Aernoudt, Secretaris Generaal bij het departement van Vice-minister-president Moerman had 

een klacht ingediend bij de Vlaamse ombudsdienst, waarbij hij zich beklaagde over de 

toekenning van contracten aan bevriende experts door het Minister Moerman en haar kabinet.  

 

In een interview met de krant Le Soir van 10 september 2006 stelde Aernoudt dat er onnodig 

diensten werden opgericht om mensen een job te bezorgen. Verder liet hij zijn diensten 

mededelingen versturen over een internetpetitie die Aernoudt als premier wilde zien. Hiervoor 

werd Aernoudt ontslagen door de Vlaamse overheid.51 Aernoudt vocht deze beslissing aan bij 

de arbeidsrechtbank van Brussel.  

 

De Vlaamse ombudsdienst erkende dat er op een onregelmatige manier bevriende experts 

werden ingeschakeld. Dit leidde tot het ontslag van Minister Moerman.52 

 

De Brusselse arbeidsrechtbank oordeelde in deze zaak dat Aernoudt zich niet loyaal had 

gedragen tegenover zijn werkgever, onder meer door het interview in Le Soir.
 53

   

 

De arbeidsrechtbank stelde in haar vonnis: “De vrijheid van mening en de vrijheid van 

meningsuiting gewaarborgd door de Grondwet beletten niet dat het een persoon verboden is 

                                                 
51 http://www.knack.be/nieuws/belgie/aernoudt-krijgt-ongelijk-van-arbeidsrechter/site72-section24-

article28667.html   raadpleging d.d. 13 maart 2009. 
52 http://www.knack.be/nieuws/belgie/hoge-ambtenaar-moet-loyaal-zijn/site72-section24-article28813.html  

raadpleging d.d. 13 maart 2009. 
53 Arbrb. Brussel 08/1558, 29 januari 2009.  

http://www.knack.be/nieuws/belgie/aernoudt-krijgt-ongelijk-van-arbeidsrechter/site72-section24-article28667.html
http://www.knack.be/nieuws/belgie/aernoudt-krijgt-ongelijk-van-arbeidsrechter/site72-section24-article28667.html
http://www.knack.be/nieuws/belgie/hoge-ambtenaar-moet-loyaal-zijn/site72-section24-article28813.html
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afbreuk te doen aan het gezag en de goede naam van zijn werkgever, te meer het hier gaat om 

publieke personen”.  

 

Verder wees de arbeidsrechtbank er op dat Aernoudt in zijn hoedanigheid als Secretaris 

Generaal een vertrouwensfunctie uitoefent en als publieke persoon de plicht heeft om zich 

gereserveerd en discreet op te stellen bij het geven van een interview. 

 

Rudy Aernoudts stelde een beroep in tegen de beslissing van de arbeidsrechtbank. Het is 

voorlopig nog wachten op een uitspraak. 

 

39. De loyauteitsverplichting moet worden onderscheiden van conformisme met het beleid van 

een bepaalde regering of partij. De ambtenaar mag zijn kritiek op het beleid en de 

gezagsdragers uiten, zolang dit maar op een redelijke en evenwichtige wijze gebeurt.54  

 

40. Indien een personeelslid tracht door leugens zijn hiërarchisch meerdere in diskrediet te 

brengen zal hem een gebrek aan loyauteit kunnen worden verweten.55 

 

 

C. Gevolgen van schending van de loyauteitsplicht 

 

41. In het geval dat de ambtenaar objectief tekortschiet aan zijn loyauteitsplicht geeft dit 

aanleiding tot het starten van een tuchtprocedure waarin strenge disciplinaire straffen kunnen 

worden opgelegd.56  

 

 

D. Politieke loyauteit? 

 

42. De vraag of ambtenaren ook op politiek vlak loyaal moeten zijn aan de overheid kwam 

aan bod bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Vogt t. Duitsland.57 

Vogt gaf als ambtenaar les in een school en was daarnaast ook actief in de politieke partij 

                                                 
54 D. GELDERS en F. SCHRAM, “Het juridische en deontologische kader van communicatie over nog niet 

aanvaard beleid in België”, T.B.P. 2006, afl. 4, 196. 
55 R.v.St. Van De Maele, 28 september 2006, 162.841. 
56 F. RIGAUX en F. DELPEREE, “Le loyalisme constitutionnel”, J.T. 1977, 357 ; zie hoofdstuk 8 : 

sanctionering. 
57 Hof Mensenrechten, Vogt t. Duitsland, 26 september 1995. 
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DKP, de Deutsche Kommunistische Partie. Tijdens de uitoefening van haar politiek ambt had 

zij uitspraken gedaan die volgens de Duitse overheid in strijd waren met haar functie als 

ambtenaar. Als leerkracht had ze echter nooit uitspraken gedaan die als deloyaal zouden 

kunnen worden gekwalificeerd en ze trachtte evenmin om haar leerlingen van haar 

standpunten te overtuigen. Toch werd ze uit haar ambt ontzet omdat de Duitse overheid van 

mening was dat ze door haar politieke activiteiten haar plicht tot politieke loyauteit niet kon 

vervullen. Vogt vocht deze beslissing aan bij het EHRM op grond van schending van de 

artikelen 10 en 11 EVRM. In haar beslissing erkende het Hof dat een democratische staat van 

haar ambtenaren mag verwachten dat ze loyaal zijn tegenover de Grondwet. Op grond van 

hun status is het gerechtvaardigd om ambtenaren een geheimhoudingsplicht op te leggen, 

maar ze blijven individuele personen waardoor ze bescherming kunnen genieten onder artikel 

10 EVRM.  

 

Het Hof stelde dat er een redelijk evenwicht moet worden gevonden tussen het fundamentele 

recht op expressievrijheid en het streven van een democratische staat om te waarborgen dat 

haar ambtenaren op redelijke wijze de in artikel 10, lid 2, genoemde doelstellingen 

bevorderen. Het Hof achtte bijgevolg het ontslag van Vogt disproportioneel met het legitieme 

doel dat de Duitse overheid hiermee nastreefde. Hier werd bijgevolg vastgesteld dat artikel 10 

EVRM werd geschonden.   
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Afdeling 2: De plicht tot gereserveerdheid 

 
43. Op alle ambtenaren rust een plicht tot gereserveerdheid. Die verplichting heeft betrekking 

op het gedrag in het algemeen. De plicht tot gereserveerdheid houdt in dat de ambtenaar zijn 

dienst niet in diskrediet mag brengen.58 

 

44. De plicht tot gereserveerdheid vormt een maatregel die nodig is in een democratische 

samenleving en is niet in strijd met het EVRM of met de Grondwet.59  

 

45. De verplichting tot terughoudendheid of de verplichting tot neutraliteit is een bijzondere 

vorm van de reserveplicht en houdt in dat de ambtenaar geen gebruik mag maken van zijn 

functie om zijn overtuigingen te propaganderen. Hij mag echter wel zijn overtuiging te 

kennen geven maar moet dit doen op een redelijke en gematigde manier zonder agressieve of 

beledigende bewoordingen.60 De ambtenaar moet er zich ook van weerhouden twijfel over de 

onpartijdigheid van de openbare dienst te zaaien bij de gebruikers ervan.61 Overeenkomstig 

artikel 10 van de Grondwet moet iedereen die zich in dezelfde situatie bevindt op een zelfde 

manier worden behandeld. De ambtenaar moet bijgevolg alle gebruikers op een gelijke en 

onpartijdige wijze benaderen en mag niemand bevoordelen of benadelen op grond van zijn 

overtuiging.62  

 

46. De overheid moet erover waken dat haar beslissingen genomen worden zonder 

partijdigheden en vooringenomenheid. Volgens het Hof van Cassatie is een zweem van 

partijdigheid al te veel en maakt het de genomen beslissing onrechtmatig. 

 

47. In een rechtstaat is het essentieel dat de rechterlijke macht onpartijdig is63 en dat er geen 

enkele reden is om die onpartijdigheid in twijfel te trekken.64 De rechters moeten er zich van 

                                                 
58 A. BERTOUILLE en F. KOEKELBERG, “De tuchtregeling van het gemeentepersoneel en de leden van de 

politiediensten”, Heule, U.G.A. 2004, 52. 
59 R.v.St nr. 168.781, 12 maart 2007. 
60 R.v.St. nr. 11.633, 8 februari 1966,  Arr. Adv. R.v.St., 1966, 114-124 ; R.v.St. nr. 13.449, 18 maart 1969, Arr. 

Adv. R.v.St., 1969, 303; R.v.St. nr. 13.507, 18 april 1969, Arr. Adv. R.v.St. 1969, 443-448, R.J.D.A., 1970, 107-

115 met advies HUBERLANT en noot DELPEREE. 
61 R.v.St. Morissens, nr. 24.516, 27 juni 1984; R.v.St. Stevens nr. 26.106, 22 januari 1986. 
62 Art. 7, §2 K.B. Algemene Principes Statuut Rijksambtenaren. 
63 Art. 6 EVRM. 
64 E. KRINGS, “Plichten en rechten van de leden van de rechterlijke macht”, R.W. 1988-89, 177. 
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onthouden handelingen te stellen of uitspraken te doen waardoor het vertrouwen van de 

rechtsonderhorigen geschokt zou kunnen worden. 

 

 

Afdeling 3: De verplichting tot geheimhouding en discretie 

 
48. Die verplichting is opgenomen in artikel 9, § 2 van het K.B. van 2 oktober 1937 en is 

tevens een algemeen rechtsbeginsel van het recht van het openbaar ambt.65 De discretieplicht 

werd ingesteld in het belang van de administratie en dient om het vertrouwen die de burger 

stelt in de overheid te behouden. Ze strekt zich uit tot feiten en documenten waarvan een 

ambtenaar kennis neemt door zijn ambt of die hem ter gelegenheid van de dienst bekend zijn 

geworden. In tegenstelling tot het beroepsgeheim is de verplichting tot discretie eigen aan het 

openbaar ambt en een schending ervan leidt slechts tot een disciplinaire beteugeling. De 

discretieplicht die voortvloeit uit artikel 9 is echter maar relatief, er moet tevens belang  

gehecht worden aan de voorschriften van de hiërarchisch meerderen en wat zij als “geheim” 

kwalificeren.66 

                                                 
65 W. VAN NOTEN, “De openbaarheid van het bestuur”, T.B.P.1977, 275; E. DE LUYCK, o.c., 22. 
66 J. VELAERS, o.c., 631. A. VANDER STICHELE, “La publicité de l‟Administration et le droit de 

l‟information “, R.J.D.A. 1969, 246. 
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Hoofdstuk 4: De verplichtingen van elke werknemer 

 

49. Niet alleen personen belast met een openbare dienst, maar alle werknemers hebben de 

verplichting om bepaalde informatie waarvan zij kennis krijgen door de uitoefening van hun 

functie voor zich te houden.
67

 

 

50. Voor de werknemer is dit beginsel onderdeel van de Arbeidsovereenkomst,
68

 voor de 

ambtenaar is dit beginsel onderdeel van het Ambtenarenstatuut. Voor specifieke 

beroepscategorieën wordt dit verder uitgewerkt in deontologische codes, al dan niet onder 

supervisie van een orde, zoals de Orde van Geneesheren. 

 

Artikel 17, 3°a van de Arbeidsovereenkomstwet bepaalt: 

“De werknemer is verplicht zowel gedurende de overeenkomst als na de beëindiging ervan, 

zich te onthouden fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke 

of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid 

kennis neemt, bekend te maken.” 

 

De verplichtingen die volgen uit artikel 17,3°a zijn te zien als een onderdeel van artikel 458 

Strafwetboek: 

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle 

andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun 

zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat ze worden opgeroepen om in 

rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het 

geval dat de wet hem verplicht die geheimen kenbaar te maken, worden gestraft met een 

gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van honderd tot 

vijfhonderd euro.” 

 

Art. 458bis Sw. vult aan: 

“Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en die hierdoor 

kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 372 tot 377, 392 tot 394, 396 

                                                 
67 W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal compendium 2008-2009, Arbeidsrecht met sociale notities, Antwerpen, 

Kluwer, 2008, 675-677; E. CARLIER, Concurrentie tijdens en na de arbeidsrelatie, Mechelen, Kluwer, 2006, 

16. 
68 J. STUYCK, R. DILLEMANS en W. VAN GERVEN, Handelspraktijken, Deurne, Kluwer, 2004, 164. 
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tot 405ter, 409, 423, 425 en 426, gepleegd op een minderjarige kan, onverminderd de 

verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de 

procureur des Konings, op voorwaarde dat hij het slachtoffer heeft onderzocht of door het 

slachtoffer in vertrouwen werd genomen, er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de 

psychische of fysische integriteit van de betrokkene en hij deze integriteit zelf of met hulp van 

anderen niet kan beschermen.” 

 

De strafwet bevat verder ook nog een bepaling die meer specifiek gericht is op het 

beschermen van fabrieksgeheimen. Art. 309 Sw. bepaalt: 

“Hij die geheimen van de fabriek waarin hij werkzaam geweest is of nog is, kwaadwillig of 

bedrieglijk aan anderen meedeelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot 

drie jaar en met geldboete van vijftig frank tot tweeduizend frank.” 

 

51. Het Hof van Cassatie heeft gepreciseerd dat die plicht zich uitstrekt tot alle “personen die 

een functie of een missie met een vertrouwelijk karakter uitoefenen en die door de wet, de 

traditie of de gewoonte als noodzakelijke bewaarders van de hun toevertrouwde geheimen 

worden beschouwd”.
69

 

 

Door die precisering voegt het Hof van Cassatie het criterium van de noodzakelijke 

vertrouwensfiguur toe. Noodzakelijke vertrouwensfiguren zijn personen waarbij cliënten 

genoodzaakt zijn om zich tot hen te wenden en hen in vertrouwen te nemen. 

 

52. Vertrouwen is essentieel voor de uitoefening van het betreffend beroep of de functie. Als 

een persoon hulp nodig heeft, moet die persoon in ruil een deel van zijn privacy prijsgeven 

aan de hulpverlener. Die laatste kan zijn beroep niet uitoefenen zonder het verkrijgen van het 

vertrouwen. 

 

Het onthullen van bedrijfsgeheimen zijn een ernstige contractuele fout en zullen in vele 

gevallen leiden tot een definitieve vertrouwensbreuk tussen de werkgever en werknemer. 

 

 

 

                                                 
69 Cass. 20 februari 1905, Pas. 1905, I, 141, concl. Adv. Gen. JANSSENS. 
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Hoofdstuk 5: Het spreekrecht en spreekplicht voor 

ambtenaren 

 

Afdeling 1: Situering begrippen 

 
53. Zoals hierboven reeds werd uiteengezet, vloeit het spreekrecht voort uit de vrijheid van 

meningsuiting. Het spreekrecht van de ambtenaar wordt in ons huidig rechtsstelsel algemeen 

erkend. Het recht wordt geregeld in de wetgeving en gepreciseerd door de rechtspraak.  

 

54. Alvorens verder te gaan, lijkt het me opportuun om eerst enkele begrippen te situeren. 

 

Het spreekrecht impliceert dat de betrokken ambtenaar zelf de keuze heeft of hij al dan niet 

bepaalde informatie overdraagt. Indien een ambtenaar van zijn spreekrecht gebruik maakt om 

informatie over te dragen aan bijvoorbeeld de politie, zal hij hiervoor niet kunnen worden 

gesanctioneerd, als het recht op evenwichtige of rechtmatige wijze is uitgeoefend en er geen 

schade door veroorzaakt is. 

 

Indien een ambtenaar een spreekplicht opgelegd krijgt, moet hij geheimen onthullen, anders 

loopt hij het risico gesanctioneerd te worden. 

 

Tegenover het spreekrecht en de spreekplicht staat het zwijgrecht en de zwijgplicht. De 

houder van het zwijgrecht kan niet gedwongen worden om zijn vertrouwensband te 

doorbreken. Hij heeft het recht om te zwijgen en zal niet gestraft kunnen worden indien hij 

van dit recht gebruik maakt. Dit zwijgrecht zal enkel bestaan ten opzichte van derden die niet 

werkzaam zijn binnen dezelfde dienst. 

 

De zwijgplicht legt het personeelslid de verplichting op om bepaalde informatie voor zich te 

houden. De persoon die deze verplichting met de voeten treedt, zal hiervoor gesanctioneerd 

kunnen worden. De mogelijke straffen worden in een later hoofdstuk besproken. 

 

55. Eenzelfde persoon kan als gevolg van zijn beroep zowel een spreekplicht als een 

spreekrecht opgelegd krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onderwijspersoneel, die 

onderworpen zijn aan de discretieplicht. Tegenover de directie heeft de leerkracht de plicht 
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om bepaalde vragen te beantwoorden met betrekking tot leerlingen.70 Anderzijds zal de 

leerkracht slechts een spreekrecht hebben, bijvoorbeeld tegenover collega‟s of in het geval hij 

opgeroepen wordt voor een getuigenis in rechte. 

 

 

Afdeling 2: Variatie van de grenzen aan het spreekrecht en –plicht naar 

gelang de situatie 

 
56. De grenzen die worden gesteld aan het spreekrecht en -plicht zullen variëren naar gelang 

de situatie waarin de ambtenaar zich bevindt. Intern zal de ambtenaar een grotere vrijheid 

krijgen dan in zijn relatie met de burger. Er moeten vier verschillende situaties onderscheiden 

worden. 

 

 

A. Binnen het bestuur 

 

57. De rol van de ambtenaar evolueerde de voorbije decennia van een loutere uitvoerder van 

het beleid tot een medebepaler ervan. In de huidige rol is het belangrijk dat de ambtenaar 

beschikt over een actief spreekrecht en spreekplicht die hem in staat stellen op een kritische 

manier mee te werken teneinde de organisatie en dienstverlening te verbeteren. De interne 

spreekplicht impliceert dat ambtenaren verplicht zijn informatie uit te wisselen met hun 

collega‟s en ideeën te formuleren.71 

 

Dit intern spreekrecht kent zijn grenzen. In de eerste plaats is het belangrijk om respect te 

tonen in de omgang met collega‟s en chefs. Ten tweede moeten de ambtenaren altijd de 

loyauteitsverplichting in acht nemen. Die verplichting houdt in dat ambtenaren de genomen 

beslissingen moeten uitvoeren, ook indien zij het er niet mee eens zijn.  

 

                                                 
70 F. HUTSEBAUT, “Het ambtsgeheim, beroepsgeheim en de meldingsplicht van personeelsleden in het 

onderwijs”, T.O.R.B. 1999-2000, afl. 1-2, 53. 
71 S. BOVY, L. HUBERTS, R. JANVIER, I. OPDEBEEK en H. VAN DEN HEUVEL, o.c., 32. 
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Een eenvoudige overdrijving bij het formuleren van kritiek dat enkel intern verstuurd werd, 

zal geen grond kunnen zijn om een zware tuchtstraf op te leggen.
72

 

 

 

B. Tegenover burgers 

 

58. Tegenover de burgers in het algemeen speelt vooral de actieve openbaarheid van bestuur 

een vooraanstaande rol. Die actieve openbaarheid veronderstelt dat het bestuur ambtshalve 

initiatieven neemt om informatie te geven over het beleid. Hier zal vooral de 

communicatieambtenaar belangrijk zijn.  

 

In haar relatie met een individuele burger zal de ambtenaar slechts informatie moeten 

verschaffen op vraag van de burger, in het kader van de passieve openbaarheid of een 

openbaar onderzoek. De openbaarheid geeft de burger een recht op inzage en een afschrift, 

maar tevens een toelichting bij deze documenten.
73

 Die opdracht tot informatieverschaffing 

zal toegewezen worden aan de ambtenaar die daartoe bevoegd is en die daarvoor over de 

nodige deskundigheid beschikt. 

 

59. Aan deze regeling worden grenzen gesteld. Enerzijds zijn de uitzonderingen op de 

openbaarheid van bestuur van toepassing. Anderzijds rust er op de ambtenaar de verplichting 

om informatie op een correcte, neutrale, duidelijke en volledige manier te verschaffen.  

 

 

C. Tegenover de pers 

 

a. Algemeen 

 

60. Het spreekrecht geeft de federale en Vlaamse ambtenaar het recht om vrijuit te spreken en 

te publiceren zonder daarvoor de toestemming te moeten vragen aan zijn hiërarchisch overste.   

 

                                                 
72 R.v.St. Badet, nr. 95.676, 21 mei 2001. 
73 D. VOORHOOF, “Openbaarheid van bestuur en een spreekrecht voor ambtenaren. De stad Sint-Niklaas als 

voorbeeld”, T.Gem, 1993, 292. 
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In principe zou elke ambtenaar de nodige eerstelijnsinformatie moeten kunnen geven. Voor 

meer gedetailleerde informatie kan de journalist terecht bij de communicatieambtenaar of een 

aangeduide deskundige.  

 

61. Heel wat deontologische codes schrijven een gedragsregeling voor die door de ambtenaar 

moet worden opgevolgd indien ze gecontacteerd wordt door journalisten. Daarin wordt 

voorgeschreven om de journalist door te verwijzen naar de collega die aangewezen is om de 

contacten met de pers te onderhouden. Zelfs ambtenaren die een functie uitoefenen in de 

hogere rangen, zoals een voorzitter van een O.C.M.W., zullen zich aan deze regeling moeten 

houden en moeten aldus de vragende partij doorverwijzen naar een woordvoerder.74 In eigen 

naam zal de ambtenaar wel zijn mening mogen verkondigen, indien hij duidelijk te kennen 

geeft dat het over zijn eigen mening gaat. 

 

 

b. De zaak Peersmans 

 

62. Op 12 maart 2007 velde de Raad van State een belangrijk arrest met betrekking tot deze 

materie. De zaak ging over een postbode, Guido Peersmans die in 2001 ontslagen werd nadat 

hij in twee interviews met de krant De Morgen zijn onvrede had geuit over zijn werkgever De 

Post. In een interview beklaagde Peersmans zich over de te zware postrondes en nam hij zelfs 

de woorden „tirannen‟ en „strafkamp‟ in de mond. Impliciet legde hij ook de schuld van de 

zelfmoord van een collega postbode uit Wezembeek-Oppem bij De Post. Tijdens een ander 

interview dichtte Peersmans het verdwijnen van belangrijke documenten toe aan zijn 

werkgever.  

 

Na een hoorzitting besliste Peersmans‟ chef om de tuchtstraf van afzetting op te leggen. De 

chef stelde in zijn beslissing dat door de uitspraken de belangen van De Post werden geschaad 

en het vertrouwen van het publiek in de onderneming werd aangetast. In de beslissing werd 

erkend dat de postman het recht heeft op de vrijheid van mening en de vrijheid om die mening 

te uiten, maar dat het niettemin voor de ambtenaar verboden is om afbreuk te doen aan het 

gezag en de goede naam van zijn collega‟s en meerderen en aan het vertrouwen dat het 

publiek moet kunnen hebben in het overheidsbestuur. Verder werd er in de beslissing 

                                                 
74 R.v.St. Dellafaille, nr. 87.281, 16 mei 2000, Juristenkrant 2000 (weergave D. VOORHOOF), afl. 12, 1; T.B.P. 

2001, 206. 
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gewezen op het feit dat de ambtenaar de plicht heeft tot gereserveerdheid en discretie, en dat 

hij zijn ambt op een loyale wijze moet uitoefenen. Tegen deze beslissing ging Peersmans in 

beroep.  

 

De Raad van State erkent in haar arrest dat de belangen van De Post wel degelijk werden 

geschaad en dat een tuchtrechtelijk optreden kon worden verantwoord, maar dat tegelijk ook 

de context waarin de meningen werden geuit in acht moet worden genomen. Ambtenaren 

mogen een verbod opgelegd krijgen om op onrechtmatige wijze afbreuk te doen aan het gezag 

en de goede naam van hun hiërarchisch meerderen en aan het vertrouwen dat het publiek moet 

kunnen hebben in het bestuur. Anderzijds is de Raad van State van mening dat ambtenaren de 

mogelijkheid moeten krijgen om bepaalde misbruiken of disfuncties binnen het bestuur aan te 

klagen. Tuchtrechtelijke overheden moeten zich in dit geval hoeden voor het opleggen van 

straffen met een overdreven schrikwekkend effect, anders lopen ze het risico het spreekrecht 

van de ambtenaren onnodig uit te hollen. De Raad van State oordeelde bijgevolg dat het 

ontslag onterecht was. 

 

63. Het arrest vormt een belangrijk precedent voor het spreekrecht van de ambtenaar. Voor het 

eerst wordt door de Raad van State erkend dat de ambtenaar de mogelijkheid moet krijgen om 

mistoestanden aan te kaarten bij de pers. Toch moeten we enig voorbehoud inbouwen. Uit de 

motivering van de beslissing van de Raad van State kunnen we besluiten dat ambtenaren niet 

de vrijheid krijgen om ongebreideld kritiek te geven op hun werkgever in de media. Veel zal 

afhangen van de context van de feiten. Indien de hiërarchisch overste sneller had opgetreden 

tegen de feiten en sneller een hoorzitting met de postman had georganiseerd, was de Raad van 

State wellicht niet tot dezelfde conclusie gekomen. Ook een lichtere tuchtstraf zou wellicht tot 

een andere beslissing hebben geleid. De Raad van State heeft immers slechts een marginale 

toetsingsbevoegdheid en zal enkel straffen die kennelijk niet in verhouding staan tot de feiten 

vernietigen.75 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Infra randnummer 180. 
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D. Spreekrecht en spreekplicht in geval van onregelmatigheden 

 

64. Op grond van artikel 29 §1 van het Wetboek van Strafvordering is de ambtenaar verplicht 

om wanbedrijven of misdaden waarvan hij kennis krijgt tijdens de uitoefening van zijn ambt 

te melden aan de Procureur des Konings.76 

 

Personeelsleden die onderworpen worden aan het Gemeentedecreet moeten op basis van art. 

108 §2 Gemeentedecreet de hiërarchisch meerdere verwittigen in het geval ze kennis nemen 

van nalatigheden, misbruiken of misdrijven tijdens de uitoefening van hun ambt.  

 

 

Afdeling 3: De ambtenaar als privé-persoon 

 
65. Indien een ambtenaar spreekt als privé-persoon, rust er op hem niet langer een verplichting 

tot neutraliteit. Toch zal de ambtenaar zich ook in de hoedanigheid van privé-persoon nog 

moeten houden aan zijn geheimhoudingsplicht en plicht tot gereserveerdheid. Voor zover de 

ambtenaar als privé-persoon zijn eigen mening over een kwestie geeft, moet hij duidelijk 

aangeven dat het om een eigen mening gaat en dat hij spreekt in eigen naam, niet in naam van 

het bestuur.  

 

66. Als privé-persoon zal het toegelaten zijn om te publiceren of voordrachten te geven zonder 

dat daarvoor de toelating werd bekomen.  

 

67. Het zal verder ook toegelaten zijn om zich verkiesbaar te stellen voor een politieke partij. 

In dit geval moet er voor gezorgd worden dat er geen verwarring mogelijk is met het openbare 

functie van diegene die zich verkiesbaar stelt. De ambtenaar zal er zich voor moeten hoeden 

elke connectie met een politieke partij te vermijden. In de rechtspraak is er een voorbeeld 

terug te vinden van een politieagent die gewapend en in uniform een verkiezingslijst indiende 

op het verkiezingsbureau. Hij werd hiervoor veroordeeld tot de terugzetting in graad, ook al 

                                                 
76 F. ERDMAN, Het beroepsgeheim naar Belgisch recht, een preadvies, Vereniging voor de vergelijkende studie 

van het recht van België en Nederland, 1984, 18.  
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stond hij zelf niet op de lijst.77 De Raad van State oordeelde verder ook dat deze handeling 

indruiste tegen de discretieplicht die rust op de politieambtenaar. 

