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Geen masterproef gaat voorbij zonder een dankwoord. 

 

In de eerste plaats had ik mijn promotor, Professor  Vermeulen willen bedanken voor de 

ondersteuning en de beschikbaarheid gedurende deze twee jaar. Uw raad en opbouwende kritiek 
hebben mij doorheen dit proces enorm op weg geholpen.  

Ook een dankwoord naar mijn ouders voor de steun en de bereidwilligheid om  financieel te 
investeren in een tweede opleiding. 

Graag had ik ook mijn dankbaarheid getoond naar mijn vrienden die mij hebben bijgestaan doorheen 

deze opleiding. In het bijzonder mijn studiegenoten die mij bleven steunen en aanmoedigen op de 
cruciale momenten toen de slaagkansen eerder gering dan waarschijnlijk leken.  

Als laatste ook mijn dank aan mijn vriendin Sandra wiens steun en zorgen onontbeerlijk waren voor 
een goed resultaat. 

 



 

 

 

 

 

 

“Het begrip dat aan de hele wetgeving ten grondslag ligt is privacy en persoonlijke levenssfeer. Het is 

niemand ter wereld bij mijn weten ooit gelukt om daar een fatsoenlijke hanteerbare definitie van te 

geven. Dus dat betekent dat aan de wet ook op dat punt wat gebreken moeten kleven.”1 

                                                             
1 F. DE GRAAF in: V.A. DE POUS (red.), De Wet Persoonsregistratie: heden en toekomst, Den Haag, 1990, 38. 
Zoals geciteerd door P.F.P. NABBEN en H.J.L.M. VAN DE LUYTGAARDEN, De ultieme vrijheid. Een 
rechtstheoretische analyse van het recht op privacy. Utrecht, Kluwer, 1996, 66. 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Inleiding 
 

1. In  onze  moderne  maatschappij  worden  meer  en  meer  gegevens  gedigitaliseerd  en 

gecatalogeerd  in  databanken.  Zo  ook  met  medische  gegevens  en  gegevens  betreffende  een 

begeleiding in het kader van de hulpverlening. Dit brengt grote gevaren met zich mee. Enerzijds zijn 

deze  gegevens  door  meerdere  personen  opvraagbaar  waardoor  de  confidentialiteit  tussen 

hulpverlener/arts  en  cliënt/patiënt  teloor  kan  gaan.  Anderzijds  zijn  deze  gevoelige  gegevens  zeer 

gegeerd bij onder andere verzekeringsmaatschappijen die op die manier voordeel trachten te halen 

uit een bepaalde situatie. Onder andere om deze reden is discretie omtrent de gegevens ten zeerste 

aangewezen.  Toch  is  het  ook  belangrijk  dat  bij  een  efficiënte  hulpverlening  ruimte  wordt  gelaten 

voor  overleg  tussen  verschillende  beroepsgroepen  en  instellingen  over  een  bepaalde  case.  De 

toenemende  complexiteit  van  problemen,  de  doorgedreven  fragmentisering  van  het  hulp‐  en 

dienstverleningsaanbod en de gebrekkige afstemming van de geboden hulp zorgen voor een steeds 

groter wordende nood aan overleg met het oog op het aanbieden van kwaliteitsvolle hulpverlening.2 

2. Vanuit diverse hoeken in de welzijnssector is er een groeiende belangstelling waar te nemen 

voor  de  problematiek  van  het  beroepsgeheim  en  de  omgang  met  vertrouwelijke  informatie.  De 

welzijns‐  en  gezondheidsvoorzieningen  staan  voor  de  opdracht  om  de  verschillende  bepalingen 

(wetten, decreten, deontologische codes, …) om te zetten en te concretiseren naar hun doelgroep. 

Dit  alles  zet  hen  ertoe  aan  om  na  te  denken  over  hoe  zij  tot  nog  toe  omsprongen  met  het 

beroepsgeheim en informatie‐uitwisseling en hoe zij dat in de toekomst willen doen. Dit proces heeft 

geleid tot een verhoogde bewustwording op de werkvloer. Deze bewustwording doet op haar beurt 

de  behoefte  ontstaan  naar  kennis  van  en  inzicht  in  het  algemeen  juridisch  kader  inzake  het 

beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en hun toepassing daarvan op de 

verschillende sectoren.3 

3. Meer en meer dan vroeger is er een vereiste dat alle gegevens die in een begeleiding (in de 

meest ruime zin) aan bod komen, dienen te worden geregistreerd. Alle informatie wordt zorgvuldig 

bijgehouden in een dossier, wat maakt dat de bescherming via de figuur van het beroepsgeheim lang 

niet  meer  voldoende  is  om  een  effectieve  privacybescherming  van  een  patiënt  of  cliënt  te 

garanderen.  De  Privacywet  heeft  op  dit  vlak  trachten  tegemoet  te  komen  om  een  effectieve 

bescherming te realiseren maar toch kan gesteld worden dat ook deze wet niet altijd soelaas biedt.  
                                                             
2 “Het gedeeld beroepsgeheim in de praktijk van de integrale jeugdhulpverlening.” Verslagboek studie‐ en werkdag, 1 
maart 2007, provinciaal administratief centrum in Gent. (methodiek van cliëntoverleg met bijhorend deontologisch kader) 
blz 5 (25) 
3 I. VAN DER STRAETE en J. PUT, Beroepsgeheim en hulpverlening, Brugge, Die Keure, 2005, 3. 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De ontwikkelingen  in de  ICT‐sector maken dat meer en meer gegevens gedigitaliseerd worden wat 

beveiligingsproblemen met zich meebrengt. Deze nieuwe evolutie waarbij organisaties genoodzaakt 

worden elektronische dossiers aan te maken, de opkomst van het nieuwe eHealth‐netwerk waarbij 

alle gezondheidsinformatie langs elektronische weg zal verlopen en het dagelijkse veelvuldig gebruik 

van  het  internet  zorgen  ervoor  dat  ook  nieuwe  juridische  regelgeving  nodig  is,  aanvullend  op  de 

bestaande  bescherming  van  het  beroepsgeheim  en  de  Privacywet.  Een  goede  en  adequate 

beveiliging  van  deze  elektronische  gegevens  is  onontbeerlijk  in  een  tijdperk waar  digitale  virussen 

hun  opwachting  maken  en  waar  gezondheidsgegevens  een  gegeerd  goed  zijn  geworden  bij 

verschillende gegadigden.  

4. Vanuit  mijn  eigen  ervaringen  als  maatschappelijk  werker  en  uit  contact  met 

collega’s/vrienden  is  gebleken  dat  voor  velen  in  het  werkveld  de  regels  omtrent  privacy  erg 

onduidelijk en soms zelfs niet gekend zijn. Ook zijn de talrijke uitzonderingen die doorheen de jaren 

door de rechtspraak zijn ontstaan voor velen onbekend terrein. In de medische sector stelt zich een 

gelijkaardig probleem. Doorheen deze masterproef wil ik dan ook dieper ingaan op welke manier de 

geheimhouding  in  de  meest  ruime  zin  kan  worden  verzekerd  en  men  toch  tot  een  effectieve  en 

degelijke hulpverlening kan komen zowel  in de medische als de sociale  sector waar overleg  tussen 

verschillende categorieën hulpverleners toch mogelijk moet kunnen blijven. 

5. In  hoofdstuk  1  wil  ik  vooral  ingaan  op  de  twee  sectoren  en  hun  specifieke  problemen, 

evoluties  en  sommige  bijzondere  decretale  regelgevingen.  Ik  acht  het  ook  nodig  hier  beknopt  de 

verschillende  instanties  en  organen  die  van  belang  zijn  doorheen  deze  masterproef  te  belichten 

betreffende hun werking en doelstelling. 

Hoofdstuk  2  zal  vooral  handelen  over  het  begrip  privacy.  Wat  is  nu  privacy?  Hoe  wordt  het 

omschreven? Hoe wordt het  gewaarborgd? Ook wordt bestudeerd hoe men gegevens omtrent de 

privacy  kan  gaan  verwerken  en  welke  regels  daarbij  in  acht  dienen  genomen  te  worden.  Zijn  er 

regimes voor bepaalde soorten gegevens en welke zijn van toepassing? Wat zegt de privacywet? Ook 

wordt  in dit hoofdstuk een significant deel van deze masterproef besteed aan het nieuwe concept 

eHealth.  Dit  is  gloednieuwe  materie  die  volop  in  zijn  kinderschoenen  staat.  Alhoewel  het  nog 

koffiedik kijken is hoe deze digitale trend van gezondheidsgegevens in de toekomst zal evolueren en 

of het de gemaakte verwachtingen kan overstijgen, vind ik het toch belangrijk deze evolutie en haar 

toekomstperspectieven te belichten. 

Het beroepsgeheim en de verschillende uitzonderingen worden onder de loep genomen in hoofdstuk 

3.  Wat is nu juist het toepassingsgebied van de wettelijke bepaling? Zijn er uitzonderingen mogelijk 

en  zo  ja,  kunnen  deze  zomaar  naar  elke  beroepsgroep  of  sector  worden  doorgetrokken?  Is  er 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evolutie in de rechtspraak? Ook worden soms per deelonderwerp bepaalde specifieke toepassingen 

belicht en problemen besproken die zich voordoen in bepaalde sectoren. 

6. Ik  heb met  deze masterproef  niet  de  pretentie  willen  hebben  om  iets  exclusiefs  te  willen 

neerzetten  en/of  nieuwe  theorieën  te  ontwikkelen.  Alles  is  reeds  gefragmenteerd  besproken  of 

ontleed  in andere bijdragen. Mijn opzet was veeleerder een bundeling  te geven van de heersende 

regelgeving tot vandaag en een aanzet te geven tot evoluties  in de toekomst.  Ik hoop hiermee het 

meeste aangaande dit onderwerp te hebben besproken en hopelijk kan deze masterproef gebruikt 

worden in de toekomst als leidraad voor vrienden of familieleden, werkzaam in de hulpverlening of 

de gezondheidszorg. 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Hoofdstuk 1 : Inleidende perspectieven in de hulpverlening 
en de gezondheidszorg 

Afdeling 1: Hulpverlening 

§1. Evoluties binnen de gezondheidszorg 

1.1. Zorg op maat  

7. De laatste jaren is er in de hulpverlening een tendens naar zorg op maat van de cliënt. Waar 

vroeger de professionele hulpverlener gespecialiseerd was op 1 gebied, dient hij zich nu ‘all round’ te 

gaan  gedragen.  Dit  vereist  een  grotere  specialiteit  en  soepelheid  die  tegelijk  de  professionele 

identiteit  van de  social  caseworker  kan uithollen. Deze  flexibiliteit  ligt hierin dat  iedere  individuele 

cliënt in zijn uniciteit centraal staat en dat de social caseworker zich op basis van het tempo van de 

cliënt  toespitst op die  taken waaraan de cliënt op dat moment het meest nood of behoefte heeft, 

m.a.w. het aanbieden van een ‘zorg op maat’.4  

Hoewel het criterium van zorg op maat betrekking heeft op alle aspecten van de behandeling, betreft 

het met name de  inhoudelijke kwaliteit van de behandeling. Optimale afstemming vereist namelijk 

een  grondige  kennis  van  de  problematiek, mogelijkheden  en  perspectieven  van  de  te  behandelen 

personen  enerzijds  en  van  de  behandelingsmogelijkheden,  de  werkbaarheid  en  het  uiteindelijke 

effect van interventies anderzijds. Deze kennis kan alleen worden verkregen door een voortdurende 

uitwisseling  van  informatie  tussen  het  behandelingsteam  en  de  cliënten  en  tussen  de  diverse 

disciplines waaruit het hulpverleningsteam bestaat.5 

1.2. Professionalisering en multidisciplinariteit 

8. De instellingen waarbinnen hulpverleners optreden zijn veel meer met vroeger als het ware 

‘bedrijven’  geworden.  De  toenemende  regelgeving  die  op  hen  toepasbaar  is,  de  economische 

werkelijkheid  waar  ze  moeten  mee  rekening  houden  en  de  rendabiliteit  maakt  dat  ook  op 

hulpverleningsorganisaties meer en meer druk komt te staan tot presteren wat nefast kan zijn voor 

de hulpverlening wat toch hun primaire taak zou moeten zijn. 

                                                             
4 H. VLAEMINCK, W. MALFLIET en S.  SAELENS, Social  casework  in de 21e eeuw: een praktisch handboek voor 
kwaliteitsvol hulpverlenen van maatschappelijk werkers., Mechelen, Kluwer, 2002, 162.      
5 M. SPROET, e.a., Goed gezin(d): klinische gezinsbehandeling in verslavingszorg en ggz., Leuven, Garant, 2003, 
35. 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9. Kenmerkend  voor  professionals  is  dat  ze  voortduren  bezig  zijn  met  beroepsvormende 

activiteiten: zij ontwikkelen hun kennis en leren nieuwe methodieken. Tegelijkertijd bekommeren ze 

zich om de positie van hun beroepsgroep, en niet zelden leggen zij eisen op tafel op grond van hun 

deskundigheden of eisen zij een uitzonderingspositie op binnen de organisatie. Dit proces wordt  in 

de  literatuur  met  het  begrip  professionalisering  aangeduid.  Professionalisering  leidt  enerzijds  tot 

uitdieping en verbetering van het vak en dus de zorg. Anderzijds staat professionalisering voor een 

organisatorisch  en  politiek  proces  waarin  groepen  van  professionals  deskundigheden  opeisen, 

daarover volledige zeggenschap willen en aandringen op wettelijke bescherming van hun vak.6  

Professionals hebben per definitie een gespannen verhouding met de instellingen waarin ze werken. 

Dat heeft te maken met hun overtuiging dat de  instellingen er alleen zijn om hun werk mogelijk te 

maken.  De  instellingen  moeten  echter  ook  allerlei  organisatorische  randvoorwaarden  scheppen, 

waardoor  ze  hulpverleners  dwingen  te  werken  binnen  kaders  en  regels.  De  natuurlijke  spanning 

tussen  instelling  en  professional  lijkt  de  laatste  jaren  verstoord  geraakt.  De  effecten  van  de  grote 

overhead  worden  door  de  professionals  sterk  gevoeld:  steeds  meer  moet  in  steeds  minder  tijd 

worden gedaan.  Instellingen hebben bovendien veel meer  controlerende  taken gekregen, ook met 

betrekking tot het primaire proces.7 Hierdoor worden meer en meer regelgeving van toepassing op 

instellingen waardoor ze ook hieraan aandacht dienen te besteden. Privacybescherming dringt zich 

dan ook wettelijk op aan de instellingen en deze dienen dit te implementeren in hun werking. 

10. De  doorgedreven  professionalisering  die  zich  de  laatste  decennia  in  de  welzijnszorg  heeft 

doorgezet,  werkt  wellicht  de  unidisciplinaire  samenwerking  in  de  hand.  Naarmate  er  meer 

gespecialiseerde  beroepskrachten  actief  zijn  in  de  sector,  doet  zich  voor  de  hulpverlener meer  de 

mogelijkheid  voor  om  de  eigen  hulpverleningsvisie  te  toetsen  aan  die  van  collega‐vakgenoten  die 

dezelfde  kennis  en  technieken  hanteren.  Omwille  van  hun  verregaande  complexiteit  vragen  de 

welzijnsproblemen  van  vandaag  om  een  gediversifieerde  aanpak  en  wordt  de  inbreng  vanuit 

verschillende disciplines wenselijk geacht. Een  juiste diagnostiek en een doeltreffende behandeling 

eisen dat  rekening wordt  gehouden met de mens  in  zijn  geheel  en bestrijkt  zowel de  lichamelijke, 

psychische  en  sociale  aspecten  van  het  mens‐zijn.8  Deze  holistische  benadering  zal  zoals  later  zal 

blijken een enorme impact hebben op de privacy van de cliënt.  

 

 
                                                             
6 G. HUTSCHEMAEKERS, Onder professionals in de gelijke gezondheidszorg., Boom, 2001, 11.      
7 G. HUTSCHEMAEKERS, Onder professionals in de gelijke gezondheidszorg., Boom, 2001, 11.      
8  I. VANDERSTRAETE,  ‘Beroepsgeheim in een evoluerende hulpverleningscontext.’,  in: Sociale bescherming op 
nieuwe paden: Liber Amicorum Béatrice Van Buggenhout., 2003, Leuven, University Press, 165. 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1.3. Emancipatie van de cliënt  

11. Sedert  de  jaren  zestig  van  de  twintigste  eeuw  zijn  cliënten  van  hulpverleningsinstellingen 

geëmancipeerd. De professional heeft aan autoriteit  ingeboet en dient  zich meer democratisch  tot 

cliënten te verhouden. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de medezeggenschap van cliënten in 

probleemanalyse  e.d.  Cliënten  kunnen net  zoveel  of meer  kennis  verzamelen  (bijvoorbeeld op het 

internet).  Het  inboeten  van  autoriteit  van  de  professional    spreekt  ook  uit  wie  bepaalt  wat  goed 

leven  is, welke  veranderingen gewenst of nodig  zijn. Dit wordt ook  soms benoemd onder de  term 

vraaggestuurd  werken.  Zowel  in  de  betrekkingen  tussen  cliënten  en  hulpverleners,  als  in  de 

betrekkingen  tussen  hulpverleners  onderling  is  het  machtsverschil  kleiner  geworden.  Er  is  meer 

ruimte  voor  inspraak  en  overleg  gekomen,  te  benutten  door  iemand  zelf  of  door  zijn 

vertegenwoordiger. Naast de verschuiving van de normen die de rolverhoudingen heeft bepaald,  is 

de toegankelijkheid van informatie zeer wezenlijk: de maatschappelijk werker kan net zoveel kennis 

vergaren als de psycholoog en de cliënt net zoveel als de beide samen.9 

12. Cliënten komen ook meer en meer op voor hun belangen. Ze zijn zich meer en meer bewust 

van hun  rechten en vinden steeds  sneller hun weg naar de voorziene  instanties  indien ze klachten 

hebben. Ook maakt dat cliënten heden ten dage meer en meer gericht zijn op de bescherming van 

hun  persoonlijke  levenssfeer.  Privacygegevens  zijn  in  sommige  sectoren  als  het ware  een  gegeerd 

goed  en  daarom  zal  de  cliënt  ook  alles  doen  om  zijn  privacy  te  beschermen.  Dit  maakt  dat  ze 

gevoeliger zijn voor overdracht van informatie betreffende hun persoon en ook sneller beroep zullen 

doen op hun wettelijk toegekende rechten. 

1.4. Verdwijnen van het ‘colloque singulier’ 

13. Deze  tendens  geldt  als  het  ware  als  een  overkoepelende  evolutie.  Met  colloque  singulier 

wordt de relatie tussen de hulpverlener en de cliënt aangeduid. Hierboven werd reeds omschreven 

dat  multidisciplinariteit  aan  een  opmars  bezig  is  maar  ook  tussen  welzijnsorganisaties  ontstaan 

nieuwe  samenwerkingsverbanden.  Hierdoor  ontstaat  het  logische  gevolg  dat  meer  en  meer 

cliëntinformatie beschikbaar is voor een grotere groep (verschillende) welzijnswerkers. 

Samenwerking en overleg nopen onvermijdelijk tot uitwisseling van confidentiële informatie over de 

te behandelen problematiek. Vanuit juridisch oogpunt doet dit vragen rijzen over het beroepsgeheim 

                                                             
9 F. BRINKMAN, Denken over je vak: deugden als handreiking voor sociaal werkers., Utrecht, Bohn Stafleu van 
Loghum, 2005, 28‐31. 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van  de  welzijnswerker  en  bijgevolg  de  privacybescherming  van  de  cliënt10.  Later  in  deze  bijdrage 

wordt uitvoerig ingegaan op deze problematiek.11 

1.5. Contextueel werken 

14. Wanneer  men  werkt  met  cliënten  is  het  volgens  sommige  theorieën  belangrijk  om  het 

volledige  cliëntsysteem  te  betrekken  in  de  begeleiding.  Het  contextueel  denken  is  een  van  deze 

theorieën.  Hierbij  dient  niet  alleen  de  cliënt  maar  ook  de  personen  rondom  hem  te  worden 

betrokken. Deze manier van werken wordt vaak toegepast wanneer men werkt in settings die gericht 

zijn  op  gezinsrelaties.  Als  men  met  kinderen  werkt,  zal  men  bijvoorbeeld  ook  de  ouders  moeten 

horen en samen met hen naar oplossingen zoeken. Deze manier van werken dient niet noodzakelijk 

beperkt te worden tot het kerngezin alleen.  

15. Het  is  dus  logisch  dat  bij  dergelijke manier  van werken,  verschillende  personen  informatie 

geven aan de hulpverlener die zorgvuldig moet wikken en wegen wat nodig is binnen de begeleiding 

en wat niet. Welke gegevens worden prijsgegeven, welke niet en wat is de afspraak met de cliënten 

daar rond. Deze hulpverleningsbenadering heeft dus in de praktijk tot nieuwe problemen geleid met 

betrekking  tot  de  privacybescherming  daar  men  te  maken  heeft  met  een  groep  cliënten  en  niet 

zozeer met een individuele cliënt.  

1.6. Zorgcoördinatie en integrale hulpverlening 

16. Reeds geruime tijd leeft de gedachte dat welzijnsproblemen een integrale aanpak behoeven. 

Makkelijker  gezegd,  er moet  gewerkt worden over  de  grenzen  van  de  verschillende  voorzieningen 

heen. De concepten zijn gericht op continuïteit en samenhang van de zorg zowel in ruimte als in tijd. 

Welzijnszorg wordt  er  aangeboden  in  kleine,  afgelijnde  pakketjes  (‘zorgmodules’),  op maat  van  de 

individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Uiteindelijk resulteert dit in het uittekenen en 

opzetten  van  een  zorgprogramma  waar  de  inbreng  van  alle  afzonderlijk  ingeschakelde 

hulpaanbieders wordt  verenigd  in  een  logisch  en  samenhangend  geheel.12 Dit  hangt  uiteraard ook 

nauw samen met het eerder besproken principe van ‘zorg op maat’. 

                                                             
10 I. VANDERSTRAETE, ‘Beroepsgeheim in een evoluerende hulpverleningscontext.’, in: Sociale bescherming op 
nieuwe paden: Liber Amicorum Béatrice Van Buggenhout., 2003, Leuven, University Press, 160. 
11 Infra nr. 322 e.v. blz 110 
12 I. VANDERSTRAETE, ‘Beroepsgeheim in een evoluerende hulpverleningscontext.’, in: Sociale bescherming op 
nieuwe paden: Liber Amicorum Béatrice Van Buggenhout., 2003, Leuven, University Press, 167. 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17. Vandaag  de  dag  is  deze  manier  van  werken  vertegenwoordigd  in  bijna  alle  sectoren.  Het 

schoolvoorbeeld van zorgcoördinatie  is te vinden binnen de integrale  jeugdhulpverlening13 waar dit 

zelfs decretaal14 werd verankerd. 

Dergelijke  initiatieven  en  samenwerkingsverbanden  hebben  ongetwijfeld  hun  impact  op  het 

beroepsgeheim aangezien dit een stijging van het  informatieverkeer met zich zal meebrengen. Het 

opstellen  van  een  zorgtraject  zal  zowel  professionele  als  niet‐professionele  hulpverleners  in  het 

proces  betrekken.  Deze  moeten  allen  informatie  krijgen  over  de  cliënt  maar  toch  moet  er  over 

gewaakt worden welke  info aan wie wordt prijsgegeven. Niet  iedereen heeft  zomaar  recht  tot alle 

informatie met betrekking tot de persoon van de cliënt. Uiteraard zal hierbij het beroepsgeheim  in 

het gedrang kunnen komen.  

§2. Aangewezen beroepen in andere regelgevingen met bijzondere geheimhoudingsplicht 

18. In deze bijdrage acht  ik het opportuun om naast het algemeen strafrechtelijk verbod op de 

schending  van  de  geheimhoudingsplicht  voor  hulpverleners  (artikel  458  Sw.)  ook  kort  de 

verschillende  decretale  wetgeving  te  belichten  waarin  een  specifieke  geheimhoudingsplicht  per 

sector wordt opgelegd. Deze bestaan naast het algemeen strafrechtelijk verbod en doen dit verbod 

niet teniet. Meestal zal het om een sectorspecifieke invulling of een herhaling gaan van het algemeen 

strafrechtelijk verbod op de geheimhoudingsplicht. 

2.1.   Jeugdbeschermingswet 

19. Elke persoon die,  in welke hoedanigheid ook, zijn medewerking verleent aan de toepassing 

van deze wet, staat daardoor in voor de geheimhouding van de feiten die hem in de uitoefening van 

zijn  opdracht  worden  toevertrouwd  en  die  hiermede  verband  houden.  Artikel  458  van  het 

Strafwetboek is op hen van toepassing.15 Al de bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek, 

hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn hierop toepasselijk.16 

 

                                                             
13 Voor meer informatie over integrale jeugdhulp: D. BROOS en K. CLAES, “Op weg naar integrale jeugdhulp.”, 
in: D. LEFBVRE , Jaarboek tendensen in de social‐proficsector 2003‐2004: verleg uw grenzen., 2003, Mechelen, 
Kluwer, 177‐190. 
14  Artikel  54‐58  Besluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  8  december  1998  betreffende  de  organisatie  en  de 
werking van de comités voor bijzondere jeugdzorg, B.S. 27 maart 1999. 
15 Artikel 77 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die 
een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, B.S. 
15 april 1965. 
16 Artikel 89 Jeugdbeschermingswet 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2.2.   Decreet Bijzondere Jeugdbijstand 

20. Het decreet17 heeft een bijzondere bepaling gewijd aan het de geheimhoudingsplicht. Artikel 

7 stelt uitdrukkelijk dat elke persoon die, in welke hoedanigheid ook, zijn medewerking verleent aan 

de toepassing van dit decreet er voor moet zorgen dat de geheimhouding van de feiten die hem in de 

uitoefening  van  zijn  opdracht  worden  toevertrouwd  en  die  hiermee  verband  houden  wordt 

gerespecteerd.  Opvallend  is  dat  dit  artikel  ook  de  strafrechtelijke  sancties  van  artikel  458  Sw. 

opnieuw  formuleert.  Elke  overtreding  wordt  namelijk  gestraft  met  een  gevangenisstraf  van  acht 

dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro. 

2.3.  Decreet Algemeen Welzijnswerk 

21. Het  Decreet  Algemeen  Welzijnswerk  aanvaardt  als  werkingsprincipe  dat  het  algemeen 

welzijnswerk  voor  iedereen,  zonder  enige  discriminatie,  toegankelijk  moet  zijn.  Eenieder  die  met 

toepassing  van  dit  decreet  in  contact  komt  met  hulpvragers  dient  hun  ideologische,  filosofische 

overtuiging  te  eerbiedigen  en  is  tot  geheimhouding  verplicht,  overeenkomstig  artikel  458  van  het 

Strafwetboek.18 

2.4.   Decreet Centra Leerlingenbegeleiding 

22. Ook het Decreet Centra Leerlingenbegeleiding legt een beroepsgeheim aan de medewerkers 

van  een multidisciplinair  team  op.19  Hier  zal  dan  ook  de  leer  van  het  gedeeld  beroepsgeheim  zijn 

ingang vinden. Hierop wordt echter later uitvoerig ingegaan.20  

Het  Decreet  legt  ook  extra  waarborgen  op  ter  bescherming  van  het  cliëntendossier.  De  regering 

bepaalt de regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het leerlingendossier, 

evenals  de procedure  voor de  raadpleging  en  voor de overdracht  van dit  dossier.  Ze houdt hierbij 

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

de persoonlijke levenssfeer.21 

                                                             
17 Decreet inzake de bijzondere jeugdbijstand van 7 maart 2008, B.S. 15 april 2008. 
18 Artikel 9 Decreet van 19 december 1997 betreffende het Algemeen welzijnswerk, B.S. 17 februari 1998. 
19  Artikel  11  Decreet  van  1  december  1998  betreffende  de  Centra  voor  Leerlingenbegeleiding,  B.S.  10  april 
1999.: “Gezien de multidisciplinaire werking van het centrum, behoort het tot de verantwoordelijkheid van ieder 
personeelslid om de andere disciplines bij de werking te betrekken. Zonder deze multidisciplinaire werking in het 
gedrang te brengen moeten alle personeelsleden het beroepsgeheim respecteren.” 
20 Infra nr. 323 blz 111 
21 Artikel 10 CLB‐Decreet 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23. Belangrijk  te  vermelden  is  dat  het  centrum  recht  heeft  op  alle  informatie  die  over  de 

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

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

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

de persoonlijke levenssfeer.22 

2.5.   Decreet Geestelijke Gezondheidszorg 

24. De geestelijke gezondheidszorg heeft als opdracht de verantwoorde zorg aan te bieden met 

het  oog  op  het  herstel  van  het  psychisch  evenwicht  of  het  draaglijk  maken  van  psychische 

stoornissen voor patiënten en hun leefomgeving, zodat hierdoor patiënten competenties verwerven 

of  ontwikkelen  die  de  basis  vormen  voor  hun  emancipatie  en  hun  maatschappelijk  geïntegreerd 

functioneren.23 Teneinde bij  te dragen tot het vervullen van deze opdracht dient het centrum voor 

geestelijke  gezondheidszorg  een  deontologische  code  te  ontwikkelen  en moeten  de medewerkers 

van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg het beroepsgeheim respecteren.24 

25. De  regering  dient  de  regels  te  bepalen  voor  de  samenstelling,  het  bijhouden,  het 

vermenigvuldigen  en  de  vernietiging  van  het  patiëntendossier  evenals  de  procedure  voor  de 

eventuele  raadpleging  en  eventuele  overdracht  van  het  dossier.  Ze moet  hierbij  rekening  houden 

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

persoonlijke levenssfeer.25 

§3. Hulpverleningsdossier 

26. Een  hulpverleningsdossier  wordt  opgesteld  bij  een  begeleiding  in  de  welzijnssector.  Het 

bevat alle gegevens die tijdens een gesprek of therapie aan bod komen.  In het dossier worden alle 

confrontaties  tussen  hulpverlener  en  cliënt  zorgvuldig  genoteerd.  Dit  kan  eventueel  gemengd  zijn 

met  gezondheidsgegevens  aangezien  in  begeleidingen  de  strikte  scheiding  tussen  welzijnszorg  en 

gezondheidszorg niet altijd even makkelijk te maken is.  

27. Een hulpverleningsdossier bevat niet uitsluitend gegevens over de cliënt zelf, maar eveneens 

over de personen uit diens leefomgeving. Deze hebben dikwijls een aandeel in de begeleiding of zijn 

                                                             
22 Artikel 36 CLB‐Decreet 
23 Artikel 7 Decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg, B.S. 17 juni 1999. 
24 Artikel 9 §1 8° Decreet Geestelijke Gezondheidszorg 
25 Artikel 14 Decreet Geestelijke Gezondheidszorg 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op  een  significante  wijze  betrokken  bij  de  te  behandelen  welzijnsproblematiek.  Het  betreft  vaak 

contextuele  gegevens  die  tegelijkertijd  betrekking  hebben  op  verschillende  personen  en  die  iets 

zeggen over het functioneren van de cliënt in het gezin of in de bredere sociale omgeving.26 

28. Ook  is  verschillende  decretale  wetgeving  uitgevaardigd  die  bepaalde  verplichtingen  in  het 

leven  roept met betrekking  tot het hulpverleningsdossier  in bepaalde  sectoren.  Zo  zal het Decreet 

Rechtspositie Minderjarigen27 bepalen dat de minderjarige recht heeft op een  dossier dat zorgvuldig 

wordt  bijgehouden.  Belangrijk  is  dat  hier  de  gegevens  betreffende  de  gezondheid  apart  dienen  te 

worden  bijgehouden.  Ook  heeft  de  minderjarige  een  recht  op  toegang  tot  zijn  dossier    en  de 

bijhorende gegevens die op hem betrekking hebben.28 

Afdeling 2: Gezondheidszorg 

§1. Verklaring van Genève 

29. Na WO II (1948) werd bekend dat artsen hadden meegewerkt aan de gruwelijke wandaden29 

die zich voordeden  in de concentratiekampen.   Als  reactie hierop en ook om te voorkomen dat de 

medische sector opnieuw  in een slecht daglicht zou worden gesteld, werd, door de World Medical 

Association, de Verklaring van Genève opgesteld.  

Gepoogd  werd  de  om  de  oorspronkelijke  eed  (van  Hippocrates)  toepasbaar  te  maken  voor  de 

omstandigheden waarin de artsen van toen werkten en voor uiteenlopende culturele, religieuze en 

etnische bevolkingsgroepen. Met betrekking tot de privacy van de patiënt werd veel nadrukkelijker 

uitgesproken dat de privacy van de patiënt moet worden gerespecteerd waaronder verstaan werd 

dat de zwijgplicht van de patiënt onverkort geldt, zelfs na de dood van de patiënt.30  

§2. Verklaring van Washington van 2003 

30. De World Medical Association nam recent in 2003 nog een nieuwe Verklaring op aangaande 

de  confidentialiteit  die  een  arts  dient  te  hebben  in  relatie  tot  zijn  patiënt.  Hierin  wordt  op 

                                                             
26 I. VAN DER STRAETEN, “Beroepsgeheim in een evoluerende hulpverleningscontext.”, in: Sociale bescherming 
op nieuwe paden: Liber Mémorialis Beatrice Van Buggenhout, Leuven, University Press, 2003, 174.  
27 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp, B.S. 11 
oktober 2004. 
28 Voor meer specifieke informatie zie de artikelen 20‐28 Decreet Rechtspositie Minderjarigen. 
29  Er werd  selectie doorgevoerd door de artsen:  abortussen,  ‘euthanasie’  van kinderen met een aangeboren 
afwijking, personen met een verstandelijke handicap,… 
30 H.A.M.J. TEN HAVE, R.H.J. TER MEULEN en   E. VAN LEEUWEN, Medische ethiek., Houten, Bohn Stafleu Van 
Loghum, 2003, 64. 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uitdrukkelijke  wijze  de  principes  behandeld waaraan  de  arts moet  voldoen  bij  het  verwerken  van 

gegevens  van  een  patiënt  en  welke  regels  hij  in  acht  moet  houden  met  betrekking  tot  zijn 

beroepsgeheim.  De  verklaring  komt  ook  tegemoet  aan  de  nieuwe  tendensen  binnen  de 

gezondheidszorg wat betreft de medische databanken. 

Volgens  de  Verklaring  is  het  recht  op  privacy  cruciaal  omdat  het  personen  controle  helpt  te 

behouden over hun persoonlijke  informatie. Door de geheimhoudingsplicht van de arts wordt deze 

controle in stand gehouden. Ook is confidentialiteit in feite het hart van de medische praktijk en dus 

essentieel  voor  de  relatie  arts‐patiënt.  Indien  patiënten  weten  dat  hun  persoonlijke  informatie 

geheim wordt gehouden zullen ze ook sneller deze informatie delen met hun arts.31  

§3. Eed van Hippocrates 

31. De eed van Hippocrates is een eed waarin artsen zichzelf verplichten bepaalde beroepsregels 

te  zullen  handhaven.  De  eed  is  opgesteld  in  het  Oudgrieks  en  is  vernoemd  naar  de  Griekse  arts 

Hippocrates, die omstreeks 400 v. Chr.  zijn  leerlingen van het Asklepieion32 op het eiland Kos deze 

belofte  liet afleggen.33 De teksten zelf moeten behoedzaam worden geïnterpreteerd, met aandacht 

voor  de  multipele  betekenislagen  die  zich  in  bepaalde  concepten  verdichten,  en  vooral  ook  voor 

soms niet onaanzienlijke verschuivingen in betekenis.34 

32. Deze  eed werd  onder  andere  in  België  overgenomen  en  dient  te  worden  afgelegd  na  het 

einde van de artsenopleiding. Alhoewel deze eed geen juridische betekenis heeft, acht  ik hem toch 

relevant  binnen  deze  context.  Een  bepaalde  passage  uit  de  eed  luidt  als  volgt:  “Ik  zal  het  geheim 

eerbiedigen  van  al  wie  zich  aan  mijn  zorgen  toevertrouwt”.  Het  duidt  op  een  bewustzijn  dat  het 

beroepsgeheim en hierbij de privacy van de patiënt hoog in het vaandel gedragen wordt en dus ook 

effectief  van  de  arts  (in  wording)  wordt  verwacht.  De  eed werd  doorheen  de  jaren  aangepast  en 

passages  werden  geschrapt  onder  invloed  van  de  evoluerende  maatschappij.  Deze  eed  werd  het 

laatst aangepast in 1994 onder invloed van de Verklaring van Genève. 

                                                             
31  WORLD  MEDICAL  ASSOCIATION,  The  world  medical  association  declaration    on  ethical  considerations 
regarding health databases, 2003, http://www.wma.net/e/policy/d1.htm, [21 april 2009]. 
32 Een asklepieion is een antiek Grieks sanatorium. 
33 http://nl.wikipedia.org/wiki/Eed_van_Hippocrates#In_Belgi.C3.AB, [21 april 2009]. 
34  J. GODDERIS, Eed van Hippokrates: Historische beschouwingen  inzake de opdracht en de begrenzingen van 
het medisch handelen., Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2005, 17. 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§4. Patiëntenrechten 

33. Met  de  komt  van  de  wet  patiëntenrechten35  werden  een  aantal  fundamentele  rechten 

ingebouwd  voor  de  patiënt.  Sommige  van  deze  rechten  hebben  betrekking  op  de 

privacybescherming  van  de  patiënt  en  kunnen  dus  niet  ontbreken  in  de  algemene  bepalingen  van 

deze masterproef. 

4.1.   Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

34. Artikel 10 van de Wet Patiëntenrechten stelt dat de patiënt recht heeft op bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer bij iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. Er is geen inmenging 

toegestaan ten opzichte van dit recht, tenzij dit is voorzien bij wet en nodig is voor de bescherming 

van de volksgezondheid of voor de bescherming van de rechten en de vrijheden van anderen. 

Er wordt  de  nadruk  gelegd  op  de  intimiteit  van  de  patiënt.  Zo  is  bepaald  dat  bij  een  tussenkomst 

enkel personen aanwezig mogen zijn van wie de aanwezigheid beroepshalve vereist is. Ook moet de 

informatie  betreffende  de  gezondheid  van  de  patiënt  worden  beschermd.  Zo  is  het  bijvoorbeeld 

verboden om de patiënt of de beroepsbeoefenaar onder druk  te zetten om  informatie aan derden 

mee te delen zoals aan verzekeringsmaatschappijen of de werkgever. 

4.2.   Recht op inzage dossier 

35. De  patiënt  heeft  ten  opzichte  van  de  beroepsbeoefenaar  recht  op  een  zorgvuldig 

bijgehouden  en  veilig  bewaard  patiëntendossier.  Op  verzoek  van  de  patiënt  voegt  de 

beroepsbeoefenaar  de  door  de  patiënt  verstrekte  documenten  toe  aan  het  hem  betreffende 

patiëntendossier.36  

De patiënt heeft ook recht op  inzage  in dit dossier.37 De arts dient gevolg  te geven aan deze vraag 

binnen  de  15  dagen.  De  persoonlijke  notities  van  de  arts  en  eventuele  gegevens  die  betrekking 

hebben  op  derden  worden  hier  van  uitgesloten  en  kunnen  dus  niet  worden  bekeken.  Hij  kan  dit 

inzagerecht ook uitoefenen via een door hem aangezochte beroepsbeoefenaar of zich laten bijstaan 

door een persoon naar keuze. De patiënt kan hiervan ook een afschrift bekomen.38 

                                                             
35 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt., B.S. 26 september 2002. 
36 Artikel 9 §1 Wet Patiëntenrechten 
37 Artikel 9 §2 Wet Patiëntenrechten 
38  Artikel  9  §3 Wet  Patiëntenrechten  en  L. WOSTYN,  “Inzagerecht  in  het medische  dossier  en  recht  op  een 
afschrift van de patiënt.”,  in: A. HUTSEBAUT  (ed.), Overhandigen medische gegevens., Gent, Academia Press, 
2004, 51. 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4.3.   Recht op informatie 

36. Artikel 7 van de Wet Patiëntenrechten regelt het recht op informatie voor de patiënt. Hoewel 

privacybescherming meer gericht is op het beschermen van de privacy naar derden toe, acht ik het 

toch belangrijk deze bepaling ook op te nemen.  

De patiënt heeft  recht op alle hem betreffende  informatie die nodig  is om  inzicht  te krijgen  in  zijn 

gezondheidstoestand en de  vermoedelijke evolutie  ervan. Dit  lijkt  logisch maar  veel  belangrijker  is 

dat  de  arts  informatie  voor  de  patiënt  kan  achterhouden  voorzover  het  meedelen  ervan 

klaarblijkelijk  ernstig  nadeel  voor  de  gezondheid  van  de  patiënt  zou  meebrengen  en  mits  de 

beroepsbeoefenaar hierover een andere beroepsbeoefenaar heeft geraadpleegd. Ook kan de patiënt 

zelf er om verzoeken geen informatie te krijgen over zijn gezondheidstoestand. 

§5. Het medisch dossier 

37. Een  medisch  dossier  kan  omschreven  worden  als  de  materiële  vorm  van  het  geheel  van 

gegevens met betrekking  tot de gezondheidstoestand van een patiënt,  verzameld door een arts  in 

het kader van zijn/haar relatie met de patiënt. Het is een functionele en selectieve gecentraliseerde 

verzameling  van  relevante  administratieve  (identificatie),  sociale,  psychische  en medische  (fysieke) 

gegevens van een bepaalde patiënt met als doel bruikbaar te zijn voor een optimale preventieve en 

curatieve gezondheidszorg voor deze patiënt.39 

38. In mei 1999 werden 2 K.B.’s uitgevaardigd welke minimumvoorwaarden opleggen waaraan 

het  medisch  dossier  moet  voldoen.40  Zo  wordt  onder  andere  bepaald  dat  het  dossier  volgende 

gegevens moet bevatten: de socio‐administratieve gegevens m.b.t. de patiënt, ziektegeschiedenis en 

antecedenten,  een  lijst  van  problemen,  de  verslagen  van  geneesheren‐specialisten  en  van  andere 

zorgverstrekkers, alsmede de laboratoriumonderzoeken, een deel dat meer specifiek bestemd is voor 

de huisarts,  en  in  voorkomend geval,  dossiers  voor  specifieke  rubrieken.41 Het  andere K.B.42  van 3 

mei  1999  heeft  een  striktere  regeling  uitgewerkt.  Het  toepassingsgebied  wordt  verruimd  tot 

daghospitalisatie  en  ambulante  behandelingen.  Ook  worden  de  eerste  stappen  gezet  naar  een 

elektronisch medisch dossier. 
                                                             
39  L.  WOSTYN,  “Het  medisch  dossier.”,  in:  A.  HUTSEBAUT  (ed.)  Overhandigen  medische  gegevens,  Gent, 
Academia Press, 2004, 5. 
40 K.B.  van 3 mei 1999 betreffende het algemeen medisch dossier, B.S.  17  juli  1999. En K.B.  van 3 mei 1999 
houdende bepalingen van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoeld in artikel 
15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen, B.S. 30 juli 1999. 
41 Artikel 1 §2 KB 3 mei 1999 betreffende het algemeen medisch dossier. 
42  K.B.  van  3 mei  1999 houdende bepalingen  van de  algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch 
dossier,  bedoeld  in  artikel  15  van  de  wet  op  de  ziekenhuizen,  gecoördineerd  op  7  augustus  1987,  moet 
voldoen, B.S. 30 juli 1999. 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39. Op 15 april 2004 werd een K.B. gepubliceerd betreffende het elektronisch medisch dossier in 

de huisartsengeneeskunde. Een werkgroep werd belast met de homologatie van softwarepakketten 

voor het beheer van het medische dossier.43 Toendertijd was de evolutie van de digitale toepassing 

inzake medische dossiers nog maar net begonnen. Nu is er echter meer en meer sprake van online 

inzage  van  medische  dossiers,  online  medische  voorschriften  doorsturen,  enz…  Dit  kan  benoemd 

worden als eHealth en wordt later uitvoerig besproken.  

Afdeling 3: Instellingen  

§1. Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

40. Doorheen  de masterproef wordt  vaak  gesproken  over  de  Commissie  voor  de  Bescherming 

van de Persoonlijke Levenssfeer, vooral in het kader van verwerking van persoonsgegevens. Daarom 

acht ik het noodzakelijk om hier een summiere weergave te geven van wat de Commissie nu eigenlijk 

is en haar opdrachten en taken. 

41. De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer werd opgericht door de 

wet  van  12  december  1992  (Wet  Verwerking  Persoonsgegevens).44  Ze  is  ondergebracht  bij  het 

Ministerie van Justitie en bezit geen rechtspersoonlijkheid. De Commissie kreeg een belangrijke rol 

bij de toepassing van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.  

42. Naast  de  diverse  bevoegdheden  die  de  wet  haar  uitdrukkelijk  toekent,  heeft  zij  vooral  de 

mogelijkheid om door haar moreel  gezag de  toepassing  van de wet  af  te dwingen. Haar  adviezen, 

aanbevelingen en standpunten zijn daartoe de ideale instrumenten.45 Deze adviezen e.d. net als een 

jaarlijks  verslag  van  haar  werkzaamheden  en  activiteiten  zijn  te  vinden  op  de  website  van  de 

Commissie.46  

43. In deze masterproef wordt dieper  ingegaan op de bevoegdheden van de Commissie omdat 

deze vrij algemeen zijn. Verder  legt de wet haar nog enkele specifieke taken en opdrachten op die 

verband  houden  met  de  concrete  toepassing  en  die  voortvloeien  uit  de  wet  zelf  en  het 

Uitvoeringsbesluit. Hierop wordt echter niet ingegaan omdat dit te specifieke materie is. Ook kunnen 

                                                             
43  L.  WOSTYN,  “Het  medisch  dossier.”,  in:  A.  HUTSEBAUT  (ed.)  Overhandigen  medische  gegevens,  Gent, 
Academia Press, 2004, 6. 
44 Zie artikel 23 WVP 
45 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 327. 
46 www.privacycommission.be 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bijzondere  wetten  de  Commissie  nog  bepaalde  taken  geven  maar  hier  wordt  vooral  specifiek 

gekeken naar de Wet Verwerking Persoonsgegevens waardoor deze ook niet worden behandeld.  

1.1. Bevoegdheden 

1.1.1. Adviesbevoegdheid 

44. De Commissie is bevoegd tot het geven van adviezen. Ze doet dit, hetzij uit eigen beweging, 

hetzij op vraag van een Overheid zoals bepaald door artikel 29 WVP.47 Andere overheden kunnen dus 

in principe geen verzoek tot de Commissie richten. Er is echter niets dat de Commissie belet om op 

eigen initiatief toch een advies te geven.  

Deze adviezen hebben betrekking op de toepassing van de grondbeginselen van de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer in het kader van de wet en van de wetten die bepalingen bevatten inzake 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens. 

Deze adviezen zijn ook met reden omkleed en niet bindend. 

45. In  de  gevallen  waarin  het  advies  van  de  Commissie  wettelijk  vereist  is,  gaat  het  om  een 

substantiële vormvereiste. Onder voorbehoud van de regeling betreffende het verstrijken van de aan 

de Commissie toegekende termijn, houdt dit in dat het ontbreken van het advies van de Commissie 

de  onwettigheid  van  het  desbetreffende  besluit  met  zich  meebrengt.  Bovendien  moet  benadrukt 

worden dat als een overheid, na ontvangst van het advies van de Commissie, haar ontwerp wijzigt, in 

een  andere  zin  dan  door  de  Commissie  werd  gesuggereerd,  of  aanvult,  zij  ertoe  gehouden  is  de 

gewijzigde of aangevulde versie opnieuw ter advies dient voor te leggen.48 

1.1.2. Bevoegdheid tot richten van aanbevelingen 

46. De  aanbevelingsbevoegdheid  is  op  dezelfde  wijze  omschreven  in  de  wet  als  de 

adviesbevoegdheid.49 Alvorens een aanbeveling te geven aan een bepaalde verantwoordelijke voor 

de verwerking, geeft de Commissie de verantwoordelijke voor de verwerking de gelegenheid om zijn 

standpunt  te  doen  kennen.  Er wordt  echter  algemeen  aangenomen dat  dit  ook  een  categorie  van 

verantwoordelijken  mag  zijn  waardoor  de  Commissie  zich  kan  wenden  tot  een  bepaalde  sector 

bijvoorbeeld.  

                                                             
47  Het  gaat  om  de  Regering,  Wet  gevende  Kamers,  van  de  Gemeenschaps‐  of  Gewestregeringen,  de 
Gemeenschaps‐ of Gewestparlementen, van het Verenigd College of van de Verenigde Vergadering bedoeld in 
artikel 60 van de bijzondere wet van 12  januari 1989 met betrekking tot de Brusselse  instellingen of van een 
toezichtscomité 
48 D. De BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 338. 
49 Zie artikel 30 Wet Verwerking Persoonsgegevens 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1.1.3. Klachtenbehandeling 

47. Onverminderd  enige  vordering  voor  de  rechtbanken  en  tenzij  de  wet  anders  bepaalt, 

onderzoekt de Commissie de getekende en gedateerde klachten die haar worden toegestuurd. Deze 

klachten  kunnen  betrekking  hebben  op  haar  opdracht  in  verband  met  de  bescherming  van  de 

persoonlijke  levenssfeer  ten  opzichte  van  de  verwerking  van  persoonsgegevens  of  op  andere 

opdrachten die haar door de wet zijn toevertrouwd.50 De tekst van de wet laat er geen twijfel over 

bestaan:  iemand  die  zich  in  zijn  rechten  geschonden  voelt,  moet  nooit  eerst  de  Commissie 

raadplegen  alvorens  een  vordering  in  te  stellen  en  evenmin  zal  verhaal  halen  bij  de  Commissie 

invloed hebben op het recht om je tot een rechtbank te wenden.  

48. De klachten moeten betrekking hebben op de opdracht van de Commissies  in verband met 

de  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  ten  opzichte  van  de  verwerking  van 

persoonsgegevens of op andere opdrachten die haar door de wet zijn toevertrouwd. Dit betekent dat 

als  er  op  bepaalde  specifieke  domeinen  waarvoor  er  een  toezichtscomité  is  opgericht,  klachten 

worden ingediend, de klachten aan dit toezichtscomité moeten worden gericht.51 

De  klachten  zijn  onderworpen  aan  3  ontvankelijkheidsvereisten:  ze  moeten  (1)  uitgaan  van 

natuurlijke personen (2) die een belang hebben en (3) moeten gedateerd zijn.52 Indien aan een van 

deze  voorwaarden  niet  is  voldaan,  zal  de  klacht  onontvankelijk  moeten  worden  verklaard.  De 

Commissie  kan  uiteraard  nog  steeds  na  een  onontvankelijk  klacht  uit  eigen  beweging  een 

aanbeveling of een advies richten zoals reeds eerder werd besproken.53 

49. De  rechtspleging wordt  geregeld  in  het  reglement  van  orde. Dit  voorziet  in  de  uitoefening 

van een recht van verdediging.54  

1.1.4. Toezicht op het naleven van de wet 

50. Aan de Commissie  is  een algemene  controlebevoegdheid  toegekend die  zich uitstrekt over 

alle  verwerkingen die onder de  toepassing van de wet  vallen. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan 

door het  feit dat bijzondere wetten voor bepaalde  verwerkingen  in bijzondere  regels  voorzien. Dit 

betekent enkel dat het niet  (meer) nodig  is om  in die bijzondere wetten melding  te maken van de 

controlebevoegdheid  van  de  Commissie:  zij  vindt  van  rechtswege  toepassing  ingevolge  de  Wet 

                                                             
50 Artikel 31 §1 Wet Verwerking Persoonsgegevens 
51 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 339. 
52 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 340. 
53 Supra nr. 44‐46 blz 17. 
54 Artikel 31 §2 Wet Verwerking Persoonsgegevens 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Verwerking Persoonsgegevens.55 Deze controlebevoegdheid kan worden opgesplitst in verschillende 

deeltaken. Deze zijn een onderzoeksbevoegdheid, een bevoegdheid om misdrijven aan te geven en 

een vorderingsrecht van de voorzitter van de Commissie.  

51. Wat de onderzoeksbevoegdheid betreft mag de Commissie voor het vervullen van haar taken 

een beroep doen op de medewering van deskundigen. Ze mag haar leden, al dan niet samen met de 

deskundigen,  gelasten  een  onderzoek  ter  plaatse  te  verrichten.  In  dit  geval  hebben  de  leden  de 

hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de Procureur des Konings. Hierbij 

kunnen ze mededeling eisen van bepaalde stukken en hebben ze toegang tot alle plaatsen waarvan 

ze  redelijkerwijs  kunnen  vermoeden  dat  er werkzaamheden worden  verricht  die  in  verband  staan 

met de toepassing van de wet.56  

52. Indien de Commissie tijdens haar onderzoek kennis krijgt van bepaalde misdrijven, zal deze 

aangifite kunnen doen bij de Procureur des Konings.57 Redelijkerwijs moet aanvaard worden dat de 

Commissie  van  alle  misdrijven  waarvan  zij  kennis  zou  kunnen  krijgen,  zonder  enig  onderscheid, 

aangifte  moet  doen.  Elke  andere  interpretatie  zou  ertoe  leiden  dat  aan  de  Commissie  de 

bevoegdheid wordt toebedeeld om te beslissen of het opportuun is om een zaak over te maken aan 

het  parket.  Anderzijs  moet  er  rekening  mee  gehouden  worden  dat  deze  vaststelling  de 

geloofwaardigheid van de rol van de Commissie als bemiddelingsorgaan sterk zal aantasten, zoniet 

minstens  zal  doen  afnemen.  In  de  praktijk  zal  de  Commissie  dan  ook  pas  overgaan  tot 

klachtneerlegging bij het parket indien er kwade trouw is in hoofde van de verantwoordelijke van de 

verwerking,  d.w.z.  wanneer  hij  volhardt  in  de  boosheid  na  herhaaldelijke  aanmaningen  van  de 

Commissie.58  

53. De voorzitter kan ook  ieder geschil met betrekking tot de toepassing van deze wet en haar 

uitvoeringsbesluiten  aan  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  voorleggen.  Dit  ‘onverminderd  de 

bevoegdheid van de gewone hoven en rechtbanken met het oog op de toepassing van de algemene 

beginselen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’.59 

 

 

                                                             
55 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 341. 
56 Artikel 32 §1 Wet Verwerking Persoonsgegevens 
57 Artikel 32 §2 Wet Verwerking Persoonsgegevens:  “Tenzij de wet anders bepaalt, doet de Commissie bij de 
procureur de Konings aangifte van de misdrijven waarvan zij kennis heeft.” 
58 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 343. 
59 Artikel 32 §3 Wet Verwerking Persoonsgegevens 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1.2. Sectorale Comités 

54. De Wet Persoonlijke Levenssfeer voorziet in de oprichting van sectorale comités, die bevoegd 

zijn  om  aanvragen  met  betrekking  tot  de  verwerking  of  mededeling  van  gegevens  waarvoor 

bijzondere wetgevingen gelden, te onderzoeken en er uitspraak over te doen binnen de door de wet 

vastgestelde  perken.60  M.a.w.  deze  comités  zijn  verantwoordelijk  voor  de  bescherming  van  de 

privacy    bij  de  verwerking  van  persoonsgegevens  in  een  bepaalde  sector.  Momenteel  zijn  er  zes 

sectorale comités opgericht.  

1.2.1. Sectoraal Comité van de gezondheid en van de sociale zekerheid 

55. Het sectoraal Comité van de gezondheid en van de sociale zekerheid werd opgericht door de 

Wet op de Kruispuntbank.61 Dit bestaat uit 2 afdelingen: een afdeling van de sociale zekerheid en een 

afdeling van de gezondheid. Het sectoraal comité  is belast met het  toezicht op het naleven van de 

bepalingen van de Wet Kruispuntbank Sociale Zekerheid, in het bijzonder de gegevensbeschermende 

bepalingen.  Dit  sectoraal  comité  is  daarnaast  bevoegd  om  aanvragen  met  betrekking  tot  de 

verwerking of de mededeling van gegevens waarvoor bijzondere regelingen gelden, te onderzoeken. 

Zo  is  voor  de  mededelingen  van  sociale  gegevens  van  persoonlijke  aard  aan  derden,  een 

voorafgaande  machtiging  vereist  van  dit  sectoraal  comité,  behalve  in  het  geval  voor 

informatieoverdracht  binnen  secundaire  netwerken  en  voor  mededelingen  van 

basisidentificatiegegevens  (vb  rijksregisternummer)  binnen  het  netwerk,  zelfs  indien  ze  niet  tot 

eenzelfde secundair netwerk behoren. In deze uitzonderingsgevallen moet wel een aangifte van deze 

informatieoverdracht  gebeuren  bij  het  sectoraal  comité.  De  Kruispuntbank  staat  in  voor  het 

opstelling van een juridisch en technisch advies met betrekking tot elke aanvraag voor de verwerking 

of mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard waarvan hem door het sectoraal comité of 

door de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer een afschrift werd bezorgd. Het 

sectoraal  comité neemt op basis hiervan een beslissing.62 Het Comité  verzekert het  toezicht op de 

toepassing van de wetgeving terzake en de naleving ervan. Het kan klachten behandelen, geschillen 

helpen op te lossen en bepaalde onderzoekingen verrichten.63 

                                                             
60 Artikel 31bis Wet Verwerking Persoonsgegevens 
61 Zie artikel 37 e.v. Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid, B.S. 22 februari 1990. 
62 J. PUT, Praktijkhandboek sociale zekerheid 2007: voor de ondernemingen en de sociale adviseur., Mechelen, 
Kluwer, 2007, 20‐21. 
63  COMMISSIE  VOOR  DE  BESCHERMING  VAN  DE  PERSOONLIJKE  LEVENSSFEER, 
http://www.privacycommission.be/nl/sectoral_committees/social_security/competences/, [14 april 2009] 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§2. Orde der geneesheren 

56. De werking van de Orde der geneesheren wordt vooral bepaald door het KB nr. 79 van 10 

november  1967.64  De  Orde  heeft  publiekrechtelijke  rechtspersoonlijkheid  en  heeft  drie  soorten 

organen: de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad.65  

57. De provinciale raden zijn onder meer bevoegd “te waken over het naleven van de regelen van 

de medische plichtenleer en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de 

waardigheid van geneesheren”,66 als opgesteld door de nationale  raad67. Hiertoe zijn zij belast met 

het treffen van tuchtmaatregelen68 wegens fouten die deze geneesheren in de uitoefening van hun 

beroep  of  naar  aanleiding  ervan  begaan,  alsook  wegens  zware  fouten  bedreven  buiten  de 

beroepsbezigheid, wanneer die fouten de eer of de waardigheid van het beroep kunnen aantasten.69 

58. De  nationale  raad  heeft  belangrijke  taken  toebedeeld  gekregen  inzake  de  werking  en  de 

verwezenlijking van het doel van de Orde. Zo heeft ze tot belangrijkste taak alle nuttige maatregelen 

te  treffen  die  nodig  zijn  voor  de  verwezenlijking  voor  het  doel  van  de  Orde  en  dient  zij  op  eigen 

initiatief of op verzoek van de overheid, van een openbare  instelling of een beroepsvereniging van 

artsen een gemotiveerd advies  te geven over algemene vragen, over beginselvraagstukken of over 

regelen van medische plichtenleer en het goedkeuren van de adviezen die door de provinciale raden 

worden gegeven.70 

2.1.   Code Geneeskundige Plichtenleer 

59. De  Nationale  Raad  stelt  de  algemene  beginselen  en  de  regels  vast  betreffende  de 

zedelijkheid,  de  eer,  de  bescheidenheid,  de  eerlijkheid,  de  waardigheid  en  de  toewijding  die 

onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Deze beginselen en regelen vormen samen de 

code  van  medische  plichtenleer.  De  Koning  kan,  bij  een  Ministerraad  overlegd  besluit,  bindende 

kracht  verlenen  aan  de  code  van  geneeskundige  plichtenleer  en  aan  de  aanpassingen die  door  de 

nationale  raad worden  gedaan. Dit  gebeurde  echter  niet  ten  aanzien  van  de  Code Geneeskundige 

Plichtenleer.71 De code bevat regelen betreffende de continuïteit van de verzorging waartoe ook het 

                                                             
64  Koninklijk  Besluit  nr.  79  van  10  november  1967  betreffende  de Orde  der  geneesheren, B.S.  14  november 
1967. 
65 Artikel 1 KB nr. 79 
66 Artikel 6 KB nr. 79 
67 Artikel 15 KB nr. 79 
68 Supra nr. 397 e.v. blz. 131. 
69 K. BROECKX, Gandaius actueel 3: Beslagrecht‐aansprakelijkheid., Kluwer, 1998, 145. En artikel 6 KB nr. 79. 
70  ORDE  DER  GENEESHEREN,  http://www.ordomedic.be/nl/nationale‐raad/over‐de‐nationale‐raad/,  [20  april 
2009]. 
71 K. BROECKX, Gandaius actueel 3: Beslagrecht‐aansprakelijkheid., Kluwer, 1998, 145. 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inrichten  van  de  wachtdienst  behoort,  het  beroepsgeheim,  het  doorgeven  van  bescheiden  of 

medische inlichtingen aan confraters, enz… 72 

60. In de code worden de beginselen geformuleerd, op grond waarvan de sociale verplichtingen 

van  de  geneesheer  worden  vastgesteld.  Indien  er  redenen  toe  zijn  kan  de  code  ook  de  bedingen 

bepalen  die  verboden  zijn  in  de  overeenkomsten  door  de  geneesheren  te  sluiten  betreffende  de 

uitoefening  van  hun  beroep.73  De  artikel  38‐47  van  de  Code  behandelen  de  bepalingen  over  het 

medisch dossier. De artikel 55‐70 bevatten op hun beurt de bepalingen over het beroepsgeheim van 

de arts. Deze worden later nog uitvoerig besproken. 

 

 

 

 

                                                             
72 Artikel 15 KB nr. 79 
73 Artikel 15 KB nr. 79 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Hoofdstuk 2 : Privacy 

Afdeling 1 : Begrip 

61. Privacy  is  een  begrip  waarover  doorheen  de  jaren  al  veel  is  geschreven  en  gedebatteerd. 

Toch werd nooit echt een eenduidige definitie opgesteld aangezien de gegrootheid van de lading die 

het woord dekt.  Privacy  speelt  een  rol  telkens wanneer  een burger  tegenover  een  andere burger, 

onderneming,…  staat.  Er  kan  gezegd  worden  dat  er  verschillende  privacybegrippen  gangbaar  zijn, 

eigen  aan  de  context  waarin  het  begrip  wordt  gehanteerd.  In  de  praktijk  zal  het  gebruik  van  het 

begrip privacy steeds een afweging van belangen moeten zijn waardoor een eenduidige definiëring 

van het begrip door de rechtspraak dan ook eerder tot een onwerkbaarheid zal leiden dan tot als het 

ware  een  leidraad.  Zeker  nu de  rechter  het  begrip  kan  toetsen  aan de  geest  van de wet, wat  van 

praktisch belang  is  in een steeds evoluerende samenleving met betrekking tot bescherming van de 

privacy. Vooral door de invoering van de Privacywet is het begrip privacy zich juridisch gaan situeren 

in de verwerking van gegevens die eigen zijn aan de persoon en zijn persoonlijke levenssfeer. Dit  is 

echter slechts een bepaald deel van de privacy.  

62. Een  en  ander  betekent  dat  privacy  bij  uitstek  een  sociaal  gegevens  is.  Het  begrip  verkrijgt 

alleen  maar  inhoud  in  een  context  en  door  verwijzing  naar  een  complex  geheel  van 

maatschappelijke,  institutionele,  staatkundige,  culturele  en  situationele  parameters  waarvan  het 

afhankelijk  is.  Privacy  is  bijgevolg  relatief,  relationeel,  meerduidig  en  open.  En  dus  tevens 

ondefinieerbaar  en  onzegbaar.  Indien  privacy  zelfbepalingsvrijheid  is,  dan  is  het  meteen  ook 

maatschappelijke  diversiteit,  pluraliteit  en  culturele  rijkdom.  Alle  gedrag waartoe  zij  leidt moet  in 

principe  worden  aanvaard  zolang  het  niet  botst met  andere  rechten,  vrijheden,  rechtsnormen  en 

belangen.74 

63. In het kader van dit onderwerp wil ik de mening van NABBEN75 belichten die hij verwoord in 

een  bepaald  deelaspect  van  de  privacy,  namelijk  de  wat  hij  noemt  ‘informationele  privacy’. 

Bescherming  van  de  informationele  privacy  heeft  volgens  hem  te maken met  het  gebruik  van  de 

informatietechnologie  als  middel  om  in  te  breken  in  de  privacy.  Het  opnemen  van  informatie  in 

geautomatiseerde systemen vereenvoudigt en vergroot het probleem en het voordeel dat met het 

                                                             
74  S.  GUTWIRTH,  P.  DE  HERT  en  R.  SAELENS,  “Kan  privacy  nog?  Over  de  voor‐  en  achterkant  van  het 
privacygrondrecht in België.”, in: Liber Amicorum Rogier de Corte. Kan dit nog?, Mechelen, Kluwer, 2007, 47.     
75 P.F.P. NABBEN, H.J.L.M. VAN DE LUYTGAARDEN, De ultieme vrijheid. Een rechtstheoretische analyse van het 
recht op privacy., Utrecht, Kluwer, 1996, 52‐64. 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verzamelen  van  persoonsgegevens  kan worden  verkregen.  De  benadering  van  privacy  in  dit  kader 

duidt  niet  op  een  inhoudelijk  begrip  van  privacy.  Informationele  privacy  ziet  toe  op  de 

privacygevoeligheid  van  informatie.  Niet  de  privacy  als  dusdanig  maar  de  informatie  over 

privacygevoelige  zaken  lijkt  dus  object  van  normering  door  rechtsregels  geworden.    Vooral  in  de 

gezondheidszorg heeft sterk gegroeide  informatiebehoefte ertoe geleid dat de privacyproblematiek 

dient te worden gezocht binnen het kader van informationele privacy.  

64. In dit hoofdstuk is het de bedoeling om nader in te gaan op het begrip privacy zoals het zich 

voordoet in verschillende internationale en nationale wetten. Er wordt ingegaan op de verschillende 

wetten:  welke  doelstellingen  ze  hebben,  wat  hun  functie  is  en  welke  bescherming  ze  bieden  zijn 

hierbij maar enkele zaken die nader zullen worden bekeken.  

Afdeling 2: Beschermen van de privacy 

§1. Als mensenrecht 

65. Artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens  is het basisartikel voor de 

privacy.  Dit  artikel  werd  doorheen  de  jaren  talloze  keren  opgeroepen  voor  het  Europees  Hof 

waardoor een grote  jurisprudentie over dit artikel  is ontstaan.  In deze bijdrage  is het de bedoeling 

om alleen het aspect met betrekking tot gezondheidsgegevens en persoonsgegevens te belichten. 

Luidens artikel 8 EVRM heeft eenieder recht op eerbiediging van zijn privé‐leven, zijn gezinsleven, zijn 

huis en zijn briefwisseling. Er kunnen vier onderscheiden rechten76 worden afgeleid uit artikel 8.  In 

deze  bijdrage  is  alleen  de  bescherming  van  het  privé‐leven  van  belang want  zoals  later  zal  blijken 

behoren de gezondheids‐ en persoonsgegevens onder deze categorie.  

1.1.   Uitzonderingen 

66. Paragraaf  277  van  artikel  8  EVRM  formuleert  enkele  uitzonderingen  op  de  naleving  van  de 

rechten  zoals  gedefinieerd  in  §1.  Hieruit  volgt  dus  dat  niet  elke  inbreuk  op  de  in  artikel  8  EVRM 

vervatte rechten onmiddellijk ook onwettig  is. De  inbreuk dient dus steeds te worden getoetst aan 

                                                             
76 Namelijk bescherming van het privé‐leven, bescherming van het gezinsleven, bescherming van de woning en 
bescherming van de communicatie.  
77 “Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan 
voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s lands 
veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde 
en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 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drie  voorwaarden  namelijk:  de  inbreuk  op  het  privé‐  of  familieleven  moet  voorzien  zijn  bij  wet 

(legaliteitstoets),  noodzakelijk  zijn  in  een  democratische  samenleving  (noodzakelijkheidstoets)  en 

een legitiem doel nastreven (legitimiteitstoets). Indien aan een van deze voorwaarden is voldaan, is 

een inbreuk op de privacy gerechtvaardigd. 

1.2. Inmenging door particulieren 

67. De letterlijke aanhef van §2 wekt de indruk dat deze bepaling alleen van toepassing is op het 

openbaar  gezag  (‘Geen  inmenging  van  enig  openbaar  gezag  is  toegestaan…’).  Het  Verdrag  geeft 

ogenschijnlijk geen expliciet antwoord op de vraag of de grondrechten vervat in artikel 8 EVRM tegen 

medeburgers  in  het  verweer  kunnen worden  gebracht. Hoewel  er  geen discussie  bestaat  over  het 

gegeven  dat  particulieren  niet  te  Straatsburg  veroordeeld  kunnen  worden  wegens  een 

verdragsschending , is het antwoord nochtans overwegend positief.78 

68. Het wordt ook aanzien als een positieve verplichting van de Lidstaat om er voor te zorgen dat 

een burger van een Lidstaat effectief zijn recht kan uitoefenen en er kan van genieten. De Lidstaat zal 

bijgevolg  in  haar  nationale  rechtsorde  regels  moeten  implementeren  zodanig  dat  burgers  wiens 

rechten door particulieren zijn geschonden rechtsherstel kunnen bekomen. 

1.3.   Gezondheidsgegevens 

69. De  gezondheid  vormt  een  rechtsgoed  dat wordt  beschermd  door  de  privacy.  Vooral  in  de 

westerse landen (en dus in de Lidstaten die onder het Europees Verdrag vallen) wordt bescherming 

van gezondheidsgegevens hoog in het vaandel gedragen.  

70. Het Hof van Justitie te Luxemburg79 stelde dat de mogelijkheid van een HIV‐test in het kader 

van  een  aanwerving niet  is  uitgesloten,  doch  getoetst  dient  te worden  aan  artikel  8  §2  EVRM. Dit 

arrest kan om verschillende reden als belangrijk bestempeld worden. Zo leert het met betrekking tot 

artikel  8  EVRM  dat  een  persoon  het  recht  heeft  zijn  gezondheidstoestand  geheim  te  houden  en 

bescherming geniet tegen gezondheidstesten zonder toestemming. Ook heeft een persoon een recht 

‘om  niet  te  weten’  en  gevrijwaard  te  blijven  van  schadelijke  medische  informatie.  Het 

privacygevoelige  karakter  van  gezondheidstesten  hangt  niet  af  van  de  aard  van  een  test,  maar  is 

                                                             
78  P.  DE  HERT,  “Artikel  8:  Recht  op  privacy.”,  in  J.  VANDELANOTTE  en  Y.  HAECK: Handboek  EVRM.  Deel  2: 
Artikelsgewijze commentaar., Antwerpen, Intersentia, 2004, 715.   
79 H.v.J. zaak nr. C‐404/92 P, 5 oktober 1994 (X t. Commissie), Jaarboek Mensenrechten 1994, 1995, 257, noot J. 
TER HEERDT. 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verbonden aan het bestaan van de test zelf. Medische testen uitgevoerd zonder toestemming dienen 

getoetst te worden aan de voorwaarden van legaliteit, legitimiteit en noodzakelijkheid.80 

71. In een mijlpaalarrest Z  tegen Finland overweegt het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens,  dat  het  respect  voor  het  vertrouwelijk  karakter  omtrent  gezondheidsgegevens  (HIV‐status) 

een essentieel beginsel is van het juridisch systeem van de landen van de Raad van Europa.81 In deze 

zaak kwam én het vergaren, én het vastleggen, en het openbaren van gegevens aan bod. Om vast te 

stellen  of  de  verdachte  in  een  strafproces  wist  dat  hij  seropositief  was  op  het  moment  dat  hij 

anderen  besmette,  werden  zijn  arts  en  psychiater  als  getuigen  gehoord.  Het  Hof  achtte  dat 

geoorloofd  omdat  het  belang  gemoeid met  het  voorkomen  van  strafbare  feiten  en  de  rechten  en 

vrijheden van anderen hier  zwaarder wogen. De   bekendmaking van de naam van de verdachte  in 

een  persbericht  afkomstig  van  het  gerecht  was  echter  geen  goede  reden.  Deze  bekendmaking 

leverde  een  schending  van  artikel  8  EVRM  op.  De  regel  dat  processtukken  na  10  jaar  openbaar 

worden ten behoeve van de transparantie van gerechtelijke procedures hield naar de mening van het 

Hof  eveneens  te  weinig  rekening  met  de  belangen  van  de  klager.  Het  recht  op  inzage  door  het 

publiek  valt  weliswaar  onder  de  rechten  van  anderen  uit  het  tweede  lid  van  artikel  8,  maar  de 

vertrouwelijkheid van ‘health data’ en zeker die  ten aanzien van HIV, is te beschouwen als een ‘vital 

principle’.82 

72. De  interne  wet  moet  dan  ook  in  passende  waarborgen  voorzien  om  elke  mededeling  of 

verspreiding  van  gezondheidsgegevens,  die  niet  noodzakelijk  is  in  de  zin  van  artikel  8  EVRM  te 

voorkomen.  Ook  in  het  Verdrag  van  de  Raad  van  Europa  ter  bescherming  van  het  individu  met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens worden gezondheidsgegevens tot een speciale 

categorie van gegevens gerekend, die slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden mogen worden 

verwerkt.83 Het openbaar maken van medische gegevens vormt een inmenging in het recht op privé‐

leven,  die  nochtans  uitzonderlijk  gerechtvaardigd  kan  worden  volgens  de  voorheen  reeds 

aangehaalde uitzonderingsgronden.84 

                                                             
80  P.  DE  HERT,  “Artikel  8:  Recht  op  privacy.”,  in  J.  VANDELANOTTE  en  Y.  HAECK: Handboek  EVRM.  Deel  2: 
Artikelsgewijze commentaar., Antwerpen, Intersentia, 2004, 732. 
81 Hof Mensenrechten 25  februari 1997  (Z.  t. Finland),  Jaarboek Mensenrechten 1996‐97  (verkort), 297, noot 
DUMORTIER, J.; NJB (Ned.) 1997, 1722. 
82  A.J.  NIEUWENHUIS,  Tussen  privacy  en  persoonlijkheidsrecht:  een  grondrechtelijk  en  rechtsvergelijkend 
onderzoek., Nijmegen, Ars aequi libri, 2001, 129‐130.     
83  Artikel  6  van  het  Verdrag  van  Raad  van  Europa  ter  bescherming  van  het  individu met  betrekking  tot  de 
verwerking van persoonsgegevens, ondertekend te Straatsburg op 28 januari 1981. 
84 P. LEMMENS, Uitdagingen door en voor het E.V.R.M., Diegem, Kluwer, 2005, 7. 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73. In  dezelfde  zin  werd  in  2008  een  arrest  geveld  van  het  Europees  Hof  tegen  het  Verenigd 

Koninkrijk.85 De politie weigerde om DNA‐stalen en vingerafdrukken die ze hadden genomen van een 

verdachte die  later werd  vrijgesproken  te wissen uit  hun bestand. De  vraag  stelde  zich hier of het 

bijhouden van deze gegevens wel conform artikel 8 §2 EVRM was. Eerder was reeds gezegd geweest 

dat vingerafdrukken geen beschermbare gegevens in de zin van artikel 8 EVRM waren, maar het Hof 

achtte  het  opportuun  om  zijn  bestaande  rechtspraak  te  herzien  aangezien  er  wereldwijd  in  de 

rechtsleer,  rechtspraak  en  wetgeving  een  veranderende  moraal  kwam  met  betrekking  tot  de 

bescherming  van  gezondheidsgegevens. Het Hof  nam aan dat  het  bijhouden  van de  gegevens niet 

proportioneel was en er op die manier geen evenwicht  tussen private en publieke belangen wordt 

bereikt.  Het  privé‐leven  van  de  verzoeker werd  bijgevolg  op  een  onrechtmatige wijze  geschonden 

aldus het Hof. 

1.4.   Persoonsgegevens 

74. Het bijhouden van persoonsgegevens  is een nieuwe trend die zich mondiaal voordoet. Veel 

gegevens  betreffende  de  persoon  worden  digitaal  opgeslagen  in  databanken  wat  nieuwe 

privacyproblemen met zich meebrengt. Verschillende wetgevers hebben doorheen de jaren op deze 

trend ingespeeld en nieuwe specifieke regelgeving uitgevaardigd. 