 

 

Afdeling 4: Het Algemeen Principes-KB 

 
 

68. Artikel 6 van het K.B. tot bepaling van de algemene principes (APKB) stelt in duidelijke 

bewoordingen dat de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren de regel is voor de feiten 

waarvan zij kennis hebben uit hoofde van hun ambt.78 Datzelfde artikel schrijft echter wel een 

reeks uitzonderingen op dit beginsel voor: het is ambtenaren verboden feiten bekend te maken 

die betrekking hebben op de veiligheid van het land, de bescherming van de openbare orde, 

de financiële belangen van de overheid, het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten, 

het medisch geheim, de rechten en de vrijheden van de burger, en in het bijzonder het recht op 

eerbied voor het privé leven. Dit verbod strekt zich ook uit tot de voorbereiding van alle 

beslissingen zolang er nog geen eindbeslissing genomen is, evenals voor feiten die, wanneer 

zij bekend worden gemaakt, de mededingingspositie van het organisme waarin de ambtenaar 

is tewerkgesteld, kunnen schaden.79 

 

Deze bepalingen gelden ook nog nadat de ambtenaren hun ambt hebben neergelegd.
80

 De 

Raad van State heeft uitdrukkelijk gesteld dat deze bepaling de Grondwet en het EVRM niet 

miskent, aangezien de vrijheid van meningsuiting de ambtenaar niet het recht verleent 

onbeperkt kritiek te spuien op het bestuur.
81

  

 

69. Het APKB is tevens van toepassing op de ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, net als het Vlaams Personeelsstatuut82 (hierna VPS). De bepaling met 

                                                 
77 R.v.St. Collard, nr. 75.789, 16 september 1998.  
78 B. WEEKERS, Ambtenarenrecht: het K.B. tot bepaling van de algemene principes, Brugge, Die Keure, 2004, 

25.  
79 Art. 6 lid 2 APKB. 
80 Art. 6 lid 3 APKB. 
81

 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., 496; R.v.St. nr. 47.689, 31 mei 1994, A.P.T. 1995, 79, 

noot F. LEURQUIN-DE VISSCHER; Arr. R.v.St. 1994, z.p.; B.S. 20 juli 1994, 19.067; Jaarboek 

Mensenrechten, 1996-97, 353; R.A.C.E. 1994, z.p. 
82B. Vl. Reg. 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling 

van de rechtspositie van het personeel, B.S. 27 november 2002. 
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betrekking tot de vrije meningsuiting van ambtenaren in het VPS verschilt nauwelijks van 

deze uit het APKB. Art III.2 §1 VPS stelt dat de  ambtenaar recht heeft op vrijheid van 

meningsuiting ten aanzien van de feiten waarvan hij kennis heeft uit hoofde van zijn ambt, 

maar dat het hem verboden is feiten bekend te maken die betrekking hebben op:  

1° de veiligheid van het land; 

2° de bescherming van de openbare orde; 

3° de financiële belangen van de overheid; 

4° het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten; 

5° het medisch geheim; 

6° het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens; 

7° het interne beraad, zolang in de betrokken aangelegenheid geen eindbeslissing is genomen. 

 

Het is de ambtenaren die vallen onder het Vlaams Personeelsstatuut ook verboden feiten 

bekend te maken waarvan de bekendmaking de concurrentiepositie van de organisatie waarin 

hij werkt kan schaden of waarvan de bekendmaking een inbreuk is op de rechten en de 

vrijheden van de burger, in het bijzonder op het privé-leven, tenzij de betrokkene 

toestemming heeft verleend om op haar of hem betrekking hebbende gegevens openbaar te 

maken. Dit alles blijft gelden nadat de ambtenaar zijn ambt heeft neergelegd. 

 

Die regeling werd ingevoerd om een billijk evenwicht te waarborgen tussen de rechten van de 

ambtenaar en de hogere belangen van de staat enerzijds, en wordt gemotiveerd door de 

behoeften van de gebruikers van de overheidsdiensten anderzijds.
83

 

 

70. Verder wordt ook in omzendbrief nr. 404 duidelijk gestipuleerd dat ambtenaren vrij 

mogen spreken en publiceren zonder daarvoor toestemming te vragen aan hun hiërarchisch 

meerdere. Er wordt ook nogmaals benadrukt dat de vrije meningsuiting de regel is en dat 

uitzonderingen op dit recht beperkend geïnterpreteerd moeten worden. Een voorafgaande 

beperking opleggen op deze vrije meningsuiting is niet toegelaten.84  Deze omzendbrief wordt 

in de volgende afdeling verder besproken. 

                                                 
83 J. SAROT, Précis de fonction publique, Brussel, Bruylant, 1994, 343. 
84 Omzendbrief nr. 404, 8 december 1994, B.S. 23 december 1994. 
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Afdeling 5: Omzendbrief nr. 404 met betrekking tot het spreekrecht van 

federale ambtenaren 

 

71. Op federaal vlak is, naast de algemene bepalingen uit de Grondwet en internationale 

verdragen en het APKB, omzendbrief nr. 404 ter uitvoering van het Handvast van de 

gebruiker van Openbare Diensten van 8 december 1994 van groot belang.
85

 Die omzendbrief 

beschrijft de draagwijdte van het spreekrecht voor federale ambtenaren.  

 

72. Het toepassingsgebied van de omzendbrief wordt beperkt; het is van toepassing op: 

“alle personeelsleden (statutair, stagiair, contractueel) van : 

- de besturen en andere diensten van de federale ministeries; 

- de instellingen van openbaar nut onderworpen aan het koninklijk besluit van 8 januari 1973 

tot vaststelling van het statuut van sommige instellingen van openbaar nut; 

- het administratief personeel van de openbare instellingen van de federale overheid die het 

statuut van het rijkspersoneel toepassen voor de rechten en plichten van ambtenaren” 

 

Uit die opsomming moet geconcludeerd worden dat de omzendbrief niet van toepassing zal 

zijn op personeelsleden van autonome overheidsbedrijven.
86

 

 

73. Door middel van de omzendbrief, wordt er getracht een billijk evenwicht te garanderen 

tussen de behoeften van burgers, de belangen van de overheid en de rechten van de 

ambtenaren. 

 

 

A. Ratio legis van het spreekrecht voor federale ambtenaren 

 

74. Via het spreekrecht poogt de federale wetgever een billijk evenwicht te garanderen 

tussen uiteenlopende belangen in onze maatschappij.87 Enerzijds zijn er de behoeften van de 

burgers, die meer informatie, inspraak en participatie wensen in het beleid. Ook de overheid 

                                                 
85 K. LEUS, “Omtrent “pseudo-wetgeving” het rechtskarakter en de rechtswaarde van bestuurlijke 

omzendbrieven: stand van zaken anno 1993”, in M. ADAMS en L. WINTGENS (ed.), Wetgeving in theorie en 

praktijk (wetgevingstheorie legisprudentie), Antwerpen Apeldoorn, Maklu, 1994, 97-116. 
86 R.v.St. Peersmans, nr. 107.874, 17 juni 2002. 
87 Art. 2M Omzendbrief nr. 404 – Uitvoering Handvest van de gebruiker van de Openbare diensten van 8 

december 1994, B.S. 22 januari 1993. 
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zelf en de ambtenaren zijn belanghebbende partijen. Een voordeel van het spreekrecht is dat 

het een instrument kan zijn die de dienstverlening van de overheid efficiënter maakt.
88

 Door 

de nauwere betrokkenheid bij het beleid zal de ambtenaar extra gemotiveerd zijn en zal zijn 

inzet vergroot worden.
89

  

 

75. Het spreekrecht van de ambtenaar is van belang binnen de dienst, maar ook buiten de 

dienst. Intern beïnvloedt het de interne communicatie en de werking van de diensten.90 Door 

de geïnformeerde inbreng van de ambtenaar kan de besluitvorming efficiënter worden 

gemaakt. Ook zal op deze manier de nodige aandacht kunnen worden gevestigd op 

noodzakelijk geachte bijsturingen van het beleid of op eventuele tekortkomingen bij het 

bestuur. Extern verbetert het spreekrecht van de ambtenaar de communicatie tussen het 

bestuur en de bevolking.91 Dit wordt ondermeer gerealiseerd door de aanstelling van een 

informatieambtenaar,
92

 waar de bevolking bij terecht kan voor informatie met betrekking tot 

de desbetreffende instelling. Desgevallend kan die informatieambtenaar burgers 

doorverwijzen naar de juiste dienst of persoon. De functie bestaat nog niet lang, ze werd 

gecoördineerd door het forum van 27 april 1994.93 

 

 

B. Draagwijdte begrip  

 

76. De informatie waarover de ambtenaren beschikt moet op gepaste wijze gebruikt worden. 

De informatie die voor een specifieke functie niet van belang is, mag voor die ambtenaar niet 

toegankelijk zijn.  

 

De federale ambtenaar mag vrij spreken en publiceren zonder dat hij daarvoor de 

toestemming moet vragen aan een hiërarchisch meerdere.
94

 Het is hem toegelaten om in zijn 

                                                 
88 Art. 4M §1 Omzendbrief nr. 404. 
89 R. DRUYTS, “Een „statuut‟ voor de „klokkenluiders‟ in België. Wachten op de noodzakelijke cultuuromslag? 

Of: wachten op de invoering van een bescherming via een reglementaire of wettelijke tekst?”, T.B.P. 2003, afl. 

8, 571. 
90 Art. 4M §2 Omzendbrief nr. 404. 
91 Art. 5M §1 Omzendbrief nr. 404. 
92 D. VOORHOOF, “Openbaarheid van bestuur en een spreekrecht voor ambtenaren. De stad Sint-Niklaas als 

voorbeeld”, T.Gem, 1993, 293. 
93 G. BOUCKAERT en S. VANDEWEIJER, Kwaliteit in de overheid, Brugge, Die Keure, 1999, 214. 
94 Art. 6M Omzendbrief nr. 404. 
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functie van ambtenaar informatie te verstrekken en uitspraken te doen aan de media, tijdens 

conferenties edm.  

 

 

C. Wijze van uitoefenen spreekrecht 

 

77. De wijze waarop de ambtenaren hun spreekrecht uitoefenen is uiteraard niet vrij. Tijdens 

het uitvoeren van zijn ambt moet de ambtenaar te allen tijde de wetgeving, reglementeringen 

en richtlijnen van de overheid respecteren. Het verschaffen van informatie moet op een 

plichtsbewuste en zorgvuldige wijze gebeuren waarbij zo veel mogelijk wordt verwezen naar 

eventuele schriftelijke stukken om de gegeven informatie te staven.  

 

78. Ook het taalgebruik zal bij de uitoefening van dit recht van belang zijn. Het is essentieel 

dat de ambtenaar zich uitdrukt op een wijze die door de informatievrager goed begrepen kan 

worden. Dit impliceert dat, waar nodig, de ambtenaar bepaalde begrippen nader moet 

toelichten. De informatieverstrekker zal er verder ook moeten voor zorgen dat zijn 

woordgebruik en zijn manier van uitdrukken geen schade berokkent aan zijn functie. Dit recht 

gaat niet verder dan het uitdrukken van documenten in een begrijpelijke taal. Het zal niet de 

bedoeling zijn dat de ambtenaar gratis juridisch advies verleent aan de burger.95 

 

 

                                                 
95 F. SCHRAM, “Anderhalf jaar werking van de beroepsinstantie Openbaarheid van bestuur”, C.D.P.K. 2006, 

559. 



 
40 

Afdeling 6: Het spreekrecht voor de Vlaamse ambtenaar 
 

A. Totstandkoming omzendbrief van 6 juli 2006 

 

79. Op het Vlaamse niveau werd de deontologische code voor de personeelsleden van de 

Vlaamse administratie vastgelegd in de omzendbrief van 6 juli 2006. Die omzendbrief kadert 

in het project Beter Bestuurlijk Beleid van 2006 waardoor de Vlaamse overheid een nieuwe 

structuur kreeg. Het project had tot doelstelling de Vlaamse overheid transparanter en 

slagvaardiger te maken. In het kader van het BBB-project werd een nieuw personeelsbeleid 

op poten gezet met nieuwe statuten en arbeidsvoorwaarden. Dit leidde ook tot een wijziging 

van de deontologische code voor ambtenaren.96 De deontologie zoals deze werd 

voorgeschreven in de omzendbrief van 1998 werd vervangen door de nieuwe omzendbrief 

van 6 juli 2006.  

 

 

B. Toepassingsgebied deontologische code 

 

80. De omzendbrief is van toepassing op alle personeelsleden en managers van de 

departementen, IVA‟s en EVA‟s die in uitvoering van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid 

werden opgericht. Het toepassingsgebeid strekt zich ook uit tot de leden van het secretariaat 

van strategische adviesraden en het personeel van de administratieve diensten van de Raad 

van het Gemeenschapsonderwijs.97 

 

 

C. Bespreking omzendbrief 

 

81. De deontologische code bevat zes beginselen waaraan de personeelsleden zich moeten 

houden. Het laatste beginsel betreft het principieel spreekrecht en, in bepaalde gevallen, de 

spreekplicht van het personeelslid.  

 

Net zoals in de federale omzendbrief wordt gesteld dat het personeelslid duidelijk te kennen 

moet geven wanneer hij in eigen naam spreekt. 

                                                 
96 http://www2.vlaanderen.be/bbb/nieuw_personeelsbeleid/index.htm   raadpleging d.d. 22 april 2009. 
97 Omzendbrief PEBE/DVO/2006/6, 6 juli 2006. 

http://www2.vlaanderen.be/bbb/nieuw_personeelsbeleid/index.htm
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a. Verschillende uitgangspunten 

 

82. De omzendbrief maakt een onderscheid tussen verschillende situaties waarin een 

personeelslid zich kan bevinden: 

 

 

I. Als personeelslid binnen de Vlaamse Administratie 

 

83. Personeelsleden hebben in hun functie het recht en de plicht om met collega‟s, chefs en 

medewerkers informatie uit te wisselen, ideeën te toetsen en hun standpunt te verdedigen. Dit 

moet bijdragen tot de goede werking van de organisatie en het nemen van evenwichtige 

beslissingen.  

 

Indien een personeelslid misbruiken of nalatigheden ontdekt, moet hij dit melden aan zijn 

chef, die het vervolgens zal melden aan de Procureur des Konings. Het personeelslid kan ook 

zelf de Procureur verwittigen indien er een vermoeden is dat de chef zelf bij de feiten 

betrokken is, of de chef niet reageert op de melding van het personeelslid. 

 

 

II. Als personeelslid tegenover klanten en leveranciers 

 

84. Personeelsleden mogen in relatie met klanten en leveranciers op eigen initiatief informatie 

verschaffen. Wanneer informatie gevraagd wordt door de klant, zijn de ambtenaren verplicht 

informatie te geven en die toe te lichten. In dit geval fungeert het personeelslid als 

vertegenwoordiger van de overheid, het is dan ook essentieel dat hij daarbij de nodige 

objectiviteit en neutraliteit aan de dag legt.  

 

 

III. Als privé-persoon tegenover derden 

 

85. Als privé-persoon is het personeelslid vrij te publiceren, voordrachten te houden of op 

andere wijzen informatie te verschaffen over zijn functie. Verder hebben de Vlaamse 
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personeelsleden ook het recht om tegenover derden hun politieke overtuiging te kennen te 

geven en om kritiek te geven op de overheid.  

 

 

IV. Tegenover de pers 

 

86. Het personeelslid wordt verondersteld mensen van de pers door te verwijzen naar de 

aangestelde woordvoerder binnen de afdeling indien gevraagd wordt naar informatie met 

betrekking tot dienstaangelegenheden. Personeelsleden zijn vrij om hun eigen standpunt te 

vertolken in de pers, wanneer daarbij duidelijk gemaakt wordt dat het over een persoonlijke 

opinie gaat. 

 

 

b. Beperking op het spreekrecht 

 

87. Ook in deze omzendbrief wordt een beperking voorgeschreven op het spreekrecht van de 

ambtenaar, namelijk de geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht houdt in dat de 

ambtenaren vertrouwelijke informatie geheim moeten houden aan iedereen die niet bevoegd is 

om er kennis van te nemen. Volgens de deontologische code zal het onder meer gaan over: 

 gegevens over het interne beraad dat aan een administratieve eindbeslissing voorafgaat 

zolang die eindbeslissing nog niet is genomen; 

 medische, fiscale, sociale of andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van 

andere personeelsleden of burgers; 

 vertrouwelijke commerciële, industriële of intellectuele gegevens. 

 Ook na de uitdiensttreding blijft de geheimhoudingsplicht gelden.  
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Afdeling 4: Gemeenschapsambtenaren 

 

88. Het Ambtenarenstatuut van de Gemeenschappen voorziet in artikel 17bis de vrijheid voor 

ambtenaren om hun mening te uiten, mits zij daarbij de beginselen van loyauteit en 

onpartijdigheid naleven.98  

 

Het artikel bepaalt ook dat de ambtenaar vooraf het tot aanstelling bevoegde gezag in kennis 

moet stellen wanneer hij wenst te publiceren over een onderwerp dat betrekking heeft op een 

activiteit van de Gemeenschap.
99

 Nadat dit bevoegde gezag in kennis werd gesteld, krijgt het 

een termijn van 30 werkdagen om in een schriftelijk besluit aan te tonen dat door het 

onderwerp de legitieme belangen van de Gemeenschap ernstig kunnen worden geschaad.
100

 

Indien de ambtenaar binnen de 30 dagen geen besluit van de gezaghebbende ter kennis werd 

gesteld, mag de ambtenaar ervan uitgaan dat er geen bezwaren zijn.  

 

89. Het loutere feit dat een ambtenaar openlijk andere standpunten verdedigt dan de dienst 

waarvoor hij werkt zal niet volstaan om te besluiten dat de handeling de Gemeenschap 

ernstige schade kan toebrengen.101 

 

90. De weigering van het verlenen van een machtiging om iets te publiceren sluit m.i. dicht 

aan bij censuur en mag bijgevolg slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegepast, 

bijvoorbeeld om minderjarigen te beschermen. Anderzijds kan de ambtenaar die een 

machtiging verkrijgt rekenen op een verhoogde bescherming tegen eventuele 

tuchtmaatregelen indien hij overgaat tot publicatie.  

 

Voor Gemeenschapsambtenaren geldt dus een andere regeling dan voor federale en Vlaamse 

ambtenaren. Die laatste twee categorieën mogen immers vrij publiceren zonder dat ze 

verplicht zijn daarvoor eerst hun hiërarchisch meerderen te informeren. 

 

                                                 
98 Art. 17bis §1 Verordening 723/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot wijziging van het Statuut van de 

ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere 

personeelsleden van deze Gemeenschappen. 
99 Art. 17bis §2 Verordening 723/2004. 
100 Art. 17 bis §3 Verordening 723/2004. 
101 Gerecht van Eerste Aanleg, Cwik t. Commissie, 14 juli 2000. 
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91. Bij de uitoefening van hun ambt moet de ambtenaar zich onthouden van iedere handeling 

welke aan de waardigheid van zijn ambt afbreuk zou doen.102  

 

92. In artikel 17 van het Ambtenarenstatuut wordt de geheimhoudingsplicht voorgeschreven. 

Die geheimhoudingsplicht werd essentieel geacht voor de goede werking en de reputatie van 

de Gemeenschappen.103 Net zoals voor Belgische ambtenaren blijft de ambtenaar 

onderworpen aan die plicht na het beëindigen van hun functie. 

 

93. De vrijheid om een eigen mening te uiten valt vaak moeilijk te rijmen met de 

loyauteitsverplichting waartoe alle ambtenaren gehouden zijn. Het Hof van Justitie meende 

dat de loyauteitsplicht tegenover de Gemeenschappen niet kan worden opgevat op een manier 

die ingaat tegen de vrijheid van meningsuiting.104 Dit laatste recht is immers een fundamenteel 

recht waarvan het Hof de eerbiediging moet verzekeren. 

 

94. In artikel 22bis van het statuut wordt de ambtenaar een spreekplicht opgelegd in geval hij 

tijdens de uitoefening van zijn dienst of in verband daarmee kennis krijgt van feiten die het 

bestaan doen vermoeden van mogelijke onwettige activiteiten, waardoor de belangen van de 

Gemeenschappen worden geschaad, dan wel gedragingen bij de uitvoering van de 

werkzaamheden die een aanwijzing vormen voor ernstig plichtsverzuim door ambtenaren van 

de Gemeenschappen. In dit geval moet de ambtenaar dit onverwijld schriftelijk meedelen aan 

zijn directe chef, zijn directeur-generaal, de secretaris-generaal of een persoon in een 

vergelijkbare functie, of rechtstreeks aan het Europees Bureau voor Fraudebestrijding.105 Die 

hiërarchisch meerdere die van de onwettige praktijken op de hoogte gebracht wordt moet 

daarop het Europees Bureau voor Fraudebestrijding onverwijld van de klacht op de hoogte 

brengen.106 

 

Het statuut bepaalt verder dat de ambtenaar die de feiten aan het licht bracht, de klokkenluider 

dus, geen nadelige gevolgen hiervan mag ondervinden.
107

 Klokkenluiders worden immers 

                                                 
102 Art. 12 Verordening 723/2004. 
103 Commissie van de Europese Gemeenschappen, COM(2002) 213, Voorstel voor een verordening van de Raad 

tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling welke van 

toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen van 24 april 2002. 
104 Hof Mensenrechten, Oyowe en Traore t. Commissie, 13 december 1989, C 100/88,  Jurispr.1989, 4309. 
105 Art. 21bis §1 Verordening 723/2004. 
106 Art. 21 bis §2 Verordening 723/2004. 
107 Art. 21 bis §3 Verordening 723/2004. 
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vaak beschouwd als verklikkers, het is dan ook belangrijk om hen een extra bescherming te 

bieden. 

 

 

Afdeling 5: Eigen opvatting van de ambtenaar 

 
95. Van de ambtenaren kan niet verwacht worden dat ze alle standpunten van de overheid 

zomaar overnemen. Een dienst heeft nood aan werknemers met een kritische ingesteldheid die 

de zwakheden van de dienst kunnen detecteren en verhelpen. Het is de ambtenaren dan ook 

toegestaan om hun mening te uiten, ook als die afwijkt van het standpunt van de administratie 

of kritiek te uiten op het bestuur, indien hij duidelijk aangeeft dat het een eigen mening 

betreft. Er moet vermeden worden dat de burgers de indruk krijgen geconfronteerd te worden 

met een standpunt van een overheidsdienst, terwijl het in werkelijkheid om de mening van 

een ambtenaar gaat. 

 

96. De vrijheid om als ambtenaar een mening te ventileren verschaft de rechthebbende geen 

onbeperkte prerogatieven en kan bijgevolg aan beperkingen onderworpen worden. Indien de 

geuite kritiek ertoe leidt dat aan de vertrouwensrelatie tussen de overheid en de ambtenaar 

onherstelbare schade wordt toegebracht, is het niet meer dan logisch dat de overheid hiertegen 

actie kan ondernemen. Een schending van de vertrouwensrelatie is immers negatief voor de 

werking van de dienst en het algemeen belang.  

 

Officiële standpunten en verklaringen mogen op federaal niveau enkel worden gegeven door 

ambtenaren die daartoe gemachtigd zijn.
108

 

 

97. Bij het uitoefenen van zijn expressievrijheid zal er rekening moeten worden gehouden met 

de context waarin de ambtenaar zich uitdrukt.109 Voor zover het personeelslid zich uitdrukt ten 

persoonlijke titel of in een syndicale context, zal zijn expressievrijheid groter zijn dan in het 

geval hij optreedt als vertegenwoordiger van zijn dienst. Andere contextuele factoren die in 

overweging kunnen worden genomen zijn of het al dan niet gaat of objectieve feiten, de vraag 

                                                 
108 Art. 32 omzendbrief nr. 573 met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal 

administratief openbaar ambt van 17 augustus 2007, B.S. 27 augustus 2007. 
109 Vr. en Antw Senaat., 27 september 2002. 
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of het terecht is dat het personeelslid bepaalde informatie naar buiten brengt, of het 

beledigende uitspraken zijn en dergelijke meer.  

 

98. De vraag die zich opdringt is hoe de loyauteitsverplichting te combineren valt met de 

toelating voor ambtenaren om hun eigen mening te uiten. De voormalige minister van 

Ambtenarenzaken antwoordde op deze vraag dat er een evenwicht moet worden gezocht 

tussen de plicht tot loyauteit en het recht op expressievrijheid.110  

 

 

Afdeling 6: Verantwoordelijkheid van de overheid zelf 

 
99. Uit rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat het vooral 

de taak van de overheid zelf is om haar ambtenaren zo op te leiden en haar diensten zo te 

organiseren dat ze geen vertrouwelijke of geheime informatie aan derden zouden verstrekken. 

Indien de ambtenaren zich indiscreet gedragen, zal de overheid daarvoor bijgevolg ook deels 

verantwoordelijk kunnen worden geacht.111  

 

 

Afdeling 7: Klokkenluiders 

 
100. Klokkenluiders zijn personeelsleden die illegale, immorele of niet-legitieme praktijken 

aan daartoe bevoegde entiteiten meedelen zodat daartegen actie kan ondernomen worden. Het 

is mogelijk dat een persoon eerst heeft meegewerkt aan de ontoelaatbare praktijken, daarna 

berouw toont en de feiten openbaar maakt.
112

  

 

101. Bescherming bieden aan klokkenluiders is belangrijk om geen ontradend effect te geven 

aan andere ambtenaren. Ambtenaren moeten te allen tijde het gevoel hebben dat ze 

mistoestanden kunnen aanklagen aan de overheid en dat corruptie en fraude niet getolereerd 

zal worden. Klokkenluiden is dan ook een belangrijk middel tegen corruptie en fraude. 

                                                 
110 Vr. en Antw Senaat., 27 september 2002.  
111 Hof Mensenrechten, Damman t. Oostenrijk, 25 april 2006.  
112 W. WOLTERS en N.D. DE GRAAF, Maatschappelijke problemen, Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2005, 273; 

R. VAN ES, Communicatie en ethiek: organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid, Amsterdam, 

Uitgeverij Boom, 2004, 103. 
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De stap om effectief mistoestanden aan te klagen is voor de ambtenaar heel groot.
113

 Er 

moeten daarom voldoende impulsen gegeven worden door de overheid aan ambtenaren zodat 

zij wangedrag waarvan zij weet hebben aanklagen. Klokkenluiders ondervinden sowieso al 

psychische nadelen van hun melding, dit is de zogenaamde backlash.
114

 Ze worden 

beschouwd als verklikkers en hebben het gevoel dat ze hun dienst, hun collega‟s of hun 

oversten verraden. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende bescherming geboden wordt. 

Hoe die bescherming in de praktijk moet voorzien worden, is een precaire vraag.  

 

102. Toch moet ook enige voorzichtigheid geboden worden bij het klokkenluiden. Het 

klokkenluiden mag door de ambtenaar enkel gebruikt worden als laatste middel. Indien 

mogelijk, moet de ambtenaar proberen om het probleem eerst intern op te lossen door 

melding te doen bij de oversten. In het geval dat de ambtenaar niet voorzichtig handelt bij het 

klokkenluiden, bestaat het risico dat hij gesanctioneerd wordt omdat hij niet als een loyaal 

ambtenaar gehandeld heeft. 