75. Ondanks de creatie van nieuwe teksten blijft artikel 8 EVRM in meerdere opzichten relevant. 

Het  grondrechtenrecht  is  immers  scherper  geformuleerd  en  kan  een  ruimere  bescherming  bieden 

dan  sommige meer  specifieke wetten.  Van  groot  belang  hierbij  is  de  toepasbaarheid  van  artikel  8 

EVRM  op  problemen  met  persoonsgegevens  bijgehouden  in  (gewone)  dossiers.  Het 

gegevensbeschermingsrecht  beschermt  evenwel  alleen  persoonsgegevens  vervat  in 

geïnformatiseerde verwerkingen of gestructureerde handmatige dossiers. Gewone dossiers die niet 

op  gestructureerde  wijze  zijn  aangelegd,  vallen  niet  onder  de  reikwijdte  van  het 

gegevensbeschermingsrecht.86 Zo stelt ook LEMMENS87: het  is duidelijk dat de  rechtspraak van het 

EHRM beïnvloed wordt door de wijde interpretatie van persoonsgegevens in het verdrag. Zo blijkt uit 

de recente arresten omtrent het bewaren van persoonsgegevens dat artikel 8 toepasselijk acht, ook 

al gaat het niet om ‘gevoelige’ gegevens en ook al zou geen schade geleden zijn ten gevolge van het 

bewaren van de informatie. Anderzijds moet benadrukt worden dat het EHRM in de definiëring van 

het begrip privé‐leven een steeds groter belang hecht aan de ontplooiing van de persoonlijkheid van 

                                                             
85  Hof  Mensenrechten  (Grote  Kamer)  nr.  30562/04,  30566/04,  4  december  2008  (Marper  /  Verenigd 
Koninkrijk), T. Strafr. 2009 (weergave DE HERT, P., HOEFMANS, A., VANDROMME, S.), afl. 1, 39. 
86  P.  DE  HERT,  “Artikel  8:  Recht  op  privacy.”,  in  J.  VANDELANOTTE  en  Y.  HAECK: Handboek  EVRM.  Deel  2: 
Artikelsgewijze commentaar., Antwerpen, Intersentia, 2004, 736. 
87 P. LEMMENS, Uitdagingen door en voor het E.V.R.M., Diegem, Kluwer, 2005, 9. 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het  individu.  Alle  systematisch  bewaarde  gegevens,  die  betrekking  hebben  op  een  aspect  van  de 

ontplooiing van de persoonlijkheid van het individu, vallen onder de bescherming van artikel 8 EVRM. 

§2. Als grondrecht 

76. Krachtens artikel 22 van de Belgische Grondwet heeft eenieder recht op eerbiediging van zijn 

privé‐leven  en  zijn  gezinsleven,  behoudens  in  de  gevallen  en  onder  de  voorwaarden  door  de wet 

bepaald. De wetgever heeft dit artikel met inachtname van artikel 8 EVRM. In de Grondwet worden 

twee  beperkingsgronden  uit  het  EVRM  weggelaten  wat  de  foutieve  indruk  kan  geven  dat  de 

beperking  van  de  grondrechten meer mogelijk  is  in  België.88  Het  EVRM  is  nog  steeds  rechtstreeks 

toepasbaar  in de Belgische rechtsorde waardoor de geboden bescherming   onverkort blijft en zelfs 

primeert op de grondwet.  

§3. Als persoonlijkheidrecht  

77. Persoonlijkheidsrechten  zijn  rechten  die  betrekking  hebben  op  de  persoon  en  ook  dikwijls 

fundamentele  vrijheden  uitmaken.  Veelal  zijn  deze  rechten  ontstaan  in  de  18e‐19e  eeuw  als 

afweerrechten tegenover de overheid. Een voorbeeld van een persoonlijkheidsrecht  is het recht op 

eerbiediging van het privé‐leven.89 

78. In  de  rechtspraak  wordt  zeer  ijverig  gebruik  gemaakt  van  de  leer  van  de 

persoonlijkheidsrechten. Veel  vonnissen en arresten verwijzen naar het  recht op privacy  zonder er 

enige wettelijke of verdragsrechtelijke grondslag aan te geven, dat doet vermoeden dat deze rechter 

het  bestaan  van  een  persoonlijkheidsrecht  op  bescherming  van  het  privé‐leven  aanvaarden. 

Persoonlijkheidsrechten  vormen  een  dankbaar  gegeven  in  de  rechtspraak  omdat  ze  een  veel 

directere  rechtsbescherming bieden: waar grond‐ en mensenrechten  in beginsel  slechts uitwerking 

hebben  in  de  verticale  relatie  tussen  de  overheid  en  de  burger,  verlenen  zij  een  veel  directere 

werking  vermits  ze  verplichtingen  opleggen  aan  andere  burgers.  Daarenboven  zou  aan 

persoonlijkheidsrechten,  net  zoals  aan  alle  andere  subjectieve  rechten,  een  inherente 

rechtsvordering zijn verbonden. Dit betekent dat diegene die naar aanleiding van een inbreuk op een 

persoonlijkheidsrecht  een  schadevergoeding  wil  vorderen,  geen  beroep  hoeft  te  doen    op  artikel 

1382 B.W. en de onrechtmatige daadsleer. Concreet wil dit zeggen dat er geen bewijs hoeft geleverd 

                                                             
88 Art 22 GW vernoemt alleen de legaliteitseis (‘behoudens in de gevallen en door de voorwaarden in de wet 
bepaald’) waar artikel 8 EVRM ook spreekt van de criteria ‘noodzakelijk voor een democratische samenleving’ 
en ‘legitieme doelstelling’. 
89 http://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonlijkheidsrechten, [18 april 2008]. 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te worden van een fout, schade en causaal verband daartussen. De hoven en de rechtbanken passen 

deze visie in de praktijk toe.90 

79. GUTWIRTH91  betwist  dit.  Hij  is  van  mening  dat  het  begrip  ‘privé‐leven’  niet  tot  de 

persoonlijkheidsrechten  behoort.  Persoonlijkheidsrechten  worden  voorgesteld  als  subjectieve 

rechten die het individu een verregaande controle op de attributen van de persoonlijkheid geven en 

die  inherent zijn aan de persoon. Wanneer dit denken op de privacy wordt toegespitst ontstaan er 

problemen want het begrip privacy  valt niet  te definiëren. Definiëring  zou  leiden  tot  iets dat  in  se 

beschermwaardig is maar waardoor ook het toepassingsgebied gevoelig wordt verkleind. Zijn inziens 

moet  dit  dan  gedefinieerd  worden  in  functie  van  termen  als  ‘menselijke  waardigheid’  en 

‘beschermde  waarde’  waardoor  een  positieve  definiëring  zich  opdring  over  wat  niet 

beschermwaardig wordt geacht. Maar wiens morele criteria zullen hiervoor moeten dienen om deze 

definiëring te maken? En hierin  ligt net het probleem: een democratie moet de  individuele vrijheid 

beschermen,  ook  tegen  de  mening  van  de  meerderheid.  Er  zijn  dus  geen  goede  normatieve 

‘instanties’  (rechters,  wetgever,  rechtsgeleerden,…)  die  hun  mening  kunnen  opdringen.  Volgens 

GUTWIRTH is de vrijheid van meningsuiting belangrijker in dit discours en zou deze worden uitgehold 

indien zij alleen zou strekken tot de bescherming van de gangbare meningen bij het invullen van het 

begrip privacy.  

Afdeling 3 : Wet Sociale Kruispuntbank 

80. De  Kruispuntbank  van  de  sociale  zekerheid  is  een  openbare  instelling  met 

rechtspersoonlijkheid.92  Deze werd  opgericht  naar  aanleiding  van  de Wet  houdende  oprichting  en 

organisatie  van  een  Kruispuntbank  van  de  sociale  zekerheid.93  De  Kruispuntbank  van  de  Sociale 

Zekerheid  poogt  permanent  de  processen  en  relaties  tussen  de  socialezekerheidsinstellingen 

onderling en tussen  deze instellingen de burger en ondernemingen te hervormen met een maximaal 

gebruik van moderne technologieën en nieuwe media. Het uiteindelijke doel is de sociale zekerheid 

zo  effectief  en  efficiënt  mogelijk  te  laten  functioneren,  de  dienstverlening  aan  de  burgers  en  de 

ondernemingen  te  optimaliseren  en  de  administratieve  lasten  tot  een  minimum  te  beperken.  Er 

werd gekozen voor een holistische aanpak door een combinatie van reorganisatie en integratie van 

                                                             
90 VAN DER STRAETE, I. en PUT, J., Beroepseheim en hulpverlening., Brugge, Die Keure, 2005, 27. 
91  S.  GUTWIRTH,  P.  DE  HERT  en  R.  SAELENS,  “Kan  privacy  nog?  Over  de  voor‐  en  achterkant  van  het 
privacygrondrecht in België.”, in: Liber Amicorum Rogier de Corte. Kan dit nog?, Mechelen, Kluwer, 2007, 54.    
92 Artikel 1 Wet Sociale Kruispuntbank 
93  Wet  van  15  januari  1990  houdende  oprichting  en  organisatie  van  een  Kruispuntbank  van  de  sociale 
zekerheid, B.S. 22 februari 1990. Kortweg Wet Sociale Kruispuntbank. 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informatiesystemen  van  de  onderscheiden  actoren  in  de  sociale  sector  met  de  uitbouw  van  een 

gebruikersgerichte elektronische dienstverlening via het internet voor burgers en ondernemingen.94 

De Wet voorziet in een met correctionele straffen bekrachtigd beroepsgeheim voor personen die uit 

hoofde  van  hun  functie  betrokken  zijn  bij  de  behandeling  van  sociale  gegevens  van  persoonlijke 

aard.95 

81. Volgens  de wet worden  gezondheidsgegevens  omschreven  als  alle  gegevens  die  nodig  zijn 

voor de toepassing van de sociale zekerheid. Binnen de groep van sociale gegevens worden medische 

persoonsgegevens  voor  verschillende  doeleinden  die  met  de  sociale  zekerheid  te  maken  hebben 

verwerkt,  zoals  bijvoorbeeld  in  het  kader  van  de  dossiers  inzake  invaliditeit,  arbeidsongevallen  en 

beroepsziekten, met het oog op de tussenkomst bij geneeskundige verstrekkingen, de aanvraag tot 

verlenging  of  de  kennisgeving  van  het  einde  van  hospitalisaties,  de  controle  van  artsen  omtrent 

overconsumptie enz…96 

§1. Taken van de Sociale Kruispuntbank 

1.1. Uitwisseling van sociale gegevens tussen sociale gegevensbanken 

82. Naast  de  organisatie  en  coördinatie  van  eenmalige  opslag  van  gegevens,  werden 

gegevensstromen  ontwikkeld  die  socialezekerheidsinstellingen  toelaten  op  een  elektronische wijze 

de socialezekerheidsrechtelijke toestand van een persoon mee te delen aan andere actoren, binnen 

of buiten de sociale zekerheid, die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. 

Hierdoor wordt vermeden dat de  socialezekerheidsinstellingen heel wat papieren attesten moeten 

opmaken  en  opsturen  naar  sociaal  verzekerden,  die  ze  dan  bij  een  andere  instelling  moeten 

afgeven.97  

83. De  Kruispuntbank  van  de  sociale  zekerheid  is  niet  verantwoordelijk  voor  het  opslaan  van 

gegevens,  maar  wel  voor  een  vlotte  organisatie  van  de  elektronische  gegevensuitwisseling.  Deze 

gegevensstromen  functioneren  in  de  eerste  plaats  via  het  verwijzingsrepertorium  van  de 

Kruispuntbank sociale zekerheid binnen het primaire netwerk (rechtstreekse verbinding met de KSZ). 

Daarnaast  bestaan  er  sectorale  repertoria  binnen  de  secundaire  netwerken  waar  de  openbare 

instellingen en door hen aangeduide onderaannemers en louter uitvoerende instellingen slechts via 
                                                             
94 F. ROBBEN en P. MAES, “De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid anno 2004.”, B.T.S.Z., 2004, 145. 
95  G.  BAETEMAN,  De  bescherming  van  het  privé‐leven  ten  aanzien  van  de  gegevensverwerking:  eerste 
praktische commentaar op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke  levenssfeer  ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens., Antwerpen, Kluwer, 1993, 85.     
96 S. CALLENS en J. PEERS, Organisatie van de gezondheidszorg., Antwerpen, Intersentia, 2003, 254. 
97  J.  PUT, Praktijkboek  sociale  zekerheid:  voor  de  ondernemingen  en  de  sociale  adviseur., Mechelen,  Kluwer, 
2007, 18. 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de  beheersinstellingen  gegevens  verkrijgen  of  doorspelen. Deze  verwijzingsrepertoria  geven  onder 

andere aan: 

1. Bij  welke  actoren  in  de  sociale  sector  de  burger  een  dossier  heeft,  onder  welke 

hoedanigheid en voor welke periode 

2. De soorten van gegevens die beschikbaar zijn bij iedere actor 

3. De  soorten  van  gegevens  die  de  actor  nodig  heeft  en  gemachtigd  is  te  ontvangen  van 

andere actoren om zijn opdracht te realiseren.98 

1.2. Onderzoek voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid 

84. De Kruispuntbank verzamelt sociale gegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat 

ze op, voegt ze samen en deelt ze mee aan de personen die ze nodig hebben voor het verrichten van 

onderzoeken  die  nuttig  zijn  voor  de  kennis,  de  conceptie  en  het  beheer  van  de  sociale  zekerheid. 

Voor  zover  deze  mededeling  betrekking  heeft  op  anonieme  gegevens  dient  de  afdeling  sociale 

zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vooraf een advies 

te verlenen, behalve indien de mededeling wordt verricht aan de Ministers die de sociale zekerheid 

onder  hun  bevoegdheid  hebben,  de Wetgevende  Kamers  en  de  openbare  instellingen  van  sociale 

zekerheid.99 De kruispuntbank kan die gegevens eveneens gebruiken voor het bepalen van de groep 

van  onderzoek  die  worden  verricht  aan  de  hand  van  een  bevraging  van  de  proefpersonen.  Deze 

bevraging  geschiedt  in  principe  door  de  Kruispuntbank  in  opdracht  van  de  uitvoerder  van  het 

onderzoek, zonder dat sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de proefpersonen 

aan  de  uitvoerder  van  het  onderzoek worden medegedeeld  na  advies  van  de  afdeling  gezondheid 

van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid.100 

85. Belangrijk om te vermelden is dat artikel 5 §3 Wet Sociale Kruispuntbank de Kruispuntbank 

aanschouwd als  een  intermediaire organisatie  zoals deze werd gedefinieerd  in de Wet Verwerking 

Persoonsgegevens  waardoor  deze  wet  integraal  van  toepassing  is  op  de  werking  van  de 

Kruispuntbank. Op de Wet Verwerking Persoonsgegevens wordt er verder dieper ingegaan.101 

§2. Beschermingsmaatregelen 

                                                             
98 J. PUT, Praktijkboek sociale zekerheid: voor de ondernemingen en de sociale adviseur., Mechelen, Kluwer, 
2007, 18.     
99 Artikel 5 §1 Wet Sociale Kruispuntbank 
100 Artikel 5 §2 Wet Sociale Kruispuntbank 
101 Infra nr. 91 e.v. blz 33. 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2.1.   Algemene maatregelen 

86. Informatie mag  slechts worden  ingezameld  door  de  actoren  van  de  sociale  zekerheid  voor 

welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel  is met deze doeleinden. De informatie 

moet worden ingezameld zo dicht mogelijk bij de authentieke bron en moet volgens een vastgelegde 

taakverdeling  eenmalig  gevalideerd  worden.  De  informatie  mag  niet  worden  opgevraagd  bij  een 

andere bron dan deze waar de informatie voor het eerst gecreëerd werd.102 

87. Verbeteringen  en  verwijderingen  van  persoonsgegevens,  verricht  op  verzoek  van  de 

betrokkene,  worden  door  de  betrokken  instellingen  van  sociale  zekerheid  meegedeeld  aan  de 

Kruispuntbank  Sociale  Zekerheid,  die  ze  op  haar  beurt  meedeelt  aan  de  instellingen  van  sociale 

zekerheid  die  de  verbeterde  of  verwijderde  persoonsgegevens  volgens  het  verwijzingsrepertorium 

bewaren.103 

2.2.   Veiligheidsstructuur    

88. Belangrijk is dat de Kruispuntbank en de instellingen van sociale zekerheid verplicht zijn om 

alle maatregelen te treffen om een perfecte bewaring van de sociale gegevens van persoonlijke aard 

te verzekeren.104 Dit wil concreet zeggen dat de personen die tussenkomen in de toepassing van de 

sociale zekerheid enkel mededeling kunnen bekomen van de sociale gegevens van persoonlijke aard 

die zij nodig hebben, gedurende de tijd die ze nodig hebben voor deze toepassing. Ze zijn er ook toe 

gehouden maatregelen  te  treffen om het vertrouwelijk karakter van de gegevens  te verzekeren en 

om de ervoor te zorgen dat ze uitsluitend worden aangewend voor de doeleinden vastgelegd door of 

krachtens  de  wet  op  de  Sociale  Kruispuntbank  of  voor  het  vervullen  van  hun  wettelijke 

verplichtingen.105  

89. Om de veiligheid van de sociale gegevens te verhogen dient  iedere instelling van de sociale 

zekerheid  alsook  de  Kruispuntbank  zelf,  een  veiligheidsconsulent  aan  te  duiden.  De  identiteit  van 

deze persoon moet ook worden medegedeeld aan het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid en 

de gezondheid.106 Deze persoon staat  in, met het oog op de veiligheid van de sociale gegevens die 

door zijn instelling worden verwerkt of uitgewisseld en met het oog op de  voor de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer van personen op wie deze sociale gegevens betrekking hebben,  voor het 
                                                             
102 J. PUT, Praktijkboek sociale zekerheid: voor de ondernemingen en de sociale adviseur., Mechelen, Kluwer, 
2007, 19. 
103 J. PUT, Praktijkboek sociale zekerheid: voor de ondernemingen en de sociale adviseur., Mechelen, Kluwer, 
2007, 19. 
104 Artikel 22 Wet Sociale Kruispuntbank 
105 Artikel 23 Wet Sociale Kruispuntbank 
106 Artikel 24 Wet Sociale Kruispuntbank 



 

33 
 

verstrekken van deskundige adviezen aan de persoon belast met het dagelijkse bestuur. Verder zal 

hij  instaan  voor  het  uitvoeren  van  opdrachten  die  hem  door  de  persoon  belast met  het  dagelijks 

bestuur worden  vertrouwd. Voor de  veiligheidsconsulent  van de Kruispuntbank  is  een bijkomende 

opdracht voorzien, namelijk deskundige adviezen over de veiligheid van het netwerk verstrekken.107  

2.3.   Gezondheidsgegevens  

90. Er  is  als  laatste  een  belangrijke  rol  toegewezen  aan  het  Sectoraal  Comité  van  de  sociale 

zekerheid en van de gezondheid wat betreft de gezondheidsgegevens. Het behandelen, uitwisselen 

en bewaren  van  gezondheidsgegevens  gebeurt  onder het  toezicht  en de  verantwoordelijkheid  van 

een geneesheer; diens identiteit wordt meegedeeld aan dit Sectoraal Comité.108 

Afdeling 4: Wet Verwerking Persoonsgegevens 

§1. Evolutie 

91. Problemen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn aan hun 

opmars begonnen sinds de  jaren  ’60. Toen begonnen de eerste computers op de markt  te komen. 

Een veel gebruikte toepassing van deze computers was  immers het aanleggen van databanken. Op 

deze manier konden persoonsgegevens efficiënt worden opgeslagen.   Vooral  in de  jaren  ’80 kwam 

deze trend explosief op. 

92. In  beginsel  is  deze evolutie  een  goede  zaak. Geautomatiseerde  gegevensverwerking maakt 

een betere organisatie van de administratie mogelijk, tilt de dienstverlening op een hoger niveau en 

bevordert een vlot economisch verkeer.109 Doch zijn aan deze evoluties belangrijke valkuilen toe te 

schrijven. Zo bestaat het gevaar dat het individu geen controle meer heeft over welke gegevens met 

betrekking tot zijn persoon worden doorgegeven aan wie, door wie en met betrekking tot welk doel.  

93. Vooral vanuit internationaalrechtelijk perspectief waren er wetgevende initiatieven te vinden 

om  de  bescherming  van  de  privacy  te  garanderen.  In  dit  opzicht  heeft  de  Raad  van  Europa  een 

belangrijke rol gespeeld. Maar ook binnen de OESO110 was er aandacht voor de bescherming van de 

persoonlijke  levenssfeer,  meer  specifiek  in  combinatie  met  het  grensoverschrijdend  verkeer  van 

                                                             
107 Artikel 25 Wet Sociale Kruispuntbank 
108  J. PUT, Praktijkboek  sociale  zekerheid:  voor de ondernemingen en de  sociale adviseur., Mechelen, Kluwer, 
2007, 20. En artikel 26 Wet Sociale Kruispuntbank 
109 W. VAN EECKHOUTTE, “De verwerking van persoonsgegevens: achtergrond en krachtlijnen.”, B.T.S.Z. 1993, 
199.    
110 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 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persoonsgegevens111. België aanvaardde dit en alhoewel het ging om een niet‐bindende richtlijn, gaf 

het  onderschrijven  ervan  toch  blijk  van  het  door  België  op  het  internationale  forum  aangegane 

engagement.  

94. Uit wat voorafgaat blijk dat er sinds het begin van de  jaren  ’80 duidelijk een  internationale 

consensus bestond om wettelijke maatregelen  te nemen  in verband met een aantal basisprincipes 

van de bescherming van persoonsgegevens. Omdat België zich wel aansloot bij die consensus, maar 

wettelijke maatregelen uitbleven, geraakte het meer en meer geïsoleerd van zijn partners. Meer en 

meer werd België beschouwd als een soort gegevensparadijs, met alle nadelige gevolgen vandien: de 

economische partners van het land stonden niet zelden weigerachtig tegenover gegevensoverdracht 

naar  een  land  zonder  wettelijke  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer.  Toch  liet  een 

wettelijke regeling nog tot 1992 op zich wachten.112 

95. Uiteindelijk  kwam  in  1992  de  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens113  (WVP)  tot  stand.  

Uiteindelijk werd deze wet  in 1998114 gewijzigd tot de tekst die hij vandaag de dag nog  is. Dit naar 

aanleiding van de Privacyrichtlijn die  toendertijd werd uitgevaardigd.  In 2001 werd uiteindelijk een 

Koninklijk Besluit115 uitgevaardigd die deze wet in werking liet komen. 

96. De Wet Verwerking Persoonsgegevens is de algemene basiswet die van toepassing is op elke 

verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat die Wet Verwerking Persoonsgegevens subsidiair 

moet  toegepast  worden  indien  een  specifieke  sectorale  regeling  over  verwerking  van 

persoonsgegevens, zoals de Wet op de Kruispuntbank, niet toepasselijk is of een bepaald rechtspunt 

niet  regelt.  De  sectorale  wetgeving  mag  bovendien  niet  strenger  zijn  dan  de  Wet  Verwerking 

Persoonsgegevens.116 

97. Op gebeurtenissen of handelingen die inwerken op de persoonlijke levenssfeer, maar waarbij 

geen  persoonsgegevens  worden  opgenomen  in  een  bestand,  is  de  wet  niet  van  toepassing.  Voor 

                                                             
111 H. FRANKEN, e.a., Recht en computer., Deventer, Kluwer, 2004, 340. 
112 W. VAN EECKHOUTTE, “De verwerking van persoonsgegevens: achtergrond en krachtlijnen.”, B.T.S.Z. 1993, 
200. 
113 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, B.S. 18 maart 1993. 
114 Wet  van  11  december  1998  tot  omzetting  Richtlijn  nummer  95/46  van  24  oktober  1995  betreffende  de 
bescherming  van  natuurlijke  personen  in  verband met  de  verwerking  van  persoonsgegevens, B.S.  3  februari 
1999. 
115  K.B.  van  13  februari  2001  ter  uitvoering  van  de  wet  van  8  december  1992  tot  bescherming  van  de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens bepaald op 1 september 2001, 
B.S. 13 maart 2001. 
116  F.  BALLEGEER,  “Mag  een  ziekenfonds  de  gezondheidsgegevens  die  het  verwerkt  zomaar  gebruiken  voor 
gerichte informatieve ledencommunicatie?”, T. Gez. 2003‐04, afl. 5, 295. 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deze  zaken  biedt  de  wet  geen  concrete  gedragsregels  of  waarborgen,  wat  niet  uitsluit  dat  de 

persoonlijke levenssfeer op een andere wijze beschermd kan worden.117 

§2. Toepassingsgebied ratione materiae 

2.1.   Persoonsgegevens 

98. De  omschrijving  van  wat  onder  persoonsgegevens  dient  te  worden  verstaan  is  cruciaal 

aangezien  ze  iets  verteld  over  het materieel  toepassingsgebied  van  de wet.  De wet  is  slechts  van 

toepassing  indien  het  gaat  om  persoonsgegevens.  Anonieme  gegevens  zullen  bijgevolg  niet  onder 

het toepassingsgebied van deze wet vallen. 

99. Als  persoonsgegeven  wordt  iedere  informatie  betreffende  een  geïdentificeerde  of 

identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die 

direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of 

van één of meer  specifieke elementen die kenmerkend zijn voor  zijn of haar  fysieke,  fysiologische, 

psychische, economische, culturele of sociale identiteit.118  

100. De  Belgische  wetgever  interpreteert  het  begrip  persoonsgegevens  erg  ruim,  namelijk  als 

informatie betreffende een persoon wordt […] als persoonsgegeven beschouwd zolang iemand nog 

in  staat  is  om,  met  welk  redelijkerwijs  inzetbaar  middel  ook,  te  achterhalen  op  welk  individu  de 

informatie betrekking heeft.119  

101. Door  de  ruime  interpretatie  van  het  begrip  ‘persoonsgegevens’  worden  gecodeerde 

persoonsgegevens steeds als persoonsgegevens beschouwd, niettegenstaande het feit dat enkel de 

houder  van  de  codeersleutel    tot  de  identificatie  van  de  betrokkenen  kan  komen.120  Dit  vloeit 

logischerwijze voort uit de interpretatie van het begrip ‘persoonsgegevens’: de houder van de sleutel 

                                                             
117 P. GEENS, “Werken met vertrouwelijke gegevens in de welzijnssector.”, in: Sociale bescherming op nieuwe 
paden: Liber Mémorialis Béatrice Van Buggenhout, Leuven, Academia Press, 2003. 181. 
118 Artikel 1 §1 Wet Verwerking Persoonsgegevens 
119  Wetsontwerp  van  20  mei  1998  tot  omzetting  van  de  Richtlijn  95/46/EG  van  24  oktober  1995  van  het 
Europees  Parlement  en  de  Raad  betreffende  de  bescherming  van  natuurlijke  personen  in  verband  met  de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, Parl. St. Kamer 1997‐98, 
nr. 1566/1, 12. 
120  Wetsontwerp  van  20  mei  1998  tot  omzetting  van  de  Richtlijn  95/46/EG  van  24  oktober  1995  van  het 
Europees  Parlement  en  de  Raad  betreffende  de  bescherming  van  natuurlijke  personen  in  verband  met  de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, Parl. St. Kamer 1997‐98, 
nr. 1566/1, 12. “Ook de gecodeerde informatie waarbij door de verantwoordelijke voor de verwerking zelf niet 
kan nagegaan worden op elk individu de informatie betrekking heeft, vermits hij niet in het bezit is gesteld van 
de  daarvoor  noodzakelijke  sleutels,  wordt  derhalve  beschouwd  als  persoonsgegevens  beschouwd  indien  de 
identificatie nog door iemand anders kan verricht worden.” De wetgever verwijst hier op impliciete wijze naar 
deze codeersleutel. 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beschikt  immers  over  een  eenvoudig middel  om  de  gecodeerde  persoonsgegevens  te  decoderen, 

zodat  een persoon over  redelijkerwijze  inzetbare middelen beschikt  om de  gecodeerde  informatie 

aan een natuurlijke persoon toe te wijzen. De gecodeerde persoonsgegevens voldoen bijgevolg niet 

aan de definitie van anonieme gegevens.121 

2.2.   Verwerking  

102. Onder  verwerking  wordt  verstaan  elke  bewerking  of  elk  geheel  van  bewerkingen  met 

betrekking  tot  persoonsgegevens,  al  dan  niet  uitgevoerd  met  behulp  van  geautomatiseerde 

procédés,  zoals  het  verzamelen,  vastleggen,  ordenen,  bewaren,  bijwerken,  wijzigen,  opvragen, 

raadplegen,  gebruiken,  verstrekken  door  middel  van  doorzendingen  verspreiden  of  op  enigerlei 

andere  wijze  ter  beschikking  stellen  samenbrengen,  met  elkaar  in  verband  brengen,  alsmede  het 

afschermen,  uitwissen  of  vernietigen  van  persoonsgegevens.122  Met  andere  woorden:  elke 

manipulatie  of  verandering  van  gegevens  kan  worden  beschouwd  als  een  verwerking  van 

persoonsgegevens. 

103. Impliciet  maakt  de  Wet  (WVP)  een  onderscheid  tussen  een  primaire  en  een  secundaire 

verwerking, door het begrip ‘latere verwerking’ op te nemen. Het begrip later verwerking heeft niet 

zozeer betrekking  op het ogenblik of het aantal van de bewerkingen, maar dient eerder in het licht 

van het finaliteitsbeginsel te worden geïnterpreteerd. In dat geval zijn er twee mogelijkheden. Indien 

de verdere verwerking verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde, is zij geoorloofd vanuit het 

finaliteitsbeginsel.  Indien de verwerking niet verenigbaar  is met het oorspronkelijke doeleinde, kan 

zij in beginsel niet worden verricht.123 

2.3.   Bestand 

104. Artikel  1  §3  WVP  omschrijft  de  term  bestand  als  “elk  gestructureerd  geheel  van 

persoonsgegevens  die  volgens  bepaalde  criteria  toegankelijk  zijn,  ongeacht  of  dit  geheel 

gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde 

wijze.”  Daarbij  moet  een  dubbele  voorwaarde  vervuld  zijn:  de  persoonsgegevens  moeten 

gestructureerd  zijn  volgens persoonscriteria  en die  criteria moeten bedoeld  zijn  om de  toegang  te 

vergemakkelijken. Bijgevolg  is een dossier dat  louter chronologisch  is gestructureerd, geen bestand 

                                                             
121  J.  VANDENDRIESSCHE,  “De  verwerking  van  persoonsgegevens  voor  historische,  statistische  en 
wetenschappelijke doeleinden.”, T.B.B.R. 2006, afl. 9, 535.   
122 Artikel 1 §2 WVP 
123  J.  VANDENDRIESSCHE,  “De  verwerking  van  persoonsgegevens  voor  historische,  statistische  en 
wetenschappelijke doeleinden.”, T.B.B.R. 2006, afl. 9, 535‐536. 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in de zin van de wet: de raadpleging of mededeling hiervan zal, in de mate dit niet geautomatiseerd 

gebeurt dan ook niet onder de toepassing van de wet vallen.124  

105. Over het al dan niet  toepasselijk zijn van de wet op een dossier of een bestand  is al menig 

artikel verschenen. De wet hanteert de term bestand en deze staat haaks op de term dossier waarop 

de wet  niet  van  toepassing  is.  Deze  problematiek wordt  nog  versterkt  aangezien  in  de  praktijk  de 

term bestand en dossier door elkaar gebruikt worden. Strikt genomen moet het zoals eerder gezegd 

om een structurering van persoonsgegevens gaan.  

106. Niettemin  is  het  aangewezen  om  er  vanuit  te  gaan,  ook  al  werkt men  hoofdzakelijk,  zelfs 

uitsluitend, met dossiers, dat de wet van toepassing  is. Bij eventuele problemen (betwistingen met 

de betrokkenen of het toezichtsorgaan) kan men dan nog argumenteren dat vanuit juridisch oogpunt 

de wet niet van toepassing is. Overigens bevat deze wet ‐ en dit wordt dikwijls over het hoofd gezien 

– ook heel wat goede bepalingen die bij elke vorm van gegevensverwerking, ook in dossiers, dienen 

te worden nageleefd.125 ROBBEN126 meent in dezelfde zin dat heel wat gegevensverzamelingen die in 

het  dagelijks  taalgebruik of  zelfs  in  andere wetteksten  als  ‘dossier’ worden bestempeld bestanden 

blijken te zijn in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. Zo stelt hij als voorbeeld dat het 

patiëntendossier, opgelegd door de artikelen 15 en 17 quater van de wet van 7 augustus 1987 op de 

ziekenhuizen  (Ziekenhuiswet),  dat  bestaat  uit  het  medisch  en  het  verpleegkundig  dossier,  juist 

verplicht wordt gesteld om een systematische behandeling van de patiënten mogelijk te maken.   

§3. Toepassingsgebied ratione personae 

107. Hier zal getracht worden om weer te geven op wie de gegevens betrekking hebben opdat de 

beschermingsregeling  toepasselijk zou zijn. De vraag op wie de gegevens van toepassing zijn opdat 

de beschermingsregeling toepasselijk zou zijn, werd reeds hoger behandeld.127 

108. Als  er  persoonsgegevens  worden  verwerkt  is  er  steeds  een  verantwoordelijke  van  de 

verwerking,  dit  is  de natuurlijke persoon of  de  rechtspersoon die het doel  en de middelen  van de 

verwerking  bepaalt.128  Meestal  zullen  het  doel  en  de  middelen  worden  vastgelegd  door  dezelfde 

                                                             
124 D. DE BOT, “De gevolgen van de wet van 11 december 1998 voor de verwerking van persoonsgegevens in 
het algemeen en voor het notariaat in het bijzonder.”, Not. Fisc. M. 2000, 37.   
125 D. DE BOT, “De gevolgen van de wet van 11 december 1998 voor de verwerking van persoonsgegevens in 
het algemeen en voor het notariaat in het bijzonder.”, Not. Fisc. M. 2000, 37.   
126  F.  ROBBEN,  “De  gevolgen  van  de  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens  voor  de  sector  van  de 
gezondheidszorg.”, T. Gez. 2006, 255. 
127 Supra nr. 98 e.v. blz 35. 
128  Artikel  1  §4  WVP:  “onder  ‘verantwoordelijke  voor  de  verwerking’  wordt  de  natuurlijke  persoon  of  de 
rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur verstaan die alleen of samen met anderen het 
doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Indien het doel en de middelen voor de 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persoon.  Als  niet  dezelfde  (rechts)persoon  daartoe  bevoegd  is,  wordt  algemeen  aanvaard  dat  de 

voorkeur  moet  worden  gegeven  aan  diegene  die  het  doel  bepaalt.  Dit  sluit  het  best  aan  bij  de 

praktijk en bij de beoogde bescherming.129 

109. Zo  zal  een  ziekenhuis  als  rechtspersoon  doorgaans  de  houder  van  het  bestand  zijn  met 

betrekking tot de verwerkingen die  in haar schoot worden verricht. Het  is  immer het ziekenhuis en 

bijvoorbeeld niet de directeur, de hoofdgeneesheer of de onderscheiden ziekenhuisgeneesheren, die 

de  beslissingsbevoegdheid  heeft  met  betrekking  tot  de  doeleinden  waarvoor  persoonsgegevens 

worden  verwerkt.  Er  dient  wel  te  worden  opgemerkt  dat  voor  de  verwerking  van  medische 

persoonsgegevens specifiek wordt voorzien in de verplichting van de houder van het bestand om een 

beoefenaar  van  de  geneeskunst  aan  te  duiden  die  de  verantwoordelijkheid  heeft  en  het  toezicht 

uitoefent  op  dergelijke  verwerkingen,  en  in  het  bijzonder  vastlegt  welke  personen  welke 

bewerkingen met betrekking tot de gegevens mogen uitvoeren. Het is dus perfect denkbaar dat het 

ziekenhuis,  en  meer  bepaald  de  beheerder,  geen  toegang  heeft  tot  alle  persoonsgegevens  die 

voorkomen in verwerkingen waarvan het houder is.130 

110. Indien de verwerking gebeurt door een aangestelde van de verantwoordelijke, in de praktijk 

meestal een werknemer, dan spreken we van een ‘verwerker’ in de zin van artikel 1 §5 WVP. Dit is de 

natuurlijke  persoon,  rechtspersoon,  feitelijke  vereniging  of  het  openbaar  bestuur  die  ten  behoeve 

van  de  voor  de  verwerking  verantwoordelijke  persoonsgegevens  verwerkt,  met  uitsluiting  van  de 

personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn 

om de gegeven te verwerken. 

111. Er zal ook sprake zijn van een verwerker  indien de verantwoordelijke beslist een beroep te 

doen  op  een  derde  voor  de  verwerking  van  de  persoonsgegevens.  Dit  kan  bijvoorbeeld  ook  een 

sociaal secretariaat zijn met betrekking tot de loonadministratie. 

                                                                                                                                                                                              
verwerking  door  of  krachtens  een wet,  een  decreet  of  een  ordonnantie  zijn  bepaald,  is  de  verantwoordelijke  
voor de verwerking de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur 
die door of krachtens de wet, het decreet of de ordonnantie als de voor de verwerking verantwoordelijke wordt 
aangewezen.” 
129 D. DE BOT, “De gevolgen van de wet van 11 december 1998 voor de verwerking van persoonsgegevens in 
het algemeen en voor het notariaat in het bijzonder.”, Not. Fisc. M. 2000, 38.   
130  F.  ROBBEN,  “De  gevolgen  van  de  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens  voor  de  sector  van  de 
gezondheidszorg.”, T. Gez. 1994, 257‐258. 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§4. Plichten van de houder  

112. De  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens131  zegt  dat  elke  verwerking  van  persoonsgegevens 

eerlijk  en  rechtmatig  moet  zijn.  Een  verwerking  zal  dus  moeten  gebeuren  volgens  de  wettelijke 

bepalingen.  Telkens  een wettelijke  bepaling wordt  overtreden  of  al  niet  wordt  nageleefd  zal men 

spreken  van  een  onrechtmatige  verwerking.  Een  belangrijk  gevolg  hierbij  is  dat  wanneer  de 

betrokkene  schade  kan  aantonen  door  deze  onrechtmatige  verwerking,  hij  de  verantwoordelijke 

aansprakelijk kan stellen.132 Hieronder worden de belangrijkste basisbeginselen besproken waarmee 

moet worden rekening gehouden. 