 

 

A. Gebrek aan Belgische beschermingsregelen 

 

103. De Belgische wetgever heeft nog steeds geen beschermingsmaatregel uitgewerkt voor de 

klokkenluider.
115

 Personeelsleden die mistoestanden aan het licht brengen worden op dit 

ogenblik beschermd door de wet ter bescherming van persoonsgegevens en de algemene 

arbeidswetgeving.  

 

 

B. Vlaamse regelgeving 

 

104. Het Vlaams Raamstatuut schrijft een handelswijze voor die moet worden nageleefd, 

indien het personeelslid in de uitoefening van zijn functie nalatigheden, misbruiken of 

                                                 
113 R. DRUYTS, “Een „statuut‟ voor de „klokkenluiders‟ in België. Wachten op de noodzakelijke cultuuromslag? 

Of: wachten op de invoering van een bescherming via een reglementaire of wettelijke tekst?”, T.B.P. 2003, afl. 

8, 559. 
114 R. DRUYTS, l.c., 560. 
115 R. DRUYTS, l.c., 561. 
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misdrijven vaststelt.
116

 Het personeelslid moet de lijnmanager direct op de hoogte brengen en 

heeft tevens de mogelijkheid om rechtstreeks de Interne Audit van de Vlaamse administratie 

in te lichten.117  

 

Indien de ambtenaar zou vermoeden of vaststellen dat zijn lijnmanager hem zal verbieden of 

verhinderen om misdrijven bekend te maken, brengt hij rechtstreeks de Procureur des 

Konings hiervan op de hoogte.  

 

105. Door het bekend maken van de onregelmatigheden zal het personeelslid niet kunnen 

worden blootgesteld aan een tuchtstraf of een andere sanctie, behalve indien het personeelslid 

ter kwader trouw handelde, een persoonlijk voordeel voor ogen had of via een valse aangifte 

een dienst of persoon schade wou toebrengen. 

 

Het personeelslid kan tevens schriftelijk of mondeling melding maken van de 

onregelmatigheid bij de Vlaamse Ombudsdienst en vragen om onder diens bescherming 

geplaatst te worden.
118

 

 

106. In Vlaanderen worden klokkenluiders verder beschermd door twee protocollen: het 

protocol tot regeling van de bescherming van klokkenluiders van 4 juli 2005 en het protocol 

van samenwerking tussen interne audit van de Vlaamse Administratie en de Vlaamse 

Ombudsdienst van 16-17 mei 2006. 

 

 

C.  Klokkenluiders in Europa 

 

107. In vele landen worden klokkenluiders juridisch beschermd en wordt er een regeling voor 

hen uitgewerkt. Voor het Verenigd Koninkrijk geldt de Public Interest Disclosure act 1998 die 

criteria uitwerkt voor de bescherming van zogenaamde whistleblowers.
119

  

 

                                                 
116 R. DRUYTS, l.c., 575. 
117 Art. II. 2, §2 Raamstatuut 13 januari 2001.  
118 Art. II. 3 Raamstatuut 13 januari 2001. 
119 R. DRUYTS, l.c., 583. 
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108. In Nederland werd door een wetswijziging in 2003 een regeling opgenomen in het 

Burgerlijk Wetboek. In 2008 kwam het kabinet Balkenende IV op de proppen met een nieuw 

plan om te komen tot één centraal meldpunt voor zowel de publieke als de private sector.120  

 

 

a. EHRM: Guja t. Moldavië 

 

109. In 2008 werd door het EHRM voor het eerst een arrest geveld over de ambtelijke 

klokkenluider. In casu ging het over Iacob Guja, persverantwoordelijke en hoofd van de 

communicatiedienst bij het parket-generaal in Moldavië.121 Guja had brieven afkomstig van 

de vice-voorzitter van het Parlement en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, gericht 

aan het Openbaar Ministerie, doorgespeeld aan de pers.  Hij wilde hiermee aantonen dat er 

sprake was van politieke inmenging aangezien de brieven kennelijk geschreven werden om de 

strafrechtelijke vervolging van enkele politieagenten te vermijden. Guja werd ontslagen 

omdat de brieven vertrouwelijk waren en hij geen overleg met zijn oversten had gepleegd 

voor hij de brieven aan de pers doorspeelde. Na in het ongelijk te zijn gesteld door de 

nationale rechterlijke instanties wendde Guja zich tot het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens met een klacht over een schending van artikel 10 EVRM. Aangezien het de eerste 

keer was dat in een dergelijke aangelegenheid een uitspraak werd gedaan, werd de zaak 

behandeld door de Grote Kamer van het Europees Hof.  

 

De Procureur Generaal van het Moldavische Openbaar Ministerie had al langer kennis 

genomen van de brieven en had hiertegen geen actie ondernomen. Het ontbrak hem 

klaarblijkelijk aan onafhankelijkheid, waardoor een interne melding door Guja geen zin had. 

Het Moldavische recht kent overigens geen regeling voor klokkenluiders. 

 

In haar arrest bevestigt het Hof dat het recht op vrijheid van meningsuiting zich ook uitstrekt 

tot de werkplaats en ook van toepassing is op ambtenaren. De vrijheid van meningsuiting 

omvat ook het recht om die informatie te delen met derden. Inmenging op dit recht zal enkel 

geoorloofd geacht worden wanneer die een wettelijke basis heeft, een legitiem doel nastreeft 

                                                 
120 Motie De Pater – Van der Meer 10 juli 2008; motie Heijnen 10 juli 2008 
121 Hof Mensenrechten, arrest Guja t. Moldavië van 12 februari 2008. 
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en noodzakelijk is in een democratische samenleving.
122

 Het Hof oordeelde unaniem dat aan 

dit laatste criterium niet was voldaan.  

 

Het Hof wijst er op dat werknemers een plicht hebben tot loyaliteit, discretie en 

gereserveerdheid. Dit is des te meer het geval bij ambtenaren, door de aard van hun werk. Zij 

zullen in de uitoefening van hun functie in aanraking komen met informatie die de overheid 

vertrouwelijk of geheim wil houden. Het Hof acht het mogelijk dat de ambtenaar op 

confidentiële informatie botst waarbij de openbaarmaking van die informatie in het 

maatschappelijk belang zou kunnen zijn. In bepaalde gevallen moet het dus mogelijk zijn dat 

een ambtenaar die interne illegale praktijken in de openbaarheid brengt, bescherming krijgt. 

Dit zal het geval zijn indien die persoon de enige, of één van de weinigen is die weet heeft 

van de zaak en dus het beste geplaatst is om zijn werkgever of het grote publiek hiervan in 

kennis te stellen.  

 

Toch wijst het Hof erop dat degene die kennis krijgt van illegale praktijken zich eerst naar 

zijn overste of een andere bevoegde autoriteit moet wenden. Pas wanneer zou blijken dat dit 

geen zin heeft, bijvoorbeeld in het geval van corruptie door de overste, is het geoorloofd om 

de informatie in het openbaar te brengen, voor zover het publieke belang dit zou vereisen. Het 

publieke belang om die informatie te lekken kan de plicht tot vertrouwelijkheid overtreffen.  

 

Het Hof is verder ook van mening dat het motief van degene die de feiten openbaar gemaakt 

heeft van belang is. Voor zover hij gehandeld zou hebben uit persoonlijke wraak of om er 

persoonlijk voordeel uit te halen, kan de bescherming van de klokkenluider niet 

gerechtvaardigd worden. In deze zaak handelde Guja ter goeder trouw en was hij ervan 

overtuigd dat het in het publieke belang was dat die informatie openbaar werd gemaakt. 

 

De straf die Guja werd opgelegd, namelijk het ontslag, was veel te zwaar en gaf daarboven 

ook een ontradend effect aan zijn collega-ambtenaren om in de toekomst foutieve 

gedragingen waarvan ze kennis krijgen openbaar te maken. Het Hof besloot dat er wel 

degelijk sprake was van schending van artikel 10 EVRM en veroordeelde de Moldavische 

overheid tot een lichte schadevergoeding van 10.000 euro.  

 

                                                 
122 Art. 10§2 EVRM. 
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D. Klokkenluiders in de Verenigde Staten 

 

110. Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt vastgelegd in het eerste amendement. In 

een recent arrest oordeelde het U.S. Supreme Court dat uitspraken gedaan door een openbare 

ambtenaar niet onder de bescherming van het eerste amendement vallen.123 Als reactie op 

deze uitspraak vaardigde het House of Representatives in 2007 de Whistlerblower Protection 

Act uit. Deze act is echter nog niet van kracht.  

 

111. In de VS werd the Government Accountability Project (GAP) opgericht.
124

 Dit is een 

non-profit organisatie die zich inzet om zogenaamde whistleblowers te beschermen.

                                                 
123 Garcetti v. Ceballos, 547 U.S. 410 (2006).  
124www.whistleblower.org raadpleging d.d. 26 april 2009. 

http://www.whistleblower.org/


Hoofdstuk 6: Beperking op het spreekrecht 

 

Afdeling 1: Algemeen 

 
112. Over een aantal voor de hand liggende zaken zal de ambtenaar niets mogen meedelen aan 

het publiek. Het betreft hier informatie die betrekking heeft op de veiligheid van het land, de 

bescherming van de openbare orde of de financiële belangen van de overheid. Maar ook met 

betrekking tot andere informatie zal de ambtenaar tot geheimhouding verplicht zijn. Zo zal het 

personeelslid van de overheid geen persoonlijke gegevens over burgers of collega‟s mogen 

prijsgeven. Informatie over beslissingen die nog door de Vlaamse overheid genomen moeten 

worden, moeten ook geheim gehouden worden.  

 

113. Teneinde de overheid zelf te beschermen en de vertrouwensrelatie tussen de overheid en 

de burger niet te schaden, zal het nodig zijn om een beperking van het recht op spreken op te 

leggen. De discretieplicht zal opgelegd worden om de dienst zelf te beschermen, terwijl de 

geheimhoudingsplicht tot doel heeft de vertrouwensrelatie niet te beschadigen.  

 

114. Er zijn heel wat beperkingen op het recht op spreken terug te vinden in wetgeving en 

richtlijnen. Aangezien het spreekrecht de regel is, moeten beperkingen restrictief 

geïnterpreteerd worden. De situatie waarin de ambtenaar zich bevindt kan mogelijks vallen 

onder de wettelijke bepaling met betrekking tot het beroepsgeheim.  

 

115. De ambtenaar moet zich steeds houden aan de hierboven reeds beschreven statutaire 

verplichtingen. De ambtenaar zal ook rekening moeten houden met het algemeen belang van 

strategische materies en de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van de 

burger. De ambtenaar moet de goede werking van de overheidsdienst verzekeren, evenals het 

vertrouwen dat de bevolking moet kunnen hebben in de administratie.125 

 

 

 

 

                                                 
125 Art 7M Omzendbrief nr. 404, uitvoering Handvest van de gebruiker van de Openbare diensten – Spreekrecht 

van ambtenaren, B.S. 22 januari 1993. 
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Afdeling 2: De discretieplicht 
 

A. Situering van het begrip discretie 

 

116. Voor de optimale werking van de organisatie is het belangrijk dat personeelsleden met 

hun collega‟s informatie uitwisselen. Ambtenaren hebben het recht en zelfs de plicht om dit te 

doen. Toch is het belangrijk dat die informatie niet aan iedereen prijsgegeven wordt. Daarom 

werd de discretieplicht voor ambtenaren in het leven geroepen. 

 

117. Elke ambtenaar wordt onderworpen aan de discretieplicht. Zelfs indien geen wettelijke of 

reglementaire bepaling de discretieplicht oplegt voor een bepaalde categorie ambtenaren, 

zullen zij hierdoor gebonden zijn.126 

 

118. Het begrip discretie werd niet in wettelijke regelingen gepreciseerd. Ook de Raad van 

State lijkt het moeilijk te hebben om een omschrijving te geven van het begrip. In een arrest 

greep zij terug naar de spraakgebruikelijke betekenis van het begrip, zoals die te vinden is in 

het Van Dale woordenboek.127 Daarin wordt discretie onder meer omschreven als 

„bescheidenheid‟, „kiesheid‟ en „geheimhouding‟. De Raad van State hechtte hierbij vooral 

waarde aan de term „kiesheid‟. De juridische waarde van die handelswijze van de Raad van 

State is m.i. niet erg hoog. 

 

119. De discretieplicht, soms ook wel de ambtelijke discretieplicht of het ambtsgeheim 

genoemd, is een aan het personeelslid opgelegde gedragsnorm die hem verbiedt op eigen 

initiatief mededeling te doen over zaken waarvan de openbaarmaking niet uitdrukkelijk is 

toegelaten of voorgeschreven. De discretieplicht verbiedt het openbaar maken van 

vertrouwelijke gegevens aan personen die niet gerechtigd zijn er kennis van te nemen. De 

geheimhoudingsplicht veronderstelt dat bepaalde gegevens geheim gehouden worden, terwijl 

de discretieplicht eist dat er discreet wordt omgegaan met bepaalde gegevens. Die plicht tot 

discretie wijst dus op een bepaalde vorm van zorgvuldigheid en gereserveerdheid.128 Die 

zorgvuldigheid impliceert dat de ambtenaar een afweging zal moeten maken tussen de 

                                                 
126 A. BERTOUILLE en F. KOEKELBERG, “De tuchtregeling van het gemeentepersoneel en de leden van de 

politiediensten”, Heule, U.G.A., 2004, 51; P. LAMBERT, o.c, 267. 
127 R.v.St. Aercus, nr. 132.568, 17 juni 2004. 
128 E. ANKAERT en J. PUT, “De geheimhoudingsplicht van vertrouwensleerkrachten en bijstandspersonen”, 

T.O.R.B. 2007-08, afl. 5-6, 406. 
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voordelen en nadelen van een mededeling van gegevens indien hij eventueel feiten zou willen 

delen met collega‟s.129 Feiten die voor iedereen gekend zijn zullen uiteraard niet onder de 

plicht tot discretie vallen. 

 

120. Het onderscheid met de plicht tot gereserveerdheid ligt in het feit dat de discretieplicht 

betrekking heeft op het meedelen van gegevens, terwijl de plicht tot gereserveerdheid slaat op 

het uiten van een mening en de wijze waarop dit gebeurt.130 De ambtenaar mag dan wel zijn 

mening uiten, maar moet dit op een redelijke en aanvaardbare wijze doen.131 Vaak zullen 

beiden in elkaar verweven zijn.  

 

121. De beperking op de vrijheid van meningsuiting door de plicht tot discretie wordt 

gerechtvaardigd door de stelling dat de ambtenaar door de aanvaarding van de benoeming ook 

de lasten van dit ambt aanvaardt.132 Verder voldoet de discretieplicht aan de vereiste 

voorwaarden die vervuld moeten zijn voor de beperking van vrije meningsuiting. De plicht 

heeft namelijk een wettelijke basis en wordt noodzakelijk geacht in een democratische 

samenleving.  

 

 

B. Rechtsbronnen 

 

122. Er is geen algemene wettekst waarin de ambtelijke discretieplicht wordt voorgeschreven 

zoals dit het geval is bij het beroepsgeheim in art. 458 Sw. We kunnen de plicht tot discretie 

wel terugvinden in heel wat bijzondere wettelijke regelingen, deontologische codes, statuten 

en arbeidsreglementen.133 Veelal wordt er bepaald dat op een bepaalde beroepscategorie de 

discretieplicht van toepassing is, maar wordt er niet verder gepreciseerd wat precies de 

draagwijdte is van dit begrip. 

 

                                                 
129 G. LAUWERS, “Beroepsgeheim en discretieplicht van de begeleider in de socio-emotionele omgang met 

leerlingen binnen het onderwijs”, T.O.R.B. 2007-08, 5-6, 424. 
130 I. OPDEBEEK, o.c, 24; J. VAN BENEDEN, “Algemene beschouwingen over de spreekvrijheid van de 

ambtenaar”, T.B.P. 1979,  301. 
131 R.v.St. nr. 24.516, 27 juni 1984, inzake Morissens; R.v.St. nr. 26.106, 22 januari 1986. 
132 I. OPDEBEEK, o.c., 25. 
133 B. ALLEMEERSCH, “Het toepassingsgebied van art. 458 Strafwetboek. Over het succes van het 

beroepsgeheim en het geheim van dat succes”, R.W. 2003-04, 1-2; G. LAUWERS, “Beroepsgeheim en 

discretieplicht van de begeleider in de socio-emotionele omgang met leerlingen binnen het onderwijs”, T.O.R.B. 

2007-08, afl. 5-6, 420. 
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123. Voor Vlaanderen moet verwezen worden naar het Vlaams Personeelsstatuut, dat eerder 

reeds werd besproken. Het Vlaams Personeelsstatuut is een Besluit van de Vlaamse Regering. 

Indien dit besluit in conflict komt met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de 

openbaarheid van bestuur zal die laatste voorrang krijgen door de werking van de hiërarchie 

der rechtsnormen.  

 

In afdeling II van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur worden een reeks 

uitzonderingen op de openbaarheid voorgeschreven. Indien de toegang tot bepaalde 

informatie niet zal kunnen worden geweigerd op grond van het decreet, zal de discretieplicht 

van het personeelslid moeten wijken.  

 

124. De discretieplicht kan ook contractueel opgelegd worden. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij 

contracten met personeelsleden van het Centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite 

kinderen. Schending van die discretieplicht leidt tot het verbreken van de overeenkomst.134 

  

 

C. Onderscheid discretieplicht en de plicht tot geheimhouding 

 

125. Vooreerst moet opgemerkt worden dat de discretieplicht van toepassing is op alle 

ambtenaren, terwijl dat bij de plicht tot geheimhouding niet het geval is.  

 

Het is perfect mogelijk dat eenzelfde persoon of hetzelfde beroep onderworpen wordt aan 

zowel de geheimhoudingsplicht als de plicht tot discretie,
135

 dit is bijvoorbeeld het geval voor 

het CLB-personeel. Meestal zal het zo zijn dat diegene die valt onder de bepaling van de 

geheimhoudingsplicht ook valt onder de regeling van de discretieplicht. Omgekeerd zal dit 

veel minder het geval zijn.  

 

126. De discretieplicht wordt vaak verward met de geheimhoudingsplicht maar heeft eigenlijk 

een verschillende draagwijdte. Beiden hebben ze hetzelfde doel: de stilte bewaren met 

betrekking tot bepaalde informatie waarvan kennis wordt genomen bij de uitoefening van een 

beroep of ambt. Maar waar de geheimhoudingsplicht vooral in het belang van de burger zal 

                                                 
134 Advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, 10/98, 12 maart 1998. 
135 L. HUYBRECHTS, noot onder Brussel 20 december 1988, R.W. 1988-89, 1333; B. ALLEMEERSCH, “Het 

toepassingsgebied van art. 458 Strafwetboek. Over het succes van het beroepsgeheim en het geheim van dat 

succes”, R.W. 2003-04, 3 
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zijn, is de discretieplicht voornamelijk in het belang van het bestuur, ter bescherming van de 

opdracht of het ambt. Daaruit volgt dat de discretieplicht niet kan tegengeworpen worden aan 

de hiërarchisch meerdere.136  

 

127. Op de ambtenaar rust de verplichting om informatie mede te delen aan zijn hiërarchisch 

overste.137 De ambtenaar zal de discretieplicht niet kunnen opwerpen om zich aan deze 

verplichting te onttrekken.  

 

Tegenover collega‟s zal de ambtenaar zelf moeten afwegen of hij de informatie uitwisselt. In 

dit geval beschikt de ambtenaar over een spreekrecht.  

 

128. Informatie die gedekt wordt door de geheimhoudingsplicht wordt verkregen op basis van 

een vertrouwensrelatie. Dit is bijvoorbeeld het geval in de relatie tussen een patiënt en 

hulpverlener. De discretieplicht daarentegen strekt zich niet uit tot informatie die ten 

persoonlijken titel werd verkregen.138 De door de discretieplicht gedekte informatie zal de 

ambtenaar verkregen hebben in naam van de instelling of de dienst waarvoor hij werkt. 

Hieruit moet geconcludeerd worden dat het toegelaten zal zijn om binnen de dienst die 

informatie uit te wisselen, teneinde de kwaliteit van de dienst te verbeteren.  

 

Tussen de discretieplichtige en de persoon die de informatie heeft toevertrouwd of over wie 

de informatie gaat, is er geen discretieplicht.  

 

129. De discretieplicht strekt zich verder uit dan de plicht tot geheimhouding, daar het niet 

enkel geheimen betreft maar alle informatie waarvan de tewerkgestelde kennis krijgt door de 

uitoefening van het ambt. Het betreft dus niet enkel informatie die hem als geheim werd 

toevertrouwd, maar alle informatie die hem werd bezorgd in naam van de dienst waarvoor hij 

werkt.  

 

130. Feiten die onder de geheimhoudingsplicht vallen zullen niet aan andere collega‟s, 

ondergeschikten of hiërarchisch meerderen mogen worden meegedeeld. Die feiten moeten 

                                                 
136 F. HUTSEBAUT, “Het ambtsgeheim, beroepsgeheim en de meldingsplicht van personeelsleden in het 

onderwijs”, T.O.R.B., 1999-2000, 50.  
137 B. ALLEMEERSCH, “Het toepassingsgebied van art. 458 Strafwetboek. Over het succes van het 

beroepsgeheim en het geheim van dat succes”, R.W. 2003-04, 2. 
138 E. ANKAERT en J. PUT, o.c., 407.  
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vertrouwelijk blijven tussen de hulpverlener zelf en de cliënt.139 De discretieplicht 

daarentegen veronderstelt dat feiten uitgewisseld worden tussen personeelsleden onderling 

teneinde de werking van de dienst te bevorderen.  

 

131. Het is voor de houder van de discretieplicht onmogelijk om zich te onttrekken aan de 

verplichting om een getuigenis af te leggen of te weigeren mee te werken aan de 

bewijsvoering in rechte, 140 wat bij het beroepsgeheim wel mogelijk is op grond van art. 929 

Ger.W. 

 

132. Het feit dat de discretieplicht geïmplementeerd werd in het belang van de organisatie zelf 

leidt ertoe dat een eventuele schending van deze plicht zal worden gesanctioneerd door een 

arbeidsrechtelijke straf, een tuchtstraf of een schadevergoeding. De geheimhoudingsplicht 

beschermt het algemeen belang en het belang van de burger en zal daarom strafrechtelijk 

gesanctioneerd kunnen worden. 

 

Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat degenen die enkel onderworpen worden aan de 

discretieplicht niet onder het toepassingsgebied van de geheimhoudingsplicht kunnen 

vallen.
141

 

 

 

D. Grenzen aan de discretieplicht 

 

133. In het gezaghebbende arrest Wintraecken van de Raad van State werden de grenzen aan 

de discretieplicht nader uitgelegd.142 Het arrest ging over een leerkracht uit het 

gemeenschappelijk onderwijs in Antwerpen, die informatie had aangebracht aan een 

journalist. Dit leidde tot een kritisch krantenartikel.  

 

De Raad bevestigt allereerst dat de benoeming de aanvaarding inhoudt van de lasten die het 

ambt met zich meebrengen, waaronder ook de discretieplicht.
143

 Volgens de Raad van State 

                                                 
139 Met uitzondering van de figuren van het gedeeltelijk en gezamenlijk beroepsgeheim die worden besproken in 

randnummers 161 tot en met 166. 
140 Cass. 16 mei 1977, Arr. Cass. 1977, 949 en R.W. 1977-78, 2587. 
141 Cass. 16 mei 1977, Arr. Cass. 1977, 949 en R.W. 1977-78, 2587; Cass. 25 oktober 1978, Arr. Cass. 1978-79, 

223.  
142 R.v.St. Wintraecken, nr. 13.121, 25 juli 1968, Arr. Adv. R.v.St. 1968, 703. 
143 G. CRAENEN, Rechten en plichten van de onderwijzer, Gent-Leuven, Story-Scientia, 1970, 136. 
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moet de omvang van de discretieplicht verschillen naar gelang de aard en het belang van het 

ambt.
144

 

 

In het geval van Wintraecken werd de tuchtsanctie slechts beknopt gemotiveerd. De Raad 

meende dat de overheid die een tuchtregel nam nauwkeurig en volledig moet aangeven welke 

concreet omschreven gedraging ervoor zorgde dat de grenzen werden overschreden van wat 

algemeen gangbaar is.  

 

 

E. Onderschikking aan hogere belangen 

 

a. Het recht op waarheid 

 

134. Het is belangrijk steeds in het hoofd te houden dat het ambtsgeheim ondergeschikt is aan 

de recht op waarheid.145 De plicht om bepaalde informatie achter te houden, moet opgegeven 

worden wanneer dit in het nadeel kan zijn van diegene tegenover wie de discretieplicht geldt. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een leerkracht op de hoogte gebracht wordt van 

het feit dat een kind thuis mishandeld wordt. In dit geval zal de plicht om discreet om te 

springen met informatie opgeheven worden en zal vervangen worden door een 

meldingsplicht.146 De leerkracht zal beroep kunnen doen op de noodtoestand, om het 

doorbreken van de discretieplicht te rechtvaardigen.147  

 

 

b. Andere bepalingen 

 

135. Op grond van een wettelijke bepaling kan de discretieplicht ondergeschikt worden aan 

een hoger belang. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de discretieplicht van de makelaar die werd 

opgelegd op grond van art. 34 BIV-plichtenleer.148 Volgens de FOD Financiën is die 

discretieplicht ondergeschikt aan de plichten van de fiscale administratie op basis van artikel 

316 WIB 1992. In dit artikel wordt gesteld dat iedere belastingsplichtige binnen de maand de 

                                                 
144 J. VELAERS, o.c., 1991, 634. 
145 F. VAN NESTE, “Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd worden?”, R.W. 1977-78, 1286 . 
146 J. DE GROOF, “‟Noli me tangere‟. Over schuldig verzuim t.a.v. de aantasting van de fysische en morele 

integriteit van de leerling – een inleiding.” T.O.R.B. 1999-2000, afl. 1-2, 12. 
147 Cass 13 mei 1987, Arr. Cass., 1986-87, 1203. 
148 C. DUTORDOIR, “Opsporingsinspectie vraagt inlichtingen aan makelaars”, Vastgoed info, 2008, 12, 1. 
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nodige inlichtingen moet verschaffen over haar fiscale toestand, wanneer de Administratie 

daarom vraagt.149 De makelaar zal zich niet aan deze verplichting kunnen onttrekken op basis 

van de discretieplicht.  

 

Het Hof van Cassatie kwam tot een gelijkaardige conclusie met betrekking tot de 

discretieplicht van de notaris. Op dit arrest werd verder ingegaan in hoofdstuk 9.

                                                 
149 Art. 316 Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 10 april 1992, 

B.S. 30 juli 1992. 



Afdeling 3: De verplichting tot geheimhouding  

 
A. Onderscheid met het beroepsgeheim? 

 

136. In veel wetgeving, rechtspraak en rechtsleer worden de termen „geheimhouding‟ en 

„beroepsgeheim‟ als synoniemen van elkaar gebruikt. Toch wordt er in de rechtsleer op enkele 

verschillen geduid. 

 

VAN LENNEP meent dat een persoon die onderworpen is aan het beroepsgeheim, tevens  

automatisch zal vallen onder de verplichting tot geheimhouding. Het omgekeerde is echter 

minder waar. De geheimhoudingsplicht is dus breder dan de plicht om een beroepsgeheim te 

bewaren.
 150

  

  

De verplichting tot geheimhouding kan volgens VAN LENNEP eigen zijn aan bepaalde 

feitelijkheden, los van de uitoefening van een bepaald beroep. Een ander verschilpunt is dat 

het beroepsgeheim enkel zal kunnen worden opgelegd door een wettelijke bepaling, terwijl de 

geheimhoudingsplicht op contractuele wijze kan worden opgelegd.
 151

  

 

 

B. Draagwijdte begrip ‘geheimhouding’ 

 

137. De geheimhoudingsplicht kan enkel aan personen worden opgelegd, niet aan een hele 

administratie.  

 

138. Een ambtenaar zal zich niet kunnen verbergen achter zijn plicht tot geheimhouding 

tegenover de persoon wiens belangen het beoogt te beschermen. Dit impliceert dat die 

persoon inzage zal moeten krijgen in zijn dossier. 

 

Die regel geldt ook voor minderjarigen vanaf 12 jaar. Aan de Raad van State werd de vraag 

gesteld of ouders van kinderen onder 12 jaar inzage kunnen krijgen in het dossier van hun 

                                                 
150 R. VAN LENNEP, De geheimhouding: beroepsgeheim, briefgeheim, fabrieksgeheim, verplichting van 

geheimhouding, recht op geheimhouding, geheim der beraadslaging, kiesgeheim, Antwerpen, Standaard, 1950, 

135. 
151 Ibid. 
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kinderen. In casu stelde het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) voor om vijf kinderen, 

allen jonger dan 12 jaar, te plaatsten in een instelling.
152

 De ouders hadden inzage gevraagd in 

het dossier maar daar werd geen gevolg aan gegeven. Die weigering werd gebaseerd op de 

geheimhoudingsverplichting zoals voorgeschreven door artikel 43 van het decreet van de 

Vlaamse Raad van 27 juni 1985 inzake bijzondere jeugdbijstand.
153

 De Raad van State 

oordeelde dat de geheimhoudingsplicht opgelegd wordt aan personen, niet aan een hele 

administratie. Tevens stelde de Raad dat de plicht tot geheimhouding niet kan worden 

ingeroepen tegen degene wiens belangen het beoogt te beschermen. De ouders hebben er 

persoonlijk belang bij om het dossier te raadplegen, zodat zij te weten kunnen komen op 

grond van welke informatie een maatregel overwogen wordt. Verder wees de Raad van State 

ook op de mogelijkheid om slechts een deel van het dossier ter inzage te geven, namelijk 

beperkt tot de gegevens die hen persoonlijk betreffen.  

 

139. Een personeelslid dat onderworpen wordt aan een geheimhoudingsplicht, zal zich ook 

aan die plicht moeten houden in zijn contacten met de politie. Zo mogen stukken uit 

individuele hulpverleningsdossiers van het O.C.M.W. niet zomaar ter beschikking gesteld 

worden aan de gerechtelijke politie.154 

 

140. De wettelijke geheimhoudingsverplichting kan in conflict komen met de openbaarheid 

van bestuur. De Vlaamse decreetgever heeft hiervoor een oplossing geboden en de wettelijke 

geheimhoudingsverplichting opgenomen als uitzonderingsgrond die door de administratieve 

overheid kan worden ingeroepen. Een verzoek tot toegang tot bepaalde documenten zal dus 

kunnen worden afgewezen op grond van de geheimhoudingsverplichting, zonder dat een 

afweging zal moeten gemaakt tussen het belang van openbaarheid en het belang van 

geheimhouding. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152 R.v.St. Van Hamme en Vekemans, nr. 134.863, 14 september 2004, A.P.M. 2004 (samenvatting), afl. 8, 182; 

C.D.P.K. 2005 (samenvatting), afl. 2, 425; T.B.P. 2006 (verkort), afl. 1, 52; T.J.K. 2005, afl. 4, 194, noot I. VAN 

DER STRAETE. 
153 Gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 1990. 
154 Antwerpen, 25 november 1993, R.W. 1994-95, 25. 
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C. Wat valt er onder het begrip ‘geheim’? 

 

141. Geheimen zijn alle feiten, meningen, gegevens, beslissingen, oordelen die niet openbaar 

gemaakt mogen worden en die uitdrukkelijk of stilzwijgend worden toevertrouwd. Dit omvat 

ook alles wat gezien of gehoord wordt, net als informatie afkomstig van derden. Bepaalde 

gegevens kunnen de eer, de eerbied of de goede naam van de burger aantasten en moeten om 

die redenen geheim gehouden worden. Bepaalde personen zullen er belang aan hebben dat 

feiten verborgen blijven.155  

 

Het zou echter fout zijn om alles wat het personeelslid te horen heeft gekregen tijdens de 

uitoefening van zijn beroep automatisch als een geheim te kwalificeren. Of een bepaald 

gegeven als een geheim moet worden beschouwd zal afhangen van de aard van de gegevens 

en het verband met de vertrouwensopdracht van de ambtenaar.
156

 

 

 

D. Het functioneel concept van de geheimhoudingsplicht 

 

142. De geheimhoudingsplicht is een functioneel concept, waarbij de draagwijdte ervan in 

verhouding staat tot het doel dat ermee beoogd wordt. Het doel van de geheimhoudingsplicht 

reikt niet verder dan nodig. ALLEMEERSCH illustreerde dit met het volgende voorbeeld.157 

Een steunaanvrager die informatie verschaft aan een beambte bij het O.C.M.W., zal er op 

kunnen rekenen dat de beambte gehouden is tot de geheimhoudingpslicht. Daarentegen zullen 

kandidaten die een examen afleggen voor de benoeming van een maatschappelijk assistent 

niet kunnen verwachten dat de beambte die het examen afneemt gebonden is door het 

beroepsgeheim. Door het afleggen van examens zal geen vertrouwensband aangeknoopt 

worden met de ambtenaar. Die ambtenaar zal wel gehouden zijn aan zijn discretieplicht. 

 

 

 

 

 

                                                 
155 P. VAN NESTE, l.c., 1283. 
156 B. ALLEMEERSCH, noot onder Gent, 28 oktober 2004, R.W. 2005-06, 263. 
157 Noot onder Gent 28 oktober 2004, R.W. 2005-06, 262. 
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E. De geheimhoudingsplicht in het ambtenarenstatuut 

 

143. Het Algemene Principes-KB, waarin het ambtenarenstatuut is opgenomen, legt de 

deontologische verplichting tot geheimhouding op in een aantal omschreven gevallen. 

Ambtenaren krijgen op grond van dat artikel de het verbod opgelegd om feiten bekend te 

maken die betrekking hebben op de veiligheid van het land, de bescherming van de openbare 

orde, de financiële belangen van de overheid, het voorkomen en het bestraffen van strafbare 

feiten, het medisch geheim, de rechten en de vrijheden van de burger, en in het bijzonder het 

recht op eerbied voor het privé leven. Dit verbod strekt zich ook uit tot de voorbereiding van 

alle beslissingen zolang er nog geen eindbeslissing genomen is.  

 

Die geheimhouding gaat verder dan art. 458 Sw. in de zin dat zij ook betrekking heeft op de 

financiële belangen van de overheid.158 Door deze toevoeging wilde de wetgever voorkomen 

dat inlichtingen met betrekking tot die financiële belangen zouden leiden tot het wankelen van 

het openbaar krediet of de stabiliteit van de munt.159 

 

 

F. Hiërarchie der rechtsnormen 

 

144. Indien een geheimhoudingsverplichting werd voorgeschreven door deontologische codes, 

zal deze aan de kant geschoven kunnen worden wanneer een Grondwettelijke, wettelijke of 

decretale regel een verplichting oplegt om in een bepaalde situatie te spreken. Een voorbeeld 

van een dergelijke situatie is wanneer een persoon voor de rechtbank gedaagd wordt om te 

getuigen.  

 

                                                 
158 I. OPDEBEECK, o.c., 78. 
159 Verslag aan de Koning, B.S. 24 december 1991. 



 
G. Het beroepsgeheim  

 

a. Situering van het begrip ‘beroepsgeheim’ 

 

145. Er is geen enkele wettekst waarin duidelijk omschreven wordt wat de wetgever bedoelt 

met het begrip beroepsgeheim. Een definitie vinden we wel terug in de rechtspraak: het Hof 

van Cassatie omschreef het beroepsgeheim op 12 april 1951 als volgt: “Het feit valt onder de 

geheimhouding, wanneer de kennis ervan 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.”  

Het beroepsgeheim strekt zich uit tot feiten waarvan de tewerkgestelde kennis heeft genomen 

door zijn beroep of ambt, maar ook tot stukken die hij onder zich houdt krachtens zijn beroep. 

 

Op 20 december 1988 stelde het Hof van Cassatie dat het een strafrechter toekomt, om bij de 

bekendmaking van een feit a posteriori, na te gaan of het al dan niet een geheim betreft. Er zal 

dus feit per feit moeten worden nagegaan of het beroepsgeheim al dan niet geschonden is.  

 

 

b. Het beroepsgeheim zoals voorgeschreven in het Strafwetboek 

 

146. Het strafrechtelijk beroepsgeheim wordt voorgeschreven door de opname van het 

beroepsgeheim in artikel 458 van het Strafwetboek. Het is deels gebaseerd op art. 378 van de 

code pénal van 1810.160  

 

Art. 458 Sw. stelt dat “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, 

vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen 

van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij 

geroepen worden om in rechte [of voor een parlementaire onderzoekscommissie] getuigenis 

af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, 

worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 

[honderd frank] tot [vijfhonderd frank].” 

                                                 
160 P. LAMBERT, o.c., 24. 
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I. Ratione personae 

 

147. Art. 458 Sw. geeft een niet-limitatieve opsomming van beroepscategorieën die 

onderworpen worden aan het beroepsgeheim. Het strafrechtelijk beroepsgeheim zal van 

toepassing zijn op beroepen waarin vertrouwen tussen cliënt en de beroepsbeoefenaar 

noodzakelijk is. Tijdens de uitoefening van hun beroep zullen zij immers in contact komen 

met gevoelige informatie.  

 

Niet alle ambtenaren zullen onder dit artikel vallen aangezien ze niet allemaal in aanraking 

komen met vertrouwelijke gegevens.
161

 Een personeelslid zal enkel met die gegevens in 

aanraking komen wanneer hij een noodzakelijke vertrouweling is. Dit zal slechts het geval 

zijn wanneer hij aan drie voorwaarden voldoet:
162

  

- de bijstand van de beoefenaar van het beroep moet vereist zijn; 

- het vertrouwen moet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep; 

- het beroep moet belang houden met het algemeen belang. 

 

De regel die hier wordt voorgeschreven is universeel en ondeelbaar en moet over de 

verschillende beroepstakken heen onder dezelfde, algemeen geldende voorwaarden worden 

nageleefd.
163

 

 

148. Het Hof van Cassatie stelde in 1905 dat “enkel personen die een functie of een missie met 

een vertrouwelijk karakter uitoefenen en die door de wet, de traditie of de gewoonte als 

noodzakelijke bewaarders van de hun toevertrouwde geheimen worden beschouwd, gebonden 

zijn door de strafrechtelijk gesanctioneerde geheimhoudingsplicht”.164 Vooral het deel waarin 

het Hof van Cassatie stelt dat men ook door de gewoonte als noodzakelijke bewaarders van 

geheimen kan worden beschouwd is van belang. Uit deze stelling werd de figuur van de 

„noodzakelijke confident‟ ontwikkeld.165 De rechter zal geval per geval moeten nagaan of het 

in het geval gaat over een noodzakelijke vertrouwenspersoon. Uit de rechtspraak blijkt dat 

                                                 
161 J. SAROT, o.c., 343. 
162 F. ORNELIS, “Het spreekrecht van de ambtenaar”, Mediarecht 1996, afl. 7, 121. 
163 B. ALLEMEERSCH, “Het toepassingsgebied van art. 458 Strafwetboek. Over het succes van het 

beroepsgeheim en het geheim van dat succes”, l.c., 1. 
164 Cass. 20 februari 1905, Pas. 1905, I, 141, concl. Adv. Gen. JANSSENS. 
165 E. ANKAERT en J. PUT, “De geheimhoudingsplicht van vertrouwensleerkrachten en bijstandspersonen”, 

T.O.R.B. 2007-08, 5-6, 412. 
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aandacht zal worden besteed aan het karakter van de relatie tussen de geheimhouder en de 

geheimgerechtigde. 

 

149. Verder moet ook worden vermeld dat privé-personen niet onderworpen worden aan het 

beroepsgeheim. Indien zij toevertrouwde geheimen prijsgeven, kan hen enkel een gebrek aan 

discretie verweten worden waarvoor schadevergoeding kan worden geëist op grond van art. 

1382 B.W.166 In dat geval moet de fout, schade en oorzakelijk verband bewezen worden.  

 

 

II. Voorwaarden 

 

150. Uit artikel 458 Sw. kan worden afgeleid dat er aan vier voorwaarden voldaan moet 

worden vooraleer er sprake kan zijn van een strafrechtelijke schending van de 

geheimhoudingsplicht:167 

 

In de eerste plaats moet de persoon die beticht wordt van schending van zijn 

geheimhoudingsplicht de geheimhouder zijn, d.w.z. de persoon die door zijn staat of door zijn 

beroep kennis draagt van geheimen die hem zijn toevertrouwd. Zij die enkel gehouden zijn tot 

een discretieplicht kunnen dus niet onder de toepassing van dit artikel vallen.  

In art. 458 Sw. worden een aantal beroepen vernoemd die onder de draagwijdte van het artikel 

vallen. Deze opsomming is echter niet exhaustief. Uit de parlementaire voorbereidingen en de 

rechtspraak kunnen we afleiden dat er nog een hele reeks andere beroepen onder het artikel 

vallen, zoals advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, magistraten, griffiers etc.
 168

  

 

Ten tweede moeten de feiten die werden bekend werden gemaakt gekwalificeerd kunnen 

worden als een beroepsgeheim. Het moet met andere woorden gaan over feiten of gegevens 

die de geheimhouder werden toevertrouwd door zijn staat of beroep. 

 

Ten derde is er de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een effectieve openbaarmaking van 

het geheim, het zogenaamde materiële element van het misdrijf. 

                                                 
166 F. ERDMAN, o.c., 7. 
167 F. ERDMAN, o.c., 9. 
168 Ibid., 11.  
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De wijze waarop het geheim wordt bekendgemaakt is irrelevant. Het laten meekijken op een 

computerscherm, een mondelinge mededeling of een bevestiging geven van reeds bekende 

feiten volstaat dus. Er zal reeds sprake zijn van een schending van de geheimhoudingsplicht 

wanneer het geheim wordt doorverteld in huiselijke kring.
169

 

 

Aangezien het gaat over een strafrechtelijk misdrijf is er naast een materieel element een 

intentioneel element vereist.
170

 Dit is de vierde voorwaarde. Er kan bijgevolg enkel sprake 

zijn van een miskenning van art. 458 Sw. wanneer er opzet is en niet in gevallen van 

nalatigheid of onvoorzichtigheid.
171

 Algemeen opzet is voldoende, een bijzonder opzet is niet 

vereist. Het volstaat dus dat geheimen wetens en willens werden bekendgemaakt; een 

oogmerk om schade te berokkenen is niet noodzakelijk.
172

 Uit dit alles kan worden afgeleid 

dat geheimen die onopzettelijk of wegens nalatigheid bekendgemaakt worden geen aanleiding 

kunnen geven tot een strafrechtelijke sanctie. Hiervoor kan wel een straf opgelegd worden op 

basis van art. 1382 B.W. 

 

Naast een strafrechtelijke sanctie kan de overtreding van deze strafrechtelijke 

geheimhoudingsplicht ook tuchtrechtelijk worden gesanctioneerd. Tevens bestaat er de optie 

om beide sancties te cumuleren.
173

  

 

 

c. Geheimen in het belang van de interne en externe veiligheid van de Staat 

 

151. Naast het beroepsgeheim dat wordt voorgeschreven door artikel 458 Sw. kunnen nog 

enkele artikelen uit het Strafwetboek op ambtenaren van toepassing zijn, meer bepaald de 

artikelen ter vrijwaring van de interne en externe veiligheid van de Staat.174  

 

Uit artikel 116 Sw. blijkt dat hij die voorwerpen, plans, geschriften, bescheiden of 

inlichtingen die voor de vijand geheim moeten worden gehouden in het belang van de 

                                                 
169 Cfr. de zaak Fortis waarbij rechter Schurmans mogelijks het beroepsgeheim schond door haar echtgenoot in 

te lichten over welke kant het Fortis-arrest uitging. Het Hof van Beroep te Brussel heeft in deze zaak ondertussen 

een tuchtonderzoek geopend.  
170 C. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 141. 
171 J. DUMORTIER en F. ROBBEN, Persoonsgegevens en privacybescherming, Brugge, Die Keure, 1995, 6. 
172 Antwerpen, 17 mei 1991, R.W. 1991-92, 470; N.F.M. 1992, 142, noot G. VAN OOSTERWIJCK; C. 

VANHALEWIJN en H. JACOBS, Notarïele beroepsaansprakelijkheid,  Bruylant, Brussel, 1994, 99. 
173 S. BOVY, L. HUBERTS, R. JANVIER, I. OPDEBEEK en H. VAN DEN HEUVEL, o.c., 33. 
174 I. OPDEBEEK, o.c., 77. 
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verdediging van het grondgebied of van de veiligheid van de Staat overlevert aan een 

vijandelijke mogendheid of persoon strafrechtelijk gesanctioneerd kan worden met 

levenslange hechtenis. Deze regel is toepasselijk op iedereen, niet enkel op ambtenaren. 

Verder stipuleert artikel 118 Sw. dat een persoon gestraft kan worden met een gevangenisstraf 

van tien tot vijftien jaar in het geval een persoon de documenten uit vorig artikel overdraagt 

aan een vreemde mogendheid. Voor ambtenaren wordt hier een strengere straf opgelegd. Bij 

schending van art. 118 Sw. kunnen zij veroordeeld worden tot een hechtenis van vijftien tot 

twintig jaar.175 Indien de documenten doorgegeven worden aan een onbevoegd persoon, kan 

de persoon een gevangenisstraf opgelegd krijgen van zes maanden tot vijf jaar en een 

geldboete van vijfhonderd frank tot vijfduizend frank. Daarbij wordt geen onderscheid 

gemaakt  naargelang die persoon een ambtenaar is of niet.176   

 

 

d. Is het beroepsgeheim relatief of absoluut? 

 

152. In de 19
e
 eeuw werd er door de rechtspraak en rechtsleer gesteld dat het beroepsgeheim 

absoluut was.177 Er was enkel een afwijking van het beroepsgeheim mogelijk indien dit 

verplicht werd door een formele wet. Dit paste in het kader van de zwijgplicht van 

ambtenaren.178 De theorie van het absoluut beroepsgeheim kwam onder druk te staan en sinds 

het arrest van het Hof van Cassatie van 9 februari 1988 werd deze theorie dan ook verlaten.179  

 

153. Het recht op waarheid wordt als een belangrijk beginsel vooropgesteld in onze 

rechtsgang. Dit recht mag echter nooit absoluut zijn: het recht om te streven naar de waarheid 

moet worden beperkt door het recht om bepaalde gegevens geheim te houden.180   

In de rechtspraak en rechtsleer is men het er nu over eens dat het beroepsgeheim absoluut 

is.
181

 In art. 458 Sw. wordt duidelijk vermeld dat afwijking van het beroepsgeheim mogelijk is 

in het geval dat de wet verplicht om geheimen bekend te maken. Om de zwijgplicht op te 

heffen is een formele wet vereist, een Koninklijk Besluit volstaat hiervoor niet.
182

  

                                                 
175 Art. 118 §2 Sw. 
176 Art. 119 §2 Sw.  
177 C. MUTEAU, Du sécret professionel, de son étendue et de la responsabilité qu’il entraîne, Paris, éd. 

Maresq., 1870, P. LAMBERT, Le secret professionel, Brussel, Nemesis, 1985, 40. 
178 Supra randnummer 10. 
179 Cass. 9 februari 1988, Arr. Cass. 1987-88, 720. 
180 P. VAN NESTE, l.c., 1286. 
181 R.v.St., 30 september 1955, Rec. jur. dr. adm., 1956, 100; Brussel, 18 juni 1974, Pas., 1975, II, 42; Brussel, 8 

maart 1972, Rev. dr. pén. Crim., 1971-72, 923.  
182 P. VAN NESTE, l.c., 1289. 
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e. Uitzonderingen op het beroepsgeheim 

 

154. In bepaalde gevallen zal een uitzondering worden toegestaan op het beroepsgeheim. Uit 

artikel 458 Sw. kunnen al enkele uitzonderingsgronden worden afgeleid.  Daarnaast werden 

door de rechtsleer en rechtspraak nog enkele uitzonderingsgronden ontwikkeld.  

 

 

I. De getuigenis in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie 

 

155. De eerste uitzonderingsgrond wordt voorgeschreven in artikel 458 Sw., namelijk het 

geval waarin een persoon moet verschijnen voor een getuigenis in rechte of voor een 

parlementaire commissie. In dit geval zal het spreekrecht van toepassing zijn, er rust dus geen 

verplichting in hoofde van de getuige om geheimen prijs te geven.  

 

De tegenhanger van de bepaling met betrekking tot het beroepsgeheim uit het strafwetboek is 

terug te vinden in art. 929 Ger. W.  dat bepaalt dat het beroepsgeheim als een wettige reden 

wordt aanvaard om te worden ontslagen van het afleggen van de eed of een getuigenis. In de 

rechtspraak en rechtsleer wordt aangenomen dat deze regeling verder gaat dan enkel de eed en 

de getuigenis en dat de regel geldt voor elk materieel overtuigingsstuk, waaronder ook een 

geschrift, audiotape edm.
183

  

 

156. Indien een persoon echter moet verschijnen voor de politie of het parket zal hij zich niet 

kunnen beroepen op deze uitzonderingsgrond en zal het beroepsgeheim dus van toepassing 

blijven.  

 

Op deze uitzondering wordt verder ingegaan in het hoofdstuk over het verschoningsrecht.  

 

 

 

                                                 
183 B. ALLEMEERSCH, “Het toepassingsgebied van art. 458 Strafwetboek. Over het succes van het 

beroepsgeheim en het geheim van dat succes”, l.c., 2; Cass. 29 oktober 1991, Arr. Cass. 1991-92, 197 en Pas. 

1992, I, 162; Cass. 28 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1298; Cass. 15 mei 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1261; Cass. 

18 april 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1102; Cass. 30 oktober 1978, Arr. Cass. 1979, 235, R.W. 1978-79, 2232 en 

Pas. 1978, I, 248; Cass. 18 mei 1972, Arr. Cass. 1972, 870 en Pas. 1972, I, 860; Cass. 5 december 1950, Pas. 

1951, I, 208.  
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II. Verplichting in de wet 

 

157. Ook die uitzonderingsgrond vloeit voort uit art. 458 Sw. Verscheidene wettelijke 

bepalingen leggen een verplichting op, bijvoorbeeld art. 29 en 30 van het Wetboek van 

Strafvordering.184 Art. 29 Sv. legt aan iedere overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar 

die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf de 

verplichting op om van deze feiten dadelijk bericht te geven aan het parket.
185

 

 

 

III. Eigen verdediging in rechte 

 

158. Om zijn eigen verweer te helpen, mag de houder van het beroepsgeheim bepaalde 

informatie prijs geven.  

 

 

IV. Bepaalde misdrijven tegenover een minderjarige 

 

159. In art. 458bis Sw. wordt een andere uitzonderingsgrond opgegeven. Luidens dat artikel 

zal het toegelaten zijn om het beroepsgeheim te doorbreken wanneer bepaalde misdrijven 

werden gepleegd tegenover een minderjarige. Het artikel legt hiervoor drie voorwaarden op:  

- De persoon die het beroepsgeheim wil doorbreken moet de minderjarige zelf 

onderzocht hebben of moet door het slachtoffer zelf in vertrouwen zijn genomen; 

- er moet een ernstig en dreigend gevaar bestaan voor de psychische of fysische 

integriteit van de minderjarige; 

- het is onmogelijk om de integriteit zelf of met behulp van anderen te beschermen. 

 

 

V. De noodtoestand 

 

160. Een persoon zal zijn beroepsgeheim niet schenden wanneer hij vertrouwelijke informatie 

deelt met anderen teneinde een noodtoestand te verhelpen. De noodsituatie zal rechtvaardigen 

                                                 
184 G. LAUWERS, l.c., 425. 
185 R. DRUYTS, l.c., 572. 
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dat het wettelijk vastgestelde beroepsgeheim overtreden wordt om en dat het strafbaar 

karakter van de handeling verdwijnt.  

 

Om over een noodtoestand te kunnen spreken moet er voldaan zijn aan verschillende 

voorwaarden: 

- Er moet daadwerkelijk en onmiddellijk gevaar dreigen; 

- Het belang die men beoogt te beschermen moet minstens evenwaardig zijn aan het 

belang van het behouden van het beroepsgeheim; 

- Het schenden van het beroepsgeheim moet de enige oplossing zijn om de 

noodtoestand te verhelpen. 

 

Een voorbeeld van een noodtoestand is het geval waarbij een hulpverlener van het CLB-

personeel verneemt dat een jongere zelfmoord wil plegen. Voor zover de hulpverlener ervan 

overtuigd is dat het gevaar daadwerkelijk en acuut is, zal het hem toegelaten zijn, zijn 

beroepsgeheim te doorbreken om de wanhoopsdaad van de jongere te proberen voorkomen.  

 

 

f. Het gedeeld beroepsgeheim 

 

161. Het gedeeld beroepsgeheim is een constructie van de rechtsleer en vindt zijn oorsprong in 

Frankrijk. In het kader van de hulpverlening is het vaak noodzakelijk dat bepaalde gegevens 

intern, tussen collega‟s, of extern, met bepaalde instanties, worden bekendgemaakt, teneinde 

de hulpverlening mogelijk te maken. Strikt genomen is dit reeds een schending van het 

beroepsgeheim maar algemeen wordt aanvaard dat dit toegelaten is aangezien een degelijke 

hulpverlening anders zo goed als onmogelijk zou zijn.186  

 

Bepalingen over het gedeeld beroepsgeheim zijn terug te vinden in de regelgeving en vooral 

in deontologische codes voor de welzijns- en verzorgingssector.  

 

162. Toen artikel 458 Sw. werd opgesteld was hulpverlening grotendeels een verhouding 

tussen twee personen, namelijk de patiënt en de hulpverlener. Tegenwoordig gebeurt de hulp- 

en zorgverlening door samenwerkingsverbanden, vanwege de doorgedreven 

                                                 
186 I. VAN DER STRAETE en J. PUT, Beroepsgeheim en hulpverlening, o.c., 163. 
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professionalisering en specialisering.187 Het is dan ook in het belang van de patiënt dat 

hulpverleners onder elkaar informatie doorgeven teneinde de zorg voor de patiënt vlotter te 

laten verlopen.  

 

163. Om het gedeeld beroepsgeheim te kunnen inroepen moet er voldaan zijn aan een aantal 

voorwaarden.188 De door het beroepsgeheim gebonden hulpverleners zullen betrokken moeten 

zijn bij de hulpverlening. Verder zal de mededeling van de gegevens noodzakelijk, pertinent 

en in het belang van het cliënt moeten zijn.189 Vervolgens zal ook de cliënt op de hoogte 

moeten worden gebracht van het feit dat informatie gedeeld zal worden met de mede-hulp- en 

zorgverleners.190 

 

164. Op het gedeeld beroepsgeheim wordt in de rechtsleer heel wat kritiek geuit. Die kritiek 

gaat echter voor het grootste deel over de bewoording zelf, niet over de inhoud ervan.191 

 

165. Mijns inziens beantwoordt het gedeeld beroepsgeheim aan de noden van sommige 

sectoren, vooral de welzijns- en verzorgingssector. Vooral de patiënt zal er baat bij hebben dat 

informatie onder specialisten en verzorgenden onderling worden gedeeld teneinde een betere 

verzorgingprogramma voor de patiënt op poten te zetten. 