§5. Finaliteitsbeginsel133 

113. Artikel  4  §1,  2°  WVP134  wordt  door  menig  auteur  aanzien  als  de  hoeksteen  van  de  Wet 

Verwerking  Persoonsgegevens.  Dit  beginsel  houdt  in  dat  het  doeleinde  van  de  verwerking 

aangegeven  en  omschreven  moet  zijn.  Op  die  manier  kan  worden  nagegaan  of  de  verdere 

verwerking van de gegevens verenigbaar is met dat doeleinde. M.a.w. de vastgestelde doeleinden in 

hoofde van de verantwoordelijke bepalen wat men met de verkregen persoonsgegevens verder kan 

en mag doen.135  

114. Het  finaliteitsbeginsel  omvat  drie  aspecten.  (1)  Het  doeleinde  van  de  gegevensverwerking 

moet  specifiek omschreven zijn. Dit houdt  in dat het doeleinde  zodanig moet worden omschreven 

dat  het  voor  elkeen,  in  het  bijzonder  de  gemiddelde  burger,  begrijpelijk  is  wat  het  doeleinde 

inhoudt.136 (2) Het doeleinde moet gerechtvaardigd en niet overmatig zijn (proportioneel). Dit houdt 

in  dat  het  doeleinde  van  de  gegevensverwerking  de  rechten  en  vrijheden  van  de  betrokkene  niet 

zonder wettige of gerechtvaardigde reden en niet op overmatige wijze mag schenden. Het doeleinde 

van  een  verwerking  van  gezondheidsgegevens  zal  bijvoorbeeld  pas  gerechtvaardigd  zijn  als  het 

beantwoordt  aan  artikel  7  van  de  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens  en  als  de  verwerking  niet 

                                                             
131 Artikel 4 WVP geeft een opsomming van de voorwaarden waaraan de verwerking conform dient te zijn. 
132 Elke overtreding kan in aanmerking komen als fout. De verantwoordelijke zal zich enkel kunnen ontrekken 
door het bewijs te  leveren dat de gemaakt fout niet aan hem kan worden toegerekend. Zie ook  infra nr. 375 
e.v. blz 127. 
133 Soms wordt ook de term doelmatigheidsbeginsel gebruikt. 
134 “voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen en niet 
verder  te  worden  verwerkt  op  een  wijze  die,  rekening  houdend  met  alle  relevante  factoren,  met  name  de 
redelijke  verwachtingen  van  de  betrokkene  en met  de  toepasselijke  wettelijke  en  reglementaire  bepalingen, 
onverenigbaar  is  met  die  doeleinden.  Onder  de  voorwaarden  vastgesteld  door  de  Koning  na  advies  van  de 
Commissie  voor  de  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer, wordt  verdere  verwerking  van  de  gegevens 
voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden niet als onverenigbaar beschouwd.” 
135 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 117. 
136  F.  BALLEGEER,  “Mag  een  ziekenfonds  de  gezondheidsgegevens  die  het  verwerkt  zomaar  gebruiken  voor 
gerichte informatieve ledencommunicatie?”, T. Gez. 2003‐04, afl. 5, 295. 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verder  reikt  dan  voor  de  verwezenlijking  van  het  doel  noodzakelijk  is.137  (3)  Het  finaliteitsbeginsel 

impliceert  een  vereiste  dat  gegevens  niet  verder  mogen  worden  verwerkt  op  een  wijze  die 

onverenigbaar138  is met  de  doeleinden.139   Waar  het  vroegere  artikel  5  voor  de wetswijziging  van 

1998  zich  ertoe  beperkte  te  bepalen  dat  persoonsgegevens  slechts  “voor  (…) wettige  doeleinden” 

mochten worden verwerkt, zonder dit op enige manier toe te lichten of te concretiseren, wordt het 

algemene beginsel dat vervat is in het nieuwe artikel 4, nu verder geconcretiseerd door artikel 5 WVP 

dat een aantal gevallen aangeeft waarin de evenredigheidsregel a priori wordt nageleefd. Algemeen 

wordt  aanvaard  dat  een  wettig  doeleinde  een  verband  moet  hebben  met  de  maatschappelijke 

activiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking.140   

115. Een  verwerking  voor  een  onverenigbaar  doeleinde  houdt  in  dat  de  verantwoordelijke  de 

betrokkene zal moeten informeren. Artikel 9 WVP bepaalt dat de betrokkene recht heeft om onder 

meer  de  doeleinden  van  de  verwerking  te  kennen.  Aangezien  een  verwerking  voor  een 

onverenigbaar doeleinde een verwerking inhoudt voor een nieuw doeleinde zal de verantwoordelijke 

de  betrokkene  opnieuw  moeten  inlichten  over  de  diverse  aspecten  van  de  verwerking  zoals 

omschreven  in  artikel  9  van  de  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens.  Deze  kennisgeving  dient  te 

gebeuren voorafgaandelijk aan de verwerking.141  

§6. Toelaatbaarheidsvereisten 

116. Persoonsgegevens  mogen  slechts  verwerkt  worden  in  bepaalde  gevallen.  Deze  gevallen 

worden zoals eerder vernoemd opgesomd in artikel 5 WVP. Dit artikel  is enorm belangrijk. Aanheft 

artikel 5 WVP zegt dat persoonsgegevens “slechts” mogen verwerkt worden in bepaalde gevallen. Er 

kan  dus  gesteld  worden  dat  de  Wet  vanuit  het  principe  vertrekt  dat  iedere  verwerking  van 

persoonsgegevens principieel is verboden tenzij ze voldoen aan de gevallen zoals bepaald in artikel 5 

WVP. 

117. De  toelaatbaarheidscriteria  zoals  bepaald  door  artikel  5  WVP  zijn  onder  andere  de 

ondubbelzinnige  toestemming  van  de  betrokkene,  indien  de  verwerking  noodzakelijk  is  voor  het 

                                                             
137  F.  BALLEGEER,  “Mag  een  ziekenfonds  de  gezondheidsgegevens  die  het  verwerkt  zomaar  gebruiken  voor 
gerichte informatieve ledencommunicatie?”, T. Gez. 2003‐04, afl. 5, 295. 
138 Een voorbeeld van een onverenigbaar doel is bijvoorbeeld iemand die een medische inlichtingenfiche invult 
in het kader van zijn deelname aan een vakantie georganiseerd door het ziekenfonds. Het doel van deze fiche is 
om adequate hulp te kunnen bieden door de begeleiders indien er zich iets zou voordoen tijdens die vakantie. 
Het ziekenfonds kan na de vakantie deze gegevens niet gebruiken om uit  te maken of zij aan de betrokkene 
bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering zal uitkeren. 
139 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 117. 
140 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 118. 
141  F.  BALLEGEER,  “Mag  een  ziekenfonds  de  gezondheidsgegevens  die  het  verwerkt  zomaar  gebruiken  voor 
gerichte informatieve ledencommunicatie?”, T. Gez. 2003‐04, afl. 5, 296. 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sluiten  of  uitvoeren  van  een  overeenkomst  waarbij  de  betrokkene  partij  wil  worden,    wettelijke 

verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, indien de verwerking 

noodzakelijk  is  voor  een  vitaal  belang,  enz…    BALLEGEER142  stelt  dat  om  toegelaten  te  zijn,  de 

verwerking  over  een  noodzakelijk  karakter  dient  te  beschikken.  Indien  de  verwerking  alleen maar 

nuttig of interessant is, wordt niet voldaan aan het toelaatbaarheidsvereiste van artikel 5 WVP. 

§7. Verwerking van gezondheidsgegevens 

118. Artikel  7  WVP  is  het  sleutelartikel  voor  het  werken  met  en  verwerken  van 

gezondheidsgegevens.  Artikel  7  §1  laat  er  geen  twijfel  over  bestaan:  “De  verwerking  van 

persoonsgegevens  die  de  gezondheid  betreffen,  is  verboden”.  Doch  dit  principe  is  niet  absoluut. 

Artikel  7  §2  somt  echter  een  limitatief  aantal  gevallen  op  waarin  verwerking  van 

gezondheidsgegevens  kan worden  toegelaten.  Artikel  7  §3  op  haar  beurt  voorziet  in  het  opleggen 

van bijzonder voorwaarden waaraan de verwerking van gezondheidsgegevens moet voldoen. Artikel 

7  §4  en  §5  voorzien  dan  weer  dat  de  gegevens  moeten  worden  verwerkt  onder  de 

verantwoordelijkheid  van  een  beroepsbeoefenaar  en  deze  gegevens  mogen  enkel  worden 

ingezameld bij de betrokkene zelf.  

7.1.   Definitie  

119. De  wet  zegt  dat  gezondheidsgegevens  moeten  worden  aanzien  als  gegevens  die  de 

gezondheid  betreffen.143  Hieruit  kan  men  afleiden  dat  gegevens  waaruit  de  gezondheidstoestand 

alleen blijkt, maar niet als dusdanig betrekking heeft op de gezondheid, niet onder het  regime van 

artikel 7 WVP valt.  

120. DE  BOT144  omschrijft,  rekening  houdend  met  de  bewoordingen  van  de  wet,  het  begrip 

gezondheidsgegevens  als  volgt:  “alle  persoonsgegeven  die  de  vroegere,  huidige  of  toekomstige 

fysieke of psychische gezondheidstoestand van de betrokkene betreffen.” De gegevens moeten dus 

rechtstreeks betrekking hebben op de gezondheid(stoestand) van de betrokkene. Indien dit niet het 

geval  is,  en  de  gezondheidstoestand  pakweg  alleen  maar  kan  worden  afgeleid,  is  het  geen 

gezondheidsgegeven.145 Belangrijk is dat onder gezondheidsgegevens niet alleen medische gegevens 

sensu stricto worden verstaan. Andere persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid in ruime 

                                                             
142  F.  BALLEGEER,  “Mag  een  ziekenfonds  de  gezondheidsgegevens  die  het  verwerkt  zomaar  gebruiken  voor 
gerichte informatieve ledencommunicatie?”, T. Gez. 2003‐04, afl. 5, 296. 
143 Artikel 7 Wet Verwerking Persoonsgegevens 
144 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 154‐155. 
145  Zijn  bijvoorbeeld  wel  gezondheidsgegevens:  de  medische  verslagen  die  de  graad  van  medische 
arbeidsongeschiktheid motiveren en de aanvragen tot terugbetaling van medische prestaties of diensten. 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zin,  zoals  bijvoorbeeld  resultaten  van  psychologische  testen  of  interviews,  verslagen  van 

psychotherapeutische sessies, rapporten van maatschappelijk werkers, enz… worden in deze context 

als gegevens betreffende de gezondheid beschouwd.146 

7.2.   Wettelijk  bepaalde  uitzonderingen  op  het  absoluut  verwerkingsverbod  van 
gezondheidsgegevens 

121. In principe is de verwerking van gezondheidsgegevens verboden. Toch heeft de wetgever in 

artikel  7  §2  WVP  een  elftal  uitzonderingen147  geformuleerd  waardoor  de  verwerking  van 

gezondheidsgegevens een legaal karakter krijgt.  

7.2.1.   Algemene uitzonderingen 

7.2.1.1.   Schriftelijke toestemming148 
122. Eerst en vooral kan de schriftelijke toestemming van de betrokkene een grond opleveren om 

over te gaan tot verwerking van gezondheidsgegevens.  

Essentieel bij deze uitzondering is dat de toestemming vrij dient geven te zijn. Dit beginsel kan onder 

druk  komen  door  allerlei  nieuwe  technologische  toepassingen  die  het  de  patiënten  gemakkelijker 

kan  maken  om  over  hun  gezondheidsgegevens  te  beschikken.  Hierdoor  neemt  de  kans  toe  dat 

derden,  in  het  bijzonder  een  werkgever,  druk  gaan  uitoefenen  op  de  betrokkenen  om  hen  die 

gezondheidsgegevens  te  overhandigen.  Mede  daarom  is  voorzien  dat  bij  Koninklijk  Besluit  kan 

bepaald  worden  dat  de  schriftelijke  toestemming  het  verbod  tot  verwerking  niet  ongedaan  kan 

maken. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt  in artikel 27 van het uitvoeringsbesluit. Indien de 

verwerking van gezondheidsgegevens uitsluitend is toegestaan door de schriftelijke toestemming van 

de betrokken, is ze verboden indien de verantwoordelijke de huidige of potentiële werkgever van de 

betrokkene is of indien de betrokkene zich ten aanzien van de verantwoordelijke in een afhankelijke 

positie  bevindt,  behalve  wanneer  de  verwerking  erop  gericht  is  de  betrokkene  een  voordeel  te 

verstrekken.149 

                                                             
146 KB nr. 13 van 12 maart 1996, B.S.  15 maart 1996, 5805.  zoals geciteerd door D. DE BOT, Verwerking van 
persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 155. 
147 Deze worden opgesomd in artikel 7 §2 a) – k) Wet Verwerking Persoonsgegevens 
148 Artikel 7 §2 a) Wet Verwerking Persoonsgegevens 
149 D. DE BOT, Prakijkgids V.Z.W.: De verwerking van persoonsgegevens., Diegem, KLuwer, 2002, 79‐80. 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123. Artikel 26 van het uitvoeringsbesluit150 op haar beurt legt een verplichting op om een lijst op 

te stellen van personen die tot de gezondheidsgegevens toegang hebben. 

7.2.1.2.   Verplichtingen en rechten met betrekking tot het arbeidsrecht151 
124. Men mag tot verwerking van gezondheidsgegevens overgaan indien dit gebeurt met het oog 

op  de  uitvoering  van  de  specifieke  verplichtingen  en  rechten  van  de  verantwoordelijke  voor  de 

verwerking met betrekking tot het arbeidsrecht.  

7.2.1.3.   Verdediging van vitale belangen152 
125. De verwerking  is  toegelaten  indien er  vitale belangen van de betrokkene of  van een ander 

persoon op het spel staan en deze persoon fysiek of juridisch niet in staat is om zijn toestemming te 

geven. 

126. Deze grond zal  in de praktijk weinig voorkomen. Het moet gaan om een zaak van  ‘leven of 

dood’,  waarbij  er  sprake moet  zijn  van  spoedeisendheid.  Zo mag  een  bedrijfsarts  ingeval  van  een 

ernstig bedrijfsongeval gegevens verstrekken als dat noodzakelijk is voor adequate hulpverlening aan 

een zwaargewonde werknemer.153 Indien aan de spoedvereiste niet werd voldaan zal men opnieuw 

de toestemming van de betrokkene nodig hebben om tot verwerking te kunnen overgaan. 

7.2.1.4.   Gegevens die duidelijk door de betrokkene zijn openbaar gemaakt154 
127. Indien  de  betrokkene  de  gegevens  reeds  zelf  openbaar  gemaakt  had,  is  verwerking  ervan 

toegelaten.  Belangrijk  hierbij  is  wel  dat  de  betrokkene  ook  effectief  de  intentie  diende  gehad  te 

hebben om deze openbaar te maken. 

7.2.1.5.   Noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in 

rechte155 
128. De verwerking van gezondheidsgegevens  is  toegelaten  indien de verwerking noodzakelijk  is 

voor de vaststelling, de uitoefening  of de verwerking van een recht in rechte. Het schoolvoorbeeld 

hierbij  is wanneer  een  arts  zich  zal moeten  verdedigen  voor  een  rechter wanneer  hij  bijvoorbeeld 

een  medische  fout  heeft  gepleegd  of  in  gedingen  waarbij  beroep  wordt  gedaan  op  zijn 

aansprakelijkheid. 

                                                             
150  K.B.  van  13  februari  2001  ter  uitvoering  van  de  wet  van  8  december  1992  tot  bescherming  van  de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens bepaald op 1 september 2001, 
B.S. 13 maart 2001. 
151 Artikel 7 §2 b) Wet Verwerking Persoonsgegevens 
152 Artikel 7 §2 f) Wet Verwerking Persoonsgegevens 
153  J.  TERSTEGGE,  De  nieuwe  Wet  bescherming  persoonsgegevens:  Handleiding  voor  de  praktijk.,  Diegem, 
Kluwer, 2000, 30.   
154 Artikel 7 §2 h) Wet Verwerking Persoonsgegevens 
155 Artikel 7 §2 i) Wet Verwerking Persoonsgegevens 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7.2.1.6.   Verwerking noodzakelijk voor doeleinden van preventieve geneeskunde of medische 

diagnose156 
129. De  verwerking  van  gezondheidsgegevens wanneer  dit  noodzakelijk  is  voor  doeleinden  van 

preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen aan de 

betrokkene of een verwant, of het beheer van de gezondheidsdiensten handelend in het belang van 

de betrokkene lijkt enigszins evident.  

130. Deze  uitzondering  op  het  verwerkingsverbod  poogt  tegemoet  te  komen  aan  de  wens  van 

hulpverleners om op een vlotte wijze over gezondheidsgegevens te kunnen beschikken in het kader 

van hulpverlening en moet het dagdagelijks omgaan met gezondheidsgegevens mogelijk maken.157 

131. Bij het nader bekijken van deze bepaling  valt het op dat er een viertal doeleinden worden 

onderscheiden, namelijk:  (1) preventieve geneeskunde,  (2) medische diagnose,  (3)  verstrekken van 

zorg of behandelingen aan de betrokkene of een verwant en (4) het beheer van gezondheidsdiensten 

handelend  in  het  belang  van  de  betrokkene.  Met  gezondheidsdiensten  worden  niet  enkel 

verzorgingsinstellingen  bedoeld, maar  ook  instellingen  van  sociale  zekerheid  die  gegevens  over  de 

gezondheid moeten verwerken in het kader van de ziekte‐ en invaliditeitsverzekering.158 

7.2.1.7.   Noodzakelijk voor het beteugelen van een strafrechtelijke inbreuk159 
132. De verwerking van gezondheidsgegevens is toegelaten wanneer de verwerking noodzakelijk 

is  voor  het  voorkomen  van  een  concreet  gevaar  of  voor  de  beteugeling  van  een  bepaalde 

strafrechtelijke inbreuk. 

7.2.2.   Uitzonderingen om reden van zwaarwegend algemeen belang 

133. De Privacyrichtlijn laat de lidstaten toe om, om redenen van zwaarwegend algemeen belang, 

nog  andere  afwijkingen  van  het  principiële  verwerkingsverbod  vast  te  stellen.    In  volgende 

opgesomde uitzonderingen is hieraan door de Belgische wetgever gevolg gegeven. 

‐ wanneer  de  verwerking  noodzakelijk  is  voor  de  verwezenlijking  van  een  doelstelling 

vastgesteld  door  of  krachtens  de  wet  met  het  oog  op  de  toepassing  van  de  sociale 

zekerheid.160 

‐ wanneer  de  verwerking  noodzakelijk  is  voor  de  bevordering  en  de  bescherming  van  de 

volksgezondheid met inbegrip van bevolkingsonderzoek.161 

                                                             
156 Artikel 7 §2 j) Wet Verwerking Persoonsgegevens 
157 NYS, H., Geneeskunde, recht en medisch handelen., Brussel, Story‐Scienta, 1991, 171. 
158 D. DE BOT, Prakijkgids V.Z.W.: De verwerking van persoonsgegevens., Diegem, KLuwer, 2002, 81. 
159 Artikel 7 §2 g) Wet verwerking persoonsgegevens 
160 Artikel 7 §2 c) Wet verwerking persoonsgegevens 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‐ Wanneer  de  verwerking  om  redenen  van  zwaarwegend  algemeen  belang  verplicht  wordt 

door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie.162 

‐ wanneer  de  verwerking  noodzakelijk  is  voor  het  wetenschappelijk  onderzoek  en  verricht 

wordt  onder  de  voorwaarden  vastgesteld  door  de  Koning  bij  een  in Ministerraad overlegd 

besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.163 

Hierbij wordt onder meer gedacht aan de vermelding van de doodsoorzaak bij de registratie 

van een overlijden in de registers van de burgerlijke stand.164 

7.3.   Wettelijke waarborgen bij de verwering van gezondheidsgegevens 

134. Artikel 7 heeft, naast de bijzonder voorwaarden die krachtens het artikel bij Koninklijk Besluit 

kunnen worden genomen, nog twee bijkomende voorwaarden die moeten worden nageleefd bij de 

verwerking van gezondheidsgegevens. Het zijn de verwerking onder de verantwoordelijkheid van een 

beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en verzameling van de gegevens bij de betrokkene zelf. 

7.3.1.   Verwerking  onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg165 

135. De wet  schrijft  voor  dat  iedere  verwerking  van  gezondheidsgegevens,  voor  zover  ze  vallen 

onder  de  uitzonderingen  van  artikel  7  §2, moet  gebeuren  onder  de  verantwoordelijkheid  van  een 

beroepsbeoefenaar van de gezondheidszorg. 

136. Met  beroepsbeoefenaars  van  de  gezondheid  worden  bedoeld  alle  personen  die  in  de 

uitoefening  van  hun  beroep  gezondheidszorg  verlenen  aan  anderen.166  In  de  wet  wordt  geen 

opsomming  gegeven  van  beroepen  die  in  aanmerking  komen  om  tot  de  omschrijving  van 

beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te komen. Wel heeft de wetgever voorzien dat de Koning, 

na  advies  van  de  Commissie  voor  de  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  en  bij  een  in 

Ministerraad overlegd besluit, bepalen welke categorieën aan de wettelijke omschrijving voldoen.167 

                                                                                                                                                                                              
161 Artikel 7 §2 d) Wet verwerking persoonsgegevens 
162 Artikel 7 §2 e) Wet verwerking persoonsgegevens 
163 Artikel 7 §2 k) Wet verwerking persoonsgegevens 
164 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 161. 
165 Artikel 7 §4 Wet verwerking persoonsgegevens 
166 M.v.T. bij het wetsontwerp tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoongegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, Pb.L. 23 november 1995, afl. 281, 39. 
167 Artikel 7 §4 lid 2 Wet verwerking persoonsgegevens 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137. Belangrijk  te  vermelden  is  dat  op  degenen  die  gezondheidsgegevens  verwerken  een 

geheimhoudingsplicht  rust.168  De  wetgever  koos  ervoor  om  een  nieuwe  geheimhoudingsplicht 

wettelijk  te  verankeren  in  de  Wet  Bescherming  Persoonsgegevens.  Deze  nieuwe 

geheimhoudingsplicht  wordt  ook  strafrechtelijk  gesanctioneerd169.  Deze  verplichting  doet  geen 

afbreuk aan andere verplichtingen tot geheimhouding, bijvoorbeeld krachtens het Strafwetboek, de 

Deontologische regels of het arbeidsreglement. Voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die 

(ook) onder de toepassing van artikel 458 Sw. vallen, zal bij overtreding in toepassing van de regels 

van samenloop enkel de zwaarste straf worden uitgesproken.170 

138. Het  is  geen  absoluut  beginsel  dat  verwerking  van  gezondheidsgegevens  steeds  dienen  te 

worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar. Indien de betrokkene 

schriftelijke  toestemming gaf of  indien de verwerking noodzakelijk  is  voor het  voorkomen van een 

dringend gevaar of voor de beteugeling van een bepaalde strafrechtelijke  inbreuk geldt de vereiste 

van    beroepsbeoefenaar  niet.  De  reden  hiervoor  ligt  vrij  simpel.  Indien  deze  uitzonderingen  niet 

zouden  bestaan  zou  elke  gezondheidsgegevensverwerking  door  een  niet‐beroepsbeoefenaar 

onmogelijk zijn. Toch is dit in vele gevallen wel noodzakelijk zoals bijvoorbeeld in een jeugdbeweging, 

ouders, school,advocaten,… 

139. DE  BOT171  wijst  er  op  dat  thans  de  tussenkomst  van  een  beroepsbeoefenaar  in  de 

gezondheidszorg niet meer beschouwd wordt als een afdoende grond om gezondheidsgegevens  te 

verwerken. Volgens hem is de tussenkomst eerder opgelegd als een bijkomende voorwaarde en niet 

als een zelfstandige voorwaarde. De basisregel is volgens hem dat verwerking alleen is toegelaten in 

een van de gevallen voorzien door artikel 7 §2 WVP met als (één van de) bijkomende voorwaarde(n) 

dat er ‐ in beginsel – een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg moet tussenkomen. 

7.3.2.   Gezondheidsgegevens moeten worden ingezameld bij de betrokkene172 

140. De  wet  op  de  persoonsgegevens  voorziet  dat  gezondheidsgegevens  moeten  worden 

ingezameld  bij  de  betrokkene.  Toch  zegt  dat  de  wetgever  dat  inzameling  via  andere  bronnen 

toegelaten  is  indien dit  in overeenstemming  is met de paragrafen drie en vier van artikel 7 van de 

wet  en  het  moet  bovendien  noodzakelijk  zijn    voor  de  doeleinden  van  de  verwerking  of  de 

betrokkene mag niet in staat zijn om de gegevens te bezorgen. 

                                                             
168 Artikel 7 §4 lid 3 Wet verwerking persoonsgegevens 
169 Op de sanctionering wordt verder uitvoerig ingegaan. supra nr. 373 e.v. blz 127. 
170 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 163‐164. 
171 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 164. 
172 Artikel 7 §5 Wet verwerking persoonsgegevens 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141. Dit  beginsel  moet  verhinderen  dat  voor  het  verstrekken  van  zorg  of  behandelingen  of  in 

andere  omstandigheden  gezondheidsgegevens  over  de  betrokkene  worden  verzameld  uit  allerlei 

bronnen,  onder  meer  bij  andere  beroepsbeoefenaars  van  de  gezondheidszorg,  zonder  dat  de 

betrokkene daar enige controle over heeft. Van de regel dat gezondheidsgegevens bij de betrokkene 

moeten  worden  ingezameld,  moet  ook  kunnen  afgeweken  worden,  met  name  wanneer  de 

betrokkene, bijvoorbeeld omdat hij  in comateuze toestand  in een ziekenhuis  is opgenomen, niet  in 

staat  is om zelf de gezondheidsgegevens te bezorgen of wanneer het opvragen uit andere bronnen 

noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking.173 

§8. Verwerking van gevoelige gegevens 

142. Artikel  6  WVP  definieert  gevoelige  persoonsgegevens  als  persoonsgegevens  waaruit  de 

raciale  of  etnische  afkomst,  de  politieke  opvattingen,  de  godsdienstige  of  levensbeschouwelijke 

overtuiging  of  het  lidmaatschap  van  een  vakvereniging  blijken,  alsook  de  verwerking  van 

persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen. Verwerking van deze gegevens is verboden. 

143. Een uitzondering in dit artikel is van belang voor dit onderwerp: het is niet verboden om de 

gevoelige  gegevens  te  verwerken  wanneer  de  verwerking  noodzakelijk  is  voor  de  doeleinden  van 

preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen aan de 

betrokkene of een verwant, of het beheer van gezondheidsdiensten handelend in het belang van de 

betrokkene en de gegevens worden verwerkt onder het  toezicht van een beroepsbeoefenaar  in de 

gezondheidszorg.174  De  beroepsbeoefenaar  in  gezondheidszorg  en  zijn  aangestelden  of 

gemachtigden zijn tot geheimhouding verplicht. 

144. Dat  gevoelige  gegevens  noodzakelijk  zijn  voor  de  hulpverlening  lijkt  enigszins  logisch.  Alles 

wat met  de  persoon  te maken  heeft  komt  aan  bod  binnen  een  begeleiding.  Vreemder  is  dat  ook 

gevoelige  gegevens  van  belang  kunnen  zijn  in  het  kader  van  een  medische  behandeling.  Met 

gezondheidsdiensten175  worden  niet  alleen  verzorgingsinstellingen  bedoeld,  maar  ook  instellingen 

van  sociale  zekerheid  die  gegevens  over  de  gezondheid  moeten  verwerken  in  het  kader  van  de 

ziekte‐ en invaliditeitsverzekering. 

                                                             
173 M.v.T. bij het wetsontwerp tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoongegevens  en  betreffende  het  vrij  verkeer  van  die  gegevens,  Pb.L.  23  november  1995,  afl.  281  zoals 
omschreven door D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 165. 
174 Artikel 6 §2 j) Wet Verwerking Persoonsgegevens 
175 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 152. 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145. Op te merken is dat indien verwerking ook krachtens artikel 6 §2 h) WVP (sociale zekerheid) 

mogelijk  is, het toezicht van de beroepsbeoefenaar van de gezondheid niet vereist  is.  In de praktijk 

leidt  dit  niet  veel  problemen  aangezien  er  in  de  sector  van  de  gezondheidszorg  quasi  altijd  een 

beroepsbeoefenaar zal tussenkomen in de verwerking. 

§9. Verwerking van gerechtelijke gegevens 

146. Verwerking  van  gerechtelijke  gegevens  is  ook  van  belang  binnen  dit  opzet.  Justitie  en 

hulpverlening  zijn  onlosmakelijk met  elkaar  verbonden waardoor  ook  binnen  de  hulpverlening  zal 

worden overgegaan tot het verkrijgen en dus ook verwerken van gerechtelijke gegevens in het kader 

van de hulpverlening (bijvoorbeeld justitieassistenten, binnen de jeugdhulpverlening,…).  

147. Artikel 8 WVP legt een principieel verweringsverbod op voor de verwerking van gerechtelijke 

gegevens.  De  verwerking  van  persoonsgegevens  inzake  geschillen  voorgelegd  aan  hoven  en 

rechtbanken  alsook  aan  administratieve  gerechten,  inzake  verdenkingen,  vervolgingen  of 

veroordelingen  met  betrekking  tot  misdrijven,  of  inzake  administratieve  sancties  of 

veiligheidsmaatregelen, is verboden.  

148. Zoals  uit  de  opsomming  blijkt,  vallen  niet  enkel  strafrechtelijke  veroordelingen  onder  de 

toepassing  van  artikel  8 Wet  Verwerking  Persoonsgegevens, maar  ook  gegevens waaruit  blijkt  dat 

iemand  verdacht  wordt  van  of  vervolgd  wordt  voor  een  misdrijf.  Hier  wordt  het  hele  scala  aan 

maatregelen  inzake  de  strafvordering  bedoeld:  van  inverdenkingstelling  over  vervolging  tot 

veroordeling. Om redenen die verband houden met de bescherming van de betrokkenen moet het 

begrip  ‘verdachte’ wellicht  in  de meest  ruime betekenis worden  begrepen. Dit  houdt  in  dat  zodra 

men vermoedt dat iemand een misdrijf zou hebben kunnen plegen, of anders uitgedrukt, zodra men 

iemand  verdenkt  van  het  plegen  van  een  misdrijf,  er  sprake  is  van  een  strafrechtelijk 

persoonsgegeven.176 

149. Een  uitzondering  uit  paragraaf  2  van  bovenvermeld  artikel  is  van  toepassing  op  de 

hulpverlening.  Het  verbod  tot  verwerken  van  gerechtelijke  gegevens  is  niet  van  toepassing  op 

verwerkingen door  andere personen,  indien de  verwerking noodzakelijk  is  voor de  verwezenlijking 

van doeleinden die door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie zijn vastgesteld. Zo 

zal  de  justitieassistent  onder  andere  personen  op  wie  een  probatiemaatregel  van  toepassing  is, 

                                                             
176 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 169‐170. 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begeleiden waardoor  onvermijdelijk  gerechtelijke  gegevens  in  het  dossier  zullen moeten  verwerkt 

worden.177 

§10. Het recht op mededeling van de gegevens in de hulpverlening en de gezondheidszorg 

150. Het  is evident dat  in de sociale sector gewerkt wordt met persoonsgegevens. Deze worden 

schriftelijk genoteerd in het hulpverleningsdossier. Het is van cruciaal belang dat de hulpvrager/cliënt 

alle  informatie meedeelt aan de hulpverlener teneinde tot een adequate oplossing te komen en de 

vertrouwensband  tussen  hen  beide  te  kunnen  opbouwen.  In  deze  context  zullen  dus  belangrijke 

privacybeschermende  maatregelen  moeten  worden  genomen  tot  bescherming  van  deze 

vertrouwelijke  gegevens.  In wat  nu  volgt wordt  nagegaan welke bescherming de Wet  Persoonlijke 

Levenssfeer  biedt  ten  opzichte  van  deze  vertrouwelijke  gegevens  in  hulpverleningsdossier.  Er  zal 

worden aangetoond dat het toepassen van de wet op deze gegevens niet altijd even voor de hand 

ligt. Er wordt vooral geschreven over het hulpverleningsdossier maar er kan gesteld worden dat deze 

informatie  ook  van  toepassing  is  op  het  medisch  dossier.  Het  hulpverleningsdossier  wordt  hier 

genomen als uitgangspunt omdat dit in de praktijk meer praktische problemen met zich meebrengt 

dan het medisch dossier en deze pijnpunten ook worden behandeld. 

10.1.   Welke gegevens? 

151. Ook hier geldt dat de gegevens dienen te worden verwerkt volgens een bepaald doel.178 De 

wet voorziet echter geen bijzondere categorie voor gegevens met betrekking tot de hulpverlening.179 

In de welzijnssector is er behoefte aan dergelijke gegevens om hulpverlening op maat aan te bieden. 

In de reglementering van de verschillende sectoren kan steeds, ofwel een expliciete bepaling worden 

teruggevonden die de aanleg van dossiers toelaat180, ofwel minstens impliciet een doeleinde worden 

aangeduid  dat  de  toelaatbaarheid  van  de  verwerking  vaststelt,  omdat  de  taak  niet  kan  worden 

                                                             
177 Zie artikel 9 Wet betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie van 29 juni 1964, B.S. 17 juli 1964. 
178 Artikel 4 §1 2° Wet Verwerking Persoonsgegevens 
179 De wet doet dit wel voor onder andere gezondheidsgegevens, gerechtelijke gegevens, … 
180 Bijvoorbeeld: artikel 3 §1 B. VL. Reg., 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra 
voor  integrale  gezinszorg,  B.S.  27  november  1997.  bepaalt  dat,  om  erkend  te  kunnen  worden,  van  iedere 
opgenomen  of  begeleide  persoon  een  dossier  moet  worden  aangelegd  dat  naast  inlichtingen  van 
administratieve    aard  en  het  hulpverleningsprogramma  ook  (vertrouwelijke)  gegevens  in  verband  met  de 
toestand van de persoon moet bevatten. 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bereikt zonder gegevens te verwerken.181 Er blijft echter onduidelijkheid over de manier waarop de 

hulpverleners moeten omgaan met verdere verwerking van deze vertrouwelijke gegevens.182 

152. Indien  naar  de  praktijk  wordt  gekeken  is  het  wenselijk  dat  hulpverleners  gegevens  met 

betrekking  tot  hun  cliënt  doorgeven  aan  de  buitenwereld  (derden,  andere  hulpverleners,…). 

Enerzijds  is  het  tijdsaspect  van  belang,  in  de  hulpverlening wordt  vaak  doorverwezen naar  andere 

instanties en  indien de cliënt telkens zijn personalia opnieuw uit de doeken moet doen kan dit qua 

tijd  en  bijhorend  qua  kosten  enorm  oplopen.  Anderzijds  is  het  voor  de  cliënt  ook  niet  steeds 

aangeraden om gevoelige gegevens die emotionele reacties kunnen oproepen steeds opnieuw op te 

rakelen en hier dus ook steeds opnieuw mee moet worden geconfronteerd. Toch kan hiertegenover 

gesplaatst worden dat iedere hulpverlener vanuit een eigen referentiekader en setting werkt en het 

ook  contraproductief  kan  zijn  indien  hij  zich  baseert  op  bevindingen  van  collega’s  en  zo  een 

(eventueel foutief) beeld van de cliënt zal krijgen.  

10.2.   Toegang tot het dossier  

153. In  de  praktijk  krijgen  hulpverleners  vaak  de  vraag  van  cliënten  tot  inzage  in  hun 

hulpverleningsdossier.  Veel  hulpverleners  weten  niet  hoe  ze  hier  moeten mee  omgaan  en  of  het 

effectief wel kan. Er zijn weinig gekende richtlijnen waarop hulpverleners hun handelswijze kunnen 

afstemmen. In Hoofdstuk 1183 werd deze problematiek reeds behandeld bij de wet patiëntenrechten. 

In deze bijdrage wordt de problematiek benaderd vanuit verschillende perspectieven in het bijzonder 

vanuit de Wet Verwerking Persoonsgegevens. 

154. Volgens  de  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens  heeft  de  betrokkene  die  zijn  identiteit 

bewijst,  het  recht  om  vanwege  de  verantwoordelijke  voor  de  verwerking  in  begrijpelijke  vorm  de 

verstrekking  van  de  gegevens  die  worden  verwerkt,  alsmede  alle  beschikbare  informatie  over  de 

oorsprong van die gegevens  te verkrijgen.184 Het  is niet duidelijk hoever deze bepaling strekt en of 

hierdoor de  cliënt  recht  krijgt op een effectieve  inzage  van    in de  stukken of dat het  gaat om een 

algemeen  recht  op mededeling  dat  door  de  hulpverlener  soeverein  kan worden  ingevuld.185    Toch 

                                                             
181   Bijvoorbeeld: uit de  taken die aan de comités voor bijzondere  jeugdzorg worden opgelegd door artikel 4 
Decreet Bijzondere Jeugdbijstand, blijkt dat de noodzaak om persoonsgegevens van de jongere te verzamelen 
teneinde een gepaste vorm van hulpverlening aan te bieden. 
182  P. GEENS,  “Werken met  vertrouwelijke  gegevens  in  de welzijnssector.”,  in  VAN BUGGENHOUT,  B.  (red.), 
Sociale  bescherming  op  nieuwe  paden:  Liber Memorialis  Béatrice  van  Buggenhout,  Leuven, University  Press, 
2003, 184. 
183 Supra blz 5 e.v. 
184 Artikel 10 §1 b) Wet Verwerking Persoonsgegevens 
185 Er is geen explicitering van de wijze waarop de kennisgeving dient te gebeuren waaruit kan worden afgeleid 
dat de bepaling van de Wet Verwerking Persoonsgegevens niet zo een verstrekkende gevolgen heeft. 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bepaalt artikel 10 §2 WVP de modaliteiten waarin zo een  inzagerecht kan verlopen. Onverminderd 

de bepalingen van de patiëntenrechtenwet heeft elke persoon het recht om hetzij op rechtstreekse 

wijze, hetzij met behulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg inzage te krijgen in een 

dossier waarin gezondheidsgegevens werden verwerkt (gebeurt ook vaak in hulpverleningsdossiers). 

Deze  beroepsbeoefenaar  kan  tussenkomen  op  vraag  van  de  betrokken  of  de  verwerker  van  de 

gegevens.  GEENS186  stelt  dat  uit  de  bewoordingen  van  het  artikel  ‐  dat  een  kennisname  van  de 

gegevens  op  rechtstreekse  wijze mogelijk maakt  –  geen  juridisch  afdwingbaar  recht  op  effectieve 

inzage  (eigenhandig  inkijken  van  de  dossiers)  kan  worden  afgeleid.  De  rechtstreekse  vorm  van 

mededeling  wordt  in  deze  bepaling  enkel    tegenover  de  eventuele  tussenkomst  van  een 

beroepsbeoefenaar  in  de  gezondheidszorg  geplaatst  en  kan  niet  worden  geïnterpreteerd  als  een 

rechtstreeks  inzagerecht  maar  wel  als  de  mogelijkheid  om  rechtstreeks  van  de  hulpverlener  de 

gezondheidsgegevens te verkrijgen, in welke vorm dan ook. 

10.3.   Uitstel van mededeling bij verwerking voor medisch wetenschappelijk onderzoek 

155. Indien  er  een  duidelijk  gevaar  is  voor  inbreuken  op  de  bescherming  van  de  persoonlijke 

levenssfeer van de betrokkene en de gegevens niet gebruikt worden om maatregelen en besluiten te 

nemen  ten  aanzien  van  een  individuele  betrokkene,  kan  de  kennisgeving  ook  worden  uitgesteld 

indien de  gezondheidsgegevens  verwerkt worden  voor medisch‐wetenschappelijk  onderzoek,  doch 

slechts in de mate dat de kennisgeving het onderzoek op ernstige wijze zou schaden en uiterlijk tot 

op het moment van de beëindiging van het onderzoek.187  In dat geval moet de betrokkene aan de 

verantwoordelijke voor de verwerking vooraf zijn schriftelijke toestemming hebben gegeven dat de 

hem  betreffende  persoonsgegevens  voor  medisch‐wetenschappelijke  doeleinden  kunnen  worden 

verwerkt en dat de kennisgeving van deze persoonsgegevens om die reden kan worden uitgesteld.188 

156. Wanneer al deze voorwaarden zijn vervuld, mag de mededeling worden uitgesteld. Dit uitstel 

kan  uiterlijk  duren  tot  op  het  moment  van  de  beëindiging  van  het  onderzoek.  Hier  wordt  vooral 

gedacht  aan  “double  blind”  testen. Op  te merken  is  dat  een  geneesheer  of  hulpverlener  zich  niet 

achter deze bepaling kan verschuilen om aan de mededelingsplicht te ontkomen, minstens ze uit te 

stellen. Uitstel  is  enkel  toegelaten  indien  tegelijkertijd aan alle  voorwaarden  is  voldaan, met name 

dat de verwerking gebeurt met het oog op medisch‐wetenschappelijk onderzoek. 

                                                             
186  P.  GEENS,  “Werken met  vertrouwelijke  gegevens  in  de welzijnssector.”,  in  VAN BUGGENHOUT,  B.  (red.), 
Sociale  bescherming  op  nieuwe  paden:  Liber Mémorialis  Béatrice  Van  Buggenhout,  Leuven University  Press, 
2003, 189. 
187 Artikel 10 §2 lid 3 Wet Verwerking Persoonsgegevens 
188 Artikel 10 §2 lid 4 Wet Verwerking Persoonsgegevens 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10.4.   Restricties bij toegang tot het dossier 

10.4.1.   Derden  

157. De Wet Verwerking Persoonsgegevens spreekt duidelijk van ‘de hem betreffende gegevens’. 

Bijgevolg  is  het  logisch  dat  gegevens  uit  het  dossier  die  informatie  bevatten  met  betrekking  tot 

derden niet aan de betrokkene kunnen worden medegedeeld.  

158. Ingeval  om  toegang  wordt  gevraagd  aan  een  hulpverlener  die  werkzaam  is  bij  een 

administratieve  overheid  (bvb  Comité  voor  Bijzondere  Jeugdzorg),  kan  de  wetgeving  inzake 

openbaarheid van bestuur een (algemene) houvast bieden. Als slechts een gedeelte van het bestand 

gegevens van anderen bevat en deze informatie kan op één of andere manier worden afgescheiden 

(bvb door het onleesbaar maken van bepaalde passages), blijft het  recht op kennisname onverkort 

van toepassing op het overige deel.189 Er kan echter worden opgemerkt dat het hier slechts om een 

vage richtlijn gaat.190 

10.4.2.   Contextuele informatie 

159. Binnen  de  hulpverlening  gebeurt  het  vaak  dat  de  hulpverlening  zich  niet  richt  tot  één 

persoon maar vaak tot een gezin. Vooral bij familiale problemen wordt er vaak contextueel gewerkt 

waarbij  elke  lid  van  het  gezin  aan  bod  komt  en  er  dus  ook  specifieke  informatie  over  hem wordt 

vergaard en genoteerd. Ook de verschillende relaties en hoe zij zich tot elkaar verhouden zal dus in 

het dossier worden beschreven.  Indien een persoon deze gegevens wil  inkijken zal het erg moeilijk 

worden om hier bijvoorbeeld bepaalde passages  te  schrappen aangezien alle personen met elkaar 

doorheen het ganse dossier met elkaar verweven zijn.  

160. Kan alleen de  informatie van één persoon worden gegeven of dient gesteld  te worden dat 

indien  je  alle  onderliggende  verbanden  schrapt,  de  informatie ook haar  relevant  karakter  verliest? 

GEENS191  is van mening dat elke hulpverlener binnen de welzijnssector, ongeacht de voorziening of 

dienst  waarin  hij  werkzaam  is,  in  praktijk  zelf  zal  moeten  beoordelen  in  welke  mate  het 

toegangsrecht moet worden beperkt om de privacy van anderen te waarborgen. 

                                                             
189 Naar analogie van artikel 6 §4 Wet   11 april  1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, B.S.  30  juni 
1994 waarin deze regel uitdrukkelijk wordt erkend. 
190  P. GEENS,  “Werken met  vertrouwelijke  gegevens  in  de welzijnssector.”,  in  VAN BUGGENHOUT,  B.  (red.), 
Sociale  bescherming op nieuwe paden:  Liber Mémorialis  Béatrice Van Buggenhout,  Leuven, University  Press, 
2003, 190. 
191  P. GEENS,  “Werken met  vertrouwelijke  gegevens  in  de welzijnssector.”,  in  VAN BUGGENHOUT,  B.  (red.), 
Sociale  bescherming op nieuwe paden:  Liber Mémorialis  Béatrice Van Buggenhout,  Leuven, University  Press, 
2003, 191. 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10.5.   Conclusie  

161. Het is duidelijk als ik stel dat de oplossing niet zo maar vervat ligt in het volgen van de wet. 

De wet op zich is een handig instrument als leidraad en houvast voor de hulpverlener maar biedt niet 

alle  wijsheid.  Het  komt  er  op  neer  dat  hulpverleners  in  de  praktijk  vaak  zijn  aangewezen  op  hun 

intuïtie  en  hierbij  vaak  steun  krijgen  van  een  soort  leidraad  dat  binnen  de  organisatie  werd 

uitgewerkt.  

162. Er dient ernaar gestreefd te worden om de cliënt een zo maximaal mogelijk recht op toegang 

tot het dossier te geven. Indien dit mogelijk is, dient de hulpverlener daarom de verzoeker effectief 

inzage  te  verlenen  in  de  stukken  die  op  hem  betrekking  hebben.  Een  bijkomende  mondelinge 

toelichting  van  de  gegevens  is  in  veel  gevallen  echter  aangewezen  ter  verduidelijking  van  de 

neergepende gegevens en zijn  zo een goede aanvulling op het  inzagerecht. Een dergelijke houding 

komt bovendien tegemoet aan de eis van de Wet Verwerking Persoonsgegevens om de gegevens in 

een begrijpelijke  vorm  te  verstrekken.192 Waar een  rechtstreeks  inzagerecht  vaak  tot onbegrip  kan 

leiden  door  ingewikkeld  taalgebruik  of  uitspraken  van  derden  die  uit  hun  context  worden  gerukt, 

biedt  een  gesprek  de  mogelijkheid  om  al  deze  gegevens  te  kaderen  en  te  verduidelijken.  Indien 

rechtstreekse inzage niet mogelijk is wegens gevaar op schending van de privacy van anderen, dient 

de  hulpverlener  het  toegangsrecht  enkel  te  verzekeren  door  een  gesprek.  Hierbij moeten wel  alle 

gegevens  die  van  toepassing  zijn  op  de  cliënt  worden  verstrekt.  Het  mag  echter  geen  uitholling 

beteken van het inzagerecht om op die manier informatie achter te houden.193  

Afdeling 6 : eHealth 

163. Ehealth, ook “e‐gezondheid” of “online gezondheid”, genoemd,  is een algemene term voor 

het gebruik van de informatie‐ en communicatietechnologieën in het domein van de gezondheid, om 

in te spelen op de behoeften van de burgers, van de patiënten, van de gezondheidswerkers, van de 

verschillende  verzorgingsinstellingen  en/of  van  de  besturen.    Deze  term  duidt  op  een  geheel  van 

toepassingen,  van  het  administratieve,  documentaire  of  klinische  type,  waar  onmogelijk  een 

exhaustieve  lijst  van  gemaakt  kan worden,  omdat  ze  permanent  in  ontwikkeling  zijn.194  Concreter 

                                                             
192 Artikel 10 §1 b) Wet Verwerking Persoonsgegevens 
193  P. GEENS,  “Werken met  vertrouwelijke  gegevens  in  de welzijnssector.”,  in  VAN BUGGENHOUT,  B.  (red.), 
Sociale  bescherming op nieuwe paden:  Liber Mémorialis  Béatrice Van Buggenhout,  Leuven, University  Press, 
2003, 194. 
194 V. MALENGREAU, “De inbreng van de nieuwe informatie‐ en communicatietechnologieën in het domein van 
de gezondheid.”, I.B. 2006, 430 te raadplegen via http://www.riziv.fgov.be/presentation/nl/publications/news‐
bulletin/2006‐4/pdf/part01.pdf, [16 maart 2009]. 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gezegd  is  het  een  beveiligd  elektronisch  platform  (eHealth‐platform)  waar  alle  spelers  uit  de 

gezondheidszorg  informatie195  zullen  kunnen  uitwisselen.  Het  doel  is  de  kwaliteit  van  de 

gezondheidszorg  en  de  veiligheid  van  de  patiënt  te  verbeteren.  Het  platform  zal  ook  de 

administratieve formaliteiten trachten terug te dringen.196  

164. Er kan dus simpelweg gesteld worden dat gevoelige persoonsgegevens aan de hand van dit 

systeem via elektronische weg consulteerbaar zullen worden door verschillende gezondheidswerkers 

en de patiënt. Dit alles zal  in de praktijk grote problemen opleveren met betrekking  tot de privacy 

van de patiënt. Wie  kan de gegevens opvragen, welk  gegevens  zijn dit, moet er  toestemming  zijn, 

enz… zijn maar enkele vragen die onmiddellijk in gedachten springen. Bovendien is het denkbaar dat 

deze  informatie  door  derden  zal  trachten  bekomen  te  worden  voor  andere  doeleinden  (oa 

verzekeringsmaatschappijen,…). En alsof deze problemen niet voldoende zijn er ook nog de digitale 

gevaren  die  dienen  te  worden  overwonnen.  Zo  was  er  in  Nederland  een  dergelijk  incident:  eind 

augustus/begin  september  2001  werden  vanuit  het  Academisch  Ziekenhuis Maastricht  gedurende 

twee weken vertrouwelijke patiëntengegevens naar een onbekend aantal personen binnen en buiten 

het  ziekenhuis  gezonden.  De  oorzaak  bleek  te  liggen  in  een  virus  waarmee  vier  pc’s  waren 

geïnfecteerd.  Dit  virus  stuurde  alle  bestanden  naar  personen  die  in  het  Outlook‐adresboek 

stonden.197  

165. Het doel van deze bijdrage binnen deze masterproef is niet een omstandige uiteenzetting te 

geven over de nieuwe Ehealth‐wetgeving, doch is na te gaan welk effect dit zal hebben op de privacy 

van  de  patiënt.  Aangezien  het  nieuwe materie  betreft,  zullen  de  gevolgen  in  de  praktijk  nog  niet 

kunnen  worden  nagegaan.  Toch  is  het  interessant  om  de  materie  te  toetsen  aan  de  Europese 

regelgeving in verband met privacy, de doelstellingen van de wetgever omtrent de bescherming van 

de patiënt  te bekijken en  vooral het  advies  van de Privacycommissie  in dit  opzicht  te belichten.  Ik 

beperk me dan ook tot het privacygedeelte van eHealth in deze masterproef. 

 

 

                                                             
195 Zo zullen verschillende zorgverstrekkers via deze weg toegang hebben tot de medische geschiedenis van de 
patiënt  waar  vroeger  alleen  de  huisarts  dit  had,  zo  kunnen  medische  voorschriften  elektronisch  worden 
afgeleverd enz… 
196  X,  “Vragen  rond  privacy  bij  eHealth.”,  HLN  30  mei  2008,  te  raadplegen  via 
http://www.hln.be/hln/nl/958/Multimedia/article/detail/294493/2008/05/30/Vragen‐rond‐privacy‐bij‐
eHealth.dhtml,  [16 maart 2009]. 
197 A.J.G. VAN RIJEN, M.W. DE LINT en L. OTTENS, “Inzicht in e‐health.”, Raad voor de volksgezondheid en zorg, 
Zoetermeer,  2002,  153  te  raadplegen  via  http://www.rvz.net/data/download/Inzicht_in_e‐health.pdf,      [16 
maart 2009]. 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§1. E‐health in Europese context 

1.1. algemeen 

166. Vooraleer  de  Belgische  regelgeving  te  bekijken  acht  ik  het  belangrijk  de  Europese  context 

met betrekking tot gezondheidszorg nader te bekijken. De trend in de gezondheidszorg is dat er meer 

en  meer  grensoverschrijdende  activiteiten  plaatsvinden.  Patiënten  zijn  mobieler  en  gaan  af  op 

specialisatie  en niet meer  op nabijheid  van  een  ziekenhuis. Ook  verstrekken  artsen meer  en meer 

informatie onder elkaar  langs elektronische weg  (fax,  telefoon, e‐mail,…). Bovendien zijn patiënten 

dankzij het internet veel meer in staat om medische informatie omtrent een bepaalde pathologie te 

gaan opzoeken. Deze is al dan niet correct en kan zo leiden tot een foutieve zelfdiagnose. Ook via het 

internet is er stilaan een verkoop van farmaceutische producten op gang gekomen waardoor o.a. de 

richtlijn198 met betrekking tot de overeenkomsten op afstand van toepassing is. Kortweg de Europese 

overdracht van gezondheidsgegevens is aan een opmars bezig en dient te worden gereguleerd. Veel 

van  deze  ontwikkelingen  zullen  verband  houden  met  de  ontwikkeling  van  eHealth.199  Ook  de 

Europese Commissie is grote voorstander van eHealth. Recent heeft ze een Rapport opgesteld die de 

versnelling  en  ontwikkeling  van  een  Europese  eHealth  markt  vooropstelt.200    Volgens  haar  kan 

eHealth er voor zorgen dat er meer kwaliteit en een doeltreffende gezondheidszorg voor patiënten 

mogelijk  is  die  tevens  toegankelijk  en  veilig  is201.  Het  geheel  zou  ook  moeten  voorzien  in  een 

effectieve kostenbesparing voor de overheid.202 

167. De  Privacyrichtlijn  van  24  oktober  1995203  vormt  de  Europese  basisrichtlijn  betreffende  de 

verwerking  van  persoonsgegevens.  Artikel  8  van  deze  Richtlijn  verbiedt  verwerking  van 

persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid. Lid 1 stelt immers: “De Lidstaten verbieden de 

verwerking  van  persoonlijke  gegevens  waaruit  de  raciale  of  etnische  afkomst,  (…)  alsook  de 

                                                             
198  Richtlijn  97/7  van  20  mei  1997  betreffende  de  bescherming  van  de  consument  bij  op  afstand  gesloten 
overeenkomsten. 
199 S. CALLENS en K. CIERKENS, “Juridische aspecten van e‐health in Europa.”, T. Gez. 2007‐08, 344. 
200 EUROPESE COMMISSIE, “Accelerating the Development of the eHealt market in Europe.”, Taskforce report 
2007,  5,  te  raadplegen  via  http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/publications/lmi‐
report‐final‐2007dec.pdf,    [16 maart  2009].    “This  report  on  lead market  opportunities  for  eHealth  proposes 
actions aiming at accelerating the development of the European eHealth market, increasing economic benefits 
and  simultaneously  developing  the  quality  of  health  products  and  services.  The  prospective  return  on 
investment of eHealth is relatively high when compared to the costs inherent in the health sector.”  
201 Dit onder meer door het gebruik van een gebruikersidentiteit, gebruikersauthenticiteit, technische criteria,… 
202  EUROPESE  COMMISSIE  EN  LIDSTATEN,  Ehealth  Conference  2007  Declaration,  17  april  2007,  1‐2  te 
raadplegen  via 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/events/ehealth2007/eh_declaration20070417
_en.pdf, [16 maart 2009]. 
203 Richtlijn 95/46 van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 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verwerking van gegevens die de gezondheid of het seksuele  leven betreffen.” Lid 3 zegt echter wel: 

“Lid  1  is  niet  van  toepassing  wanneer  de  verwerking  van  de  gegevens  noodzakelijk  is  voor  de 

doeleinden  van  preventieve  geneeskunde  of  medische  diagnose,  het  verstrekken  van  zorg  of 

behandelingen  of  het  beheer  van  gezondheidsdiensten  en wanneer  die  gegevens worden  verwerkt 

door  een  gezondheidswerker  die  onderworpen  is  aan  het  in  de  nationale wetgeving,  of  in  de  door 

nationale  bevoegde  instanties  vastgestelde  regelgeving,  vastgelegde  beroepsgeheim  of  door  een 

ander persoon voor wie een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht geldt.” Het ruim toepassingsgebied 

van  de  Privacyrichtlijn  zorgt  ervoor  dat  de  Richtlijn  een  niet  onbelangrijke  rol  speelt  in  de 

gezondheidszorg  en  daarbuiten.204  Zo  is  het  arrest  Lindqvist205  van  het Hof  van  Justitie  een mooie 

illustratie van deze ruime interpretatie. Mevr. Lindqvist had een site waar ze namen van collega’s van 

de kerkgemeenschap plaatste. Bij een van deze personen had ze ook vermeld dat die persoon met 

ziekteverlof was aangezien  ze haar voet bezeerd had. Het hof oordeelde dat het hier ging om een 

persoonsgegeven betreffende de gezondheid in de zin van artikel 8 lid 1 van de Privacyrichtlijn.  

168. Met betrekking tot gegevens die circuleren binnen de Europese Gemeenschap situeren zich 

weinig  problemen aangezien  iedere  lidstaat  onderheven  is  aan dezelfde Richtlijn  en dus  eenzelfde 

beschermingsniveau  dient  te  hebben.  Indien  persoonsgegevens  echter worden  overgedragen  naar 

een  land  buiten  de  Europese  Gemeenschap  stelt  zich  een  ander  probleem  voor.  Artikel  25 

Privacyrichtlijn  zegt  dat  doorgifte  aan  derde  landen  slecht mogelijk  is  indien  dit  land  een  passend 

beschermingsniveau  waarborgt.  Dit  beschermingsniveau  dient  te  worden  beoordeeld  met 

inachtname van alle omstandigheden die op de doorgifte van gegevens van invloed zijn. Men zal ook 

rekening houden met de aard van de gegevens, het doeleinde en met de duur van de voorgenomen 

verkering.  Zo  zijn  met  Amerika  onder  andere  de  Safe  Harbor  Principles206  aanvaard.  Wanneer 

Amerikaanse organisaties zich verplicht hebben tot naleving van deze beginselen, geldt dat er sprake 

is van een passend beschermingsniveau.207  De wetgeving van de lidstaten blijft van toepassing op de 

verzameling van de persoonsgegevens, alsmede op hun verwerking voorzover die plaatsvindt voor de 

doorgifte  aan  de  Verenigde  Staten.  De  Veiligehavenbeginselen  zijn  op  de  gegevens  slechts  van 

toepassing vanaf het moment dat zij naar de Verenigde Staten zijn doorgegeven.208 

                                                             
204 S. CALLENS en K. CIERKENS, “Juridische aspecten van e‐health in Europa.”, T. Gez. 2007‐08, 345. 
205 H.V.J. 6 november 2003, Lindqvist, C‐101/01, r.o. 50‐51. 
206  Beschikking  520/2000/EG  van  de  Commissie  van  26  juli  2000  overeenkomstig  richtlijn  95/46/EG  van  het 
Europees  Parlement  en  de  Raad,  betreffende  de  gepastheid  van  de  bescherming  geboden  door  de 
Veiligehavenbeginselen en de daarmee verband houdende Vaak gestelde vragen die door het ministerie van 
Handel van de Verenigde Staten zijn gepubliceerd (PbEG 215 van 28 augustus 2008.) 
207 C. CUIJPERS, “Privacy  in context”,  in BERKVENS,  J.M.A., Privacyregulering  in theorie en praktijk., Deventer, 
Kluwer, 2007, 13‐14.   
208 S. CALLENS en K. CIERKENS, “Juridische aspecten van e‐health in Europa.”, T. Gez. 2007‐08, 346. 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1.2. Nieuwe uitdagingen 

169. Op 15 februari 2007 heeft de Groep Gegevensbescherming209 een rapport opgesteld waarin 

ze  richtsnoeren  wil  geven  voor  de  interpretatie  van  de  toepasselijke 

gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot systemen voor elektronische medische dossiers 

en aansluitend hierbij enkele algemene beginselen trachten vast te stellen. Zo zijn ze van oordeel dat 

alle  gegevens  die  worden  opgenomen  in  elektronische  medische  dossiers  dienen  te  worden 

beschouwd als gevoelige persoonsgegevens in de zin van de Privacyrichtlijn.210 De Groep benadrukt 

dat  bij  het  opzetten  van  een  EMD‐systeem  (elektronische medische  dossiers)  en  het  functioneren 

daarvan  de  beginselen  van  de  bescherming  van  persoonsgegevens,  zoals  die  zijn  vastgelegd  in  de 

Privacyrichtlijn volledig moeten worden nageleefd. De Groep is van oordeel dat de eerbiediging van 

die beginselen door alle betrokken personen en  instellingen bijdraagt tot de goede werking van de 

betrokken regelingen.   

170. CALLENS  stelt  dat  nieuwe  Europese  principes  en  maatregelen  voor  gegevensbescherming 

nodig zijn om een  juridisch antwoord  te bieden op de risico’s die grensoverschrijdende EMD’s met 

zich meebrengen.211 De Groep beaamt dit en benadruk bovendien dat het opzetten van een EMD‐

systeem  en  het  functioneren  ervan  moet  geschieden  binnen  een  solide  juridisch  kader  voor  de 

bescherming van persoonsgegevens, ongeacht de juridische grondslag van een dergelijk systeem.212 

Wat  de  bescherming  betreft,  acht  ze  artikel  8  lid  3213  Privacyrichtlijn  niet  voldoende  om  als  enige 

wettelijke  basis  voor  het  beschermen  van  persoonsgegevens  in  een  netwerk  van  EMD’s.  Ook  zal 

toestemming  van de patiënt  zoals  omschreven  in  artikel  8  lid  2214  van deze Richtlijn  niet  volstaan. 

Deze  zal  immers  vrij,  specifiek  en  op  informatie  moeten  berusten.  M.a.w.  toestemming  van  een 

betrokkene  die  niet  de  gelegenheid  heeft  gehad  een  echte  keuze  te maken  of  die  echt  voor  een 

                                                             
209  GROEP  GEGEVENSBESCHERMING  ART.  29,  “Werkdcoument  inzake  de  verweking  van  persoonsgegevens 
betreffende  de  gezondheid  in  elektronische  dossiers  (EMD).”,  00323/07/NL,  1‐27  te  raadplegen  via 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp131_nl.pdf, [17 maart 2009]. 
210  GROEP  GEGEVENSBESCHERMING  ART.  29,  “Werkdcoument  inzake  de  verweking  van  persoonsgegevens 
betreffende  de  gezondheid  in  elektronische  dossiers  (EMD).”,  00323/07/NL,  18  te  raadplegen  via 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp131_nl.pdf, [17 maart 2009]. 
211 S. CALLENS en K. CIERKENS, “Juridische aspecten van e‐health in Europa.”, T. Gez. 2007‐08, 349. 
212  GROEP  GEGEVENSBESCHERMING  ART.  29,  “Werkdcoument  inzake  de  verweking  van  persoonsgegevens 
betreffende  de  gezondheid  in  elektronische  dossiers  (EMD).”,  00323/07/NL,  26  te  raadplegen  via 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp131_nl.pdf, [17 maart 2009]. 
213 “Lid 1 is niet van toepassing wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de doeleinden van 
preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen of het beheer van 
gezondheidsdiensten en wanneer die gegevens worden verwerkt door een gezondheidswerker die onderworpen 
is  aan  het  in  de  nationale  wetgeving  of  in  de  door  nationale  bevoegde  instanties  vastgestelde  regelgeving, 
vastgelegde beroepsgeheim of door een andere persoon voor wie gelijkwaardige geheimhoudingsplicht geldt.”  
214  “Lid  1  is  niet  van  toepassing  wanneer  de  betrokkene  uitdrukkelijk  heeft  toegestemd  in  een  dergelijke 
verwerking,  tenzij  in  de  wetgeving  van  de  Lid‐Staat  is  bepald  dat  het  in  lid  1  bedoelde  verbod  niet  door 
instemming van de betrokken ongedaan kan worden gemaakt.” 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voldongen  feit  is  geplaatst,  kan  niet  als  geldig  worden  beschouwd.  Ook  moet  de  betrokkene  de 

mogelijkheid krijgen om de toestemming zonder nadelige gevolgen terug in te trekken.215 

171. Ik sluit me aan bij de mening van menig auteur dat er dringend nood is aan nieuwe Europese 

regelgeving  om  de  privacy  van  de  patiënt  optimaal  te  waarborgen  bij  grensoverschrijdende 

elektronische medische dossiers. De Privacyrichtlijn biedt mijn inziens te vage bescherming inzake de 

thematiek. Ook is op te merken dat de nationale regelgevingen niet echt op elkaar zijn afgestemd en 

dat  ze  onderling  qua  inhoud  kunnen  verschillen  wat  mijns  inziens  geen  positief  effect  op  de 

persoonsgegevensbescherming inhoudt. Artikel 8 van de Richtlijn is niet specifiek genoeg en nieuwe 

regelgeving  dringt  zich  op  teneinde  een  maximale  harmonisatie  te  bekomen  en  een  effectieve 

gegevensbescherming  te garanderen.  Ik besluit met een  terechte  stelling van CALLENS die dit alles 

niet  bevorderlijk  vindt  voor  het  oprichten  van  een  interne  markt  waarbinnen  (internationale) 

kwaliteitsprojecten, epidemiologische studies, onderzoek, evaluatie enz. plaatsvinden.216 

§2. E‐health in Belgische context 

172. Met de wet van 21 augustus 2008217 kwam België tegemoet aan de nieuwe digitale evoluties 

binnen  de  gezondheidszorg  met  de  oprichting  en  de  organisatie  van  het  eHealth‐platform.  Het 

eHealth‐platform  is  een  openbare  instelling,  opgericht  bij  wet,  die  een  veilige  elektronische 

informatie‐uitwisseling wil bevorderen en ondersteunen  tussen alle actoren  in de gezondheidszorg 

met  respect  voor  de  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  en  voor  het  medisch 

beroepsgeheim.  Bedoeling  is  om  daardoor  o.a.  de  kwaliteit  van  de  gezondheidsverstrekking  te 

optimaliseren  en  de  administratieve  formaliteiten  voor  alle  actoren  te  verlagen.218  Dit  kan  tal  van 

voordelen bieden: door de digitale kanalen aan te wenden in de gezondheidszorg is het mogelijk om 

op  een  snelle  en  efficiënte  manier  persoonsgegevens  die  de  gezondheid  betreffen219  tussen 

verschillende  zorgverleners220  en/of  instelling over  te dragen.    Toch kan bij  deze  talrijke  voordelen 

voor de patiënt ook een valkuil aanwezig zijn, nl. de privacy van de patiënt.  Een goed beheerbeleid 

                                                             
215  GROEP  GEGEVENSBESCHERMING  ART.  29,  “Werkdcoument  inzake  de  verweking  van  persoonsgegevens 
betreffende  de  gezondheid  in  elektronische  dossiers  (EMD).”,  00323/07/NL,  8‐10  te  raadplegen  via 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp131_nl.pdf, [17 maart 2009]. 
216 S. CALLENS en K. CIERKENS, “Juridische aspecten van e‐health in Europa.”, T. Gez. 2007‐08, 350. 
217 Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth‐platform, B.S. 13 oktober 
2008. 
218 https://www.ehealth.fgov.be/nl/homepage/index.html, [18 maart 2009]. 
219  Art  3,  9° wet  van  21  augustus  2008  stelt  dat  alle  gegevens  van persoonlijke  aard waaruit  informatie  kan 
worden afgeleid omtrent de vroegere, huidige of toekomstige fysieke of psychische gezondheidstoestand van 
de natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd, met uitzondering van de louter administratieve of 
boekhoudkundige gegevens betreffende de geneeskundige behandelingen of verzorging. 
220  Art  3,  2°  Wet  van  21  augustus  2008:  “zorgverleners:  de  beoefenaars  van  een  gezondheidsberoep  zoals 
bedoeld in het KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.” 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van  de  toegangen  tot  het  elektronisch  dossier  is  essentieel  om  de  gegevens  die  het  bevat  te 

beschermen  tegen  ongewenste  raadplegingen  of  wijzigingen,  en  om  de  vertrouwensrelatie  te 

bewaren tussen de patiënt en de zorgverlener.221 Dit is vooral van belang bij het feit dat het eHealth‐

platform gebruik maakt  van het Rijksregister.  Ik  had  graag een  korte  voorstelling  van het  eHealth‐

platform gegeven in deze bijdrage om vervolgens meer specifiek het privacyaspect te belichten. 

2.1.   Doelstelling van eHealth‐platform 

173. Het eHealth‐platform heeft als doel om, door een onderlinge elektronische dienstverlening 

en  informatieuitwisseling  tussen  alle  actoren  in  de  gezondheidszorg,  georganiseerd met de nodige 

waarborgen  op  het  vlak  van  de  informatieveiligheid  en  de  bescherming  van  de  persoonlijke 

levenssfeer, de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidsverstrekking en de veiligheid van de 

patiënt te optimaliseren, de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor alle actoren 

in de gezondheidszorg te bevorderen en het gezondheidsbeleid te ondersteunen.222  

174. Belangrijk is dat artikel 6 van de wet uitdrukkelijk bepaalt dat de wet van 21 augustus 2008 

geen afbreuk doet aan de Wet Verwerking Persoonsgegevens, de Wet betreffende de Rechten van 

de Patiënt en aan de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de uitoefening van 

de geneeskunde. Deze bepaling kwam er na een aanbeveling van de Commissie voor de Bescherming 

van  de  Persoonlijke  Levenssfeer223  die  er  op  stond  dat  de  gegevens  betreffende  de  gezondheid 

dienen  te  worden  aanschouwd  als  gevoelige  gegevens  in  het  opzicht  van  de  Wet  Verwerking 

Persoonsgegevens  maar  ook  in  het  denkbeeld  dat  de  gebruikers  van  de  diensten  voor 

gezondheidszorg  er  zich  van  vormen.  Volgens  de  Commissie  is  de  doeltreffendheid  van  een 

uitwisselingsplatform van gezondheidsgegevens zoals eHealth nauw verbonden met het vertrouwen 

dat de gebruikers aan dit platform schenken, zowel wat het bewaren van het medisch geheim en de 

vertrouwelijkheid  van  de  gezondheidsgegevens  betreft,  als  wat  de  veiligheid  van  de 

gegevensstromen betreft.  

 

                                                             
221 V. MALENGREAU, “De inbreng van de nieuwe informatie‐ en communicatietechnologieën in het domein van 
de gezondheid.”, I.B.2006, 447 te raadplegen via http://www.riziv.fgov.be/presentation/nl/publications/news‐
bulletin/2006‐4/pdf/part01.pdf, [18 maart 2009]. 
222 Artikel 4 Wet van 21 augustus 2008. 
223 COMMISSIE VAN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER, Advies op verzoek van de Minister 
van  Sociale  Zaken  en  Volkgsgezondheid  en  de  Minister  van  Ambtenarenzaken  en  Overheidsbedrijven  met 
betrekking tot een ontwerp van wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth‐platform commissie., 
nr.  14/2008,  2  april  2008,  7‐8  te  raadplegen  op  
http://www.privacycommission.be/nl/docs/Commission/2008/advies_14_2008.pdf, [19 maart 2009]. 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2.2.   Nieuwe  uitdagingen  voor  het  Sectoraal  Comité  van  de  Sociale  Zekerheid  en  de 
Gezondheid 

175. Dit Comité224, opgericht door de wet op de Kruispuntbank krijgt bijzondere bevoegdheden en 

vooral  nieuwe  uitdagingen  om  de  privacy  te  waarborgen  bij  de  verwerking  van  de 

gezondheidsgegevens.  De  wet  van  21  augustus  2008  heeft  de  taken  van  het  Comité  gevoelig 

uitgebreid.  Uit  de  tekst  van  de  wet  dien  ik  te  mogen  afleiden  dat  het  Comité  een  belangrijke 

controle‐ en waakfunctie toebedeeld krijgt in het licht van de privacybescherming. Ruim samengevat 

kunnen  deze  taken  in  vier  specifieke  deeltaken  worden  onderverdeeld.  Vooreerst  zal  het  Comité 

machtigingen  moeten  verstrekken  tot  (elektronische)  uitwisseling  van  persoonsgegevens  met 

betrekking tot de gezondheid, buiten de gevallen die artikel 11 van de wet bepaalt. Verder hebben ze 

een taak in het vaststellen van organisaties en policies inzake informatieveiligheid bij de verwerking 

van persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid. Ook zullen ze aanbevelingen en adviezen 

inzake  informatieveiligheid  dienen  te  verstrekken  indien  persoonsgegevens  worden  verwerkt.  Als 

laatste  taak  hebben  ze  een  rol  toebedeeld  gekregen bij  de  klachtenbehandeling  van  inbreuken op 

informatieveiligheid  bij  verwerking  van  persoonsgegevens.  225  Indien  het  Sectoraal  Comité  geen 

machtiging verleent kunnen alleen nog gegevens worden doorgegeven indien bepaalt door een wet 

of met toestemming van de patiënt zelf. 

2.3.   Gebruik van het Rijksregisternummer 

176. Een  belangrijk  discussiepunt  bij  het  tot  stand  komen  van  deze  wet  was  of  er  al  dan  niet 

gebruik kon gemaakt worden van het rijksregisternummer om de patiënt te identificeren. Tijdens de 

parlementaire voorbereidingen werd de nadruk gelegd op het belang van een correcte  identificatie 

van  de  patiënt.226  In  eerste  instantie  werd  gedacht  aan  de  invoering  van  een  sectoraal 

gezondheidsnummer.  De  vrees  bestond  dat  indien  dit  niet  werd  gedaan  er  een  ongebreidelde 

koppeling  zou  kunnen  ontstaan  aan  andere  gegevens  die  behoren  aan  de  persoon  van  de  patiënt 

zoals  onder  andere  de  sociale  en  fiscale  gegevens.  De  Commissie  Bescherming  Persoonlijke 

Levenssfeer zette echter het licht op groen in haar advies van 2 april 2008227 waarin ze duidelijk stelt 

dat indien met zou werken met een identificatienummer in plaats van met het rijksregisternummer 

                                                             
224 Supra nr. 55 blz 20. 
225 Zie ook https://www.ehealth.fgov.be/nl/page_menu/website/home/platform/organisation/sector.html, [16 
maart 2009].  
226  Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het eHealth‐platfom, Parl. St. Kamer 2008, 51/1257.  
227 COMMISSIE VAN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER, Advies op verzoek van de Minister 
van  Sociale  Zaken  en  Volkgsgezondheid  en  de  Minister  van  Ambtenarenzaken  en  Overheidsbedrijven  met 
betrekking tot een ontwerp van wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth‐platform commissie., 
nr.  14/2008,  2  april  2008,  16‐17  te  raadplegen  op  
http://www.privacycommission.be/nl/docs/Commission/2008/advies_14_2008.pdf, [19 maart 2009].  



 

61 
 

niet  het  meest  aangewezen  instrument  is  om  de  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  te 

waarborgen.  Het  gebruik  van  een  dergelijk  specifiek  nummer  zou  nauwelijks  een  hogere 

bescherming  bieden  tegen  onrechtmatige  koppeling  van  persoonsgegevens.  De  minimale  extra 

bescherming die dit met zich zou meebrengen weegt volgens de Commissie niet op tegen de hogere 

kost en het risico op fouten bij de uitwisseling van persoonsgegevens wanneer dit is toegelaten.  

2.4.   Beginselen bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt  

177. ROBBEN228  omschrijft  vier  beginselen  die  dienen  in  acht  genomen  te  worden  bij  de 

bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  van  de  patiënt  indien  gewerkt  wordt  met 

gezondheidsgegevens binnen eHealth. Het gaat in de eerste plaats om het doelbindingsbeginsel. De 

verwerking  dient  te  gebeuren  voor  welbepaalde,  uitdrukkelijk  omschreven  en  gerechtvaardigde 

doeleinden, zowel bij de verwerving van de persoonsgegevens als bij de verdere verwerking. Ook zal 

er  rekening  moeten  worden  gehouden  met  het  evenredigheidsbeginsel:  de  persoonsgegevens 

moeten namelijk toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn en enkel toegankelijk zijn voor 

diegenen  die  ze  nodig  hebben  voor  het  bereiken  van  de  doeleinden.  Ook  zullen  de  gegevens 

nauwkeurig moeten zijn (nauwkeurigheidsbeginsel) en dus waar nodig worden bijgewerkt, verbeterd 

of  verwijderd.  Als  laatste  stelt  hij  dat  er  bijzondere  aandacht  dient  te  zijn  voor  het 

transparantiebeginsel.  Er  zal  immers  steeds  informatieverstrekking  aan  de  patiënt  dienen  te 

gebeuren  bij  iedere  inzameling  van  persoonsgegevens  van  de  betrokkene  of  bij 

registratie/mededeling  van  de  persoonsgegevens  en  rechten  van  de  betrokkene  op  kennisname, 

verbetering en verwijdering van persoonsgegevens. 