 

 

g. Het gezamenlijk beroepsgeheim 

 

166. Omdat de voorwaarden om toepassing te maken van het gedeeld beroepsgeheim streng 

zijn, wordt door enkele auteurs voorgesteld om het gezamenlijk beroepsgeheim te 

implementeren, als aanvulling op het gedeeld beroepsgeheim.192 Dit gezamenlijk 

beroepsgeheim houdt in dat er tussen de verschillende leden van een verzorgend team geen 

grenzen van beroepsgeheim bestaan; dat het beroepsgeheim op hen rust als groep, en niet op 

                                                 
187 I. VAN DER STRAETE en J. PUT, “Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – halve 

smart of dubbel leed?”, l.c., 41. 
188 I. VAN DER STRAETE, “Beroepsgeheim in een evoluerende hulpverleningscontext”, in B. VAN 

BUGGENHOUT, Sociale bescherming op nieuwe paden, Leuven, University Press, 2003, 165. 
189 I. VAN DER STRAETE en J. PUT, “Het gedeeld beroepsgeheim en het gezamenlijk beroepsgeheim – halve 

smart of dubbel leed?”, l.c., 45-52 
190 E. ANKAERT en J. PUT, “De geheimhoudingsplicht van vertrouwensleerkrachten en bijstandspersonen”, 

T.O.R.B., 2007-08, 5-6, 407. 
191 P. LAMBERT, o.c., 121; H. NYS, Geneeskunde, Mechelen, Story-Scientia, 2005, 1244. 
192 I. VAN DER STRAETE en J. PUT, o.c, 58, E. ANKAERT en J. PUT, o.c; I. VAN DER STRAETE en J. 

PUT, Beroepsgeheim en hulpverlening, Brugge, die keure, 2005, 207; B. BELIEN, “Leerlingenbegeleiding in 

het secundair onderwijs: enkele juridische en deontologische aandachtspunten”, T.J.K. 2008,  afl. 3-4, 190. 
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elk lid individueel. Op de groep rust een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het geval er 

verzet zou zijn van de cliënt, kan er geen sprake zijn van een gezamenlijk beroepsgeheim.193  

 

Het idee is niet nieuw. In de Nederlandse en Franse rechtsleer zijn reeds sporen te vinden van 

het gezamenlijk beroepsgeheim. In Frankrijk werd het zelfs wettelijk erkend voor medische 

teams.
194

  

 

 

h. Gegevensuitwisseling tussen hulpverleners en niet-hulpverleners 

 

167. In principe zou er geen overdracht mogen plaatsvinden van gegevens waarop het 

beroepsgeheim rust tussen hulpverleners en niet-hulpverleners, hoewel dit in sommige 

situaties toch opportuun zou zijn. CLB-medewerkers zijn tot de geheimhouding verplicht op 

grond van artikel 11 CLB-decreet. Toch zal het in sommige vallen aangewezen zijn om 

informatie uit te wisselen met de school, teneinde het kind optimaal te helpen.195 Volgens E. 

ANKAERT en J. PUT kan die overdracht van gegevens juridisch gerechtvaardigd worden 

door te stellen dat een uitzondering op het beroepsgeheim mogelijk is door een wettelijke 

verplichting, die terug te vinden is in het CLB-Decreet.196 Om het risico op uitholling van het 

beroepsgeheim te ontlopen moet de wettelijke bepaling volgens bovengenoemde auteurs 

voldoende concreet geformuleerd zijn.  

 

 

 

 

 

                                                 
193 G. LAUWERS, l.c., 420. 
194 Artikel L1110-4 Code de la santé publique. 
195I. VAN DER STRAETE en J. PUT, “Het multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding”, 

T.O.R.B. 2001-02, 282. 
196 E. ANKAERT en J. PUT, l.c.,410. 



Hoofdstuk 7: Verschoningsrecht 
 

168. In Nederland wordt het verschoningsrecht erkend als een algemeen rechtsbeginsel en 

houdt het een recht in om niet voor de rechter te spreken en bijgevolg het beroepsgeheim te 

vrijwaren. In België daarentegen is zij een wettelijk benoemde uitzondering die ervoor zorgt 

dat het schenden van het beroepsgeheim in bepaalde, wel omschreven situaties, niet wordt 

gesanctioneerd omdat het wederrechtelijk karakter ontbreekt. 

 

Het verschoningsrecht handelt over de vraag of men het recht heeft een getuigenis voor de 

rechter te weigeren of bepaalde informatie niet aan de overheid mede te delen. In principe rust 

er op de persoon die opgeroepen wordt om te verschijnen voor de rechter de verplichting dit 

te doen. Personen die weigeren om te getuigen kunnen worden gesanctioneerd. Getuigen 

worden geacht de waarheid te spreken en op de vragen die hen gesteld worden te antwoorden. 

Indien ze dit opzettelijk niet doen kunnen ze aangeklaagd worden wegens het plegen van 

meineed. Hiervan kan enkel afgeweken worden indien ze zich beroepen op een 

verschoningsgrond. 

 

169. Personen die opgeroepen worden om een getuigenis in rechte af te leggen zijn verplicht 

de waarheid te spreken en worden van hun plicht tot geheimhouding ontheven.197 Miskenning 

van deze verplichting kan leiden tot een geldboete tot €100.198 Slechts in twee gevallen geldt 

er een uitzondering op deze regel. De eerste uitzondering is deze waarbij men zichzelf aan 

vervolging zou blootstellen door zelf de waarheid te vertellen, het zogenaamde 

verschoningsrecht op grond van self-incrimination. Deze regel vloeit voort uit art. 14(3)g 

I.V.B.P.R. en is ook impliciet terug te vinden in art. 6 en 10 E.V.R.M. De getuige is verplicht 

om te verschijnen en de eed af te leggen maar mag dan weigeren om vragen te 

beantwoorden.199 

 

De tweede uitzondering is deze waarbij de getuige in een strafzaak zich mag beroepen op zijn 

wettelijk voorgeschreven geheimhoudingsplicht teneinde gegevens die hij heeft vernomen 

tijdens de uitoefening van zijn ambt voor zich te houden. In dit geval zal het recht op 

                                                 
197 C. VAN DEN WYNGAERT en S. VANDROMME, o.c., 1085. 
198Ibid., p.926. 
199 Hof Mensenrechten Funke t. Frankrijk, 25 februari 1993, Publ. ECHR. Serie A, vol. 256-A; ORKEM en 

SOLVAY, H.v.J. 18 oktober 1989, Jur. 1989, 3343 en 3355. 
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waarheid moeten wijken teneinde het vertrouwen van de burger te bewaren. Die regel moet er 

toe leiden dat burgers zich vrij en zonder vrees voor openbaarmaking kunnen wenden tot 

bepaalde categorieën van beroepen voor bijstand en advies.  

 

De getuige die in deze situatie verkeert heeft het recht om te zwijgen maar is daartoe niet 

verplicht.
200

 De opgeroepen getuige beschikt dus over een keuzerecht: hij moet zelf oordelen 

of hij zich beroept op zijn recht op geheimhouding en bijgevolg weigert om vragen te 

beantwoorden, of hij de feiten toch bekend zal maken.
201

 Opgeroepen getuigen die slechts 

onderworpen zijn aan een discretieplicht (bv. journalisten) kunnen zich niet op het zwijgrecht 

beroepen.
202

  

 

Getuigen die worden opgeroepen in een burgerlijke zaak kunnen zich beroepen op art. 929 

Ger. W. Dit artikel stelt dat de getuige de mogelijkheid heeft om een wettige reden aan te 

voeren die ervoor zorgt dat hij zal worden ontslagen van het afleggen van de eed of de 

getuigenis. Een wettige reden is onder meer het beroepsgeheim. 

 

Verder is het ook mogelijk dat de geheimgerechtigde zelf de toestemming geeft om het 

geheim openbaar te maken.
203

 In dit geval wordt uiteraard de strafbaarheid van de 

openbaarmaking van het geheim ontnomen en zal een strafrechtelijke sanctionering 

onmogelijk worden.  

 

                                                 
200 F. ERDMAN, o.c., 20. 
201 Gent, 13 april 1905, Pas. 1907, II, 320. 
202 C. VAN DEN WYNGAERT en S. VANDROMME,o.c.,.926. 
203 F. ERDMAN, o.c., 22. 



Hoofdstuk 8: Sanctionering  

 

170. In het geval de ambtenaar zijn spreekrecht op een verkeerde wijze hanteert en een 

inbreuk maakt op de in hoofdstuk 6 uitgeschreven regeling, kan hij onderworpen worden aan 

een strafrechtelijke of burgerrechtelijke veroordeling en/of tuchtsancties.  

 

Afdeling 1: Strafrechtelijk 

 
171. Miskenning van het beroepsgeheim kan op verschillende wijzen gesanctioneerd worden, 

afhankelijk van de omstandigheden.  

 

Er is pas sprake van een schending van het strafrechtelijk voorgeschreven beroepsgeheim 

indien die toevertrouwde geheimen wetens en willens werden bekendgemaakt. In principe 

maakt het dus niet uit of het onthullen van geheimen schade heeft berokkend aan bepaalde 

personen. Indien geheimen verspreid worden door een nalatigheid of onzorgvuldigheid kan er 

geen sprake zijn van een schending van het beroepsgeheim zoals voorgeschreven door het 

strafwetboek, aangezien in dat geval het intentionele element ontbreekt. Zij die schade 

geleden hebben door de onopzettelijke onthulling van geheimen kunnen wel via de 

burgerrechtelijke procedure een vordering tot schadevergoeding instellen. 

 

De sanctie die wordt voorgeschreven in geval van miskenning van art. 458 Sw. is een 

“gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van [honderd frank] tot 

[vijfhonderd frank]”.  Naast het opleggen van een strafsanctie kan er tevens een 

burgerrechtelijke schadevergoeding gevorderd worden.  

 

172. Er zal slechts zelden worden overgegaan tot een strafvervolging. Voor zover het 

beroepsgeheim miskend wordt door een statutaire ambtenaar, kan hij bestraft worden met een 

tuchtsanctie. Het is mogelijk dat er voor bepaalde groepen ambtenaren geen tuchtregelen 

gelden. Zij kunnen dan eventueel onderworpen worden aan een deontologische code.  
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Afdeling 2: Burgerrechtelijk 

 
173. Contractuelen kunnen een arbeidsrechtelijke sanctie opgelegd krijgen. Ook bij de 

overheid kunnen personeelsleden met een arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld. De 

discretieplicht en de geheimhoudingsplicht kunnen contractueel worden opgelegd. 

Voorbeelden van arbeidsrechtelijke sancties zijn een schorsing of een ontslag op slaande voet. 

Die laatste sanctie is heel verstrekkend en zal enkel kunnen worden opgelegd voor zover 

hiervoor een dringende reden is.
204

 De rechter zal een dergelijk ontslag streng toetsen. 

 

Een personeelslid dat zijn discretieplicht schendt, kan contractueel of buitencontractueel 

aansprakelijk gesteld worden door de persoon die hierdoor schade lijdt.205 

 

174. Worden geheimen bekend gemaakt door nalatigheden of onzorgvuldigheden (bv. door 

een deur op te laten of briefwisseling te laten rondslingeren), dan zal er enkel een 

mogelijkheid zijn om een burgerlijke vordering tot schadevergoeding in te stellen.206 Een 

strafrechtelijke procedure is in dit geval niet mogelijk, wegens een gebrek aan intentioneel 

element. 

 

Afdeling 3: Tuchtrechtelijk 

 
A. Doelmatigheid tuchtstraffen 

 

175. Aan de hand van tuchtstraffen beoogt de overheid ambtenaren te bestraffen voor 

schuldige gedragingen of tekortkomingen. Indien in hoofde van de ambtenaar geen schuld 

aanwezig is, zal geen tuchtstraf kunnen worden opgelegd.  

 

176. De tuchtsanctie zal de evenredigheidstoets slechts doorstaan voor zover de straf in een 

redelijke verhouding staat tot de fout. De opgelegde straf moet noodzakelijk zijn om het voor 

ogen gestelde doel te bereiken. De overheid beschikt over een bijzonder ruime 

appreciatiebevoegdheid waarbij verscheidene factoren in de beoordeling moeten worden 

                                                 
204 C. ENGELS, Ontslag wegens dringende reden, Mechelen, Kluwer, 2006, 1. 
205 B. BELIEN, l.c., 194. 
206 C. JONKERS, “Oortjes open en snaveltjes toe? Het beroepsgeheim binnen de O.C.M.W.-werking”, 

O.C.M.W.-visies, 2007, afl. 4, 31. 
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betrokken, zoals de aard van de feiten, de tuchtrechtelijk vervolgde persoon, de 

omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden en de weerslag van de inbreuk en de 

bestraffing op het gedrag van andere personeelsleden.207 De Raad van State zal een straf pas 

als onwettig kunnen beschouwen wanneer die kennelijk volkomen in wanverhouding staat tot 

de fout. 

 

177. De beslissing om een tuchtstraf op te leggen zal voldoende gemotiveerd moeten worden. 

Zo zal het onvoldoende zijn om te stellen dat bijvoorbeeld de discretieplicht werd 

geschonden. Er zal ook moeten uitgelegd worden waarom de tuchtrechter besloten heeft dat er 

sprake was van een schending van die verplichting. De welbepaalde verplichting zal correct 

geïnterpreteerd moeten worden en moeten worden toegepast op de feiten.208 

 

178. Het kan niet de bedoeling zijn dat er een strenge tuchtsanctie wordt opgelegd aan een 

persoon om als voorbeeld te dienen naar anderen toe.209  

 

 

B. Verschoningsgronden 

 

179. In bepaalde gevallen kunnen de feiten verschoond worden. Dit zou bijvoorbeeld het 

geval kunnen zijn wanneer de foutieve handeling of nalatigheid te wijten is aan de 

gezondheidstoestand van de ambtenaar.210 Voor zover hij niet verantwoordelijk gesteld kan 

worden voor de feiten, omdat deze aan zijn gezondheidstoestand te wijten zijn, zal geen 

tuchtstraf kunnen worden opgelegd.  

 

 

C.  Beoordeling door de Raad van State 

 

180. De Raad van State zal nagaan of de tuchtoverheid naar recht en redelijkheid tot haar 

voorstelling van de feiten is gekomen. Een tuchtstraf gebaseerd op onbestaande of niet 

voldoende bewezen feiten, of die van willekeur doet blijken, is in rechte onverantwoord.211  

                                                 
207 R.v.St. Verschuere, nr. 185.622, 7 augustus 2008. 
208 R.v.St. Aercus, nr. 132.568, 17 juni 2004. 
209 Ibid. 
210 R.v.St. X, nr. 188.151, 24 november 2008.  
211 R.v.St. Peeters, nr. 183.351, 26 mei 2008. 
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De Raad beschikt slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid en kan bijgevolg enkel 

een kennelijk in wanverhouding tot de feiten staande straf onwettig vinden. De Raad van State 

moet de tuchtstraffen dus beschouwen als dermate buiten verhouding staand tot de feiten, dat 

een redelijk oordelende overheid nooit zo‟n tuchtstraffen voor dergelijke feiten zou 

opleggen.
212

 

 

 

D. Belang van een voorbeeldfunctie  

 

181. Uit rechtspraak blijkt dat er bij het opleggen van de straf rekening zal worden gehouden 

met de voorbeeldfunctie van bepaalde ambtenaren. Van een ambtenaar met een hoge 

anciënniteit zal verwacht worden dat hij zich meer bewust moet zijn van de deontologische 

normen die op hem van toepassing zijn dan van een personeelslid die nog niet lang in dienst 

is.213 Anderzijds zal een jarenlange anciënniteit mogelijks ook in het voordeel kunnen spelen 

van de persoon die een misstap beging. Een personeelslid met een lange staat van dienst die 

voordien nooit tuchtrechtelijk gesanctioneerd werd en waaraan geen foutieve gedragingen 

kunnen worden verweten zal wellicht kunnen rekenen op een minder zware bestraffing. 

 

Voor ambtenaren van niveau A zullen de vereisten tevens schijnbaar hoger liggen vanwege 

hun voorbeeldfunctie.
214

 

 

 

Afdeling 4: Cumulatie van straffen 
 

A. Algemeen 

 

182. Het is mogelijk dat een ambtenaar die een fout heeft begaan op verschillende wijzen 

bestraft wordt. Iemand die reeds op grond van art. 458 Sw. wordt veroordeeld, kan tevens een 

burgerrechtelijke of tuchtrechtelijke straf opgelegd krijgen.  

 

 

                                                 
212 R.v.St. Daems, nr. 190.616, 18 februari 2009. 
213 R.v.St., Migom, nr. 168.471, 5 maart 2007; R.v.St. Houdaert, nr. 184.916, 27 juni 2008; R.v.St. Daems, nr. 

190.616, 18 februari 2009. 
214 R.v.St. Houdaert, nr. 184.916, 27 juni 2008. 
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B. Connectiviteit tussen verschillende straffen: de casus agent Eric De Maeyer
215

 

 

183. Agent-hoofdbrigadier De Maeyer had buiten zijn dienst nummerplaten nagetrokken, 

waarvan één van een wagens die werd gebruikt voor een observatieopdracht, en de bekomen 

informatie doorgespeeld aan een onbekende die daartoe de opdracht had gegeven. De 

correctionele rechtbank van Mechelen veroordeelde De Maeyer bij toepassing van art. 458 

Sw. tot vier maanden gevangenisstraf, met uitstel gedurende drie jaar,  en een geldboete van 

40.000 frank.  

 

De tuchtoverheid hield rekening met het feit dat de strafrechter slechts een lichte straf had 

uitgesproken. Desgevallend mag zij slechts op een gemotiveerde wijze een tuchtsanctie 

opleggen die zwaarder is dan de straf die door de strafrechter werd uitgesproken.  

 

In dit geval kwalificeerde de tuchtrechter de feiten veel zwaarder. Ze oordeelde dat de 

schending van het beroepsgeheim de waardigheid van het ambt in het gedrang bracht en dat 

hij door zijn acties het vertrouwen van collega‟s en de bevolking verloren was. Hierdoor was 

de tuchtoverheid van mening dat de zwaarste straf, namelijke het ontslag van ambtswege, 

verantwoord was. 

                                                 
215 R.v.St. De Maeyer, nr. 166.235, 21 december 2006.  



Hoofdstuk 9: Bepaalde beroepscategorieën 
 

184. Door de aard van hun functie, zullen specifieke beroepscategorieën onderworpen worden 

aan bijzondere regels. Zij zullen bij de uitoefening van hun taak in aanraking komen met 

vertrouwelijke gegevens. Om die reden heeft de wetgever ingegrepen en specifieke regels 

vastgelegd.  

 

Afdeling 1: Onderwijs  

 
A. Onderwijspersoneel 

 

185. Het personeel van het officieel onderwijs enerzijds, en het gesubsidieerde onderwijs 

worden onderworpen aan verschillende statuten. De personeelsleden van het officieel 

onderwijs worden beschouwd als ambtenaren.216 Hieruit volgt automatisch dat zij de 

verplichting uit art. 29 van het Wetboek van Strafvordering moeten naleven. Zij zullen dus de 

procureur des Konings op de hoogte moeten brengen wanneer zij in de uitoefening van hun 

ambt kennis krijgen van een misdaad of een wanbedrijf.  

 

 

a. De discretieplicht van toepassing op alle personeelsleden 

 

186. Hoewel leerkrachten vaak een verregaande vertrouwensband opbouwen met hun 

leerlingen, hebben de personeelsleden van onderwijsinstellingen slechts een plicht tot 

discretie.217  

 

187. Ten opzichte van de hiërarchisch meerderen (bv. de directeur) heeft het 

onderwijspersoneel een spreekplicht.218 Die spreekplicht impliceert dat het personeelslid de 

                                                 
216 B. BELIEN, l.c., 205. 
217 M. D‟AES, “Het ambtsgeheim van leerkrachten en PMS-medewerkers”, Welwijs 2000, 3; G. LAUWERS, 

l.c.,  420;  Art. 11 Decreet 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het 

gemeenschapsonderwijs, B.S 7 juni 2004.; Art. 14 Decreet 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van 

sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, 

B.S. 7 juni 2004. 
218 F. HUTSEBAUT, “Het ambtsgeheim, beroepsgeheim en de meldingsplicht van personeelsleden in het 

onderwijs”, T.O.R.B. 1999-2000, afl. 1-2, 50. 
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plicht heeft om zaken te verzwijgen die hij in de uitoefening van zijn functie of beroep 

vernomen heeft. De directie zal kunnen eisen dat belangrijke informatie aan hen wordt 

overgedragen. Door die mededeling aan de hiërarchisch meerdere zal de verantwoordelijkheid 

overgedragen worden van dat betrokken personeelslid.219 Tegenover de collega‟s heeft het 

personeelslid een zwijgrecht, waarbij steeds de afweging gemaakt moet worden tussen de 

voor- en nadelen van de gegevensuitwisseling.220 Als nadelen moeten onder andere in 

overweging genomen worden het feit dat er afbreuk wordt gedaan aan de privacy van de 

leerling en aan de vertrouwelijkheid van de band met de leerling. Het delen van de informatie 

met collega‟s mag enkel plaatsvinden wanneer het personeelslid oordeelt dat het noodzakelijk 

is om de informatie mede te delen (“need to know”).221 

 

 

b. Vertrouwensleerkrachten 

 

188. De vraag of een vertrouwensleerkracht ook louter onderworpen wordt aan de 

discretieplicht en niet aan het beroepsgeheim heeft al wat inkt doen vloeien in de rechtsleer. 

Een vertrouwensleerkracht is iemand die zich vrijwillig opgeeft om in het kader van een 

vertrouwensband te werken met een leerling. Voor de vertrouwensleerkracht werd geen 

statuut of vastomlijnde functieomschrijving uitgewerkt, vaak is het iemand die deze taak op 

zich neemt naast zijn onderwijsactiviteiten.222  

 

189. Uit de benaming zou er verkeerdelijk geconcludeerd kunnen worden dat de 

vertrouwensleerkracht gebonden is door het beroepsgeheim. Door de opname van de term 

„vertrouwen‟ zouden leerlingen verkeerdelijk kunnen denken dat ze in vertrouwen kunnen 

spreken en dat de vertrouwensleerkracht de informatie geheim zal houden. Er is geen enkele 

wettelijke regeling waardoor vertrouwensleerkrachten aan die plicht wordt onderworpen.223 

Daarom stelt zich de vraag of we de vertrouwensleerkracht kunnen indelen onder de figuur 

van de “noodzakelijke vertrouwensfiguur”. Volgens ANKAERT en PUT is de figuur van de 

noodzakelijke vertrouwensfiguur hier niet van toepassing, wegens een gebrek aan 

maatschappelijke erkenning in de vorm van een titel- of beroepsbescherming en de normering 

                                                 
219 B. BELIEN, l.c., 194. 
220 G. LAUWERS, l.c., 424. 
221 B. BELIEN, l.c,.194. 
222 E. ANKAERT en J. PUT, l.c., 411. 
223 B. BELIEN, l.c., 195. 
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van de beroepsuitoefening bij wijze van een beroepsethiek.224 Bijgevolg vallen 

vertrouwensleerkrachten niet onder het beroepsgeheim van art. 458 Sw. De 

vertrouwensleerkracht zal zich dus enkel moeten houden aan de discretieplicht, die op alle 

personeelsleden van het onderwijs van toepassing is. 

 

190. Een personeelslid dat optreedt als bijstandspersoon binnen de integrale jeugdhulp zal dan 

wel weer vallen onder de regeling van het beroepsgeheim.225 Een bijstandspersoon kan eender 

wel personeelslid van de onderwijsinstelling zijn, dus ook een vertrouwensleerkracht.226 

 

 

B. CLB-personeel 

 

191. Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst waarop leerlingen, ouders, 

leerkrachten en schooldirecties beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.227 

Zoals eerder reeds kort werd vermeld, is alle CLB-personeel onderworpen aan de 

geheimhoudingsplicht,228 los van de functie die ze uitoefent binnen het CLB.229 Die 

geheimhoudingsplicht moet geïnterpreteerd worden in de zin van art. 458 Sw.230 

 

 

 

                                                 
224 E. ANKAERT en J.PUT, o.c., 413. 
225 Artn. 8 en 24 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale 

jeugdhulp, B.S. 11 oktober 2004. 
226 B. BELIEN, l.c. 198. 
227 http://www.ond.vlaanderen.be/CLB/brochure/wat_is_een_clb.htm   raadpleging d.d. 12 april 2009. 
228 Art. 11 decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, B.S. 10 april 1999. 
229 G. LAUWERS, l.c., 419. 
230 B. BELIEN, l.c., 188. 

http://www.ond.vlaanderen.be/CLB/brochure/wat_is_een_clb.htm


Afdeling 2: Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

 
A. Algemeen 

 

192. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) is een openbare 

instantie die hulp verstrekt aan zij die dit nodig hebben binnen de gemeente waarbinnen het 

werkzaam is.  

 

Vanwege zijn lokale werking en specifieke opdracht, staat het O.C.M.W. dicht bij de burgers. 

Omdat personeelsleden en raadsleden van het O.C.M.W. in contact komen met gegevens uit 

de strikt private levenssfeer, verdient de hulpvrager meer nog dan in andere sectoren, een 

extra bescherming. Om recht te kunnen hebben op hulp zal de steunaanvrager zich in alle 

vertrouwen moeten kunnen wenden tot het O.C.M.W., die dan zal moeten oordelen of de 

aanvrager er al dan niet voor in aanmerking komt. De geheimhoudingsplicht voor het 

O.C.M.W. werd geregeld in de organieke wet van 8 juli 1976
231

 (verder: O.C.M.W.-wet). De 

bepalingen uit die wet zijn echter niet meer dan een bekrachtiging en een herhaling van artikel 

458 Sw. 

 

 

B. Het inzagerecht van raadsleden van het O.C.M.W. 

 

193. Art. 36, eerste lid, O.C.M.W.-wet stipuleert het recht van de leden van de raad voor 

maatschappelijk welzijn om ter plaatste kennis te nemen van alle akten, stukken en dossiers 

betreffende het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Dit zogenaamde 

inzagerecht zorgt ervoor dat de raadsleden met voldoende kennis van zaken hun mandaat 

kunnen uitoefenen. Het raadslid kan zich daarvoor tot de secretaris wenden, hij mag zich dus 

niet rechtstreeks wenden tot een personeelslid.232 De secretaris is immers de leider van de 

administratie, onder het gezag van de voorzitter.233 Daaruit vloeit voort dat de secretaris de 

persoon is die ervoor moet zorgen dat de bescherming en de geheimhouding van de dossiers 

gegarandeerd wordt. De inzage kan enkel ter plaatse gebeuren, het is verboden om stukken 

                                                 
231 B.S. 5 augustus 1976. 
232 P. ADRIAENS, J. DE BACKER, P. Van SCHUYLENBERGH en E. WAUTERS, Praktisch handboek voor 

O.C.M.W.-recht, Brugge, Die Keure, 2001, 49. 
233 Art. 45, §1 O.C.M.W.-wet 8 juli 1976. 
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buiten het O.C.M.W. te brengen. Het is wel toegelaten om eventueel fotokopieën te nemen 

en/of te printen. Doorgaans zal het huishoudelijk reglement van het desbetreffende O.C.M.W. 

de nadere regels daaromtrent bepalen.234 Dat huishoudelijk reglement is een bindend 

document dat moet dienen als een leidraad voor de raadsleden en tot doel heeft hen meer 

inzicht te verschaffen in de beleidsorganen van het O.C.M.W. en de goede werking ervan te 

bevorderen. Het reglement mag er niet voor zorgen dat het inzagerecht van de raadsleden 

verhinderd of beknot wordt.235 Uiteindelijk komt het dus aan de raad toe om te oordelen over 

de modaliteiten van het inzagerecht, net als over de eventuele heffing van een retributie voor 

de fotokopieën.  