2.5.   Codering en anonimisering 

178. Een belangrijke opdracht van het eHealth‐platform  is de codering en anonimisering van de 

persoonsgegevens die worden verzameld door het platform.229   Dit  is vooral belangrijk  in het kader 

van wetenschappelijk  onderzoek of  onderzoek door het beleid. Deze module moet  er  voor  zorgen 

                                                             
228  F.  ROBBEN,  eHealth  met  respect  voor  privacy  en  beroepsgeheim.,  Powerpointpresentatie,  11  december 
2008, Vilvoorde. 
229 Artikel 5, 8° Wet 21 augustus 2008: “het, als intermediaire organisatie, zoals gedefinieerd krachtens de wet 
van  8  december  1992  tot  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer  ten  opzicht  van  de  verwerking  van 
persoonsgegevens, inzamelen, samenvoegen, coderen of anonimiseren, en ter beschikking stellen van gegevens 
nuttig  voor  de  kennis,  de  conceptie,  het  beheer  en  de  verstrekking  van  de  gezondheidszorg;  het  eHealth‐
platform zelf mag de in het kader van deze opdracht verwerkte persoonsgegevens slechts bijhouden zolang dat 
het verband tussen het reeële  identificatienummer van een betrokkene en het aan hem toegekend gecodeerd 
identificatienummer bijhouden  indien de bestemmeling van de gecodeerde persoonsgegevens daarom op een 
gemotiveerde  wijze  verzoekt,  mits  machtiging  van  de  afdeling  gezondheid  van  het  sectoraal  comité  van  de 
sociale zekerheid en van de gezondheid.” 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dat  de  persoonsgegevens met  betrekking  tot  de  gezondheid  omgezet worden  naar  gecodeerde  of 

anonieme  gegevens  waaruit  uiteraard  de  identiteit  van  de  patiënt  en/of  zorgverlener  niet 

rechtstreeks  of  onrechtstreeks  kan  worden  afgeleid.  Om  deze  doelstelling  te  bereiken  is  het  niet 

voldoende om enkel de  identificatiesleutel  te coderen maar er moet ook gezorgd worden dat door 

het  combineren  van  gecodeerde  gegevens  geen  heridentificatie mogelijk  is  naar  de  patiënt  en  de 

zorgverlener.230 

179. Op  technisch  vlak  worden  de  persoonsgegevens  die  via  het  eHealth‐platform  worden 

uitgewisseld vercijferd tussen de verzender en de bestemmeling. Deze twee instanties zijn de enige 

die inhoudelijk kennis kunnen nemen van de uitgewisselde persoonsgegevens; het ehealth‐platform 

heeft hier  zelf  geen  toegang  toe.   Om de verzender en de ontvanger de garantie  te bieden dat de 

persoonsgegevens  wel  degelijk  op  dezelfde  patiënt  betrekking  hebben,  wordt  de  patiënt  in  deze 

vercijferde  berichten  geïdentificeerd  aan  de  hand  van  zijn  identificatienummer  van  de  sociale 

zekerheid. Hierdoor  vermijdt men het  risico dat aan een patiënt  zorgen worden verstrekt op basis 

van de gegevens van een andere patiënt, met alle nefaste gevolgen die dit zou kunnen hebben.231 

2.6.   Kritische analyse 

180. De  wetgever  heeft  de  intentie  gehad  om  optimaal  een  bescherming  van  de 

persoonsgegevens    te bewerkstelligen. Dit  is mijn  inziens  ten zeerste  toe  te  juichen. Toch moet de 

term  gezondheidsgegevens  zoals  omschreven  door  de  wet  met  enige  argwaan  worden  bekeken 

aangezien  ze  van  een  toch  wel  gedateerde  omschrijving  uitgaat.  Wat  met  administratieve  of 

boekhoudkundige  gegevens  betreffende  geneeskundige  behandelingen? Deze worden  in  deze wet 

niet  als  gezondheidsgegevens  aanschouwd  en  kunnen  dus  ook  niet  van  het  beschermingsniveau 

genieten.232 

181. CALLENS233  wijst  in  zijn  bijdrage  op  een  bijzonder  probleem.  Hij  merkt  op  dat  voor  het 

omgaan  met  gezondheidsgegevens  binnen  het  eHealth‐platform  een  soepel  regime  wordt 

gehanteerd  qua  privacywetgeving  bij  gegevens  die  gebruikt  worden  voor  wetenschappelijk 

onderzoek dan buiten het  regime van het eHealth‐platform.  In principe  is krachtens het KB van 13 

                                                             
230 https://www.ehealth.fgov.be/nl/page_menu/website/home/platform/basicservices/coding.html, [18 maart 
2009]. 
231 https://www.ehealth.fgov.be/nl/page_a_t/website/home/platform/faq.html#N1019C, [18 maart 2009]. 
232  Zo  spreekt  ook  CALLENS  in  S.  CALLENS,  “Omtrent  het  eHealth‐platform  en  het  recht  op  privacy  van  de 
patiënt.”, T. Gez. 2008‐2009, 186. 
233 S. CALLENS, “Omtrent het eHealt‐platform en het recht op privacy van de patiënt.”, T. Gez. 2008‐2009, 186. 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februari  2001234  een  aanbeveling  van  de  Privacycommissie  vereist  en  is  de  kennisgeving  naar  de 

betrokkene toe noodzakelijk. Artikel 11 van de wet van 21 augustus 2008 bepaalt dat een principiële 

machtiging van de afdeling gezondheid van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid niet  vereist  is  voor de mededeling  van  gecodeerde persoonsgegevens met het  oog op 

het  realiseren  van  statistisch  of  wetenschappelijk  onderzoek  ter  ondersteuning  van  het 

gezondheidsbeleid. Ook stelt artikel 37235 van de eHealt‐platformwet dat een via de wet opgerichte 

vereniging  gecodeerde  gegevens  worden  ter  beschikking  gesteld  voor  wetenschappelijk 

onderzoek.236 De codering en anonimisering van de gegevens zal immers gebeuren door het eHealth‐

platform, welke  als  overheidorgaan  geen  kennisgevingsplicht  heeft.  Die  kennisgeving  is  echter wel 

noodzakelijk voor codering van gegevens voor later wetenschappelijk onderzoek buiten het eHealth‐

platform om. 

182. Of  het  platform  effectief  de  beoogde  privacywaarborgen  kan  realiseren  is  nog  koffiedik 

kijken.  Mijn  inziens  heeft  de  wetgever  in  ieder  geval  een  mooie  poging  gedaan  om  de 

patiëntengegevens  te  digitaliseren  en  deze  zo  de  21e  eeuw  in  te  loodsen.  Uiteraard  zullen  in  de 

praktijk ongetwijfeld nog problemen opduiken met betrekking tot de privacybescherming maar deze 

zullen  zich pas  in  de  toekomst manifesteren waardoor het  te  gevaarlijk  is  om hier  reeds uitspraak 

over te doen. De critici van dit project zullen de evolutie en de praktijk in ieder geval met argusogen 

volgen. Toch kan dit project mijns inziens een mooie toekomst tegemoet gaan en het belang van de 

patiënt dienen indien de beoogde doelstellingen worden behaald. 

                                                             
234  KB  van  13  februari  2001  ter  uitvoering  van  de  wet  van  8  december  1992  tot  bescherming  van  de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens, B.S. 13 maart 2001. 
235  Art  37,  3°:  “het  verwerven  en  ter  beschikking  stellen  van  gecodeerde  en  anonieme  gegevens  aan  het 
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en aan wetenschappelijke instellingen of verenigingen met 
het oog op het realiseren van wetenschappelijk onderzoek.” 
236 De vrijstelling van kennisgeving vloeit voort uit artikel 29 KB 13 februari 2001. 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Hoofdstuk 3 : Beroepsgeheim 

Afdeling 1 : Historiek en filosofie van art. 458 Sw. 

183. In  België  erkent  men  een  drietal  gronden  ter  maatschappelijke  verantwoording  van  het 

beroepsgeheim van  vrije beroepsbeoefenaars,  dat door  art.  458  Sw. beschermd wordt.  Ten eerste 

staat het belang van het individu bij de eerbiediging van zijn privé‐, familie‐ en gezinsleven centraal. 

Het is ook belangrijk dat het belang van de samenleving, bij het feit dat de burger zich kan wenden 

tot externe professionelen (in casu professionelen uit de hulpverlening en de gezondheidszorg) wier 

functies bijzonder belangrijk zijn voor zijn moreel, familiaal, geneeskundig of professioneel en sociaal 

welzijn,  in  rekening  wordt  gebracht.  Als  derde  verantwoording  wordt  gesteld  dat  er  een  belang 

bestaat  voor  de  externe  professionelen  om  hun  rechtschapenheid  en  geloofwaardigheid  te 

verzekeren en om in gemoedsrust hun beroep uit te oefenen. Deze verschillende gronden doen geen 

afbreuk aan het feit dat het beroepsgeheim in de eerste plaats de cliënt beschermt.237 Het Hof van 

Cassatie stelde voor geneesheren het volgende238: “Dat het beroepsgeheim waartoe de beoefenaars 

van  de  geneeskunde  krachtens  artikel  458  van  het  Strafwetboek  gehouden  zijn,  strekt  tot 

bescherming  van  de  patiënt;  dat  die  regel  berust  op  de  noodzaak  om  de  volledige  veiligheid  te 

waarborgen van degenen die zich aan hen moeten toevertrouwen en om eenieder in de mogelijkheid 

te stellen de verzorging te krijgen die uit hoofde van zijn toestand, ongeacht de oorzaak ervan, vereist 

is.”  

184. Omdat  dit  alles  maatschappelijk  enorm  belangrijk  wordt  geacht,  is  het  strafrechtelijk 

beschermd  beroepsgeheim  van  openbare  orde.  Dit  principe  werd  meermaals  bevestigd  door  de 

rechtspraak239 en heeft een belangrijk gevolg: enkel de wetgever kan de zwijgplicht240 opheffen. Men 

kan  niet  op  vrijwillige  basis  aan  het  beroepgeheim  verzaken  en  niet  alleen  de  schending  van  het 

beroepsgeheim is strafbaar, ook een strafvervolging die op een schending van het beroepsgeheim is 

gesteund,  is  nietig  en  kan  geen  gevolg  krijgen.241  Toch  dient  het  absolute  karakter  van  het 

beroepsgeheim  genuanceerd  te worden.  Iedere  verabsolutering  van  het  geheim  doet  afbreuk  aan 

                                                             
237 L. HUYBRECHTS, “Beroepsgeheim in de sfeer van de onderneming.”, T. Strafr. 2004, 86‐112. 
238 Cass. 16 december 1992, Arr.Cass., 1991‐92, 1445. 
239 Cass. 23 juni 1958, Pas. 1958, I, 1180; Gent 24 juni 1963, R.W. 1963‐64, 1128. 
240  De  geheimhouder  heeft  in  principe  de  plicht  te  zwijgen  over  zaken  die  hij  in  het  kader  van  de 
beroepsuitoefening of functie vernomen of vastgesteld heeft. 
241 V. DE  SOUTER,  “Het beroepsgeheim en de  invoering  van een  spreekrecht door de wet  van 28 november 
2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Een nadere analyse van het artikel 458bis 
van het Strafwetboek.”, T.J.K. 2001, 184‐192. 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het  juiste perspectief waarbij  het  geheim gezien moet worden als  een beperking  van het  recht op 

waarheid  dat  principieel  voorrang  moet  hebben  op  het  recht  op  geheimhouding.242  Dit  vindt 

uitwerking  door  Cassatie  in  zijn  arrest  van  9  februari  1988.243  Het  Hof  geeft  aan  dat  het 

beroepsgeheim  uitsluitend  de  bescherming  van  de  patiënt  beoogt.244  Een  onbeperkt  zwijgrecht, 

tegen  de  belangen  van  de  geheimgerechtigde  zelf,  zou  een  misbruik  zijn  en  zou  van  het 

beroepsgeheim  een  privilege  maken  voor  bepaalde  personen,  terwijl  het  een  maatregel  is  in  het 

belang van allen.245 

185. Het misdrijf  ‘schending van het beroepsgeheim’ werd ingevoerd in het Franse Strafwetboek 

van 1810. Dit toenmalige artikel 378 luidde als volgt: “Les médecins, chirurgiens et autres officiers de 

santé, ainsi que les pharmaciens, les sages‐femmes et toutes autres personnes dispositaires, par état 

ou  profession,  des  secrets  qu’on  leur  confie,  qui  hors  le  cas  révélé  ces  secret,  seront  punis  d’un 

emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cent francs.” Men had 

mogen verwachten dat ter gelegenheid van de voorbereidende werken voorafgaand aan de gemelde 

artikelen  378  en  458,  zowel  in  de  commissies  als  in  de  kamers,  aan  het  beroepsgeheim  in  het 

algemeen,  en  het  geneeskundig  beroepsgeheim  in  het  bijzonder,  interessante  beschouwingen 

zouden zijn gewijd van nature om de betekenis en de draagwijdte van de wettelijke bepalingen  te 

helpen  verduidelijken246.  Niets  is  echter minder waar wat  ertoe  leidt  dat men  bij  de  studie  en  de 

toepassing van artikel 458 Sw volledig is aangewezen op de tekst van het artikel zelf. 

186. Het is dan ook niet te verwonderen dat, mede om die reden, dat bijna nergens een uniforme 

interpretatie  voorhanden  is,  dat  verschillende  regels  doorheen  de  jaren  ontstaan  zijn  door  de 

rechtspraak en dat er grote rechtsonzekerheid leeft betreffende de materie. Daarbij komt tevens dat 

er op het gebied van medische en psychosociale hulpverlening er de laatste jaren grote veranderen 

zijn ontstaan waardoor het  artikel  zal  dienen  te worden geïnterpreteerd  in een andere  context en 

een veranderende maatschappij dan deze waar de wetgever van 1867 voor stond.  

 

                                                             
242 F. VANNESTE, “Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd worden?”, R.W. 1977‐1978, 1283. 
243 Cass. 9 februari 1988, Arr.Cass. 1987‐88, 720. 
244  I.  VAN  DER  STRAETE,  J.  PUT  en  E.  LENAERTS,  “Het  beschikkingsrecht  over  het  beroepsgeheim.  De 
hulpverlener wikt, de cliënt beschikt.”, T.P.R. 2003, 1093‐1131. 
245 F. VANNESTE, “Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd worden?”, R.W. 1977‐1978, 1294. 
246 R. BLANPAIN, “Juridische aspecten van het medisch beroepsgeheim.”, R.W. 1965‐66, 274. 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Afdeling 2 : Artikel 458 Sw. 

187. Het basisartikel waarop de leer van het beroepsgeheim gesteund werd is terug te vinden in 

artikel  458  van  het  Strafwetboek  en  luidt  als  volgt:  “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 

euro tot vijfhonderd euro.”   

§1. Toepassingsgebied 

1.1.   Ratione Personae 

188. Wanneer  aandachtig  gekeken  wordt  naar  het  artikel,  kan  geconcludeerd  worden  dat  het 

vooral  om beoefenaars  van de  geneeskunde  gaat. Het  gaat  hier  evenwel  om een niet‐exhaustieve 

lijst waarbij alleen de belangrijkste personen worden aangegeven, maar dit betekent niet  dat andere 

beroepsbeoefenaars  niet  onder  de  toepassing  van  artikel  458  Sw.  kunnen  vallen.  Ook 

gerechtsdeskundigen  in  de  hoedanigheid  van  psychiater,  gevangenisarts  en  de  opgevorderde 

geneesheer bij een verkeersongeval vallen hier onder. 247 

189. Het Hof van Cassatie stelde in een eerder arrest dat art. 458 Sw. geldt voor “alle personen die 

uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen”. Dit betekent dat alle personen die 

een beroep of opdracht 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,  onder  toepassing  van  art.  458  Sw.  vallen.248  Aangezien  de  wetgever  door  de  vage 

omschrijving een  zekere  ruimte wilde  creëren voor de  rechtspraak, heeft deze dan ook de  theorie 

ontwikkeld  van  de  ‘noodzakelijke  confidenten’.  Dit  zijn  alle  beroepsbeoefenaars  aan  wie  men 

onvermijdelijk  confidentiële  informatie  toevertrouwt.249  Dit  impliceert  dat  niet  alleen  vrijwillig 

gekozen  vertrouwenspersonen  hierdoor  gebonden  zijn,  maar  dat  ook  opgedrongen  confidenten 

                                                             
247  M.  SPEECKAERT  en  S.  VERHULST,  “Medische  gegevens  en  privacy”,  in  G.  VERMEULEN  (red.),  Privacy  en 
strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 158. 
248 Cass.  20  februari  1905,  Pas.  1905,  I,  141;  P.  BROECKX, M.  DUMAREY  en  R.  FOCK,  “Schuldig  verzuim  en 
beroepsgeheim  in  de  context  van  strafrechtelijke  bescherming  van minderjarigen”,  in G.  VERMEULEN  (red.), 
Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 2001, 439. 
249  T. BALTHAZAR, Beroepsgeheim en privacybescherming (I)., powerpointpresentatie 04/12/07, Gent. 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onder deze bepaling vallen. Uiteindelijk blijft het de rechter die hierover zal moeten oordelen wie al 

dan niet als vertrouwenspersoon optreedt.250 

190. Hieronder worden de vier elementen besproken die deels expliciet en deels  impliciet  in de 

verwoording van het toepassingsgebied ratione personae zijn begrepen. 251 

1.1.1.   Personen 

191. Elke  persoon  die  voldoet  aan  de  voorwaarden  van  art.  458  Sw.  is  een  geheimhouder  die 

gebonden is door de geheimhoudingsplicht. Artikel 458 Sw. heeft enkel betrekking op de verplichte 

vertrouwelingen  en  kan  niet  toegepast worden op  degenen die  alleen maar  tot  discretie  verplicht 

zijn.252 

192. Maar wat in het geval van rechtspersonen? Dit is een zeer relevante vraag voor de praktijk. 

Veel vrije beroepen werken tegenwoordig in een of andere vennootschapsvorm (bv. BVBA). Sinds de 

wet  van  4  mei  1999253  kunnen,  overeenkomstig  artikel  5  Sw.,  rechtspersonen  strafrechtelijk 

verantwoordelijk  gesteld  worden  voor  de  misdrijven  die  een  intrinsiek  verband  hebben  met  de 

verwezenlijking  van  hun  doel  of  de  waarneming  van  hun  belangen  of  die  voor  hun  rekening  zijn 

gepleegd.  Wel  kan  de  rechtspersoon,  volgens  art.  5,  2de  lid  Sw.,  de  strafrechtelijke 

verantwoordelijkheid  ontlopen  wanneer  de  fout  begaan  werd  door  een  geïdentificeerd  natuurlijk 

persoon en deze de zwaarste fout heeft begaan.  

1.1.2.   Vertrouwenspersoon 

193. Zoals eerder reeds werd aangehaald, zal het de rechter zijn die van zaak tot zaak onderzoekt 

of de  feitelijke omstandigheden waarin het beroep wordt uitgeoefend het mogelijk maken om van 

een vertrouwensopdracht te spreken. Het dragen van een beroepstitel waaraan een beroepsgeheim 

wordt  toegekend, heeft evenwel niet  tot  gevolg dat men bij de uitvoering van om het even welke 

taak aanspraak kan maken op het beroepsgeheim. Accessoire opdrachten zijn bijvoorbeeld niet aan 

hetzelfde  regime onderworpen. Alle  technische  vaststellingen  en  van derden  verkregen  informatie 

vallen wel onder de bepaling van het beroepsgeheim.254 

                                                             
250  P.  BROECKX,  M.  DUMAREY  en  R.  FOCK,  “Schuldig  verzuim  en  beroepsgeheim  in  de  context  van 
strafrechtelijke  bescherming  van  minderjarigen”,  in:  G.  VERMEULEN  (red.),  Strafrechtelijke  bescherming  vn 
minderjarigen, 441. 
251  B.  ALLEMEERSCH,  ”Het  toepassingsgebied  van  art.  458  Strafwetboek.  Over  het  succes  van  het 
beroepsgeheim en het geheim van dat succes.”, R.W. 2003‐2004, 1‐19.  
252 Cass. 16 mei 1977, Pas. 1977, I, 947 en Arr. Cass., 1977, 949. 
253 Wet 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, B.S. 22 juni 
1999. 
254 T. BALTHAZAR, Beroepsgeheim en privacybescherming (I), powerpointpresentatie 04/12/07, Gent. 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1.1.3. Noodzaak 

194. Om aan art. 458 Sw. onderworpen  te zijn, volstaat het niet dat men  tijdens de uitoefening 

van  het  beroep  geregeld  kennis  krijgt  van  vertrouwelijke  informatie.  De  zwijgplicht  moet  ook 

noodzakelijk zijn opdat het beroep adequaat zou kunnen worden uitgeoefend.   Zonder de garantie 

van geheimhouding zouden partijen nooit vrijuit durven spreken en de waarheid te vertellen. Het is 

duidelijk dat een arts een bepaalde monopoliepositie heeft en daarom is het onontbeerlijk voor de 

behandeling dat al hetgeen de patiënt/cliënt aanbrengt vertrouwelijk wordt behandeld.  

1.1.4.   Maatschappelijk belang 

195. Niet  alle  beroepen  waarvoor  geheimhouding  noodzakelijk  is,  kunnen  echter  het 

beroepsgeheim  opeisen.  De  meesten  zullen  zich  moeten  beperken  tot  een  eenvoudige 

discretieplicht, wat impliceert dat ze zich niet op het zwijgrecht ten opzichte van de rechter kunnen 

beroepen  (i.t.t.  de  houders  van  een  beroepsgeheim).  Enkel  de  beroepen  waarvan  het 

maatschappelijk  belang    groot  genoeg  is  om  de  toekenning  van  dit  zwijgrecht  te  verantwoorden, 

zullen worden geacht een beroepsgeheim te hebben. Het algemeen belang vindt hoofdzakelijk  zijn 

grondslag in de vrees dat de individuele patiënt, zich bij afwezigheid van het beroepsgeheim, niet zal 

durven wenden tot de geneesheer.   

Vooraleer er wordt beslist of een beroep, ambt of functie onder de toepassing van art. 458 Sw. valt, 

dient  dus  te  worden  nagegaan  of  het  belang  ervan  opweegt  tegen  de  maatschappelijke  kost 

verbonden aan het beroepsgeheim, namelijk het risico op belemmering van de rechtsgang. Niet alle 

beroepen kunnen wijzen op het grote maatschappelijke nut van een wettelijke bescherming van hun 

beroepsgeheim, hoewel velen ervan in vertrouwelijkheid werken en dit noodzakelijk achten.  

1.2.   Ratione Materiae 

196. Het beroepsgeheim behelst alle elementen die betrekking hebben op het individu en die dus 

deel  uitmaken  van  zijn  persoonlijke  levenssfeer  of  zijn  privacy.  De  persoonlijke  levenssfeer  is  een 

tweeledig  begrip.  Enerzijds  is  het  een  beschermd  terrein  waar  niemand  mag  binnentreden. 

Anderzijds  heeft  het  individu  het  recht  om  bepaalde  informatie  over  zichzelf mee  te  delen.255  De 

wetgever achtte het dan ook nodig om  een specifieke regelgeving omtrent de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer te ontwikkelen, wat concreet resulteerde in de Privacywet van 8 december 

                                                             
255 M.  SPEECKAERT  en  S.  VERHULST,  “Medische  gegevens  en  privacy.”  In  VERMEULEN,  G.  (red.),  Privacy  en 
strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 158. 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1992256.  Toch  doet  deze  wet  geen  afbreuk  aan  de  regelgeving  omtrent  het  beroepsgeheim.  Een 

verwerking  van  gegevens  zal  namelijk  slechts  toegelaten  zijn  indien  de  geheimhoudingsplicht 

gerespecteerd wordt.  

1.2.1.  Informatie ontvangen wegens staat of beroep 

197. De  geheimhoudingsplicht  geldt  enkel  voor  de  gegevens  die  ter  kennis  worden  gebracht 

omwille  van de uitoefening  van een beroep of  staat.  Er  kan dus  geen beroepsgeheim gelden  voor 

informatie  die men  verkreeg  als  vriend.  Ook  indien  de  hulpverlener  niet werd  geconsulteerd,  kan 

geen  sprake  zijn  van  een  geheim.  Het  is  echter  niet  eenvoudig  om  te  bepalen wanneer  gegevens 

vreemd zijn aan de uitoefening van het beroep en wanneer niet. Een arts kan bijvoorbeeld informatie 

nodig hebben over een bepaald feit dat somatische klachten veroorzaakt en daarom om informatie 

verzoeken  die  op  het  eerste  zicht  met  het  medisch  luik  van  zijn  beroep  niets  te  maken  heeft. 

Wanneer het niet duidelijk  is of de geconsulteerde de  feiten  is  te weten gekomen naar aanleiding 

van zijn beroep, zal de rechter beslissen of men zich al dan niet rechtmatig kan beroepen op art. 458 

Sw. om bepaalde feiten te verzwijgen.257 

1.2.1.1.   Vereiste van beroepsuitoefening258 
198. De beroepsuitoefening  is  in de praktijk niet  altijd eenvoudig  vast  te  stellen. Wat doet men 

met een arts die in zijn vrije tijd medisch advies geeft? Of een psycholoog die hetzelfde doet? Deze 

vragen zullen door de feitenrechter soeverein moeten worden beantwoord op basis van de gegevens 

uit  het  concrete  dossier.  Uit  de  rechtspraak  blijkt  dat  twee  factoren  ter  sprake  kunnen  komen, 

namelijk het tijdstip van kennisname en het karakter van de relatie tussen de geheimhouder en de 

cliënt  of  patiënt.  Het  tijdstip  is  als  zodanig  niet  doorslaggevend.  Het  moet,  zoals  eerder  reeds 

vermeld, in het kader van de beroepsuitoefening gebeuren. Het feit of dit al dan niet op een rustdag 

of tijdens de kantooruren plaatsvindt, is irrelevant.  

199. Indien  een  affectieve  relatie  tussen  beide  personen  bestaat,  ligt  de  situatie  anders.  Een 

familieband sluit niet a priori uit dat een geheimhouder een gesprek kan hebben met zijn naasten in 

hoofde  van  zijn  ambt  of  functie.  Indien  de  bewaarder  van  het  geheim  zowel  wegens  zijn 

                                                             
256 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, B.S. 3 februari 1999.   Supra nr. 91 e.v. 
blz 33. 
257  P.  BROECKX,  M.  DUMAREY  en  R.  FOCK,  “Schuldig  verzuim  en  beroepsgeheim  in  de  context  van 
strafrechtelijke  bescherming  van minderjarigen”,  in  VERMEULEN,  G.  (red.),  Strafrechtelijke  bescherming  van 
minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 446‐447. 
258  B.  ALLEMEERSCH,  “Het  toepassingsgebied  van  art  458  Strafwetboek.  Over  het  succes  van  het 
beroepsgeheim en het geheim van dat succes.” R.W. 2003‐2004, 1‐19. 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professionele hoedanigheid als om persoonlijke redenen werd aangesproken, prevaleert zijn ambt of 

functie.  

200. In de rechtsliteratuur wordt de opvatting verdedigd dat de arts die iemand aan een medisch 

onderzoek  onderwerpt  in  opdracht  van  een  derde  persoon  (vb  werkgever  of 

verzekeringsmaatschappij)  niet  gehouden  is  tot  het  beroepsgeheim.  Dezelfde  redenering  wordt 

gevolgd  voor  de  gerechtsdeskundigen  die  in  opdracht  van  een  Hof  of  Rechtbank  handelen.  De 

redenering  die  hierbij  gevolgd  wordt  is  dat  men  voorhoudt  dat  deze  personen  een  opdracht 

uitvoeren  en  zodoende  hun  beroep  niet  uitoefenen. Maar  ervan  uitgaan  dat  een  arts  slechts  zijn 

beroep uitoefent als hij als behandelende arts optreedt, druist in tegen de werkelijkheid. Het is dan 

ook beter om ervan uit te gaan dat elke hulpverlener, in welke functie dan ook, maar wel binnen de 

uitoefening van zijn beroep, of meer algemeen elke persoon die uit hoofde van zijn beroep kennis 

draagt van geheimen, gehouden is tot het beroepsgeheim.  

201. Het  feit  dat men  bij  een  bepaalde  beroepsuitoefening  toch  geheimen mag  bekendmaken, 

een  verslag  mag  opmaken,  enz.259  is  het  gevolg  van  de  uitzondering  die  in  het  artikel  op  het 

beroepsgeheim  zelf  is opgenomen, meer bepaald:  ‘bekendmaken buiten het  geval dat de wet hen 

verplicht die geheimen bekend te maken’. In deze redenering mag niet zwaar getild worden aan het 

woord  verplicht.  Verplichten  mag  in  deze  context  niet  beschouwd  worden  als  een  individueel 

opgelegd bevel, maar als een uitvoering van datgene wat door de wetgever is georganiseerd, als een 

dwingende wetsbepaling.260 

202. CASSELMAN261  spreekt  in  dit  verband  van  een  opdacht  onder  gerechtelijk  mandaat.  Dit  is 

wanneer een hulpverlener (psycholoog, arts, maatschappelijk assistent,…) een mandaat krijgt van de 

overheid.  Men  kan  aangesteld  worden  als  deskundige  met  een  welbepaalde  opdracht  zoals  daar 

zijnde advies  formuleren  in het kader van een voorwaardelijke  invrijheidstelling, onderwerping aan 

een psychiatrisch onderzoek en dergelijk. De juridische band met de overheid is bepalend voor het al 

dan niet werken onder mandaat. Het beroepsgeheim blijft bestaan behalve binnen de strikte grenzen 

van  de  opdracht.  Het  is  dus  ook  aangewezen  en  een  soort  van  deontologische  plicht  om  aan  het 

begin van zijn werkzaamheden zeer duidelijk aan de cliënt mede te delen wat zijn opdracht is en wat 

daarvan de gevolgen zijn op vlak van deze informatie‐uitwisseling. 

 

                                                             
259 Denk hiervoor maar aan oa een arts aangesteld door de verzekering, bedrijfsarts, justitieassistent enz… 
260  G.  GOYVAERTS,  “Beleid  in  aanverwante  sectoren.”,  In  DE  HERT,  M.  (ed.),  Naar  een  geestelijk  gezonde 
samenleving, Diegem, Kluwer, 2000, 223‐224. 
261  J.  CASSELMAN,  Hulpverlening  onder  druk.  Gerechtscliënten  in  de  geestelijke  gezondheidszorg.,  Diegem, 
Kluwer, 2002, 86‐87. 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1.2.1.2.   Vereiste van een redelijk verband262 
203. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie, zelfs vertrouwelijk, die geen enkel 

rechtstreeks verband vertoont met de uitvoering van de vertrouwensopdracht. Het begrip redelijk 

verband mag niet worden geïnterpreteerd als de vereiste dat de informatie nuttig of belangrijk moet 

zijn voor de opdracht in kwestie. Ook gegevens die later onbruikbaar of futiel blijken, kunnen nog in 

redelijk verband staan met de vertrouwensopdracht. 

Dit alles belet niet dat, zelfs als er geen redelijk verband bestaat tussen de informatie en de 

uitoefening van de vertrouwensopdracht, er nog steeds een Deontologische discretieplicht kan 

bestaan om de gegevens niet vrij te geven. Van een zwijgrecht in rechte of een andere 

bewijsuitsluitingssanctie zal dan geen sprake meer kunnen zijn.  

1.2.2.   Het geheime karakter  

204. Een geheim  is  iets dat geheim  is, verborgen wordt of verborgen moet blijven.263 Geheimen 

zijn  “feiten,  gegevens,  beslissingen,  oordelen  of  meningen  die  verborgen  gehouden  moeten 

worden”. Bijgevolg gaat het om particuliere waarheden die, volgens algemeen aanvaarde normen en 

criteria, niet openbaar gemaakt mogen worden. Het geheime karakter wordt niet vastgesteld door 

de betrokkene  zelf  of door de geheimhouder, maar door  algemeen aanvaarde normen en  criteria. 

Een  geheim mag  daarom nooit  uit  de  context worden  gerukt.264  LYBAERT  stelt  aanvullend  dat  het 

gaat om feiten die onbekend zijn en die de goede naam of faam van een persoon, volgens zijn eigen 

mening,  in  het  gedrang  kunnen  brengen  of  die  meer  in  het  bijzonder  betrekking  hebben  op  hun 

intimiteit.265 

Welke  gegevens  precies  geheim  zijn  en welke  niet,  is  vooral  een  feitelijke  aangelegenheid  die  van 

beroep tot beroep verschillend zal worden ingevuld.266   Hoe dan ook, mag men niet alle  informatie 

waarvan men  in  de  uitoefening  van  een  betrokken  functie  kennis  van  heeft  genomen,  zomaar  als 

geheim  beschouwen.267  De  inhoud  van  de  informatie  is  in  wezen  niet  relevant,  elk  gegeven  kan 

                                                             
262 B.  ALLEMEERSCH,  “Het  toepassingsgebied  van  art  458  Strafwetboek.  Over  het  succes  van  het 
beroepsgeheim en het geheim van dat succes.” R.W. 2003‐2004, 1‐19. 
263 X., Van Dale verklarend woordenboek Nederlands, Antwerpen/Utrecht, Van Dale Lexicografie bv, 2003, 297. 
264  P.  BROECKX,  M.  DUMAREY  en  R.  FOCK,  “Schuldig  verzuim  en  beroepsgeheim  in  de  context  van 
strafrechtelijke  bescherming  van minderjarigen”,  in  VERMEULEN,  G.  (red.),  Strafrechtelijke  bescherming  van 
minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 447. 
265 D. LYBAERT, “Beroepsgeheim van de hulpverlener in relatie tot de politiediensten.”, R.W. 1996‐97, 971. 
266  B.  ALLEMEERSCH,  “Het  toepassingsgebied  van  art  458  Strafwetboek.  Over  het  succes  van  het 
beroepsgeheim en het geheim van dat succes.” R.W. 2003‐2004, 1‐19. 
267 Brussel 20 december 1988, R.W. 1988‐1989, 1332. 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onderworpen zijn aan het beroepsgeheim zolang de besproken voorwaarden vervuld zijn. Het belang 

of de waarde van de gegevens is van geen tel.268 

205. Pas sinds kort is er in de rechtsliteratuur sprake van het geheim van het privéleven. Men kan 

gerust  zeggen  dat  het  ‘geheim  van  de  persoon’  of  ‘persoonlijk  geheim’  als  juridische  uitdrukking 

vrijwel  nog  onbestaande  is.  Toch  is  het  voor  de  mens  niet  alleen  uiterst  belangrijk,  maar  zelfs 

wezenlijk  onontbeerlijk,  omwille  van  het  zichzelf  zijn  (d.i.  vrij  zijn),  dat  hij  heel  wat 

wetenswaardigheden  omtrent  zijn  gezondheid,  verleden,  karakter,  gezin,  familie,  relaties, 

overtuigingen,…  voor  de  buitenwereld  rechtens  verborgen  kan  houden  en  al  deze  zaken  als  een 

verboden zone voor buitenstaanders kan afsluiten. 269 

1.2.3.   Het geheim moet toevertrouwd zijn 

206. De  voorbereidende  werken  verklaren  dat  het  beroepsgeheim  « …  ne  concerne  pas  les 

circonstances  étrangères  ou  révélations  qui  ont  pu  être  faites ».  Men  mag  m.a.w.  aannemen  dat 

alleen  deze  gegevens  welke  de  geneesheer  vernomen  heeft  in  het  kader  van  de  “noodzakelijke 

vertrouwensrelatie”  binnen  het  domein  van  het  beroepsgeheim  vallen.270  Bij  het  beroepsgeheim 

ontstaat  het  geheim  dus  pas  na  de  overbrenging  van  bepaalde  gegevens  aan  personen  uit  een 

specifiek  beroepsmilieu.  Het  is  een  toevertrouwd  geheim.271  De  uitgestrektheid  van  het 

beroepsgeheim hangt derhalve af van het beroep dat wordt uitgeoefend.272 

207. Het  begrip  toevertrouwen  betekent  dus  niet  alleen  ‘meedelen’,  maar  ook  ‘vaststellen’  en 

‘weten’  ten gevolge van de vertrouwensrelatie die men met de geheimgerechtigde heeft. Hiermee 

wordt  alles  bedoeld  wat  men  ziet,  hoort,  ontdekt  of  opvangt  tijdens  of  ter  gelegenheid  van  de 

uitoefening van het ambt. Algemeen bekende feiten, nl. zaken die iedereen weet, vallen niet onder 

het  ambts‐  of  beroepsgeheim.273  Deze  kunnen  wel  nog  steeds  onderheven  zijn  aan  een  zeker 

discretieplicht. Het Hof van Cassatie stelde als volgt voor maatschappelijk werkers274: “Alles waarvan 

de maatschappelijk werker in de uitoefening van zijn beroep of om redenen van het vertrouwen dat 

op grond van zijn beroep geschonken wordt, heeft gekregen.”  

                                                             
268 Brussel 8 maart 1972, Pas. 1972, II, 105. 
269 F. VANNESTE, “Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd worden?”, R.W. 1977‐1978, 1282‐1303. 
270 R. BLANPAIN, “Juridische aspecten van het medisch beroepsgeheim.”, R.W. 1965‐1966, 275. 
271 F. VANNESTE, “Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd worden?”, R.W. 1977‐1978, 1282‐1303. 
272  P.  BROECKX,  M.  DUMAREY  en  R.  FOCK,  “Schuldig  verzuim  en  beroepsgeheim  in  de  context  van 
strafrechtelijke  bescherming  van minderjarigen”,  in  VERMEULEN,  G.  (red.),  Strafrechtelijke  bescherming  van 
minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 449. 
273  F.  HUTSEBAUT,  “Het  ambtsgeheim,  beroepsgeheim  en  de  meldingsplicht  van  personeelsleden  in  het 
onderwijs.”, T.O.R.B. 1999‐2000, 49‐54. 
274 Cass. 30 oktober 1978, R.W. 1978‐1979, 2232. 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Afdeling 2 : Constitutieve bestanddelen 

§1. Materieel element: het bekendmaken van het geheim275 

208. Om strafbaar gesteld te worden dient de houder van een geheim het ook effectief te hebben 

bekendgemaakt, ongeacht de vorm waarin dit gebeurde. Het kan dus zowel op een mondelinge als 

schriftelijke wijze.  Ook  indien  de  bekendmaking  slechts  op  een  deel  van  het  geheim  slaat,  is men 

strafbaar. Verder wordt geen onderscheid gemaakt naargelang men het geheim vertelt aan een of 

aan meerdere personen. Het kwantitatieve element is namelijk niet beslissend. De hoedanigheid van 

de persoon aan wie het geheim verteld wordt,  is wel van belang. Bekendmaking impliceert ook het 

bevestigen van een al bekend feit.276 

209. Om veroordeeld  te worden op grond van art. 458 Sw.  is het niet  vereist dat de  consultant 

schade  heeft  ondervonden  door  de  bekendmaking  van  het  geheim,  de  bekendmaking  op  zich 

volstaat.  De  geheimhoudingsplicht  werd  immers  in  de  eerste  plaats  ingevoerd  om  het  algemeen 

belang te beschermen zoals eerder reeds werd vermeld.  

210. Er bestaat geen poging  tot schending van de geheimhoudingsplicht. Art. 458 Sw.  is  immers 

een wanbedrijf en volgens art. 53 Sw. zal poging tot wanbedrijf enkel strafbaar zijn indien de wet dit 

uitdrukkelijk bepaalt.   

1.1.   Onderscheid  naargelang  van  verschillende  personen  en  verschillende 
hoedanigheden 

1.1.1.   Leidinggevenden/oversten 

211. Het  beroepsgeheim  geldt  in  principe  voor  iedereen.,  dus  ook  tegenover  leidinggevenden 

(werkgever,  hiërarchisch  oversten,…).  Wanneer  de  leidinggevende  echter  meewerkt  aan  de 

hulpverlening,  kan men door  toepassing  van het  gedeeld of  gezamenlijk  beroepsgeheim  (zie  later) 

bepaalde noodzakelijke of nuttige informatie uitwisselen. Daarnaast kunnen bepaalde vertrouwelijke 

gegevens eventueel ook doorgegeven worden aan leidinggevenden wanneer dit noodzakelijk is voor 

de  uitoefening  van  hun  verantwoordelijkheden  inzake  toezicht  en/of  coördinatie.277  Deze 

                                                             
275  P.  BROECKX,  M.  DUMAREY  en  R.  FOCK,  “Schuldig  verzuim  en  beroepsgeheim  in  de  context  van 
strafrechtelijke  bescherming  van minderjarigen”,  in  VERMEULEN,  G.  (red.),  Strafrechtelijke  bescherming  van 
minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 437‐439. 
276  A.  VERBRUGGEN, De  ziel  van  de  stiel. Maatschappelijk  assistenten  en  hun  beroep:  bouwstenen  voor  een 
gedeeld verhaal., Gent, Academia Press, 2007, blz 44.  
277 http://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/05‐publicaties/werkmap‐fiche‐beroepsgeheim.pdf, 10,  [12  februari 
2009] 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verantwoordelijkheden  inzake  toezicht  zijn  te  rechtvaardigen  aangezien  in  de  gezagsverhouding 

tussen  de  werkgever  en  werknemer  een  aansprakelijkheidsaspect  zit.  Een  werkgever  kan 

aansprakelijk  gesteld  worden  voor  schade  die  de  werknemer  toebrengt  aan  derden  tijdens  het 

uitoefenen van zijn functie. Daarom zal een werkgever steeds toezicht kunnen houden op het werk 

van de werknemer, oa via leidinggevenden.  

212. Geldt  het  gedeelde  beroepsgeheim  niet  dan  blijft  er  voor  de  hiërarchische meerderen  het 

recht om kennis te hebben van gegevens noodzakelijk om toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en 

kwantiteit van de geleverde prestaties door de werknemers. Dit mag echter geen vrijgeleide beteken 

voor de werkgever tot onbeperkte inzage in cliëntgegevens278. 

1.1.2.   Nabestaanden 

213. Het recht van nabestaanden op medische informatie is een veel voorkomend probleem. Dit 

doet  zich  vaak  voor bij  erfeniskwesties  (was de erflater  gezond van geest bij  de opstelling  van het 

testament?)  en  verzekeringskwesties  (meestal  in  het  kader  van  het  uitkeren  van  een 

levensverzekering). 

214. Reeds  lange  tijd  is  het  principe  bekend  dat  het  beroepsgeheim  blijft  gelden  over  de  dood 

heen.  In 1984 werd dit principe  reeds erkend279: “Het medisch beroepsgeheim  raakte de openbare 

orde en de patiënt kan daarover niet vrij beschikken. Daar het medisch beroepsgeheim tegelijk in het 

algemeen  belang  en  in  het  belang  van  de  patiënt  is  ingesteld,  moet  het  algemeen  belang  dat  de 

zwijgplicht  oplegt  primeren  op  het  bewijsrecht  van  derden.  Het  recht  op  beroepsgeheim  heeft  een 

extrapatrimoniaal  karakter  en  wordt  door  het  overlijden  van  de  persoon  die  een 

levensverzekeringscontract  heeft  afgesloten  niet  aangetast.  Het  blijft  tegen  alle  personen  gelden, 

zelfs tegenover zijn erfgenamen en nabestaanden”. 

215. In  2002  bleek  hierin  een  kentering  te  komen  met  de  invoering  van  de  wet  op  de 

patiëntenrechten280.  Bij  overlijden  kan  het  dossier  van  de  overledene  worden  ingekeken  door  de 

echtgenoot,  partner,  bloedverwant  tot  de  tweede  graad.  Dit  dient  te  gebeuren  door  een 

zorgverstrekker  aan  te  duiden  dien  dan  inzage  zal  krijgen  in  het  patiëntendossier  van  de 

                                                             
278  R.  Schellaert,  “Beroepsgeheim.”, onuitgegeven  cursus  deontologie  Hogeschool  Gent  departement  sociaal‐
agogisch werk, 2008, 11‐12. 
279 Gent 21 juni 1984, Vl. T. Gez. 1984‐85, 455. 
280 Art 9 §4: “Na het overlijden van de patiënt hebben de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de 
partner  en  de  bloedverwanten  tot  en met  de  graad  van  de  patiënt,  via  een  door  de  verzoeker  aangewezen 
beroepsbeoefenaar,  het  in  §2  bedoelde  recht  op  inzage  voorzover  hun  verzoek  voldoende  gemotiveerd  en 
gespecificeerd is en de patiënt zich hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet. De aangewezen beroepsbeoefenaar 
heeft ook inzage in de in §2, derde lid, bedoelde persoonlijke notities.” 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overledene281. De nabestaanden krijgen dus als het ware een onrechtstreeks inzagerecht. Belangrijk 

is wel dat deze hiervoor een specifieke  reden dienen te geven en dat de overledene zich niet mag 

hebben verzet bij leven. 

216. 282Het  onrechtstreeks  inzagerecht  van  de  nabestaanden  kwam  er  na  een  verzoek  van  de 

Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in een advies van 15 juni 2000283. In dat 

advies  liet  de  Commissie  zich  opmerken  als  voorstander  van  de  mogelijkheid  tot  het  inzien  van 

medische gegevens na het overlijden van de patiënt.284 Gezien het belang van de problematiek, de 

onduidelijkheid  van  de  wetgeving  op  dat  tijdstip  en  de  verdeeldheid  in  de  Belgische  rechtspraak, 

drong de Commissie aan op een wettelijke  regeling van het  recht van  toegang door nabestaanden 

van  de  persoonsgegevens    van  de  overledene.  Als  voorbeeld  van  voldoende  motivering  en 

specifiëring gaf de Commissie het vermoeden bij de nabestaanden dat een fout werd gemaakt. Ook 

is  volgens  de  Commissie  gebleken  dat  het  voor  nabestaanden  belangrijk  kan  zijn  informatie  te 

verkrijgen  over  de  oorzaak  van  het  overlijden  van  een  familielid,  teneinde  het  overlijden  beter  te 

verwerken. Om medische  redenen kan  inzage ook gerechtvaardigd  zijn,  b.v.  om na  te  gaan of  een 

bepaalde aandoening antecedenten kent in de familie van de verzoeker.285  

217. Maar  een  andere  tekst  is  terug  te  vinden  in  artikel  65  van  de  Code  Geneeskundige 

Plichtenleer:  “de  dood  van  een  zieke  ontheft  de  geneesheer  niet  van  zijn  beroepsgeheim.  De 

erfgenamen kunnen hem er evenmin van ontslaan of erover beschikken”. Eerder al  in 2002 en 2004 

sprak de Nationale Raad zich hierover uit286.  “Wat de  inzage van het medisch dossier na overlijden 

door  een  aangewezen  geneesheer  betreft,  zijn  materiële  belangen  van  de  naaste  verwanten  of 

derden  zoals  betwistingen  over  de  door  overledene  afgesloten  contracten  of  over  zijn  laatste 

wilsbeschikking niet te aanvaarden als motivatie van een verzoek tot inzage.  

                                                             
281 En ook in de persoonlijk notities van de arts, wat de patiënt niet heeft 
282 H. NYS en I. VINCK, Nieuwe wetgeving inzake patiëntenrechten: gecoördineerde teksten en uittreksels uit de 
parlementaire werkzaamheden., Mechelen, Kluwer, 2003, 21.  
283 http://193.191.208.6/juris/jurnv.htm, [24 februari 2009]. 
284  “De  Commissie  merkt  op  dat  zij  wel  voorstander  is  van  een  overdraagbaar  recht  op  controle  op  het 
verzamelen  en  het  gebruik  van  persoonsgegevens.  Het  is  niet  omdat  een  persoon  overleden  is  dat  het 
verzamelen en het gebruik van gegevens over die persoon vrij mag zijn. Ook de nabestaanden zouden een recht 
van controle moeten kunnen hebben. Het zou hier niet gaan om een eigen recht op controle, doch wel om het 
recht van controle dat overgaat van de overledene op de nabestaanden. Op deze wijze zouden de nabestaanden 
het  recht  van  toegang  en  verbetering  van  persoonsgegevens  enkel  kunnen  uitoefenen  op  een  wijze  die 
overeenstemt met de belangen zoals de overledene die had toen hij nog in leven was. De nabestaanden zouden 
daarentegen het recht van toegang en verbetering niet kunnen uitoefenen op een wijze die  in strijd  is met de 
belangen zoals de overledene die had toen hij nog in leven was.”  
285 M.v.T., Parl. St. Kamer 2001‐02, 1642/001, 34. 
286 http://195.234.184.64/web‐Ned/nl/a095/a095001n.htm, [24 februari 2009]. 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De Nationale Raad is van mening dat dit dient opgenomen te worden in de tekst om de impliciete wil 

van  de  overledene  te  respecteren.  Deze  zou  immers  nooit  accepteren  dat  het  medisch  geheim 

opgeheven wordt om de door hem afgesloten verzekeringscontracten te betwisten. Daarnaast zal het 

vertrouwen van bejaarden in de geneeskunde sterk worden geschaad wanneer zij mochten vernemen 

dat  hun  medische  dossiers  na  hun  overlijden  worden  gebruikt  om  hun  laatste  wilsbeschikking  te 

beoordelen. Deze problematiek dient  te worden beslecht  zonder de vertrouwelijkheid van medische 

gegevens te doorbreken.  

Wel meent  de Nationale  Raad  dat  een  behandelaar  het  beroepsgeheim  niet  kan  inroepen  om  een 

eventuele  medische  fout  te  verdonkeremanen.  Wanneer  de  behandelaar  niettegenstaande  het 

verstrekken  van  uitvoerige  informatie  aan  de  hoger  vermelde  nabestaanden  vaststelt  dat  het 

wantrouwen  ten  opzichte  van  zijn  persoon  persisteert  kan  hij  gebruik  maken  van  de  essentiële 

stukken uit het medisch dossier betreffende het overlijden om zijn informatie toe te lichten. Indien ook 

dit  tot  geen oplossing  leidt  kan hij  vragen  een geneesheer  aan  te wijzen  om met  hem alle  terzake 

dienende stukken van het medisch dossier van de overledene door te nemen.” 

218. Op 1 september 2007 werden deze adviezen  licht gewijzigd door de Nationale Raad287.   De 

Nationale  Raad  neemt  sindsdien  aan  dat  inzage wel mogelijk  is,  zij  het  dat  dit  restrictief  dient  te 

worden  geïnterpreteerd.  Alvorens  inzage  toe  te  staan  dient  er  volgens  de  Raad  te  kijken  of  er 

ernstige  elementen  zijn  om  ervan  uit  te  gaan  dat  het  testament werd  opgesteld  op  een  ogenblik 

waarop de erflater niet over de vereiste geestesbekwaamheid beschikte en dienst de inzage van het 

medisch dossier de bescherming van de overleden patiënt tegen zijn eigen handelingen te beogen. 

Zodoende dient geval per geval geoordeeld te worden en moet men bij deze keuze rekening houden 

met  het  algemeen  belang  (nl.  bewaren  van  het  geheim)  en  dit  af  te wegen  tegen  het  persoonlijk 

belang  van  de  overleden  persoon  (zijnde  in  dit  geval  het  beschermen  tegen  zijn  eigen  daden). 

Belangrijk hierbij  is wel dat het patrimoniaal belang van de erfgenamen van de patiënt de arts niet 

mag beïnvloeden in zijn keuze. 

1.1.3.   Voorlopig Bewindvoerder 

219. De  vertegenwoordigingsmacht  van  de  voorlopig  bewindvoerder  is  zeker  niet  absoluut.  Het 

mandaat  van  de  bewindvoerder  bestaat  in  het  beheer  van  de  goederen  van  een  persoon.  Met 

andere woorden de voorlopig bewindvoerder kan een persoon slechts vertegenwoordigen voor het 

                                                             
287 http://195.234.184.64/web‐Ned/nl/IX01‐bij3_2007.htm,  [24 februari 2009]. 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vervullen van zijn patrimoniale rechten. Hij kan bijvoorbeeld niet beslissen de persoon in een rusthuis 

te plaatsen of van ziekenhuisinstelling te veranderen.288  

220. De situaties kan echter wel ontstaan dat de voorlopig bewindvoerder beslissingen zal moeten 

nemen over de betalingen tussen een arts en zijn patiënt. Dit zal op zich nog geen reden zijn om het 

beroepsgeheim te schenden en de reden van de consultaties mee te delen.   

221. Het recht op informatie over de gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan is 

een recht van de patiënt, vastgelegd bij artikel 7 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de 

rechten van de patiënt. Patiëntenrechten zijn persoonlijke rechten die door de betrokken patiënt zelf 

worden uitgeoefend  indien hij daartoe de bekwaamheid bezit. De onder voorlopige bewindvoering 

geplaatste meerderjarige patiënt is niet onbekwaam wat de uitoefening van zijn persoonlijke rechten 

betreft. Hij behoudt dus integraal zijn rechten als patiënt en oefent die rechten in principe zelfstandig 

uit.289  

222. De  wetgever  heeft  aan  de  voorlopig  bewindvoerder  de  taak  gegeven  om  op  regelmatige 

tijdstippen  overleg  te  plegen  met  de  beschermde  persoon  of  diens  vertrouwenspersoon.290  De 

Nationale  Raad  meent  dat  het  in  elk  geval  deontologisch  onaanvaardbaar  is  in  te  gaan  op  een 

verzoek  om  inlichtingen  door  een  voorlopig  bewindvoerder  indien  niet  blijkt  dat  deze  laatste 

voorafgaandelijk  overleg  heeft  gepleegd  met  de  patiënt  over  dit  verzoek.  Het  gaat  hier  om  het 

vertrouwen dat aanwezig moet zijn in de relatie tussen de patiënt en zowel zijn arts als de voorlopig 

bewindvoerder.291 

223. Belangrijke  problemen  kunnen  optreden  indien  er  situatie  ontstaat  waarin  zowel  de 

persoonlijke  als  de  patrimoniale  rechten  van  de  patiënt met  elkaar  in  conflict  komen.  Zo  kan  een 

persoonlijk recht (vb. toegang tot de zorg) gaan wegen op de financiële situatie van een patiënt (vb. 

medicatie die niet wordt terugbetaald of plastische chirurgie e.d.). Hier rijst dus de vraag in hoeverre 

het noodzakelijk zal zijn om medische inlichtingen vrij te geven om het patrimonium van de persoon 

te beschermen.  

224. In  haar  advies  van  14  juli  2007292  sprak  de Nationale  Raad  zich  hierover  uit.  Ze  stelde  een 

procedure  voor  die  dergelijke  disputen  dient  te  regelen.  Eerst  zou  de  voorlopig  bewindvoerder 

sowieso  moeten  overleggen  met  de  patiënt  en  indien  deze  niet  wil  meewerken,  of  indien 

                                                             
288 http://195.234.184.64/web‐Ned/nl/a117/a117016n.htm, [6 mei 2009]. 
289 http://195.234.184.64/web‐Ned/nl/a117/a117016n.htm, [6 mei 2009]. 
290 Artikel 488 f) §1 lid 2 B.W. 
291 http://195.234.184.64/web‐Ned/nl/a117/a117016n.htm, [6 mei 2009]. 
292 http://195.234.184.64/web‐Ned/nl/a117/a117016n.htm, [6 mei 2009]. 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communicatie  tussen beide niet mogelijk  is, met de vertrouwenspersoon.  Indien beiden niet willen 

meewerken  moet  de  arts  in  eer  en  geweten  nagaan  of  het  nodig  is  dat  de  gegevens  worden 

overgedragen en de patiënt trachten te overtuigen om ze zelf bekend te maken. De arts zal zelf de 

geheimen  mogen  vrij  geven  (na  het  verwittigen  van  de  patiënt  van  zijn  intentie)  indien  de 

bekendmaking  nodig  is  voor  de  bescherming  van  de  persoon  tegen  zijn  eigen  daden  en  of  deze 

bekendmaking dan ook primeert op de geheimhouding.  Indien de arts echter van mening  is dat de 

geheimhouding primeert, dan kan de voorlopig bewindvoerder nog steeds een procedure opstarten 

bij de vrederechter.  

1.1.4.   Ouders293 

225. Sinds de wet van 13 april 1995294 aangaande de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk 

gezag  en  het  omgangsrecht  hebben  beide  ouders  het  recht  om  zelfs  bij  derden  alle  nuttige 

informatie in te winnen omtrent de opvoeding van hun kind. Dit recht geldt ongeacht of de ouders 

gehuwd zijn, samenwonen, feitelijk of wettelijk gescheiden zijn of nooit hebben samengewoond.295  

226. Opvoeding wordt gezien als een evolutief proces en er dient rekening gehouden te worden 

met  de  leeftijd  van  de  cliënt/patiënt.  In  feite  komt  het  er  op  neer  dat  enkel  die  gegevens mogen 

worden vrijgegeven die  relevant  zijn voor de opvoeding waarvoor de ouders verantwoordelijk  zijn. 

Deze relevantie dient te worden beoordeeld in functie van leeftijd, maturiteit, onderwerp…  Vaak is 

het  wel  degelijk  vereist  dat  de  ouders  zelf  initiatief  kunnen  nemen  om  hun  kind  te  helpen. 

Voorwaarde  is  dat  er  sprake  is  van  opvoeding  en  begeleiding  in  kwesties  die  de minderjarige  niet 

(volledig) zelf in handen kan nemen omwille van bijvoorbeeld beperkte inzichten. De begeleider kan 

dan het kind wijzen op de hulp die op gang kan komen door mededeling van bepaalde gegeven en 

proberen het  kind  zover  te  krijgen dat hij  zelf  de ouders  inlicht. Men maakt best  van  in het begin 

duidelijk dat mogelijk bepaalde zaken aan de ouders moeten worden gemeld. Een hulpverlener die 

geconfronteerd wordt een verzoek van ouders die informatie wensen over het dossier op basis van 

hun ouderlijk gezag, zal deze informatie alleen moeten meedelen indien de hulpverlener van mening 

is dat de ouders deze informatie ook effectief nodig hebben om de juiste opvoedingsbeslissingen te 

maken in het belang van het kind zelf. In dit opzicht evolueert de inhoud van het ouderlijk gezag mee 

met de leeftijd van de minderjarige, dit wil zeggen van een beschermende functie (ten aanzien van 

                                                             
293  Werkgroep  Beroepsgeheim  Bijzondere  Jeugdbijstand  Arrondissement  Antwperen,  Mechelen,  Turnhout, 
“Beroepsgeheim en  schuldig  verzuim:  enkele  juridische en praktische  kapstokken.”,  15‐16,  te  raadplegen  via 
http://www.provant.be/binaries/tekst%20beroepsgeheim_tcm7‐73551.pdf, [12 februari 2009]. 
294 Wet van 13 april 1995 betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, B.S. 24 mei 1995. 
295 Zie hiervoor: art 373 lid 1 B.W.: “Wanneer de ouders samenleven oefenen zij het gezag over de persoon van 
het kind gezamenlijk uit.” En art 474 §1 lid 4 B.W.: “De ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent,, behoudt 
het  recht om toezicht  te houden op de opvoeding van het kind. Hij kan bij de andere ouder of bij derden alle 
nuttige informatie hieromtrent inwinnen en zich in het belang van het kind tot de jeugdrechtbank wenden.” 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het  zeer  jeugdige kind) naar een begeleidende  functie  ten aanzien van een  rijpere minderjarige.296 

Deze stelling wordt onderschreven door artikel 5 van het Kinderrechtenverdrag:  ‘De rol van ouders 

bij de begeleiding en ontwikkeling van het kind’.297 

227. Er  is  geen  recht  op  informatie  voor  ouders  van  meerderjarige  kinderen.  Hier  speelt  het 

beroepsgeheim ten volle.  

228. Anderzijds  is  het  ook  belangrijk  om  er  op  te  wijzen  dat  het  soms  moeilijk  is  voor  een 

hulpverlener om bij gezinsbegeleiding de diverse gezinsleden niet te confronteren met informatie die 

door een ander lid is gegeven. Om opgebouwde vertrouwensrelaties niet op het spel te zetten, is het 

noodzakelijk dat de begeleider van in het begin de gezinsleden hierover informeert. Tevens moet een 

hulpverlener  er  ook  steeds  voor  zorgen  dat  de mogelijkheid  blijft  bestaan  dat  bepaalde  geheimen 

daadwerkelijk vertrouwelijk blijven298.  Ingeval er een belangenconflict ontstaat tussen de ouders en 

het kind overheerst het belang van het kind.299 

229. Ook  is er binnen de  jeugdbijstand, waar de afweging    tussen het al dan niet bekendmaken 

van bepaalde gegevens dagelijks  in de praktijk wordt  toegepast, de vaststelling dat er  steeds meer 

waarde gehecht wordt aan de rechten van gebruikers van welzijnsvoorzieningen (cliëntenrechten) in 

het algemeen en aan de rechtspositie van de minderjarige300 in het bijzonder.301 MOREAU zegt in dit 

geval dat de minderjarige cliënt er moet kunnen op vertrouwen dat bepaalde gegevens niet worden 

medegedeeld  doch  moeten  hulpverleners  er  steeds  rekening  houden  dat  bepaalde  gegevens  nu 

eenmaal dienen te worden verstrekt aan de ouders om het kind te beschermen.302 

                                                             
296  I.  Van  Der  Straete  en  J.  Put,  “Belangenconflicten  tussen  kinderen  en  ouders  in  het  jeugdbijstands‐  en 
jeugdbeschermingsrecht. Het moeizame evenwicht  tussen ouderlijk gezag en de zelfstandige uitoefening van 
het recht op privé‐leven.”, T.J.K., 2002, 167. 
297 “De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ouders of, indien 
van  toepassing  van de  leden  van de  familie  in  ruimere  zin  of  de gemeenschap al  naar  gelang het  plaatselijk 
gebruik, van wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, voor het voorzien in 
passende leiding en begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in dit Verdrag erkende rechten, op een 
wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind.” 
298  R.  Schellaert,  “Beroepsgeheim.”, onuitgegeven  cursus  deontologie  Hogeschool  Gent  departement  sociaal‐
agogisch werk, 2008, 9. 
299  I.  Van  Der  Straete  en  J.  Put,  “Belangenconflicten  tussen  kinderen  en  ouders  in  het  jeugdbijstands‐  en 
jeugdbeschermingsrecht. Het moeizame evenwicht  tussen ouderlijk gezag en de zelfstandige uitoefening van 
het recht op privé‐leven.”, T.J.K., 2002, 167. 
300 Dit is mede te danken aan het Kinderrechtenverdrag dat in 1992 voor België in werking trad. 
301  I.  Van  Der  Straete  en  J.  Put,  “Belangenconflicten  tussen  kinderen  en  ouders  in  het  jeugdbijstands‐  en 
jeugdbeschermingsrecht. Het moeizame evenwicht  tussen ouderlijk gezag en de zelfstandige uitoefening van 
het recht op privé‐leven.”, T.J.K., 2002, 159. 
302 T. MOREAU, “Balises pour des contours juridiques incertains.”, J.D.J. 1999, nr. 189, 11. 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230. De Belgische Federatie van Psychologen geeft volgend advies met betrekking tot het recht op 

beroepsgeheim van minderjarigen303: “ Minderjarige personen hebben het  recht op de eerbiediging 

van hun privé‐leven en dus op de eerbiediging van het geheim van dat  leven. Anderzijds dienen de 

ouders te zorgen voor de opvoeding van hun minderjarige kinderen en hebben de personen die belast 

zijn met de voogdij een vertegenwoordigingsplicht. Die plichten impliceren dat die personen in kennis 

gesteld worden van de  informatie die  ze nodig hebben om die opdrachten  te vervullen, maar meer 

niet. De grens van de eerbiediging van het Beroepsgeheim ten opzichte van de ouders en de wettelijke 

vertegenwoordigers wordt bepaald door de oordeelkundigheid van de betrokken personen, d.w.z. hun 

bekwaamheid om hun eigen leven te leiden en beslissingen te nemen die hen betreffen. De wetgever 

heeft geen enkele prestatie, leeftijd of criterium vastgelegd om die bekwaamheid te omschrijven. ‘Op 

basis  van  zijn  geweten,  zijn  beroepsopleiding  en  zijn  doorzicht  kan  de  noodzakelijke 

vertrouwenspersoon uitmaken  in welke mate hij de  feiten die onder het Beroepsgeheimvallen, mag 

onthullen’.” 

231. Wat betreft  het medisch beroepsgeheim  zijn  er noch wettelijke bepalingen, noch artikelen 

uit de Code van geneeskundige Plichtenleer, die op duidelijke wijze antwoord geven op de vraag of 

informatie  mag  worden  doorgegeven  aan  de  ouders.  Daarom  kan  tot  een  analogieredenering 

gekomen  worden  betreffende  bovenstaande  gegevens  waarbij  men  kijkt  of  de  minderjarige  over 

voldoende  ‘geestesvermogen’ beschikt en of de  informatie noodzakelijk  is  voor de uitoefening van 

het ouderlijk gezag. 

1.1.5.   Vertrouwenspersoon 

232. De patiënt heeft het recht zich te  laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of het recht 

op  de  informatie  betreffende  zijn  gezondheidstoestand  te  laten  uitoefenen  via  deze  persoon.  De 

beroepsbeoefenaar dient wel in het patiëntendossier te noteren dat de informatie, met akkoord van 

de patiënt, werd meegedeeld aan de vertrouwenspersoon of aan de patiënt in aanwezigheid van de 

vertrouwenspersoon. Ook de identiteit van de vertrouwenspersoon moet worden genoteerd.304  

233. De  vertrouwenspersoon  neemt  kennis  van  confidentiële  gezondheidsinformatie  die 

beschermd is door het beroepsgeheim en waarvan de werking in beginsel verboden is door de Wet 

Verwerking Persoonsgegevens. De patiëntenrechtenwet regelt niets omtrent de discretieplicht en/of 

het  beroepsgeheim  van  de  vertrouwenspersoon.  In  de Memorie  van  Toelichting  is  overwogen  dat 

“door  de  rol  van  de  vertrouwenspersoon  op  zich  te  nemen  de  vertrouwenspersoon  van  de  patiënt 

stilzwijgend  aanvaardt  dat  hij  de  verkregen  informatie  uitsluitend  in  het  belang  van  de  patiënt  zal 

                                                             
303 http://www.bfp‐fbp.be/index.php?hid=13&sid=41&bid=75&language=NL, [16 februari 2009]. 
304 Artikel 7 §2 lid 2 Wet Patiëntenrechten 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aanwenden. Hij kan immers ook weigeren. Tussen de patiënt de vertrouwenspersoon ontstaat aldus 

een stilzwijgende overeenkomst die ter goeder trouw moet ingevoerd worden”.305 

234. BALTHAZAR306 meent dat aangezien de vertrouwenspersoon geen beroepsbeoefenaar  is, hij 

niet gebonden is door het (strafrechtelijk gesanctioneerde) beroepsgeheim. Hij neemt immers geen 

kennis  van  geheimen  “uit  hoofde  van  zijn  staat  of  beroep”, maar  ten  gevolge  van een occasionele 

opdracht als vertrouwenspersoon. Dit neemt echter niet weg dat het ongeoorloofd gebruik van de 

verkregen  informatie  zou  kunnen  worden  beschouwd  als  een  foutieve  schending  van  de 

discretieplicht en desgevallend tot een aansprakelijkheidsvordering kan leiden. 

1.1.6.   Cliënt/patiënt  

235. De cliënt/patiënt heeft ten allen tijde recht op een eigen dossier en inzage hierin. Hiervoor 

zijn de regels van  artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002307 betreffende de rechten van de 

patiënt  van toepassing zoals reeds eerder werd besproken.308  

236. Het recht om bepaalde gegevens al dan niet bekend te maken aan de patiënt zelf is gestoeld 

op een andere rechtsgrond. Er kan gesteld worden dat de algemene regel is dat de patiënt/cliënt 

recht heeft op alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de 

vermoedelijke evolutie ervan.309 Vreemder is dat de patiënt/cliënt ook een recht heeft om niet te 

weten hetgeen vermeld staat in artikel 7 §3310. Als de als arts geconfronteerd wordt met dergelijk 

verzoek, dient hij die vraag te respecteren. Evenwel zal de arts dit moeten noteren in het 

patiëntendossier. Toch bestaat hier een belangrijke uitzondering op: de arts zal toch tegen de wil van 

de patiënt in moeten informeren indien hij van mening is dat de gezondheid van de patiënt of die 

van derden ernstig in gevaar is.311 

                                                             
305 T. BALTHAZAR, “De potentiële impact van de patiëntenrechtenwet op procedures inzake aansprakelijkheid 
van artsen en ziekenhuizen.”, In: BALTHAZAR, T., Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 2004, 35. 
306 T. BALTHAZAR, “De potentiële impact van de patiëntenrechtenwet op procedures inzake aansprakelijkheid 
van artsen en ziekenhuizen.”, In: BALTHAZAR, T., Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 2004, 35.  
307 Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S. 26 september 2002. 
308 Supra nr. 35 blz 14. 
309 Zie art 7 §1 wet van 22 augustus 2002: “De patiënt heeft tegenover de beroepsbeoefenaar recht op alle hem 
betreffende  informatie  die  nodig  is  om  inzicht  te  krijgen  in  zijn  gezondheidstoestand  en  de  vermoedelijke 
evolutie ervan.” 
310 “De informatie wordt niet aan de patiënt verstrekt  indien deze hierom uitdrukkelijk verzoekt tenzij het niet 
meedelen ervan klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt of derden oplevert en mits de 
beroepsbeoefenaar  hierover  voorafgaandelijk  een  andere  beroepsbeoefenaar  heeft  geraadpleegd  en  de 
desgevallend aangewezen vertrouwenspersoon, bedoeld in §2, derde lid, heeft gehoord” 
311  Hiervoor  moet  hij  wel  eerst  overleg  plegen  met  een  andere  zorgverstrekker  en  met  de  eventuele 
vertrouwenspersoon.  Zie  ook  http://www.vlaamspatientenplatform.be/www/content/view/102/136/,  [24 
februari 2009]. 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237. Een uitzondering op het in artikel 7 §1 gestelde principe vinden we terug in artikel 7 §4312. 

Deze uitzondering wordt ook wel de therapeutische exceptie genoemd. Deze uitzondering houdt in 

dat indien de beroepsbeoefenaar vermoedt dat bepaalde informatie de gezondheid van de 

patiënt/cliënt ernstig kan schaden, hij tijdelijk kan beslissen om niet alle informatie prijs te geven. 

Vanaf het ogenblik dat het vermoeden verdwijnt, is de arts verplicht alle info vrij te geven. Ook hier 

dient de beroepsbeoefenaar een collega te raadplegen en een schriftelijke motivering van zijn 

beslissing aan het patiëntendossier toe te voegen. 

238. De  Nationale  Raad  gaf  in  zijn  advies  van  16  oktober  2004313  een  belangrijke  richtlijn 

betreffende  de  therapeutische  exceptie.  De  Raad  stelt  duidelijk  dat  de  wet  niet  voorziet  dat  de 

therapeutische exceptie kan worden  ingeroepen bij het  informeren van de patiënt met het oog op 

het verkrijgen van zijn toestemming voor een bepaalde tussenkomst. Ook deontologisch  is het niet 

aanvaardbaar  een patiënt  informatie  te onthouden waarop hij wettelijk  recht heeft. Artikel  7  stelt 

dat elke patiënt recht heeft “op alle hem betreffende informatie die nodig is om inzicht te krijgen in 

zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan” daar waar artikel 8 enkel handelt over 

de  te  verstrekken  inlichtingen  betreffende  de  beoogde  tussenkomst.  Artikel  8  §2  somt  deze 

inlichtingen  op.314 Uit  een  analyse  van  deze  gegevens  blijkt  dat  deze  zich  strikt  beperken  tot  de 

geplande  tussenkomst  en  niet  voorzien  dat  alle  informatie  die  nodig  is  om  inzicht  te  krijgen  in  de 

gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan zoals bepaald in artikel 7 dient te worden 

verstrekt.  Het  recht  op  informatie  omtrent  diagnose  en  prognose  vloeit  voort  uit  artikel  7  van  de 

Patiëntenrechtwet en niet uit artikel 8. Het  is  immers niet uitgesloten alle  inlichtingen betreffende 

een beoogde tussenkomst te verstrekken zonder de diagnose en de prognose van de onderliggende 

aandoening  mee  te  delen.  Indien  een  behandelend  geneesheer  na  overleg  met  een  collega  van 

mening blijft dat de draagkracht van een patiënt niet toelaat hem een zeer ernstige diagnose of een 

noodlottige prognose mee te delen en deze informatie op basis van de therapeutische exceptie zoals 

bepaald in artikel 7 § 4, aan zijn patiënt onthoudt kan dit ook worden verzwegen bij het informeren 

van de patiënt met het oog op het verkrijgen van zijn toestemming voor een bepaalde tussenkomst. 

Artikel 8, § 2, voorziet  immers niet  in de mededeling van alle  informatie die nodig  is om  inzicht  te 

                                                             
312 “De beroepsbeoefenaar mag de in §1 bedoelde informatie uitzonderlijk onthouden aan de patiënt, voorzover 
het meedelen ervan klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt zou meebrengen en mits de 
beroepsbeoefenaar hierover een andere beroepsbeoefenaar heeft geraadpleegd.” 
313 http://195.234.184.64/web‐Ned/nl/a107/a107002n.htm, [24 februari 2009]. 
314 Zij betreffen “het doel, de aard, de graad van urgentie, de duur, de frequentie, de voor de patiënt relevante 
tegenaanwijzingen,  nevenwerkingen  en  risico’s    verbonden  aan  de  tussenkomst,  de  nazorg,  de  mogelijke 
alternatieven en de financiële gevolgen. Ze betreffen bovendien de mogelijk gevolgen ingeval van weigering of 
intrekking  van  de  toestemming,  en  andere  door  de  patiënt  of  de  beroepsbeoefenaar  relevant  geachte 
verduidelijkingen,  desgevallend  met  inbegrip  van  de  wettelijke  bepalingen  die  met  betrekking  tot  een 
tussenkomst dienen te worden nageleefd.” 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krijgen  in de gezondheidstoestand en de mogelijke evolutie ervan. Zo kan bijv. met het oog op het 

verkrijgen van toestemming tot een chirurgische interventie bij een darmobstructie op grond van de 

therapeutische exceptie worden verzwegen dat de oorzaak van de darmobstructie een kwaadaardige 

aandoening  is  maar  kan  niet  worden  verzwegen  dat  de  ingreep  bijv.  meebrengt  dat  de  patiënt 

(minstens tijdelijk) met een stoma zal dienen te leven.  

239. De informatie mag niet bedrieglijk zijn en het uitblijven van  informatie mag niet uitsluitend 

zijn ingegeven door het doel de instemming van de patiënt met een diagnostische of therapeutische 

daad te verkrijgen.  

240. Tot slot wenst de Nationale Raad erop te wijzen dat de wet stelt dat slechts uitzonderlijk een 

beroep kan worden gedaan op de therapeutische exceptie en dat dit meestal enkel het geval zal zijn 

bij aandoeningen waarvoor geen enkele causale therapie bestaat.  

§2. Moreel element: algemeen opzet (dolus generalis) 

241. Art.  458  Sw.  vereist  algemeen  opzet  in  hoofde  van  de  geheimhoudingsplichtige315,  geen 

bijzonder opzet. Het volstaat dat de dader wist dat hij een door de wet stafbaar gesteld feit pleegde 

en  dat  hij  het  wilde  plegen.  De  geheimhoudingsplichtige  moet  ‘wetens  en  willens’  het  geheim 

bekend  gemaakt  hebben.316    De wil  om  schade  of  nadeel  te  berokkenen  is  geenszins  vereist.  Het 

algemeen opzet  impliceert  dat  het  de bedoeling moet  zijn  geweest  om het materieel  bestanddeel 

van het misdrijf te verwezenlijken.317 Als de wet, blijkens de delictomschrijving, geen bijzondere vorm 

van  opzet  vereist,  dan  volstaat  dat  de  dader  wist  dat  hij  het  door  de  wet  strafbaar  gestelde  feit 

pleegden en dat hij het wilde plegen318. Zo zal een loutere verspreking waarbij ongewild gegevens die 

onder  het  beroepsgeheim  vallen  openbaar  worden  gemaakt,  geen  strafbaar  gestelde  schending 

uitmaken,  omdat  niet  voldaan  is  aan  het  algemeen  opzet.319  Er  is  geen  schending  van  het 

beroepsgeheim  als  de  informatie  wordt  verteld  aan  de  cliënt  of  de  patiënt  zelf,  aangezien  de 

informatie  slechts  binnen  de  vertrouwelijke  relatie  tussen  de  hulpverlener  en  de  hulpvrager  is 

vrijgegeven.  