 

Naar luid van artikel 109, 2
e
 lid O.C.M.W.-wet heeft het college van burgemeesters en 

schepenen tevens een inzagerecht, al beoogt deze in hoofdzaak de bevordering van de 

uitoefening van de toezichtsbevoegdheid van het gemeentebestuur.
236

 

 

 

C. Geheimhoudingsplicht 

 

194. De geheimhoudingsplicht komt tot uitdrukking in artikel 36, tweede lid en artikel 50 van 

de wet van O.C.M.W.-wet.  Deze artikelen schrijven de plicht tot geheimhouding voor, voor 

de leden van de Raad, alsmede alle andere personen die krachtens de wet de vergaderingen 

van de Raad, het Vast Bureau en de Bijzondere Comité‟s bijwonen. Hiermee wordt de 

algemene verplichting die in artikel 458 Sw. wordt voorgeschreven, bevestigd.237 Deze 

geheimhoudingsplicht heeft betrekking op zowel de bespreking als de stemming van 

beslissingen.238 In principe strekt de geheimhoudingsplicht zich dus niet uit tot de beslissingen 

die genomen worden. Tijdens een parlementaire bespreking werd echter gesteld dat 

beslissingen betreffende het bestaansminimum enkel aan de belanghebbende mag worden 

meegedeeld.239  

 

                                                 
234 P. DHAENENS, Handboek voor het Vlaams O.C.M.W.-raadslid 2007-2012, Heule, UGA, 35. 
235 L.M. VENY, O.C.M.W. overzicht rechtspraak, Gent, Mys & Breesch, 67.  
236 Vr. & Antw., Kamer, nr. 53 van 29 maart 1993, 4591; L.M. VENY, O.C.M.W. overzicht rechtspraak, Gent, 

Mys & Breesch, 69. 
237 Gedr. St., Senaat,1974-75, 117. 
238 J. VAN BENEDEN en M. VAN DAMME, Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, Gent, Story-

Scientia, 1986, 61.   
239 Gedr. St., Senaat,1974-75 ,2, 68.  
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Aangezien personeelsleden niet enkel tijdens vergaderingen kennis zullen nemen van 

gegevens uit de strikt persoonlijke levenssfeer, strekt de geheimhoudingsplicht zich ook uit tot 

zij die de vergaderingen niet bijwonen. Alle personeelsleden van het O.C.M.W. zullen dus 

onderworpen worden aan de plicht tot geheimhouding. Ook tussen personeelsleden binnen het 

O.C.M.W. onderling moet er bescheiden met de informatie uit de dossiers omspringen, en 

moeten de dossiers door zo weinig mogelijk mensen worden ingekeken.
240

 Uitwisseling van 

gegevens met betrekking tot een bepaald dossier zal enkel gerechtvaardigd zijn wanneer dit in 

het belang is van de steunvrager.  

 

195. In het arrest Dellafaille oordeelde de Raad van State dat er geen sprake was van een 

schending van de geheimhoudingsplicht zoals voorgeschreven door de O.C.M.W.-wet toen zij 

in de pers haar concrete ervaring in een asieldossier naar buiten bracht.241 Dellafaille diende 

tevens een klacht in bij het Centrum voor Racismebestrijding. De Raad van State was van 

mening dat de informatie die Dellafaille hiermee openbaar maakte algemene informatie was 

waarover elk alert raadslid en ieder geïnteresseerde burger zou kunnen beschikken. 

 

Binnen de dagelijks O.C.M.W.-werking zal het gedeeld beroepsgeheim toegepast worden.
242

 

 

 

D. Openbaarheid ten opzichte van de hulpvrager 

 

196. Het O.C.M.W. zal zich zelf niet op zijn geheimhoudingsplicht kunnen beroepen om te 

vermijden dat de hulpvrager informatie uit zijn persoonlijk dossier bekomt. De goede werking 

van het O.C.M.W. mag hierbij echter nooit in gevaar gebracht worden.243 

 

197. Slechts in één geval wordt er wettelijk voorzien dat de hulpvrager recht heeft om gehoord 

te worden, namelijk alvorens een beslissing genomen zal worden door het O.C.M.W. tot 

toekenning, weigering of herziening van het bestaansminimum.244 Het zou verkeerd zijn op 

                                                 
240 Bull. Vr. Antw. K., 1977, nr. 55,  546-547; Vereniging van Belgische steden en gemeenten, O.C.M.W. en 

geheimhouding, 1991, 51. 
241 R.v.St. Dellafaille, nr. 87.281, 16 mei 2000; D. VOORHOOF, “Lid O.C.M.W.-raad mag openlijk kritiek 

leveren op beleid”, De Juristenkrant, 2000, afl. 12, 1. 
242 D. ADRIAENS, “Enkele beschouwingen over het beroepsgeheim in de sociale sector”, O.C.M.W.-visies, 

1999, 2, 41; C. JONKERS, “Oortjes open en snaveltjes toe? Het beroepsgeheim binnen de O.C.M.W.-werking”, 

O.C.M.W.-visies, 2007, 4, 33. 
243 VBSG, O.C.M.W. en geheimhouding, 1991, 35. 
244 Art. 8, §3, wet 7 augustus 1974. 
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deze regeling een a contrario-redenering toe te passen en te stellen dat er in alle andere 

gevallen geen recht is om gehoord te worden, en dat de hulpvrager nooit een recht op inzage 

van zijn eigen dossier heeft. Deze stelling zou strijdig zijn met de geest van openheid en de 

beginselen van behoorlijk bestuur. Dit standpunt werd bevestigd tijdens de parlementaire 

besprekingen, waarin de Minister benadrukte dat de hulpvrager ter zitting kennis kan nemen 

van het dossier.245  

 

Het O.C.M.W. zal, zoals ook bij het inzagerecht voor raadsleden, de nadere modaliteiten van 

inzage van het dossier door hulpvragers kunnen bepalen. De Vereniging van Steden en 

Gemeenten meent wel dat dossiers niet ter inzage kunnen worden gelegd wanneer ze nog in 

bewerking zijn. Enkel het dossier waarover een beslissing werd genomen door het O.C.M.W. 

zal mogen worden ingekeken. In dat geval zal de aanvrager het dossier niet overhandigd 

krijgen om het na te lezen en zal men ook geen kopieën kunnen krijgen.  

 

De maatschappelijk werker zal zelf discretionair beoordelen wat de meest opportune manier is 

om de steunvrager in te lichten.  

 

 

E. Sanctionering 

 

198. Artikel 22 O.C.M.W.-wet voorziet in een sanctieregeling in geval van een zware 

nalatigheid of algemeen bekend wangedrag, waardoor de leden van de raad voor 

maatschappelijk welzijn door de bestendige deputatie geschorst of afgezet kunnen worden, en 

dit op voorstel van de raad voor maatschappelijk welzijn, de gemeenteraad of van ambtswege. 

De schorsing mag maximum drie maanden bedragen; voor de Vlaamse Gemeenschap mag de 

schorsingsperiode niet langer zijn dan zes maanden.246  

 

De vraag die zich stelt is of een schending van de geheimhoudingsplicht onder deze regeling 

kan vallen. Aangenomen wordt dat een alleenstaand geval niet via deze regeling bestraft zal 

kunnen worden. De O.C.M.W.-wet voorziet niet in een andere sanctie in geval van schending 

                                                 
245 Hand. Senaat, 10 juli 1974, p. 790 e.v. 
246 Art. 2, decr. 4 februari 1997, B.S. 22 februari 1997. 
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van de artikelen 36, lid 2 en 50 O.C.M.W.-wet. Er kan in dat geval wel een beroep worden 

gedaan op art. 458 Sw of op de deontologische code.247 

 

De getroffene zelf van een schending kan een strafrechtelijke vervolging instellen en een 

burgerlijke vordering tot schadeloosstelling indienen bij de correctionele rechtbank.  

 

Personeelsleden die de geheimhoudingsplicht schenden kunnen onderworpen worden aan 

tuchtsancties. 

                                                 
247 J. VAN BENEDEN en M. VAN DAMME, Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, Gent, Story 

Scientia, 1986, p. 62.   



Afdeling 3: Ambtenaren betrokken bij overheidsopdrachten 

 

A.  Algemeen 

 

199. Bij overheidsopdrachten leggen alle inschrijvers een deel van hun kennis en know-how 

bloot, waarbij zij op meerdere terreinen argumenten naar voor brengen om de aanbestedende 

overheid te overtuigen de opdracht aan hen te gunnen.  

 

200. Om de inschrijvers te beschermen werd dan ook een bijzondere geheimhoudingsplicht 

ingevoerd door K.B. nr. 1 van 8 januari 1996.248 Dit Koninklijk Besluit bevat de specifieke 

regels inzake de gunning van de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Artikel 139 

bepaalt:
249

 

“Eenieder die door zijn ambt of door hem opgelegde taken kennis heeft van vertrouwelijke 

gegevens betreffende het gunnen en het uitvoeren van opdrachten, inzonderheid over de 

vaststelling en het onderzoek van de prijzen, is tot geheimhouding verplicht.” 

 

 

B.  Ratione personae 

 

201. De tekst van art. 139 van K.B. nr. 1 breidt de verplichting die in het algemeen rust op 

ambtenaren uit, tot iedereen die in de fase van gunning of uitvoering van overheidsopdrachten 

kennis heeft van vertrouwelijke gegevens.
250

 

 

Dit slaat op alle personen die betrokken zijn bij de gunning of de uitvoering van een 

overheidsopdracht, ongeacht of zij al dan niet onderworpen zijn aan het statuut van 

ambtenaar. Naast  de ambtenaren geldt dit dus ook voor personen die niet tot het bestuur 

behoren, doch die met dit bestuur moeten samenwerken in commissies, of jury‟s of als 

architect of als raadgever in een of andere aangelegenheid.
251

 De regeling is hierdoor 

                                                 
248 K.B. betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 

concessies voor openbare werken, B.S. 26 januari 1996; C. DE KONINCK, Overheidsopdrachten recht in de 

klassieke sectoren,Algemene inleiding: gunning van overheidsopdrachten, boek 1, Antwerpen, Maklu, 2001, 18 
249 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ, P. FLAMME, A. DELVAUX en C. DARDENNE, Praktische commentaar bij 

de Reglementering van de overheidsopdrachten, Brussel, Nationale confederatie van het bouwbedrijf, 1996, 

1252-1255. 
250 L. WESTHOVENS, Zakboekje overheidsopdrachten 2009, Mechelen, Kluwer, 2008, 79. 
251 L. WESTHOVENS, o.c., 161. 
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bijvoorbeeld ook van toepassing op de ontwerper die tussenkomt om het bouwdossier op te 

stellen en de uitvoering ervan op te volgen, voor zover het een opdracht is die onderworpen is 

aan de reglementering op overheidsopdrachten. 

 

 

C.   Gegevens verstrekt na oproep versus eenzijdig verstrekte inlichtingen 

 

202. Dienstverlener, leveranciers of aannemers kunnen een voorstel of offerte maken op 

eenzijdige en vrijwillige basis, of kunnen een voorstel of offerte maken na oproep daartoe 

door het betrokken bestuur.
 252

  

 

203. In de Reglementering van overheidsopdrachten is voorzien dat opdrachten en diensten 

kunnen worden toegewezen via onderhandse procedures indien de omvang van de opdracht 

kleiner is dan 68.000 euro. Het komt dan ook voor dat een fabrikant of dienstverlener 

eenzijdig een offerte maakt, bijvoorbeeld voor het leveren van een printer. 

 

Indien een eenzijdige offerte voor een bedrag lager dan 68.000 euro wordt verzonden naar 

verschillende personen, moet het aanbod gekwalificeerd worden als reclame. Die reclame zal 

niet onder de bescherming van art. 139 K.B. nr. 1 vallen. Wordt deze offerte verwerkt in een 

vergelijkende tabel, met gegevens van andere leveranciers, dan zal deze wel de bescherming 

genieten van artikel 139 van het KB. 

 

204. Heel anders is het als het bestuur zelf een oproep doet via het Bulletin voor 

Aanbestedingen, of via een schriftelijk of mondeling verzoek aan een aantal potentiële 

leveranciers. In dit geval laat het bestuur duidelijk zijn intentie blijken om een opdracht te 

gunnen, waarbij de prijs een belangrijk en vertrouwelijk element is. 

 

In het geval het bestuur zelf een oproep tot offerte of voorstel uitschrijft, is artikel 139 K.B. 

nr. 1 van toepassing.  

 

 

 

                                                 
252 C. DE KONINCK, Overheidsopdrachten recht in de klassieke sectoren,Algemene inleiding: gunning van 

overheidsopdrachten, boek 1, o.c. 119. 
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D.   De fase tussen het uitschrijven van de opdracht en het indienen van de 

inschrijvingen 

 

205. Na het uitschrijven van de opdracht, kan het gebeuren dat potentiële inschrijvers 

inlichtingen of verduidelijkingen vragen over het aanbestedingsdossier.
253

 Eventueel zal een 

inschrijver reeds pogen na te gaan of een creatieve oplossing die hij onderzoekt aan de 

verwachtingen van het opdrachtgevend bestuur kan beantwoorden.  

 

206. De vraag die zich stelt is in hoever de overheid gerechtigd is om de bekomen informatie 

mee te delen aan andere inschrijvers. In het licht van de beginselen van behoorlijk bestuur,
254

 

lijkt het redelijk om het antwoord op deze vraag te laten afhangen van de aard van de 

verworven informatie.  

 

Indien uit de vraagstellingen blijkt dat er een onduidelijkheid of tegenstrijdigheid of een 

andere tekortkoming is in het bestek of de aanbestedingsdocumenten, is het aangewezen dat 

het bestuur dit oplost door een wijzigingsbericht te sturen naar alle inschrijvers.  Indien 

daarentegen de vraagstelling dusdanig is dat het gaat over een interpretatie die volledig binnen 

de omschrijvingen van het bestek blijft, of waarvan artikels 112,  114 of 115 van het KB van 

8 januari 1996 de nodige instrumenten aanreiken om de vraag te behandelen, dan lijkt het de 

rechten van de betrokken inschrijver te schenden indien het bestuur de aldus bekomen 

informatie overmaakt aan de inschrijvers. 

 

Stel dat in het kader van een aanbestedingsprocedure uit de vraagstelling blijkt dat een 

forfaitaire hoeveelheid in werkelijkheid kleiner is dan hetgeen het bestuur in het 

aanbestedingsdossier vooropstelde. In het kader van de procedure heeft de betrokken 

inschrijver het recht dit te melden.
255

 Het voordeel van het opzoekingswerk dat de inschrijver 

deed, komt dan alleen de betrokken inschrijver ten goede.
256

 

 

                                                 
253 C. DE KONINCK, Overheidsopdrachten recht in de klassieke sectoren,Algemene inleiding: gunning van 

overheidsopdrachten, boek 1, o.c., 149. 
254 D. D‟HOOGHE, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten en het toezicht door de Raad 

van State en de gewone rechtbanken, Brugge, Die Keure, 1993, 15; C. DE KONINCK, Overheidsopdrachten 

recht in de klassieke sectoren,Algemene inleiding: gunning van overheidsopdrachten, boek 1, o.c., 92. 
255 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ, P. FLAMME, A. DELVAUX en C. DARDENNE, o.c., 1121-1138. 
256 Art. 112 §1,2° K.B. nr. 1. 
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Indien het bestuur deze informatie zou meedelen aan de andere inschrijvers, ontneemt zij het 

voordeel dat aan de betrokken inschrijvers wordt toegekend door art. 112§1,2° K.B. nr.1. Die 

informatie wordt dan ook gedekt door de vertrouwelijkheid gegarandeerd door art. 139 van 

hetzelfde KB. 

 

 

E.   De fase van het indienen van de inschrijvingen  

 

207. Bij het openen van de inschrijvingen geldt artikel 106 van het KB van 8 januari 1996. 

“Bij openbare of beperkte aanbesteding leest de voorzitter eveneens de aangeboden prijzen 

voor, ook voor de eventuele varianten en de prijswijzigingen.  Indien de aanbesteding evenwel 

op een groot aantal percelen betrekking heeft, kan de voorlezing van de prijzen door een 

ander middel van openbaarmaking vervangen worden, waarvan de aard en de vorm in het 

bestek worden bepaald.” 

 

208. Bij de procedure van de openbare of de beperkte aanbesteding is de totaalprijs het enige 

criterium,
257

 vandaar dat de afkondiging van die prijzen het de andere inschrijvers toelaat op 

transparante wijze reeds nuttige informatie te verkrijgen over het niveau van de ingediende 

inschrijvingen, ook al moeten die nog nagezien en desgevallend verbeterd worden. 

 

209. Dat artikel 106 K.B. nr. 1 voorziet dat de voorzitter niet alleen de prijzen afleest, doch 

ook de prijzen van de varianten, kan in conflict komen, met artikel 113 van KB nr. 1: 

“Indien het bestek varianten oplegt of toestaat, moet het voorwerp van die varianten, hun 

aard en draagwijdte nader worden omschreven.  In dit geval wordt de opdracht gegund aan 

de inschrijver die, op grond van één enkele rangschikking van basisoffertes en varianten, de 

laagste regelmatige offerte heeft ingediend. 

 

Gezien enkel per inschrijver de combinatie van basis en varianten die tot de laagste totaalprijs 

aanleiding geeft kan worden toegewezen, zou het aflezen van de hogere variatieprijzen als een 

conflict met artikel 139 K.B. nr. 1 kunnen worden gezien, vermits de hogere varianteprijzen 

niet getoetst zullen worden aan het criterium van de laagste regelmatige offerte. 

 

                                                 
257 C. DE KONINCK, Overheidsopdrachten recht in de klassieke sectoren,Algemene inleiding: gunning van 

overheidsopdrachten, boek 1, o.c., 85. 
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De Raad van State oordeelde hierover dat de ingediende basisofferte regelmatig moet zijn; 

niet alleen de variante die de laagste totaalprijs geeft.
258

 

 

210. Artikel 106 van het KB nr. 1 voorziet ook dat de eventuele prijswijzigingen worden 

voorgelezen. Bij een aanbesteding in verschillende loten bijvoorbeeld is het niet 

ongebruikelijk dat de inschrijvers kortingen vooropstellen als een bepaalde combinatie van 

verschillende loten, hen zou worden toegewezen.
259

 Die informatie is essentieel om de 

totaalprijzen te kunnen situeren op het ogenblik van de opening van de ingediende 

inschrijvingen.  

 

De vraag stelt zich of de voorzitter ook de verschillende prijsonderdelen mag aflezen die tot 

de totaalprijs geleid hebben en die getoetst zullen worden aan het enige criterium van de 

aanbesteding, namelijk de laagste regelmatige offerte. Gezien in de opbouw en de 

samenstelling van de eenheidsprijzen de know-how van de betrokken inschrijver verwerkt is, 

is dit het onderdeel dat de bescherming van artikel 139 van het KB van 8 januari 1996 geniet. 

 

211. De prijzen worden niet voorgelezen bij offerteaanvragen, volgens het verslag aan de 

Koning dat het KB van 8 januari 1996 voorafgaat: 

“Bij de offerte-aanvraag daarentegen zou de afkondiging van de prijzen erop neerkomen dat 

systematisch één enkel criterium onder meerdere criteria te bevoorrechten.  Het werd 

dientengevolge verkieselijk geacht de afkondiging van de prijzen af te schaffen voor alle 

opdrachten gegund bij offerte-aanvraag.” 

 

 

F.  De fase van het onderzoek van de regelmatigheid van de ingediende inschrijvingen. 

 

212. Na de opening van de inschrijvingen onderzoekt het bestuur de regelmatigheid van de 

inschrijvingen.260 

 

Daarbij geldt artikel 110 van het KB van 8 januari 1996: 

                                                 
258 R.v.St. pvba Heck t. Gemeente Bullange, nr. 27.550, 18 februari 1987. 
259 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ, P. FLAMME, A. DELVAUX en C. DARDENNE, o.c., 1140. 
260 Art. 106 K.B. 8 januari 1996; D. D‟HOOGHE, o.c., 379. 



 
94 

“art. 110  §1  De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium of van de 

gunningscriteria, nadat de geschiktheid van de inschrijvers of van de kandidaten die niet zijn 

uitgesloten door de aanbestedende overheid is nagegaan overeenkomstig de regels in verband 

met de kwalitatieve selectie. 

§2 Onverminderd de nietigheid van elke offerte wegens afwijking van de essentiële 

besteksbepalingen zoals deze opgesomd in artikel 89, kan de aanbestedende overheid offertes 

als onregelmatig en derhalve als onbestaande beschouwen, indien zij niet overeenstemmen 

met de bepalingen van deze titel, enig voorbehoud inhouden, of bestanddelen bevatten die niet 

met de werkelijkheid overeenstemmen. 

§3 Vooraleer de aanbestedende overheid evenwel een offerte afwijst, wegens haar blijkbaar 

abnormaal hoge of abnormaal lage eenheidsprijzen of totaalprijzen, verzoekt zij de betrokken 

inschrijver per aangetekende brief hierover de nodige verantwoordingen te verstrekken 

binnen een termijn van twaalf kalenderdagen, tenzij de uitnodiging een langere termijn 

toestaat. 

Tijdens het nazicht van blijkbaar abnormaal lage prijzen kan de aanbestedende overheid 

motiveringen in aanmerking nemen die zijn gebaseerd op objectieve factoren die steunen op 

de zuinigheid van het bouw- of productieprocédé of van de dienstverlening, of op de gekozen 

technische oplossingen, of op uitzonderlijk gunstige omstandigheden waarvan de inschrijver 

kan profiteren voor de uitvoering van de opdracht of op de originaliteit van het product, het 

ontwerp of het werk dat de inschrijver aanbiedt. 

… 

Indien ofwel na het onderzoek van deze rechtvaardigingen, ofwel bij gebrek aan 

rechtvaardigingen binnen de opgelegde termijn, blijkt dat het bedrag van de offerte 

abnormaal is, moet de aanbestedende overheid deze, in afwijking van §2, als onregelmatig 

beschouwen en bijgevolg van rechtswege nietig.” 

 

213. Bij het onderzoek van de eenheidsprijzen en totaalprijzen kunnen een aantal prijzen in 

het oog springen en kan het bestuur de mening toegedaan zijn dat die aangeduide prijzen niet 

met de werkelijkheid overeenstemmen, omdat ze kennelijk lager zijn dan de als gebruikelijk 

geachte prijzen.
261

 In dit geval moet de aanbestedende overheid bij aangetekend schrijven 

uitleg vragen aan de betrokken inschrijver. In het antwoord op die vraag, moet de inschrijver 

verduidelijken dat hij ofwel zich vergist heeft ofwel toelichten dat bijvoorbeeld de aannemer 

                                                 
261 C. DE KONINCK, Overheidsopdrachten recht in de klassieke sectoren,Algemene inleiding: gunning van 

overheidsopdrachten, boek 1, o.c.,  229. 
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een bijzonder voordelige wijze ontwaard heeft om de werken op een goedkopere wijze uit te 

voeren. In dit antwoord wordt van de betrokken inschrijver verwacht de prijsopbouw van de 

aangeduide prijzen bloot te geven en  aan te geven welke bijzondere technische oplossingen 

hij ontwikkeld heeft om de lagere prijs mogelijk te maken. Die gegevens genieten tevens de 

bescherming van artikel 139 van het KB nr. 1. 

 

Die bescherming blijft gelden, ook als het werk uiteindelijk niet gegund wordt aan de 

betrokken inschrijver. 

 

 

G.  De fase van de vaststelling van de prijzen door het opdrachtgevend bestuur 

 

214. In toepassing van artikels 111 tot 115 van het KB van 8 januari 1996 worden de 

verschillende inschrijvingen nagezien en worden ze getoetst aan de criteria die het bestek 

voorziet. Bij dit nazicht onderzoekt het bestuur de regelmatig bevonden inschrijvingen, 

verbetert ze rekenfouten en kennelijk materiële fouten.
262

 De uitvoering van het nazicht geeft 

een inkijk in de wijze waarop de betrokken inschrijver het offerte-dossier benaderd heeft. In 

die benadering zit commerciële, juridische, technische know-how verwerkt. Alle know-how 

moet als vertrouwelijk worden behandeld en wordt ook beschermd door artikel 139 van het 

KB. 

 

 

H.   De fase van de uitvoering van de opdracht – onderaannemers of leveranciers 

 

215. Een opdracht wordt niet steeds integraal uitgevoerd door de inschrijver zelf, hij zal zich 

meestal ook wenden tot leveranciers en tot onderaannemers. Die leveranciers en 

onderaannemers zijn ook betrokken bij de toegewezen opdracht.  

 

De vraag stelde zich of het opdrachtgevend bestuur gerechtigd is om de prijzen van de 

inschrijving kenbaar te maken aan de onderaannemers of leveranciers. Op die vraag werd 

negatief geantwoord
263

: 

                                                 
262 D. D‟HOOGHE, o.c., 467. 
263 Vr. en Antw. Kamer, 24 februari 1983. 
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“er zij op gewezen dat het meedelen door het bestuur aan een onderaannemer of leverancier 

van de eenheidsprijzen van de hoofdaannemer aan die de werken gegund werden, 

ontegensprekelijk een inbreuk is op de bepalingen van artikel 55 [inmiddels 139]” 

 

 

I.   De fase van de uitvoering van de opdracht – het werfverslag 

 

216. Over de prijzen die gegeven worden in de fase van de uitvoering van de opdracht, wordt 

soms communicatie gevoerd tussen het bestuur en de betrokken dienstverlener. Bij uitvoering 

van werken, gebeurt dit op meerdere wijzen; dit kan bijvoorbeeld via het dagboek van 

werken, het werfverslag, mail, fax of brief.
264

 

 

Gelet op artikel 139 van KB nr. 1 moet de communicatie in elk geval op dusdanige wijze 

worden georganiseerd dat de geheimhouding waartoe het bestuur verplicht is, gewaarborgd 

blijft.  

 

217. Wordt een opdracht uitgevoerd in nevenaannemingen, terwijl er maar één verslag wordt 

gemaakt, dan mogen in dit werfverslag geen beschermde gegevens staan, zoals prijzen en 

andere vertrouwelijke gegevens. De verschillende nevenaannemingscontracten zijn immers 

totaal onafhankelijke ondernemingen, die toevallig op dezelfde werf plaatsvinden. Zo zal een 

architect die op een werf die opgedeeld is in verschillende nevenaannemingen, (bijvoorbeeld: 

lot 1= bouwwerken;  lot 2 = elektriciteit; lot 3 = centrale verwarming) in het gezamenlijk 

werfverslag geen gegevens over prijzen mogen opnemen; dit zou immers een schending zijn 

van artikel 139 van K.B. nr. 1. 

 

Communicatie over de prijzen moet via een kanaal verlopen, waar uitsluitend de betrokken 

personen inzage in hebben. 

 

 

 

 

 

                                                 
264 C. DE KONINCK, Overheidsopdrachten recht in de klassieke sectoren,boek 2, Antwerpen, Maklu, 2002, 63. 
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J.  Bescherming van het intellectuele eigendom 

 

218. Technische voorstellen gemaakt door een architect worden geacht onder de bescherming 

van het intellectuele eigendom te vallen.
265

 Schending van het intellectuele eigendomsrecht is 

strafbaar. 

 

219. De vraag die zich hier opdringt is of technische voorstellen gemaakt door een 

dienstverlener in het kader van de uitvoering van de opdracht, dezelfde bescherming genieten. 

Verder stelt zich ook de vraag of het opdrachtgevend bestuur kan vragen aan andere 

dienstverleners om ook een offerte op te maken als een dienstverlener voor een bepaald 

probleem een creatieve oplossing heeft uitgewerkt.   

 

Minstens heeft het er de schijn van dat de gelijkheid tussen de dienstverleners
266

 geschonden 

wordt, gezien de eerste inschrijver het studiewerk heeft gedaan en de volgende inschrijvers 

zich op de resultaten van die studie kunnen baseren. 

  

220. Schendt het de gelijkheid tussen verschillende personen als eenzelfde oplossing gegeven 

door een architect beschermd is, terwijl eenzelfde oplossing gegeven door een aannemer niet 

beschermd is? De Fair-play als beginsel van behoorlijk bestuur schijnt een al te vrijpostige 

houding van het bestuur in de weg te staan. 

 

Een specifieke regelgeving over dit vraagstuk is terug te vinden onder artikel 88§3 van het 

KB van 8 januari 1996, dat voor onderhandelde prijzen stipuleert: 

“De bij toepassing van voorgaande bepalingen ingewonnen inlichtingen mogen door de 

aanbestedende overheid niet voor andere doeleinden dan deze bij deze titel bepaalde 

onderzoek worden gebruikt.”  

 

221. In het Franse Rechtssysteem voorziet artikel 309, alinea 3 van de Code des marchés dat 

“de door concurrenten voorgestelde werkwijzen en prijzen niet mogen verspreid worden 

tijdens de discussie”.
267

 

 

                                                 
265 C. DE KONINCK, Overheidsopdrachten recht in de klassieke sectoren,boek 2, o.c., 18. 
266 D. D‟HOOGHE, o.c., 15. 
267 M.A. FLAMME, P. MATHEÏ, P. FLAMME, A. DELVAUX en C. DARDENNE, o.c., 1253. 
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Onder genoemde beperkingen, genieten de voorstellen gemaakt door een aannemer 

intellectuele bescherming. 

 

 

K.  Sanctie bij schending van de geheimhouding 

 

222. In het K.B. van 8 januari 1996 zijn geen sancties terug te vinden die van toepassing 

kunnen zijn op een schending van de geheimhoudingsplicht.  

 

De Raad van State zei hierover het volgende in de zaak Seghers Engineering t. 

Intercommunale voor de ophaling en verwerking van huisvuil in de regio Brugge van 18 

januari 1996: 

“De Intercommunale en Fabricom beklagen zich echter allebei terecht over het feit dat 

verzoekster in kennis werd gesteld van documenten op een ogenblik dat deze nog confidentieel 

waren; de verantwoordelijke voor dergelijke informatie heeft dus een inbreuk gepleegd op het 

beroepsgeheim opgelegd door artikel 55  [thans art. 139] van het koninklijk besluit en kan dus 

ten gevolge van deze inbreuk zowel een strafrechtelijke als disciplinaire sanctie oplopen;  

deze inbreuk is echter niet van aard om de onregelmatigheid van de inschrijving van 

verzoekster tot gevolg te hebben.”
 268

 

 

Een en ander hangt uiteraard wel af van de concrete omstandigheden van het dossier. 

 

223. In de zaak nv Abetec t. Intercommunale voor afvalverwerking van 18 maart 2003 

oordeelde de Raad van State dat: 

“een onwettigheid in een voorbereidend stuk, de onwettigheid van de op dat stuk gesteunde 

eindbeslissing met zich meebrengt, ook al is de termijn om het bestek zelf aan te vechten reeds 

verstreken.”
 269

  

 

De feitelijke omstandigheden zullen aangeven welke naast een disciplinaire of 

strafrechterlijke sanctie de burgerlijke consequenties zijn. 

                                                 
268 R.v.St. Seghers Engineering, nr. 57.593, 18 januari 1996. 
269 R.v.St. Abetec nr. 117.155, 18 maart 2003. 



Afdeling 4: De Politie 
 

 

A. Deontologische code 

 

224. Op 30 mei 2006 trad het Koninklijk Besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van 

de deontologische code van de politiediensten in werking.270 Daardoor was voor het eerst een 

geschreven deontologie op de Belgische politiediensten van kracht. De bedoeling van de 

wetgever was om het gedrag en de mentaliteit van het gehele politiekader te harmoniseren 

door de creatie van een referentiekader waarin de rechten, plichten en verwachtingen van de 

personeelsleden van de politie vervat liggen. De code kan geen enkele vorm van sanctionering 

teweeg brengen.271 De code voorziet in een deontologische commissie die wordt opgericht 

met het doel om advies te verstrekken bij de toepassing, interpretatie en evaluatie van de 

deontologische code.272 De commissie kan dit doen uit eigen initiatief of op vraag van de 

Minister van Binnenlandse Zaken.  

 

225. Artikel 33 van Deontologische code stelt dat elk personeelslid het recht op vrije 

meningsuiting heeft ten aanzien van feiten waarvan hij kennis genomen heeft bij de 

uitoefening van zijn ambt. Hierbij dient het personeelslid wel de volgende aandachtspunten in 

acht te nemen: 

1° het belang van de dienst en de waardigheid van het ambt niet schaden; 

2° geen schade berokkenen aan de gestelde machten, overheidsinstellingen en derden; 

3° informatie verstrekken die zo volledig en zo correct mogelijk is; 

4° duidelijk maken dat het spreekt als gemandateerde dan wel in persoonlijke naam, en een 

duidelijk onderscheid te maken tussen objectieve feiten en persoonlijke meningen.
273

 

Vervolgens verwijst de deontologische code naar de algemene en specifieke wettelijke en 

reglementaire voorschriften wat betreft het beroepsgeheim en de discretieplicht die moeten 

worden nageleefd door de personeelsleden.
274

 Verder stelt het dat “het de personeelsleden 

verboden is, zelfs na het beëindigen van hun ambt, die gegevens bekend te maken die 

                                                 
270 Koninklijk Besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten 

B.S. 30 mei 2006. 
271 Art. 1 Deontologische code van de politiediensten, bijlage bij het Koninklijk Besluit van 10 mei 2006 

houdende vaststelling van de deontologische code van de politiediensten B.S. 30 mei 2006.  
272 Art. 2 Deontologische code van de politiediensten. 
273 Art. 33 Deontologische code van de politiediensten. 
274 Art. 34 Deontologische code van de politiediensten. 
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betrekking hebben op 's lands veiligheid, de bescherming van de openbare orde, de financiële 

belangen van de overheid, het voorkomen en bestraffen van strafbare feiten, het medisch 

geheim, de rechten en vrijheden van de burger, en in het bijzonder het privé-leven. Dit verbod 

geldt bovendien voor gegevens die betrekking hebben op de voorbereiding van alle 

beslissingen.”  

 

De vrijheid van meningsuiting en het spreekrecht geven het personeelslid van de politie echter 

niet de toestemming om zich in zijn contacten met de hiërarchisch meerderen op een 

onbetamelijke wijze uit te laten.
275

  

 

 

     B. Beroepsgeheim 

 

226. Bij de uitoefening van hun taak zullen politieagenten in contact komen met 

vertrouwelijke informatie, vandaar dat ze zich moeten houden aan hun beroepsgeheim. 

 

Dit beroepsgeheim strekt zich ook uit tot de medewerker die de geheimhouder bijstaat en 

bijgevolg ook met de vertrouwelijke informatie in aanraking komt.
276

 Een tolk die de 

politieagenten bijstaat in het kader van een onderzoek zal bijgevolg alle informatie geheim 

moeten houden. 

 

Het beroepsgeheim strekt zich enkel uit tot feiten die een geheim karakter hebben. Materiële 

feiten die men enkel te weten komt door de uitoefening van zijn ambt, maar die geen enkel 

geheim karakter hebben, zullen niet onder het beroepsgeheim vallen.
277

 

 

De politieagent die als getuige moet optreden in strafzaken  mag geheimen straffeloos bekend 

maken, maar is daartoe niet verplicht. Het zal hem toegelaten zijn om bijvoorbeeld de naam 

van de informant te verzwijgen indien hij dit met de informant overeengekomen is.
278

  

 

 

 

                                                 
275 R.v.St. Van Gestel, nr. 153.510, 8 november 2004. 
276 Hasselt, 22 oktober 2004, R.W. 2005-06, 34. 
277 Brussel, 20 december 1988, R.W. 1988-89, 1332. 
278 Cass. 10 januari 1978, R.W. 1977-78, 2719. 
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C. Gevoel van straffeloosheid 

 

227. Jef Gabriëls, voorzitter van de Vereniging voor de Vlaamse Steden en Gemeenten, en 

senator en burgemeester van Rotselaar Dirk Claes klaagden in februari 2009 de situatie aan 

bij Minister van Binnenlandse zaken Guido De Padt dat er binnen de politie een gevoel van 

straffeloosheid heerst.279 De tuchtprocedures zouden te omslachtig, ingewikkeld en compleet 

onwerkbaar zijn en dat besef heerst ook bij de politieagenten. In geval van lichte vergrijpen 

doet de burgemeester niet meer de moeite om een procedure te starten, er wordt enkel nog 

opgetreden tegen ernstige incidenten. Indien er toch tot een bestraffing wordt overgegaan, 

blijft dit veelal beperkt tot een schorsing met behoud van loon. Onder de agenten heerst dan 

ook het gevoel dat ze zich veel kunnen veroorloven. Om die reden stelden Gabriëls en Claes 

voor om het tuchtreglement van de politiediensten grondig aan te passen.

                                                 
279 http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=B126Q8FB&ref=rss    raadpleging d.d. 15 maart 2009. 

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=B126Q8FB&ref=rss


Afdeling 5: De notaris 
 

A. Algemeen 

 

228. De notaris bevindt zich in een unieke situatie. Hij oefent tegelijk een openbaar ambt en 

een vrij beroep uit.280 In het kader van zijn openbaar ambt zal de notaris authenticiteit kunnen 

verlenen aan akten;281 in het kader van zijn vrij beroep zal de notaris raad en begeleiding 

geven aan zijn cliënten. 

 

 

B. De discretieplicht en het beroepsgeheim van de notaris 

 

229. Op basis van art. 13 van de deontologische code die van toepassing is op het notariaat282 

wordt de notaris onderworpen aan de discretieplicht. Dit artikel stelt: 

“Zelfs in de gevallen waarin het beroepsgeheim dat gewaarborgd wordt door artikel 458 van 

het Strafwetboek niet meespeelt omdat de informatie waarover de notaris beschikt niet als 

vertrouwelijk kan beschouwd worden, is de notaris gehouden tot een discretieplicht, die hem 

verbiedt deze inlichtingen mee te delen aan derden, behoudens wanneer deze mededeling 

noodzakelijk of nuttig is voor de verrichtingen waarmee hij belast is.  

In dit opzicht houdt de notaris rekening met het feit dat de tussen twee notarissen gevoerde 

briefwisseling niet vertrouwelijk is, behoudens andersluidende overeenkomst.” 

 

De notaris is dus in ieder geval onderworpen aan een discretieplicht. Uit de bewoordingen van 

het artikel kan worden afgeleid dat de notaris onderworpen zal worden aan het beroepsgeheim 

voor zover de informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd.283 Dit notarieel beroepsgeheim 

is bijgevolg beperkt tot alle gegevens die vertrouwelijk werden meegedeeld. 

  

 

                                                 
280 P. VAN DEN EYNDE, C. HOLLANDERS DE OUDERAEN en P. BUISSERET, De vernieuwde notariswet, 

Gent, Larcier, 2003, 16.  
281 Art. 1 de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, 16 maart 1803, zoals laatst gewijzigd door de wet 

van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt en aangevuld door de wet van 

4 mei 1999 tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, §5, 76, 1°, 

78 tot 85 en 95 tot 112 (hierna: Wet op het notarisambt). 
282 Goedgekeurd bij art. 1 K.B. 21 september 2005, B.S. 3 november 2005. 
283 Cass. 1 juli 1912, Pas. 1912, I, 367. 
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C. De notaris tegenover de fiscus 

 

230. De vraag die zich stelt is in hoeverre het beroepsgeheim van de notaris kan worden 

tegenworpen aan de fiscus.  

 

De deontologische code voor het notarisambt bevat een bepaling betreffende die 

problematiek. Art. 14 van de code stelt: 

“De notaris deelt zijn boekhouding slechts geheel of gedeeltelijk mee aan de provinciale 

Kamer waarvan hij afhangt en aan de leden van de door deze laatste aangestelde commissie 

van toezicht op de boekhouding, onverminderd het recht van de fiscale administratie 

inlichtingen en documenten te bekomen betreffende één of meerdere bepaalde verrichtingen, 

en in de door de wet voorziene gevallen.” 

 

De notaris zal zich niet kunnen verstoppen achter zijn discretieplicht of de plicht tot het 

behouden van het beroepsgeheim om de disciplinaire overheden of toezichtsoverheden te 

verhinderen zijn boekhouding in te kijken.284 

 

Het Hof van Cassatie stelde hierover dat “de omvang van het beroepsgeheim wordt 

afgewogen tegenover andere waarden en tegenover de zorg voor een juiste belastingsheffing 

die het bestuur moet nastreven en die in het algemeen belang de prerogatieven verantwoordt 

die de wetgever aan de belastingambtenaren heeft toegekend en die evenredig worden geacht 

met het nagestreefde oogmerk.”285 

 

231. Indien de notaris slechts een discretieplicht heeft met betrekking tot bepaalde informatie, 

zal deze discretieplicht moeten wijken voor de bevelen van het belastingsbestuur op grond 

van de artikelen 322 en 323 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992. Die bepalingen 

raken immers de openbare orde. Informatie die enkel onder de discretieplicht vallen zijn 

bijvoorbeeld de benaming van een vennootschap, haar maatschappelijke zetel, haar H.R.-

nummer etc.286  

 

                                                 
284 A. MICHIELSENS en L. VAN PELT, Notarieel zakboekje 2008, Mechelen, Kluwer, 2007, 627. 
285 Cass. nr. F.06.0075.F, 4 januari 2008. 
286Cass. nr. F.06.0075.F, 4 januari 2008. 
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Het betreft hier gegevens die sowieso bekendgemaakt moeten worden op de griffie van de 

rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. 

Toch werd er geoordeeld dat ook op die gegevens de discretieplicht van toepassing is, 

aangezien de notaris die gegevens verkregen heeft op grond van zijn hoedanigheid van 

noodzakelijke vertrouwenspersoon.
287

 

 

 

D. Sanctionering schending discretieplicht en beroepsgeheim 

 

232. De schending van het beroepsgeheim zal worden bestraft op basis van art. 458 Sw. Die 

regel is van toepassing op alle medewerkers van een notariskantoor, dus ook op getuigen.288 

 

233. Uiteraard kan de persoon die schade heeft geleden door de fout van een notaris zich 

wenden tot de burgerlijke rechter om een schadevergoeding te bekomen. Die persoon zal zich 

ook kunnen richten tot de Kamer van Notarissen voor advies of om een poging tot minnelijke 

schikking te bekomen.289 Die Kamer kan de notaris straffen met een geldboete.  

 

234. Verder kan de Kamer van notarissen een tuchtstraf opleggen. Deze straffen vinden we 

terug in art. 96 Notariswet: 

- De terechtwijzing; 

- De blaam; 

- De tuchtrechtelijke geldboete van 125 tot 5000 euro, toekomende aan de Schatkist. 

Deze kan gecumuleerd worden met een andere tuchtstraf.  

 

Indien de Kamer oordeelt dat de feiten dermate zwaarwichtig zijn, kan zij een procedure 

instellen bij de burgerlijke rechtbank. Dit kan leiden tot een schorsing of zelfs het weglaten 

van het tableau.290 

                                                 
287 Cass. nr. F.06.0075.F, 4 januari 2008. 
288 G. VAN OOSTERWYCK, noot onder Antwerpen, 17 mei 1991, N.F.M. 1992, 146. 
289 P. VAN DEN EYNDE, C. HOLLANDERS DE OUDERAEN en P. BUISSERET, De vernieuwde notariswet, 

Gent, Larcier, 2003, 76. 
290 Art. 110 §1 Notariswet. 



Afdeling 6:  Magistraten 

 
A. Algemeen 

 

235. Slechts weinig sectoren hebben zo zwaar te lijden onder een vertrouwenscrisis bij de 

burgers als de magistratuur.
291

 Dit gebrek aan vertrouwen vindt zijn oorzaak onder meer in 

enkele actuele gebeurtenissen en de gerechtelijke achterstand. 

 

236. Door de wet van 7 juli 2002 werd het nieuw tuchtrecht voor magistraten ingevoerd.
292

 

Art. 404 van het Gerechtelijke Wetboek bepaalt dat de leden van de Rechterlijke macht een 

tuchtstraf opgelegd kan worden als ze hun ambtsplichten verzuimen of door hun gedrag 

afbreuk doen aan de waardigheid van hun ambt of indien ze de taken van hun ambt 

verwaarlozen en zodoende afbreuk doen aan de goede werking van de justitie of aan het 

vertrouwen in die instelling. Art. 405 Ger. Wb. schrijft voor welke tuchtstraffen opgelegd 

kunnen worden. 

 

De rechter is verplicht om recht te spreken volgens artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek. In 

geval van rechtsweigering zal de rechter blootgesteld worden aan een sanctionering. 

 

 

B. Discretieplicht 

 

237. Magistraten moet uiteraard discreet omspringen met de informatie die hen wordt 

bezorgd.
293

 Tevens zijn zij verplicht tot vertrouwelijkheid voor alle inlichtingen die zij 

bekomen tijdens de uitoefening van hun ambt.  Op magistraten rust ook de verplichting om 

een zo onberispelijk mogelijk privé-leven te leiden.  

 

De deontologische verplichtingen die rusten op de magistraten moeten gezien worden in het 

licht van de eis van de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de rechter. Rechters moeten 

                                                 
291 P. LEMMENS, M. STORME, Vertrouwen in het gerecht, Diegem, Kluwer, 1995, 1. 
292 Wet van 7 juli 2002 tot wijziging van Deel II, Boek II, Titel V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 

tucht en tot intrekking van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de 

Rechtelijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 14 augustus 2002.  
293 G. LONDERS “De tucht en de deontologie van de magistraat”, in S. LUST, R. JANVIER, Tucht en 

deontologie: (In)effectiviteit van het tuchtrecht ter handhaving van de waardigheid van het ambt , Brugge, Die 

Keure, 2007, 355 p. 
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niet alleen onpartijdig en onafhankelijk zijn, ze moeten er ook alle schijn van geven: "Not 

only must justice be done; it must also be seen to be done."
294

 

 

Lange tijd werd aangenomen dat magistraten niet mochten deelnemen aan publieke debatten, 

vanwege hun plicht tot discretie en terughoudendheid. De laatste jaren is hierin echter een 

evolutie op te merken en mogen ze hun mening geven over bijvoorbeeld algemene 

gerechtelijke problemen. Magistraten moeten hiervoor een toestemming vragen aan hun 

korpschef, alvorens ze mogen deelnemen aan een dergelijk debat.  

 

De discretieplicht omvat tevens het verbod om zich te beroepen op zijn functie, buiten de 

uitoefening ervan, tegenover derden. Dit moet vermijden dat derden zich onder druk gesteld 

voelen door de magistraat.
295

 

 

 

C. Beroepsgeheim 

 

238. De magistraten zijn naast de discretieplicht ook gehouden tot het beroepsgeheim.
296

 

 

239. Magistraten zijn gehouden tot het geheim van beraadslaging.
297

 De zittingen van de 

hoven en rechtbanken zijn openbaar, maar de beraadslagingen gebeuren achter gesloten 

deuren. De informatie die daar uitgewisseld wordt, en de meningen die tijdens de 

beraadslagingen uitgesproken worden, mogen dus niet prijsgegeven worden aan derden. Deze 

regel geldt niet alleen voor rechters, maar voor iedereen die deelneemt aan beraadslagingen, 

dus ook bijvoorbeeld voor de jury in een assisenzaak.  

 

Indien de geheimhoudingsplicht geschonden wordt, kan de overtreder strafrechtelijk 

gesanctioneerd worden.  

 

240. Het beroepsgeheim van de magistraat is de laatste maanden een hot item door de Fortis-

affaire, waarbij rechter Schurmans van het Hof van Beroep te Brussel haar echtgenoot Jan De 

                                                 
294 R v Sussex Justices, Ex parte McCarthy ,([1924] 1 KB 256, [1923] All ER 233). 
295 X. DE RIEMAECKER, G. LONDERS, J. BARET, J. DE CODT, K. MOENS, J. HUBIN, R. JANVIER, J. 

LAENENS, Statuut en deontologie van de magistraat, Brugge, Die Keure, 2000, 321. 
296 P. VRANCKEN, De deontologie van de griffiers, secretarissen en het personeel van griffies en 

parketsecretariaten, Brugge, Die Keure, 2001, 37. 
297 L. ARNOU, Strafrecht en strafprocesrecht,  Mechelen, Kluwer, 2006, 243. 
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Groof had ingelicht over de uitkomst van het Fortis-arrest. De Groof lichtte daarop het kabinet 

van toemalig premier Yves Leterme in. Indien wordt vastgesteld dat rechter Schurmans het 

geheim van beraad schond, dan zal zij mogelijks strafrechtelijke sancties opgelegd krijgen.  

 

241. Informatie uit nog lopende onderzoeken moet tevens geheim gehouden blijven. In de 

eerste plaats is dit voor de noodzaak van het zoeken naar de waarheid. Anderzijds uit respect 

voor het vermoeden van onschuld. 



Afdeling 7: Parlementsleden en hun kabinetten 

 

242. Een andere heel unieke situatie is die van de parlementsleden, zij treden immers op als 

vertegenwoordigers van de natie.298 De parlementsleden genieten strafrechtelijke immuniteit 

en kunnen in principe enkel op politieke wijze ter verantwoording geroepen worden.299 Als 

reactie daarop hebben de parlementaire vergaderingen elk een reglement300 opgesteld, waarin 

uiteenlopende procedures en sancties worden uitgewerkt.  

 

 

A. Spreekrecht van de parlementsleden 

 

243. In het belang van de democratie werd de regel geïmplementeerd in de Grondwet dat de 

parlementsleden niet kunnen worden vervolgd, of aan enig onderzoek kunnen worden 

onderworpen naar aanleiding van een mening of een stem uitgebracht in de uitoefening van 

zijn functie.
301

 Het parlementair debat moet immers in alle vrijheid kunnen verlopen.
302

 

Volgens ELST hebben parlementsleden niet alleen een recht om hun mening te uiten, ze 

hebben daartoe ook de plicht, tenminste op het ogenblik van de stemming.
303

 Dit maakt deel 

uit van zijn plicht om de Natie te dienen. 

 

 

B. Geheimhouding in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

 

244. Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers bepaalt art. 3, vierde lid van de wet van 3 

mei 1880 het volgende: 

“De leden van de Kamer zijn tot geheimhouding verplicht met betrekking tot informatie 

verkregen naar aanleiding van de niet-openbare commissievergaderingen. Schending van die 

                                                 
298 Art. 42 G.W. 
299 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., 691. 
300 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., 663. 
301 Art. 58 G.W., zie ook art. 120 G.W. en art. 42 BWHI; J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, o.c., 

692. 
302 M. ELST, “Deontologische grenzen aan het doen en laten van parlementsleden”, in S. LUST en P. 

LUYPAERTS, Tucht en deontologie: (in)effectiviteit van het tuchtrecht ter handhaving van de waardigheid van 

het ambt, Brugge, Die Keure, 2007, 313. 
303 M. ELST, o.c., 314. 



 
109 

geheimhouding wordt gestraft met de sanctie bepaald in het Reglement van de Kamer 

waartoe zij behoren.”
304

 

 

245. De Kamer van Volksvertegenwoordigers regelde de geheimhoudingsplicht in art. 67 van 

haar reglement. Dat stelt dat de geheimhoudingsplicht betrekking heeft op informatie 

verkregen naar aanleiding van de niet-openbare vergaderingen van de parlementaire 

onderzoekscommissies en bepaalde commissies, gespecificeerd in het artikel. 

 

Daarnaast kan de Kamer de geheimhoudingsplicht van toepassing verklaren op andere 

informatie voor zover daarvoor een juridische grondslag bestaat in een wet of een hogere 

rechtsnorm.305  

 

In lid 2 van datzelfde artikel worden de gevolgen uitgewerkt van een schending van de 

geheimhoudingsplicht: 

“Indien een lid de overeenkomstig de bepaling onder nr. 1 opgelegde geheimhoudingsplicht 

schendt: 

1° verliest hij voor de rest van de zittingsperiode het recht om lid te zijn van en de 

vergaderingen bij te wonen van ieder orgaan van de Kamer waarop de geheimhoudingsplicht 

van toepassing is, hetzij luidens een bepaling van dit Reglement, hetzij luidens een 

uitdrukkelijke beslissing van de Kamer; 

2° wordt gedurende een periode van drie maanden 20% ingehouden van zijn parlementaire 

vergoeding; 

3° en mag hij niet worden vervangen in het orgaan van de Kamer waarin hij zich aan die 

schending schuldig heeft gemaakt. Het betrokken orgaan wordt in dat geval geacht uit een lid 

minder te zijn samengesteld” 

 

De vaststelling van de overtreding van de geheimhoudingsplicht zal gebeuren door de 

voorzitter van de Kamer, nadat deze het advies heeft ingewonnen van het orgaan waarin de 

schending heeft plaatsgevonden en na het parlementslid te hebben gehoord.306 

 

                                                 
304 Wet 3 mei 1880 op het Parlementair onderzoek, gewijzigd door de wet van 30 juni 1996.  
305 Art. 67, §1, 2° Regl. Kamer van Volksvertegenwoordigers, oktober 2007. 
306 Art. 67, §3 Regl. Kamer. 
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De beslissing van de voorzitter zal op de eerstvolgende plenaire vergadering worden 

meegedeeld. Deze aankondiging geeft geen aanleiding tot debat.
307

 

 

 

C. Geheimhouding in de Senaat 

 

246. Hoewel artikel 77 van het Reglement van de Senaat de titel „Parlementair onderzoek – 

discretieplicht‟ meekreeg, is er wel degelijk een geheimhoudingsplicht op de senatoren van 

toepassing. Lid 1 van dit artikel stipuleert:  

“1. Iedere senator die, in strijd met artikel 3 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair 

onderzoek, informatie verkregen naar aanleiding van een niet-openbare vergadering van een 

parlementaire onderzoekscommissie bekendmaakt en daardoor afbreuk doet aan de eer en de 

waardigheid van de Senaat of het goede verloop van het onderzoek of de geloofwaardigheid 

ervan in gevaar brengt, kan gesanctioneerd worden overeenkomstig de hiernavolgende 

bepalingen.” 

 

Het onderzoek of er al dan niet een schending is van de geheimhoudingsplicht kan gevraagd 

worden door één derde van de leden van de onderzoekscommissie of door de voorzitter zelf. 

 

De commissie zal vervolgens de senator horen op een zitting achter gesloten deuren.308 Zij kan 

dan beslissen om de senator een waarschuwing te geven, te berispen, of voor te stellen aan de 

assemblee om hem uit te sluiten.
309

 Die beslissing moet genomen worden met een twee derde 

meerderheid. Tegen deze beslissing kan geen beroep worden ingesteld.310 

 

Indien voorgesteld wordt om de senator uit te sluiten, zal de Senaat hierover moeten stemmen. 

Er is een twee derde meerderheid vereist om een senator definitief uit te sluiten.311 Tegen deze 

beslissing is geen beroep mogelijk.312  

 

                                                 
307 Art. 67, §5 Regl. Kamer.  
308 Art. 77, §3,1 Regl. Senaat. 
309 M. VAN DER HULST, “De sanctionering van schendingen van de geheimhoudingsplicht in Kamer en 

Senaat: een razendsnelle evolutie”, C.D.P.K. 1998, 136. 
310 Art. 77, §3,4 Reglement Senaat. 
311 M. VAN DAMME, F. MEERSSCHAUT, Parlementair en gerechtelijk onderzoek in België, Deventer, 

Kluwer, 2003, 40.  
312 Art. 77, §5,6 Regl. Senaat. 
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In tegenstelling tot de Kamer zal het uitgesloten lid wel vervangen worden door een lid van 

dezelfde fractie.313 

 

 

D. Geheimhoudingsplicht in het Vlaams Parlement 

 

247. Ook voor de volksvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement wordt de 

geheimhoudingsplicht opgelegd voor informatie die zij verkregen hebben naar aanleiding van 

een besloten vergadering.314  

 

248. Het parlementslid dat schuldig bevonden wordt aan de schending van de 

geheimhoudingsplicht zal de volgende sancties opgelegd krijgen: 

- Onmiddellijk verlies van het recht om lid te zijn van een onderzoekscommissie 

voor de rest van de zittingsperiode; 

- Inhouding van 20% van de parlementaire vergoeding gedurende een periode van 

drie maanden 

Bovendien zal het uitgesloten lid vervangen worden door een volksvertegenwoordiger van 

dezelfde fractie. 

 

Terwijl er voor de Senaat één derde van de leden van de onderzoekscommissie nodig waren 

om een onderzoek aan te vragen, kan in het Vlaams Parlement elke volksvertegenwoordiger 

individueel een klacht indienen. 

 

De voorzitter zal zich moeten uitspreken over de klacht, op grond van een advies van de 

onderzoekscommissie. 

  

                                                 
313 Art. 77, §6 Regl. Senaat. 
314 Art. 85, §5 Regl. Vlaams Parlement.  



Hoofdstuk 10: Rechtsvergelijking 
 

Afdeling 1: De vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren? 
 

249. Of de Nederlandse ambtenaar ook kan genieten van de vrijheid van meningsuiting wordt 

al lange tijd betwist.315 In de Nederlandse rechtsleer wordt over die vraag reeds geruime tijd 

gediscussieerd en ook de wetgeving biedt geen zekerheid. Art. 125a, lid 1 van de 

Ambtenarenwet handelt over die kwestie, maar is niet duidelijk gedefinieerd en geeft 

daardoor aanleiding tot discussie. Het artikel stelt: 

“De ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens of van 

de uitoefening van het recht tot vereniging, tot vergadering en tot betoging, indien door de 

uitoefening van deze rechten de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering 

van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in 

redelijkheid zou zijn verzekerd.”  

 

Voorstanders van de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren lezen in dit artikel dat de 

uitingsvrijheid enkel kan worden beperkt voor zover de goede functionering van de openbare 

dienst niet zou zijn verzekerd. Dit is de zogenaamde “functioneringsnorm”. Tegenstanders 

leiden uit het artikel af dat het dienstbelang voorrang heeft op de ambtelijke uitingsvrijheid.316 

 

Op 22 april 2004 antwoordde de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties dat 

ambtenaren wel degelijk beschikken over het recht op vrijheid van meningsuiting, maar dat 

dit recht niet absoluut is.
317

 De minister benadrukte het belang van de afstand tussen de 

ambtenaar en de dienst waar het beleid wordt gevormd waarover de ambtenaar zich 

uitspreekt. Een ambtenaar die ver verwijderd is van het betreffende bedrijfsterrein, zal kunnen 

rekenen op een grotere vrijheid. Een ambtenaar die van nabij betrokken is bij de 

beleidsvorming, zal een grotere terughoudendheid aan de dag moeten leggen.
318

 Verder spelen 

                                                 
315 Voor een uitgebreide historiek van ambtenaren en hun grondrechten wordt verwezen naar E. VERHULP, 

Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren, Den Haag, NV Sdu, 1996, 195-236. 
316 P. CLITEUR, “Vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren in Nederland”, T.B.P. 2000, 2, 92.  
317 Antwoord Kamervragen over vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren,  22 april 2004, 

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2004/04/22/F015.htm   raadpleging d.d. 15 april 2009. 
318 E. FRANCKEN, Compendium van het ambtenarenrecht, Deventer, Kluwer, 1992, 141. 

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2004/04/22/F015.htm


 
113 

ook de aard van de materie en de wijze waarop de ambtenaar zijn mening uit en de kring 

waarin hij dit doet een rol.
319

 

 

 

Afdeling 2: De plicht tot geheimhouding voor ambtenaren 
 

250. De vrijheid om een mening te uiten impliceert niet dat ambtenaren het recht hebben om 

dienstgeheimen te openbaren.320 Art. 125a lid 3 van de Ambtenarenwet bepaalt immers: “De 

ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in verband met zijn functie ter 

kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt.” 

 

De plicht tot geheimhouding zal niet gelden tegenover superieuren of voor zover oversten de 

ambtenaar van zijn geheimhoudingsplicht ontheven hebben.
321

 De plicht tot geheimhouding 

werd, net als in België, opgenomen in de strafwet. Tevens wordt er in heel wat wetten een 

bijzondere geheimhoudingsplicht opgelegd voor specifieke categorieën ambtenaren.
322

 

 

Naast art. 125a lid 3 Ambtenarenwet wordt de geheimhoudingsplicht ook geregeld in art. 2:5 

van de Algemene wet Bestuursrecht (AwB). Dit artikel heeft een aanvullende functie en geldt 

enkel indien er geen andere algemene of bijzondere geheimhoudingsplicht van toepassing 

is.
323

 Art. 2:5 AwB bepaalt:  

“1. Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en 

daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of 

redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of 

wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot 

geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot 

mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.  

2. Het eerste lid is mede van toepassing op instellingen en daartoe behorende of daarvoor 

werkzame personen die door een bestuursorgaan worden betrokken bij de uitvoering van zijn 

                                                 
319 E. FRANCKEN, o.c., 142; J. M. DE MEIJ, Uitingsvrijheid, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 1996, 59; W. J. 

GEERTSEMA, R. HANSMA, J. C. MILDERS, P. VAN DER MOLEN, P. ZEVENBERGEN en R. M. J. M. 

BOS, De rechtspositie van de ambtenaar, Telderstichting, 1985, 21. 
320 Th. A. M. VAN DER HORST, Ambtenaar en grondrechten, Alphen aan den rijn, Samsom, 1967, 195.  
321 J. GEERTSEMA, R. HANSMA, J. C. MILDERS, P. VAN DER MOLEN, P. ZEVENBERGEN en R. M. J. 

M. BOS, o.c., 24.  
322 F.A.W. BANNIER, Beroepsgeheim en verschoningsrecht, Den Haag, NV Sdu,, 2008, 4. 
323 E. VERHULP, Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren, Den Haag, NV Sdu, 1996, 239. 
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taak, en op instellingen en daartoe behorende of daarvoor werkzame personen die een bij of 

krachtens de wet toegekende taak uitoefenen.” 

 

Hieruit volgt dat elke Nederlandse ambtenaar onderworpen is aan de geheimhoudingsplicht, 

terwijl de Belgische ambtenaar in beginsel slechts onderworpen is aan de discretieplicht. 

Bijzondere regelen leggen een geheimhoudingsplicht op voor bepaalde categorieën Belgische 

ambtenaren, maar daaronder vallen niet alle ambtenaren.  

 

Een ambtenaar die zijn geheimhoudingsplicht schendt, zal gesanctioneerd worden 

overeenkomstig art. 272 WvSr. 

 

 

Afdeling 3: Het strafrechtelijk beroepsgeheim 
 

251. De Nederlandse strafrechtelijke bepaling die het beroepsgeheim regelt,  wordt 

neergeschreven in artikel 272 van het Nederlands wetboek van Strafwet (WvSr). Dit artikel 

stelt: 

“1. Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde 

van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het 

te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar 

of geldboete van de vierde categorie. 

2.  Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op 

diens klacht.” 

 

Een opvallend verschil met onze Belgische strafwet is dat het Nederlandse strafrechtelijke 

plicht tot beroepsgeheim een klachtmisdrijf is. De persoon over wie geheimen werden 

prijsgegeven zal dus zelf een klacht moeten indienen met een verzoek om te vervolgen. Dit is 

ook het geval in enkele andere Europese landen, zoals Duitsland, Italië, Zwitserland en 

Griekenland.
324

 

 

                                                 
324 P. LAMBERT, o.c., 125. 
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Voor zover openbare belangen betrokken zijn bij de schending van het verplichting tot 

geheimhouding, zal een klacht uiteraard niet nodig zijn.
325

 

 

Door middel van een wettelijke bepaling kan een mededeling toch verplicht gesteld worden. 

Dit kan het geval zijn indien de Wet openbaarheid van bestuur de openbaarmaking verplicht 

maakt. Een plicht tot mededeling is ook mogelijk voor zover uit de functie een noodzaak tot 

mededeling voortvloeit.
326

  

 

 

Afdeling 4: Disciplinaire sancties 
 

252. Naast een strafrechtelijke sanctie, is het mogelijk dat de ambtenaar die zijn 

geheimhoudingsplicht schendt een disciplinaire straf wordt opgelegd. Dit is vergelijkbaar met 

ons stelsel van tuchtstraffen. 

 

Art. 80 lid 1 ARAR stelt: “De ambtenaar, die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt 

of zich overigens aan plichtverzuim schuldig maakt, kan deswege disciplinair worden 

gestraft”327 

 

De soorten straffen welke kunnen worden opgelegd, worden neergeschreven in art. 81 lid 1 

ARAR en variëren van een schriftelijke berisping tot het ontslag. 

                                                 
325 J.J.I. VERBURG, Het beroepsgeheim, Arnhem, Gouda Quint, 1985, 14. 
326 B. J. M. TEN BERGE, Besturen door de overheid, Utrecht, W. E. J. Tjeenk Willink, 1996, 267. 
327 Algemeen Rijksambtenarenreglement van 1 november 2003. 



Conclusie 

 

253. In de verhouding tussen de overheid en de burger wordt een evenwicht gezocht tussen 

meerdere beginselen. Enerzijds verwacht de burger steeds meer transparantie van de overheid 

en verwacht de burger dat dezelfde overheid hem bijstaat in de relatie met de overheid. 

 Anderzijds verwacht diezelfde burger dat de overheid de vertrouwelijke gegevens over hem 

die de overheid kent niet publiek gemaakt worden en dat deze gegevens beschermd worden 

door een geheimhoudingsplicht. 

 

254. De transparantie en het spreekrecht geven de ambtenaar de gelegenheid onoorbare 

gebeurtenissen of handelingen binnen de overheid of malversaties in de werking van de 

overheid aan de kaak te stellen, zonder evenwel persoonlijke dossiergegevens van burgers 

bekend te maken. 

De rechtsbescherming van de burger tegen de overheid is ermee gediend en het spreekrecht 

heeft een zelfreinigend effect, wat verantwoordt waarom klokkenluiders bescherming 

genieten. 

De overheid werkt met hetgeen de Angelsaksische wereld tax-payers-money noemt. Gelet op 

de vele uitdagingen waarmee de maatschappij geconfronteerd wordt, heeft de burger recht op 

een zuinige en efficiënte werking van de overheid. Transparantie, openbaarheid van bestuur 

en controle op de gevolgde werkwijzen, zijn in iedere werkomgeving noodzakelijke 

voorwaarden om efficiëntie, zuinigheid en productiviteit op niveau te houden. 

Deze bezorgdheid wordt zeker niet verminderd door de verwevenheid van politiek en 

administratie, wat in België misschien wel meer aanwezig is dan in vele andere landen, 

minstens toch als de omvang van de ministeriële kabinetten daarbij als maatstaf mogen 

dienen.  

255. De geheimhoudingsplicht is van algemeen belang en is verbonden aan de vaststelling dat 

een gelijkheid tussen burgers slechts kan verwezenlijkt worden indien gegevens of feiten die 

de overheid kent over een persoon niet publiek gemaakt worden.  
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De maatschappij moet er daarom zorg voor dragen dat een ambtenaar of hulpverlener of een 

andere vertrouwenspersoon, die kennis heeft van gegevens of feiten of geheimen over een 

persoon, dit niet als een element van macht over deze persoon kan gebruiken. Dit geldt in het 

bijzonder als het zijn fysieke of psychische toestand betreft, doch ook zijn plannen voor de 

toekomst, of misstappen door hem begaan.  

Door strafrechtelijke en tuchtrechtelijke sancties te voorzien, belet de wetgever dat de 

ambtenaar de kennis kan misbruiken in een andere context dan deze waarin de informatie 

verstrekt of bekomen is. De overheid moet er dan ook over waken dat de toegang tot deze 

gegevens enkel kan gebeuren door ambtenaren die afdoende geïnstrueerd zijn over de te 

beschermen belangen.   

256. In de laatste decennia is voortdurend verder gebouwd aan een betere verhouding tussen 

burger en bestuur en verschoof het accent van onvoorwaardelijke zwijgplicht naar 

voorwaardelijk spreekrecht. 

De situatie in België is daarbij niet uniek, doch volgt een algemene tendens die terug te 

vinden is in hetgeen gemakshalve de Westerse wereld te noemen is. 

257. Zowel het spreekrecht, de discretieplicht, als geheimhoudingsplicht, zijn weinig anders 

dan fatsoensnormen, net zoals dit het geval is met de beginselen van behoorlijk bestuur, die in 

het naoorlogs administratief recht als leidraad en toetsingsnorm voor handelingen van de 

overheid hun plaats hebben veroverd.  

Dat politici in hun communicatie gebruik maken van woorden als “goed bestuur”, “efficiënt 

handelen”,… geeft aan dat deze maatschappelijke tendens onderkend wordt.  

Normen van goed bestuursfatsoen zijn des te meer van belang in een omgeving waar de 

regelgever steeds ingewikkelder en omvangrijker en niet steeds samenhangender regels 

ontwerpt en de uitvoerende macht met zijn vele grijparmen tot in de intiemste details kan 

doordringen. 

258. De weg naar de hel is met goede voornemens en grote politieke beloften geplaveid. Bij 

de concrete uitwerking ervan kunnen andere agenda‟s tussenkomen, wat de verwezenlijking 

van democratisch gedragen ambities kan hypothekeren. Teneinde het uiteindelijke doel voor 

ogen te houden, kent de industrie in elk proces systemen van zelfcontrole. Het spreekrecht 
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van ambtenaren is te aanzien als een systeem van zelfcontrole, antilichamen die een 

ontkiemende tumor signaleren. De goede werking van het spreekrecht ondersteunt daardoor 

het vertrouwen dat de burger in de overheid kan hebben. 

Zelfcontrole is een essentieel onderdeel van elke werking van een dienst of een bedrijf. Er is 

moeilijk een draagkrachtige reden denkbaar die verantwoordt waarom dat niet zou gelden 

voor de overheid. 

259. Beperkingen op het spreekrecht van de ambtenaar moeten dan ook strikt geïnterpreteerd 

worden. Het spreekrecht is essentieel voor de goede werking en de efficiënte dienstverlening 

gegeven door de ambtenaar.  Het verder uitwerken van de beperkingen, bijvoorbeeld in 

uitgeschreven deontologische codes, zou de duidelijkheid ten goede komen en een kader 

scheppen waarin de betrokken ambtenaar zijn meldingsbehoefte kan situeren en zijn 

spreekrecht kan plaatsen.  

 

260. Dat de staat er voor bepaalde informatie politiek, of economisch of strategisch er belang 

kan bij hebben dat een staatsgeheim of een militair geheim bewaard wordt, is evident. Niet 

iedereen heeft goede bedoelingen. Ook met die menselijke zwakheden moet rekening 

gehouden worden en er moet een zo absoluut mogelijke zekerheid zijn dat dergelijke 

gevoelige informatie niet prijsgegeven wordt.  

 

 

261. Uit onderhavig onderzoek is gebleken dat het verschil tussen de begrippen 

geheimhouding, discretie en beroepsgeheim dikwijls moeilijk te maken is, en afhangt van 

concrete omstandigheden.   Ook de wetgever, de rechtsprekende macht en de rechtsleer 

gebruiken regelmatig begrippen door elkaar. 

Het is dan ook voor de rechtsonderhorige niet gemakkelijk om ten volle te weten en te 

begrijpen wat die woorden precies inhouden en waar de lijn van toegelaten handelingen en 

niet-toegelaten gedragingen ligt. 

262. Daarbij is het belangrijk dat de ambtenaar er zich van bewust is dat informatie macht 

geeft. De burger heeft recht op bescherming, niet alleen bescherming tegen fysieke 

bedreigingen, doch ook bescherming tegen het gebruiken van informatie over hem in een 

andere context dan deze waarin die informatie bekomen is. 
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263. In deze studie valt het overigens op dat er weinig precieze regels zijn voor de toerekening 

van sancties bij het schenden van de geheimhoudingsplicht.  

De grens tussen wat kan en wat niet kan, hangt veel af van de invulling die elke dienst aan de 

algemene regels wil geven.  

264. De behoefte aan rechtszekerheid, zal wellicht codes en sancties verder invullen. 
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Inventaris wetgeving 

 

 

Beroepsgeheim 

 

 Besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 ter uitvoering van artikel 55 

van het decreet van 8 december 2005 houdende wijziging van sommige bepalingen 

van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie. 

 

 Decreet van 20 december 2007 betreffende de erkenning en de verlening van toelagen 

aan de diensten "Espaces-Rencontres". 

 

 Koninklijk besluit van 13 december 2006 betreffende het personeel van het 

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. 

 

 Koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van 

de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat. 

 

 Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code 

van de politiediensten. 

 

 Provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

 Koninklijk besluit van 21 september 2005 tot goedkeuring van de deontologische code 

vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen. 

 

 Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 

 Programmawet van 24 december 2002. 

 

 Koninklijk besluit van 30 september 2002 waarbij het Vast Comité van Toezicht op de 

inlichtingendiensten, afgekort Vast Comité I, en zijn Dienst Enquêtes worden 

gemachtigd toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de 

natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken. 

 

 Koninklijk besluit van 30 september 2002 waarbij het Vast Comité van Toezicht op de 

politiediensten, afgekort Vast Comité P, en zijn Dienst Enquêtes worden gemachtigd 

toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke 

personen en het identificatienummer ervan te gebruiken. 

 

 Decreet van 20 juni 2002 tot instelling van een algemeen afgevaardigde van de Franse 

Gemeenschap voor de rechten van het kind. 

 

 Decreet 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de 

Franse Gemeenschap. 

 

 Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten. 
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 Ministerieel besluit van 23 juni 1999 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen en -

profielen voor het personeel van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van 

het Ministerie van Justitie. 

 

 Wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het 

Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming 

en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem. 

 

 Besluit 8 december 1998 van de Vlaamse regering betreffende de organisatie en de 

werking van de comités voor bijzondere jeugdzorg. 

 

 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus. 

 

 

 

Discretie en ambtsgeheim 

 

 

 Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve 

arbeidsovereenkomst van 5 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het 

vermakelijkheidsbedrijf, houdende invoering van een sectorplan voor een aanvullend 

pensioen van 20 maart 2009. 

 

 Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en 

voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs van 23 

januari 2009. 

 

 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inrichting en de uitrusting van de 

infrastructuur voor de uitvoering van medische consulten door de centra voor 

leerlingenbegeleiding van 14 november 2008. 

 

 Agentschap voor onderwijsdiensten Werkingsreglement van de kamer voor het 

gemeenschapsonderwijs van het college van beroep van 6 november 2008. 

 

 Agentschap voor Onderwijsdiensten Werkingsreglement van de kamer voor het 

gesubsidieerd officieel onderwijs van het college van beroep van 6 november 2008. 

 

 Agentschap voor Onderwijsdiensten Werkingsreglement van de kamer voor het 

gesubsidieerd vrij onderwijs van het college van beroep van 6 november 2008. 

 

 Koninklijk besluit houdende vaststelling van de deontologische code van het 

Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën van 20 december 2007. 

 

 Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van 

bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding van 13 

juli 2007. 

 

 Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de naamloze 

vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk «APETRA» van 5 juni 2007. 
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 Omzendbrief GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde 

politie, gestructureerd op twee niveaus van 4 mei 2007. 

 

 Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het Intern 

verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin van 2 maart 

2007. 

 

 Koninklijk besluit van 23 januari 2007 betreffende het personeel van het 

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. 

 

 Koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van 

de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat. 

 

 Deontologische code van de politiediensten van 10 mei 2006. 

 

 Koninklijk besluit tot goedkeuring van de deontologische code vastgesteld door de 

Nationale Kamer van notarissen van 21 september 2005. 

 

 Koninklijk besluit van 29 maart 2000 betreffende de Selectiecommissie, de wijze van 

kandidaatstelling, de voorwaarden van aanwijzing in en deze van uitoefening van de 

functie van de gedelegeerd bestuurder van het federaal Agentschap voor de Veiligheid 

van de voedselketen. 

 

 Brussels Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp 

Huishoudelijk reglement van de directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst 

voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van 9 november 1999. 

 

 Ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling en de werking van de 

Commissie van advies voor Plantenbereidingen van 6 maart 1998. 

 

 Omzendbrief POL 48 van 7 juli 1994 betreffende de inrichting van een dienst " Intern 

Toezicht " bij de korpsen van gemeentepolitie. 

 

 Omzendbrief POL 43 van 24 maart 1992 ter toelichting van de tuchtregeling van de 

agenten van de gemeentepolitie. 

 

 [Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 

en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse].  

 

 Protocol nr. 60 van 19 april 1991 van de onderhandelingen die gevoerd werden in het 

gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten op maandag 11 maart en 

woensdag 27 maart 1991, over de lijst van de algemene principes op te nemen in het 

koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene principes van het statuut. 

 

 Vlaams decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde 

personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs. 

 

 Koninklijk besluit van 5 november 1990 betreffende de inrichting en de werking van 

de verhaaldienst voor dienstplichtigen.  
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 Omzendbrief van 11 mei 1989 met betrekking tot de behandeling door de 

gemeentebesturen van de aanvragen tot het verkrijgen van het statuut van 

gewetensbezwaarde.  

 

 Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 

1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 

personeel. 

 

 

Geheimhouding 

 

 Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het 

Waalse ambtenarenapparaat van 27 maart 2009. 

 

 Verordening (EG) Nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 

2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, 

Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische 

geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de 

Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de 

communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting 

van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen. 

 

 Programmawet van 22 december 2008. 

 

 Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn van 19 december 2008. 

 

 Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het administratieve en 

bezoldigingsstatuut van het personeel van «Wallonie-Bruxelles international» van 5 

december 2008. 

 

 Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie houdende het administratief statuut en de 

bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd 

College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad 

van 5 juni 2008. 

 

 Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad 

van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van 26 mei 2008. 

 

 Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad 

van beroep voor het Gemeenschapsonderwijs van 8 mei 2008. 

 

 Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad 

van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs van 8 mei 2008. 

 

 Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad 

van beroep voor het Gemeenschapsonderwijs van 20 maart 2008. 
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 Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand van 7 maart 2008. 

 

 Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad 

van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van 8 november 2007. 

 

 Omzendbrief nr. 573 van 17 augustus 2007 met betrekking tot het deontologisch kader 

voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt. 

 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 april 2007  tot wijziging 

van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 

houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van 

de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 april 2007 tot wijziging van 

het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het 

administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het 

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 Koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van 

de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat. 

 

 Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de in artikel 148bis van de Waalse 

Huisvestingscode bedoelde ethische en deontologische code in de openbare 

huisvestingsmaatschappijen van 21 september 2006. 

 

 Wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 

september 2006. 

 

 Decreet van 7 juli 2006 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

 

 Deontologische code van de politiediensten van 10 mei 2006. 

 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 27 april 2006 ter bescherming van 

de personeelsleden van het ministerie en van sommige openbare instellingen van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 

gedrag op het werk. 

 

 Programmawet van 27 december 2004. 

 

 Koninklijk besluit van 5 juli 2004 houdende oprichting van een Raad voor de 

Intellectuele Eigendom. 

 

 Verordening 723/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot wijziging van het Statuut 

van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van 

toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen. 

 

 Besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse 

Ambtenarencode.  
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 Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 ter uitvoering van het decreet 

van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van 

uitzonderlijk belang. 

 

 Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers van België van 2 oktober 

2003. 

 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 tot eerste 

wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 

houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van 

het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende 

het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de 

instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het 

administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het 

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 tot 

wijziging van verscheidene wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de 

ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie.  

 

 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus. 

 

 Decreet 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst. 

 

 Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen 

met toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 

sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 

pensioenstelsels. 

 

 Decreet van 11 juli 1996 betreffende de openbaarheid van bestuur (Franse 

Gemeenschapscommissie). 

 

 Omzendbrief van 7 augustus 1995 betreffende het koninklijk besluit van 9 maart 1995 

ter bescherming van de personeelsleden tegen ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 

 Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers. – Directieraad 26 juni 1995. 

 

 Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 

houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de 

Franse Gemeenschapscommissie.  

 

 Ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
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 Wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen. 

 

 Omzendbrief nr 404 van 8 december 1994 - Uitvoering Handvest van de gebruiker van 

de Openbare Diensten (Belgisch Staatsblad van 22 januari 1993). - Spreekrecht van 

ambtenaren. 

 

 Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

 

 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte 

van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

 [Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het 

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse]. 

 

 Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn.  

 

 Koninklijk besluit van 5 maart 1969 betreffende de Dienst voor Begrotingsenquêtes. 

 

 Koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-

validen.  

 

 Wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt. 

 

 

 

Spreekrecht 

 

 Omzendbrief nr. 573 van 17 augustus 2007 met betrekking tot het deontologisch kader 

voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt. 

 

 Koninklijk besluit van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de deontologische code 

van de politiediensten. 

 

 Provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

 Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 

 Besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse 

Ambtenarencode. 

 

 Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten. 

 

 Koninklijk besluit van 22 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 

2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. 

 

 Koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van 

het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn 
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op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van 

de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse 

Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan 

afhangen. 

 

 

Zwijgplicht 

 

 Decreet van 20 juni 2002 tot oprichting van de dienst van de ombudsman van de 

Franse Gemeenschap. 

 

 Decreet van 14 januari 1999 tot opheffing en vervanging van het decreet van 16 

december 1994 tot vaststelling van de onderzoeksprocedure. 

 

 Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 

houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de 

Franse Gemeenschapscommissie.  

 

 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 

Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juni 1994 betreffende de 

gewestelijke economische en handelsattachés en de modaliteiten op het vlak van de 

handelspromotie. 

 

 Omzendbrief POL 43 van 24 maart 1992 ter toelichting van de tuchtregeling van de 

agenten van de gemeentepolitie. 

 

 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. 

 

 

 

 

 