                                                             
315 Corr. Charleroi, 27 juni 1974, J.T., 1975, 28. en Cass. 26 september 1966, Arr. Cass. 1967, 95. 
316  P.  BROECKX,  M.  DUMAREY  en  R.  FOCK,  “Schuldig  verzuim  en  beroepsgeheim  in  de  context  van 
strafrechtelijke  bescherming  van minderjarigen”,  in:  VERMEULEN, G.  (red.),  Strafrechtelijke  bescherming  van 
minderjarigen., Antwerpen, Maklu, 2001, 439. 
317 Corr. Rb. Hasselt (18e K), 22 oktober 2004, Limb. Rechtsl., 2005, 139‐142, noot J. KERKHOFS. 
318 K.I. Bergen 15 juni 1999, Rev.dr.pén. 2000, 742. en C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en 
internationaal strafrecht. Antwerpen, Maklu, 2006, 278. 
319 Corr. Rb. Hasselt (18e K), 22 oktober 2004, R.W. 2005‐2006, 34‐36, noot M. VANDERSTRAETEN. 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242. Er  is  enkel  sprake  van  schending  als  uit  de  bekendmaking  de  identiteit  van  de  betrokkene 

blijkt. De plicht tot geheimhouding blijft gelden na de dood, dus ook t.a.v. de erfgenamen.320 

Afdeling 3 : onderscheid discretieplicht – ambtsgeheim 

§1. Discretieplicht 

243. Op het eerste zicht  lijken discretieplicht en beroepsgeheim dezelfde finaliteit te hebben, nl. 

het verzwijgen van bepaalde informatie. Nochtans kan gesteld worden dat beide termen duidelijk in 

aard van elkaar afwijken.321 De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zaken die publiek gekend zijn 

ingevolge de openbare behandeling van de zaak.322 

244. De  discretieplicht  heeft  geen  duidelijke  wettelijke  basis323.  Het  kan  eerder  omschreven 

worden  als  een  gemeenschappelijke  noemer  voor  een  amalgaam  van  door  de  overheid,  door  een 

beroepsorganisatie  of  door  particulieren  opgelegde  verplichtingen  om  bij  het  uitoefenen  van  een 

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

kennis  van  te nemen.324 Het belangrijkste onderscheid met het beroepsgeheim  is evenwel dat een 

discretieplicht aan diegene die erdoor gebonden  is, niet het  recht geeft  zich van een getuigenis  te 

onthouden of in het algemeen zijn medewerking aan de bewijsvoering in rechte te weigeren.325 Ook 

belangrijk  is  dat  een  discretieplicht  niet  bij  wet  dient  te  worden  opgelegd,  een  Koninklijk  Besluit 

volstaat.  

245. Er  zijn  drie wijzen om een discretieplicht  op  te  leggen,  nl. wettelijk326,  tuchtrechtelijk327  en 

contractueel328. Het bestaan van een discretieplicht belet niet dat er tegelijk nog een beroepsgeheim 

kan  gelden  ten  aanzien  van  hetzelfde  beroep  of  dezelfde  persoon.  Bij  de  handhaving  van  beide 

                                                             
320  R.  Schellaert,  “Beroepsgeheim.”, onuitgegeven  cursus  deontologie  Hogeschool  Gent  departement  sociaal‐
agogisch werk, 2008, 2. 
321 Cass. 16 mei 1977, Arr. Cass. 1977, 949; Cass. 25 oktober 1978, Arr. Cass. 1978‐79, 223 en Pas. 1979, I, 237. 
322 L. HUYBRECHTS, “Beroepsgeheim in de sfeer van de onderneming.”, T. Strafr. 2004, 86‐112. 
323 In tegenstelling tot het beroepsgeheim dat art. 458 Sw. als wettelijke basis heeft. 
324  B.  ALLEMEERSCH,  “Het  toepassingsgebied  van  art.  458  Strafwetboek.  Over  het  succes  van  het 
beroepsgeheim en het geheim van dat succes.”, R.W. 2003‐2004, 1‐19.  
325 Cass. 16 mei 1977, Arr.Cass. 1977, 949 en R.W. 1977‐78, 2587; zie infra p. 13. 
326 Vb. Art. 17, 3° A.O.W., waarbij men er  zich moet van onthouden om  fabrieksgeheimen bekend  te maken 
waarmee hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kreeg. 
327 Gebeurt meestal in het raam van reglementering van dienstverlenende beroepen: o.a. Code Geneeskundige 
Plichtenleer, … 
328 Dit volgens een zogenaamde ‘vertrouwelijkheidsclausule’. 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normen  zal  dan wel  een onderscheid moeten  gemaakt worden  tussen de  informatie  die  onder  de 

discretieplicht valt en die, welke gedekt is door het beroepsgeheim.329  

246. Samenvattend  kan  dus  gesteld  worden  dat  de  essentie  van  het  onderscheid  tussen  het 

beroepsgeheim en de discretieplicht ligt in het feit dat de dragers van een gewone discretieplicht niet 

ten persoonlijke titel (in een vertrouwensrelatie)  informatie krijgen meegedeeld, maar  in naam van 

de dienst waarvoor zij werken. Het logische gevolg is dan het bestaan van een ‘intern spreekrecht’: 

met  het  oog  op  de  verbetering  van  de  organisatie,  de  werking  van  de  dienst  en  de  persoonlijke 

ambtsuitoefening heeft elk personeelslid het  recht en  zelfs de plicht om  informatie uit  te wisselen 

met collega’s, ondergeschikten en hiërarchisch meerderen.330  

§2. ambtsgeheim 

247.   Het  ambtsgeheim  betreft  een  deontologische  plicht  die  verbonden  is  aan  het  ambt  dat 

personen  uitoefenen.  Het  bewaren  van  een  ambtsgeheim  is  een,  eventueel  tuchtrechtelijk  of 

strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting die wordt opgelegd aan alle personen die uit hoofde van 

hun  staat  of  beroep  kennis  dragen  van  geheimen  die  hun  zijn  toevertrouwd.  De 

geheimhoudingsplicht in het kader van het ambtsgeheim is in de eerste plaats ingesteld in het belang 

van het  ambt. De  informatie die onder het  ambtsgeheim valt,  zal meestal niet persoonlijk worden 

toevertrouwd  waardoor  men  zich  ook  niet  kan  beroepen  op  de  zwijgplicht  ten  opzichte  van 

hiërarchische  meerderen.  Uiteraard  dient  de  geheimhouding  wel  te  worden  verzekerd  tegen 

derden.331 Geheimdragers die functioneren binnen het beroepsgeheim verwerven hun informatie ten 

persoonlijke  titel.  Deze  restrictie  heeft  tot  gevolg  dat  een  drager  van  een  beroepsgeheim  zich  in 

sterkere mate dan die van een ambtsgeheim op zijn zwijgrecht en zijn zwijgplicht kan beroepen.332 

§3. Bijzondere toepassing: relatie CLB ‐ school333 

248. Een bijzondere toepassing van deze problematiek vindt men in de praktijk vooral in de relatie 

tussen CLB’s  (Centra voor  Leerlingenbegeleiding) en de  scholen hieraan verbonden. Als we nagaan 

                                                             
329  B.  ALLEMEERSCH,  “Het  toepassingsgebied  van  art.  458  Strafwetboek.  Over  het  succes  van  het 
beroepsgeheim en het geheim van dat succes.”, R.W. 2003‐2004, 1‐19.  
330 I. VAN DER STRAETE en J. PUT, Beroepsgeheim en hulpverlening, Brugge, die Keure, 2005, 86. 
331  F.  HUTSEBAUT,  “Het  ambtsgeheim,  beroepsgeheim  en  de  meldingsplicht  van  personeelsleden  in  het 
onderwijs.”, T.O.R.B. 1999‐2000, 49‐54. 
332 http://www.caleidoscoop.be/inhouden/inhouden10/art10_4_44.html [13 maart 08]. 
333 J. PUT en E. ANKAERT, “Advies beroepsgeheim en ambtsgeheim in het onderwijs en de CLB’s, met specifieke 
aandacht  voor  de  vertrouwensleerkracht  en  de  bijstandspersoon.”,  3‐4.  te  raadplegen  op 
http://www.ond.vlaanderen.be/clb/thema/Ambtsgeheim_beroepsgeheim/default.htm  



 

86 
 

hoe de situatie is in de CLB‐sector, dan lezen we in artikel 11 van het CLB‐decreet334 dat, zonder de 

multidisciplinaire  werking  in  het  gedrang  te  brengen,  alle  personeelsleden  het  beroepsgeheim 

moeten  respecteren.335  Deze  bepaling  is  toepasselijk  op  ieder  personeelslid,  bijvoorbeeld  artsen, 

maatschappelijk  werkers,  psychologen,  pedagogen,  verpleegkundigen  en  ook  administratieve 

medewerkers.  Uit  deze  wettelijke  constructie  blijkt  dat,  wat  CLB‐medewerkers  betreft,  het 

beroepsgeheim gebonden  is aan de setting waarbinnen men tewerkgesteld  is en niet afhankelijk  is 

van het diploma dat men behaald heeft. Daaruit volgt dat een CLB‐medewerker steeds zal gebonden 

zijn  door  het  beroepsgeheim  wegens  zijn  tewerkstelling  door  het  CLB,  ook  als  hij  (deels)  zijn 

effectieve  taken uitoefent binnen een  school. Ook artikel  8  van het Decreet  Integrale  Jeugdhulp336 

bepaalt  dat  alle  personen  die  hun  medewerking  verlenen  aan  de  toepassing  van  dit  decreet, 

gebonden zijn door het beroepsgeheim. Aangezien ook de CLB’s onder de integrale jeugdhulp vallen, 

is deze bepaling eveneens relevant voor de CLB‐medewerkers. 

249. In  tegenstelling  tot  de  centra  voor  leerlingenbegeleiding  zijn  scholen  geen  hulpverlenende 

organisaties. Wel is er de voorbije jaren heel wat geïnvesteerd in de leerlingenbegeleiding die niet los 

van  de  schoolstructuur  kan  gezien  worden.  Aangezien  personeelsleden  van  onderwijsinstellingen 

(onderwijzend,  technisch  en  administratief  personeel)  geen  professionele  hulpverleners  zijn,  is  op 

hen  in  principe  enkel  een  discretieplicht  van  toepassing.  De  decreten  over  de  rechtspositie  van 

onderwijspersoneel  spreken  enkel  over  een  ambtsgeheim.337  Met  andere  woorden:  het 

schoolpersoneel zal geen zwijgrecht kunnen inroepen ten aanzien van hun hiërarchische meerderen 

of  collega’s.  Tegenover  derden  die  in  een  andere  context  operationeel  zijn,  kunnen  zij  zich  wel 

beroepen  op  de  ambtelijke  discretieverplichting. Meer  algemeen  kan  gesteld worden  dat  er  geen 

automatische  band  is  tussen  het  tewerkstellingskader  en  het  al  dan  niet  drager  zijn  van  het 

beroepsgeheim.  

250. Een vertrouwensleerkracht is dus met andere woorden gebonden door het ambtsgeheim en 

niet  door  het  beroepsgeheim.  Een  vertrouwensleerkracht  kan  aan  een  minderjarige  dus  geen 

toezegging  doen  dat  de  informatie  die  in  vertrouwen  werd  verkregen  niet  verder  verteld  zal 

                                                             
334 Decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, B.S. 10 april 1999. 
335 Voorheen werd dit reeds impliciet erkend door de CLB‐medewerkers te beschouwen als “personen die uit 
hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd” (art. 458 Sw.). 
336 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp, B.S. 11 oktober 2004. 
337  Art.  14  Decreet  van  27 maart  1991  betreffende  de  rechtspositie  van  sommige  personeelsleden  van  het 
gesubsidieerd  onderwijs  en  de  gesubsidieerde  centra  voor  leerlingenbegeleiding,  B.S.  25  mei  1991;  Art.  11 
Decreet  van  27  maart  1991  betreffende  de  rechtspositie  van  bepaalde  personeelsleden  van  het 
Gemeenschapsonderwijs,  B.S.  25  mei  1991.  “De  personeelsleden  zijn  ertoe  gehouden  het  ambtsgeheim  te 
bewaren.” 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worden.338   De vertrouwensleerkracht  is bijgevolg niet bij machte het vertrouwen dat de  leerlingen 

hem  schenken  en  dat  het  begrip  oproept  daadwerkelijk  te  legitimeren,  aangezien 

vertrouwensleerkrachten  in  de  rechtspraak  en  de  rechtsleer  tot  op  heden  niet  erkend worden  als 

noodzakelijke vertrouwensfiguren.339 

Afdeling 4 : Al dan niet spreken 

§1. Zwijgplicht 

251. Art 458 Sw. sanctioneert het recht op geheimhouding, niet alleen met het oog op een goede 

doelmatige, geloofwaardige beroepsuitoefening  (algemeen belang), maar ook  in het belang van de 

geheimgerechtigde zelf, en schept een plicht tot geheimhouding of een zwijgplicht in hoofde van de 

geheimhouder340. De geheimhouder heeft in principe dus steeds de plicht te zwijgen over zaken die 

hij  in het kader van zijn beroepsuitoefening of functie vernomen of vastgesteld heeft. Logischerwijs 

mag  hij  dus  geen  informatie  van  cliënten/patiënten  die  hij  tijdens  zijn  werk  heeft  vernomen 

doorvertellen aan familie, vrienden, kennissen,… 

§2. Zwijgrecht 

252. Aangezien  de  geheimhouder  niet  kan  gedwongen  worden  om  de  vertrouwensrelatie  te 

doorbreken,  kan  men  spreken  van  een  principieel  zwijgrecht.  Door  zijn  stilzwijgen  kan  de 

geheimhouder niet gesanctioneerd worden. Toch kan dit zwijgrecht niet absoluut genoemd worden. 

De geheimhouder oordeelt zelf over de opportuniteit van het zwijgen of spreken341. Belangrijk is hier 

te melden dat  het  zwijgrecht  alleen  geldt  voor  personen die  beschikken over  een beroepsgeheim. 

Personen met een ambtsgeheim342 zullen zich hier dus nooit op kunnen beroepen.  

                                                             
338  R.  Schellaert,  “Beroepsgeheim.”, onuitgegeven  cursus  deontologie  Hogeschool  Gent  departement  sociaal‐
agogisch werk, 2008, 10. 
339  J. PUT en E. ANKAERT, “Advies beroepsgeheim en ambtsgeheim in het onderwijs en de CLB’s, met specifieke 
aandacht  voor  de  vertrouwensleerkracht  en  de  bijstandspersoon.”,  14.  te  raadplegen  op 
http://www.ond.vlaanderen.be/clb/thema/Ambtsgeheim_beroepsgeheim/default.htm 
340 F. VAN NESTE, “Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd worden?”, R.W. 1977‐1978, 1287. 
341 “Celui qui est appelé à temoigner en justice au sujet d’un fait couverte par le secret professionel, peut réveler 
le fait s’il estime devoir  le faire, et ne peut être constraint à parler s’il croit devoir garder  le secret.”, Cass. 12 
april 1976, Rev. dr. pén. Crim., 1976‐77, 917‐119. 
342 Supra nr. 247 blz 85. 



 

88 
 

§3. Spreekrecht 

253. In de praktijk kan gesteld worden dat het beroepsgeheim niet betekent dat er sprake is van 

een onvoorwaardelijk zwijgen. De  tekst van artikel 458 Sw. voorziet zelf al  in  twee uitzonderingen. 

Toch  zijn er doorheen de  jaren door de  rechtspraak en praktijk ettelijke uitzonderingsregels op dit 

zwijgrecht voorzien. Hieronder worden de belangrijkste en meest courante besproken. 

3.1   Getuigenis voor een rechter of een parlementaire onderzoekscommissie 

254. Deze uitzondering ligt reeds vervat in de tekst van art. 458 Sw. zelf. Het artikel zegt immers 

“buiten  het  geval  wie  geroepen  is  om  in  rechte  of  voor  een  parlementaire  onderzoekscommissie 

getuigenis  af  te  leggen”.  Dit  betekent  dat  de  hulpverlener  het  beroepsgeheim  mag  doorbreken 

zonder  dat  hij  hiervoor  strafrechtelijk  kan worden  gesanctioneerd. Men  kan  dus  spreken  van  een 

strafrechtelijke immuniteit die in het leven werd geroepen door artikel 458 Sw.  Hij behoeft ook geen 

instemming van de  cliënt om  te mogen getuigen.  Een maatschappelijk onderzoek op vraag van de 

rechter  zal  echter  niet  volstaan  om  het  beroepsgeheim  op  te  geven.343    In  de  praktijk  zal  de 

hulpverlener  die  geroepen  wordt  door  een  onderzoeks,  straf‐  of  burgerlijk  rechter  wel  naar  de 

rechtbank dienen te gaan en de eed moeten afleggen, maar hij heeft nog steeds geen verplichting 

om de gegevens die gedekt zijn door het beroepsgeheim vrij te geven. Hoewel er een verval is van de 

zwijgplicht  zal  de  hulpverlener  nog  steeds  het  recht  behouden  om  te  zwijgen.  Hier  wordt  dus 

gesproken  van  een  zwijgrecht344.  Dit  recht  wordt  expleciet  opgenomen  in  de  Code  van 

Geneeskundige  Plichtenleer.  Artikel    63  stelt:    “De  voor  de  gerechtelijke  overheid  gedagvaarde 

geneesheer mag weigeren getuigenis af te leggen over door het beroepsgeheim gedekte feiten, door 

zich te beroepen op dit beroepsgeheim.” 

255. De rechter  zal wel moeten nagaan of hij  zich niet onrechtmatig beroept op zijn  zwijgrecht. 

Hierbij  zal  de  rechter moeten  nagaan  of  hij,  rekening  houdend met  de  elementen  in  de  zaak,  het 

beroepsgeheim niet van zijn doel wordt afgewend345 of van de maatschappelijk noodzaak waarin het 

zijn  verantwoording  vindt346.    Belangrijk  is  ook dat  de  rechtbank  een  getuigenis  in  eerste  instantie 

niet  kan weigeren omdat een getuige onder het  toepassingsgebied van artikel 458 Sw.  valt.347  Een 

                                                             
343 K. MAES, “Recht uit het veld”, T.J.K. 2006, 167. 
344 Supra nr. 252 blz 87. 
345 F. Blockx, “Het medisch beroepsgeheim. Overzicht van de rechtspraak (1985‐2002).”, T.Gez. 2004‐05, afl. 1, 
9. 
346 Cass. 29 oktober 1991, Arr. Cass. 1991‐92, 197. 
347 Pol. Luik 16 oktober 1985, J.L. 1985, 594. 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louter materieel  feit  zou  niet  als  een  geheim  kunnen worden  gekwalificeerd.348  Evenmin mag  het 

beroepsgeheim  uitgeoefend  worden  in  strijd  met  het  beroep:  een  maatschappelijk  werker  houdt 

cheques van een cliënt in bewaring, waarvan hij weet of waarvan later blijkt dat deze gestolen zijn. 

De maatschappelijk werker zou zich niet kunnen verschuilen achter het beroepsgeheim om hierover 

te getuigen vermits het niet tot de normale ambtsuitoefening behoort om dergelijke documenten te 

bewaren.349  

256. Een hulpverlener behoudt  zijn  zwijgrecht, het  recht om niet  te  spreken, ook als hij  hiertoe 

uitdrukkelijk  uitgenodigd  wordt.  Hij  kan  ook  beslissen  om  de  hem  toevertrouwde  informatie 

gedeeltelijk te onthullen.350  

257. Als  laatste  dient  te worden opgemerkt  dat  deze  regel  niet  geldt  voor  tuchtzaken.  Toch  zal 

artikel 69, 2e  lid van de Code van Geneeskundige Plichtenleer uitdrukkelijk stellen dat geneesheren 

die verzocht worden om een getuigenis af te leggen in tuchtzaken ertoe gehouden zijn alle feiten die 

het onderzoek aanbelangen, bekend te maken. Dit wel voor zover de regels van het beroepsgeheim 

jegens hun patiënten dit toelaten.  

3.1.1.   Gedragslijn voor burgerlijke rechtbanken 

258. Een  hulpverlener  zal  dus  naar  eer  en  geweten  zelf moeten  uitmaken  of  hij  het  opportuun 

acht om zijn beroepsgeheim te doorbreken indien hem vragen als getuige worden gesteld. Art. 929 

Ger.  W.  bepaalt  uitdrukkelijk  dat  beroepsgeheim  een  grond  is  om  ontslagen  te  worden  van  de 

geheimhoudingsplicht.351 Hiervoor dient eerst de eed als getuige te worden afgelegd.352 Zich baseren 

op  het  beroepsgeheim  om  geen  gehoor  te  geven  aan  een  oproeping  of  een  dagvaarding  of 

weigerende eed af  te  leggen  is  immers  strafbaar. Voor elke vraag gesteld door de  rechtbank moet 

men het beroepsgeheim afzonderlijk inroepen.353  

259. Anderzijds  is  ook  de  beslissing  van  de  hulpverlener  om wel  te  getuigen  niet  strafbaar.  De 

                                                             
348 Bvb Meneer X was op die bepaalde datum in uw kantoor 
349 D. ADRIAENS,  “Enkele beschouwingen over het beroepsgeheim  in de  sociale  sector.”, OCMW‐visies  1999, 
afl. 2, 34‐35. 
350  R.  Schellaert,  “Beroepsgeheim.”, onuitgegeven  cursus  deontologie  Hogeschool  Gent  departement  sociaal‐
agogisch werk, 2008, 6. 
351 “Indien de getuige aanvoert dat hij een wettige reden heeft om te worden ontslagen van het afleggen van de 
eed  of  het  getuigenis  en  indien  een  van  de  partijen  vordert  dat  hij  het  zal  doen,  beslist  de  rechter  over  het 
tussengeschil.  Als  wettige  reden  wordt  onder  meer  beschouwd  het  beroepsgeheim  waarvan  de  getuige 
bewaarder is.”  
352 Zie artikel 934 Ger.W.: “Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal 
zeggen.” 
353 D. ADRIAENS,  “Enkele beschouwingen over het beroepsgeheim  in de  sociale  sector.”, OCMW‐visies  1999, 
afl. 2, 34‐35. 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houder van het beroepsgeheim  is  immers bevrijd van zijn geheimhoudingsplicht  in zoverre hij voor 

een  bevoegde  rechtbank  als  getuige  antwoordt  op  de  vragen  die  hem  dienaangaande  gesteld 

worden. De  vragen  die  bvb  door  een maatschappelijk werkster  verbonden  aan  de  jeugdrechtbank 

gesteld worden, kunnen niet als dusdanig gekwalificeerd worden. Toch kan het aangewezen zijn om 

hier medewerking aan te verlenen (bvb in het kader van de hulpverlening).354 

3.1.2.   Gedragslijn voor de strafrechtbanken 

260. Artikel  80  van  het  wetboek  van  Strafvordering  bepaalt  dat  wie  gedagvaard  wordt  om  als 

getuige  te  worden  gehoord,  verplicht  is  te  verschijnen  en  aan  de  dagvaarding  te  voldoen.  De 

onderzoeksrechter kan aan diegene die deze verplichting niet nakomt een geldboete opleggen van 

100  euro  en  bovendien  kan  hij  bevelen  dat  de  gedagvaarde  zal  worden  gedwongen  om  zijn 

getuigenis  te  komen  afleggen.  Zoals  eerder  werd  gezegd  zijn  slechts  de  rechtbanken  en  de 

onderzoeksrechter  bevoegd  om  getuigen  te  ondervragen.355  Het  moet  gaan  om  daadwerkelijke 

rechtbanken of rechters: een eenvoudig verzoek van de politie om inlichtingen te verstrekken over 

een bepaald persoon beantwoordt hier dus niet aan en zal dienen te worden afgewezen zelfs indien 

dit gebeurt in opdracht van de Procureur Des Konings in het kader van het opsporingsonderzoek. Dit 

mag uiteraard niet worden verward met de vraag van de onderzoeksrechter. De politiediensten of de 

diensten  van  de  Procureur  Des  Konings  zijn  niet  gemachtigd  om  iemand  onder  eed  te  verhoren. 

Weigeren om hier te antwoorden is dan ook niet strafbaar. In dit geval zal men het getuigenverhoor 

dienen te hernemen voor de rechtbank of voor de onderzoeksrechter.356 

261. Indien er  toch geantwoord werd op vragen die  gesteld werden door politiediensten  zal dit 

niet  alleen  een  schending  van  het  beroepsgeheim  uitmaken  maar  ook  de  gegrondheid  van  het 

dossier in het gedrang brengen. “Bijgevolg wordt de verplichting tot het beroepsgeheim geschonden 

door de verklaringen die bij de gerechtelijke politie worden afgelegd door maatschappelijk werkers, 

personeelsleden van het OCMW, over een feit dat hen werd toevertrouwd binnen de uitoefening van 

hun  beroep  (…).  Deze  op  onregelmatige wijze  verkregen  gegevens moeten worden  geweerd  uit  de 

debatten  en  mogen  op  geen  enkele  manier  als  bewijs  dienen,  zelfs  niet  wanneer  het  betrokken 

personeel opnieuw wordt gehoord.”357 Deze rechtspraak werd op de helling gezet door het Hof van 

Cassatie. Onrechtmatig verkregen bewijs kan nu slechts in een aantal gelimiteerde gevallen worden 

                                                             
354 D. ADRIAENS,  “Enkele beschouwingen over het beroepsgeheim  in de  sociale  sector.”, OCMW‐visies  1999, 
afl. 2, 35. 
355 Supra nr. 254‐257 blz 87‐88.  
356 D. ADRIAENS, “Enkele beschouwingen over het beroepsgeheim in de sociale sector.”, OCMW‐visies 1999, 
afl. 2, 35. 
357 Antwerpen 25 november 1995, R.W. 1994‐95, 25; J.Dr. Jeun. 1994, afl. 139, 36. 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geweerd.358  

3.1.3.   Huiszoeking359 

262. In  het  kader  van  een  gerechtelijk  onderzoek  kan  de  onderzoeksrechter  een  huiszoeking 

gelasten.  Dit  kan  ook  gebeuren  in  de  lokalen  van  bvb  een  artsenpraktijk.  Belangrijk  is  wel  dat 

bescheiden die onder het beroepsgeheim vallen, niet in beslag zullen kunnen worden genomen. “Het 

beroepsgeheim, waartoe de raadsleden en de personeelsleden van het OCMW krachtens de artikelen 

36  en  50  van  de  OCMW‐wet  gehouden  zijn  en  dat  slaat  op  de  individuele  hulpverleningsdossiers, 

wordt geschonden indien een onderzoeksmagistraat die dossiers in beslag laat nemen.”360 In dezelfde 

zin  oordeelde  ook  de  correctionele  rechtbank  van  Brussel:  “Het  recht  op  huiszoeking  verleent  de 

onderzoeksmagistraat de exorbitante bevoegdheid om alles  in beslag te nemen, wat hij nuttig acht 

om de waarheid aan het  licht  te brengen, onder voorbehoud van de zaken die zijn gedekt door het 

beroepsgeheim.”361 

263. De Code van geneeskundige plichtenleer  is erg duidelijk met betrekking tot de huiszoeking. 

Zo bepaalt artikel 66: “De inbeslagname van medische stukken door de onderzoeksrechter of, bij op 

heterdaad betrapte misdaden,  door  de  Procureur  des  Konings,  is  toegestaan wanneer  die  stukken 

betrekking  hebben  op  aan  de  geneesheer  ten  laste  gelegde  beschuldigingen:  dit  gebeurt  in 

aanwezigheid van een lid van de Raad van de Orde. Wanneer alleen de zieke wordt verdacht, is het 

zoeken naar medische dossiers of  anders  stukken betreffende de hem verstrekte  zorgen, door het 

beroepsgeheim niet  toegelaten.” Deze vertegenwoordiger  van de Raad van de Orde  zal  autonoom 

beslissen over wat al dan niet onder het beroepsgeheim komt  te vallen. Zo oordeelde het Hof van 

Cassatie362  in  2003:  “De  vertegenwoordiger  van  de  Raad  van  de  Orde  van  Geneesheren  die  de 

huiszoeking van de onderzoeksrechter bijwoont, oordeelt autonoom over wat al dan niet onder het 

beroepsgeheim van de van een beroepsmisdrijf verdachte geneesheer valt. Het feit dat de door deze 

vertegenwoordiger  opgemaakte  lijst  van  in  beslag  genomen medische  dossiers  de  namen  van  de 

patiënten vermeldt, maakt geen schending van het beroepsgeheim uit.” 

264. Indien  een  vertegenwoordiger  aanwezig  is  tijdens  de  huiszoeking,  en  van  mening  is  dat 

bepaalde stukken gedekt zijn door het beroepsgeheim en bijgevolg ook niet in beslag mogen worden 

genomen, zal hij dit moeten melden aan de onderzoeksrechter. Dit betekent geenszins dat deze hier 

                                                             
358 Over deze leer wordt later dieper ingegaan. infra nr. 443‐447 blz 144‐146. 
359 D. ADRIAENS, “Enkele beschouwingen over het beroepsgeheim in de sociale sector.”, OCMW‐visies 1999, 
afl. 2, 36. 
360 Corr. Brussel 9 april 1987, J.T. 1987, 539, noot LAMBERT, P. 
361 Corr. Brussel 20 februari 1998, J.T. 1998, 361, noot LAMBERT, P. 
362 K.I. gent 8 mei 2003, T. Strafr. 2005, afl. 4, 307, noot HUYBRECHTS, L. 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ook rekening mee moet houden. Hij zal akte maken van het voorbehoud en uiteindelijk zelf beslissen 

of hij de desbetreffende stukken zal in beslag nemen of niet. 

265. Het spreekt voor zich dat de bepaling van de Code geen enkele juridische verplichting in het 

leven  roept  en  dus  zeker  niet  de  nietigheid  van  de  onderzoeksdaden  als  gevolg  kan  hebben.363 

Maatschappelijk  assistenten  of  andere  welzijnswerkers  kunnen  zich  bij  een  huiszoeking  op  de 

werkplaats  niet  laten  bijstaan  door  een  lid  van  hun  beroepsvereniging  aangezien  een  dergelijke 

beroepsvereniging  veelal  niet  bestaat.  Bij  gebrek  aan  afspraken  kan  niet  anders  dan  worden 

geconcludeerd  dat  welzijnswerkers  in  situaties  van  huiszoeking  en  beslag  zwakker  staan  dan  hun 

collega‐medici die een lid van hun beroepsvereniging aan hun zijde hebben.364 

3.1.4.   Beslaglegging 

266. Volgens het vandaag geldende recht mag huiszoeking worden verricht bij een persoon met 

beroepsgeheim om er materiële bewijzen van het onderzochte misdrijf, of van alleandere zaken die 

dienstig  zijn  om de waarheid  te  achterhalen,  op  te  sporen  en  in  beslag  te  nemen.365  Er  dient  een 

onderscheid te worden gemaakt om voorwerpen die zich in de kantoren of de woning van een door 

het beroepsgeheim gebonden beroepsbeoefenaar bevinden in beslag te nemen of niet.  

3.1.4.1.   Beroepsbeoefenaar wordt niet verdacht 

267. Aangezien  de  hulpverlener  niet wordt  verdacht  is  het  onderzoek  dus  volledig  op  de  cliënt 

gericht.  Indien  het  gaat  om  overtuigingsstukken366  (moordwapen,  valse  papieren,  gestolen 

goederen,…) dan bestaat er geen twijfel dat deze kunnen worden  in beslag genomen aangezien ze 

niet tot de normale uitoefening van beroep behoort.367 

268. Indien de beslaglegging bewijselementen betreft, wordt aangenomen dat deze stukken wel  

vatbaar zijn voor beslag tenzij ze hun bestaansreden vinden in de relatie tussen de cliënt/patiënt  en 

de geheimplichtige. De Nationale Raad maakt ter zake een onderscheid tussen de inbeslagname van 

en de  inzage  in de  stukken die  verband houden met de uitoefening van het beroep. Deze  stukken 

kunnen  wel  door  de  onderzoeksrechter  in  beslag  genomen  worden.  Wat  echter  niet  wordt 

toegestaan door de Orde is dat de onderzoeksrechter die vertrouwelijke stukken zelf inkijkt. Het lid 

van  de  Raad  van  de Orde mag  eisen  dat  de  in  beslag  genomen  stukken  in  een  verzegelde  omslag 

opgeborgen  worden  waarop  hij  zijn  handtekening  zet.  De  stukken  mogen  dan  pas  later  worden 

                                                             
363 K.I. Luik 26 februari 2004, Journ. Proc., 2004, afl. 479, 19, noot S. D’ORAZIO. 
364 I. VAN DER STRAETE, Beroepsgeheim en hulpverlening., Brugge, Die Keure, 2005, 126. 
365 L. ARNOU, Strafrecht en strafprocesrecht 2005‐06 (Gandaius PUC Delva)., Mechelen, Kluwer, 2006, 271. 
366 Zoals bedoeld in artikel 42, 1° en 2° Sw. 
367 I. VAN DER STRAETE, Beroepsgeheim en hulpverlening., Brugge, Die Keure, 2005, 128. 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ingezien in aanwezigheid van een lid van de Raad van de Orde.368 

3.1.4.2.   Beroepsbeoefenaar wordt wel verdacht  

269. In  de  veronderstelling  dat  een  beroepsmisdrijf  werd  gepleegd  kan  de  kan 

geheimhoudingsplichtige  zich  niet  op  zijn  beroepsgeheim  beroepen  om  zich  aan  vervolgingen  te 

onttrekken.  Het  moet  wel  gaan  om  een  misdrijf  dat  verband  houdt  met  de  beroepsuitoefening 

waaruit  de  geheimhoudingsplicht  voortspruit  (bvb  een  arts  die  verdacht  wordt  van  slagen  en 

verwondingen, seksuele misdrijven,… tijdens de uitoefening van zijn beroep). Artikel 458 Sw. vormt 

in dat geval geen beletsel voor de inbeslagneming van alles wat in verband kan worden gebracht met 

het  misdrijf  en  de  onderzoeksrechter  nuttig  lijkt.  Niet  alleen  de  overtuigingsstukken  en  de 

bewijselementen  kunnen  dan  in  beslag  worden  genomen,  ook  andere  stukken  (brieven, 

aantekeningen,…) die hun oorsprong vonden in de relatie tussen de hulpverlener en de cliënt.369 

270. De onderzoeksrechter moet wel enige voorzichtigheid aan de dag  leggen. Hij zal er moeten 

voor zorgen dat door het onderzoek geen onnodige geheimen die niet relevant of noodzakelijk zijn, 

worden bekendgemaakt. 

3.1.5.   Overlegging van stukken 

271. Overlegging van stukken is een vaak gebruikte techniek bij burgerlijke zaken om documenten 

te  bekomen  die  als  bewijs  kunnen  dienen  in  een  procedure.  Artikel  877  Ger.W.  bepaalt  immers: 

“Wanneer er gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat een 

partij of een derde een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van een ter zake dienend feit, kan 

de  rechter  bevelen dat  het  stuk  of  een  eensluidend  verklaard afschrift  ervan bij  het  dossier  van de 

rechtspleging wordt gevoegd.” Artikel 882 Ger.W.370 bepaalt in dezelfde zin dat partijen die niet doen 

zonder wettige reden, veroordeelt kunnen worden tot het betalen van een schadevergoeding. Zoals 

reeds eerder gezegd is het beroepsgeheim te kwalificeren onder het begrip wettige reden. Uiteraard 

is dit ook steeds onderworpen aan de eerder aangehaalde controlebevoegdheid van de rechter. “Het 

beroepsgeheim is niet absoluut; de rechter dient op grond van de specifieke gegevens van de zaak na 

te  gaan  of  een  geneesheer  die  zich  beroept  op  het  beroepsgeheim  om  te  weigeren  om, 

overeenkomstig artikel 877 Ger.W. een medisch dossier dat hij onder zich heeft, bij een op de griffie 

van  een  rechtscollege  neergelegd  dossier  te  voegen,  het  beroepsgeheim  niet  afwendt  van  de 

maatschappelijke noodzaak waarin het zijn verantwoording vindt.”371 

                                                             
368 I. VAN DER STRAETE, Beroepsgeheim en hulpverlening., Brugge, Die Keure, 2005, 128‐129. 
369 I. VAN DER STRAETE, Beroepsgeheim en hulpverlening., Brugge, Die Keure, 2005, 129. 
370 “Partijen of derden die zonder wettige reden nalaten het stuk zelf of het afschrift over te leggen volgens de 
beslissing van de rechter, kunnen worden veroordeeld tot zodanige schadevergoeding als behoort.” 
371 Cass. 29 oktober 1991, Arr. Cass. 1991‐1992,, 197; Pas. 1992, I, 162. 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272. De overlegging van stukken zoals hierboven beschreven is niet van toepassing in strafzaken. 

Zo oordeelde het Hof van Cassatie: “De bewijsvoering in strafzaken wordt geregeld door het Wetboek 

van Strafvordering, zodat de artikelen 877 tot 882 Ger.W. betreffende de overlegging van stukken in 

burgerlijke geschillen niet als zodanig van toepassing zijn.”372 

§4. Spreekplicht   

273. In sommige gevallen is de hulpverlener verplicht om zijn beroepsgeheim te doorbreken. Doch 

zoals  eerder  gesteld  zal  hij  zich  op  zijn  zwijgrecht  tegelijk  met  de  spreekplicht  kunnen  beroepen 

wanneer hij als getuige wordt opgeroepen. 

4.1.   Een wettelijke verplichting tot spreken 

274. Artikel 458 Sw. bevat een tweede uitzondering waardoor een hulpverlener/arts die onder de 

strafrechtelijke  bepaling  valt,  niet  strafrechtelijk  gesanctioneerd  kan  worden.  Het  artikel  vermeldt 

immers “buiten het geval dat de wet hen verplicht”. Er dient wel te worden opgemerkt dat het hier 

enkel  een  wettelijke  bepaling  in  de  formele  zin  betreft  die  een  bekendmaking  rechtvaardigt.373 

BLOCKX374 stelt dat deze precisering in feite overbodig is daar indien een andere, bijzondere wet deze 

verplichting bepaalt, ze de regel van artikel 458 Sw. vanzelf doorbreekt en op grond van art. 70 Sw. 

bestraffing uitsluit. Het betreffen voornamelijk de aangifte van besmettelijke ziekten375, aangifte van 

geboorten,  opstellen  van  medische  getuigschriften  omtrent  geesteszieken  en  de  vaststelling  van 

dronkenschap  in het wegverkeer376. Wat betreft dit  laatste oordeelde het Hof van Cassatie  in 1988 

reeds het volgende: “Het beroepsgeheim wordt niet geschonden door de behandelende geneesheer, 

wanneer  hij,  op  verzoek  van  de  overheid,  op  grond  van  art.  63  Wegverkeerswet  een  bloedproef 

verricht op zijn patiënt.”377 

4.1.1.   Algemene aangifteplicht : art 30 Sv. 

275. De tekst van artikel 30 Sv. luidt als volgt: “Ieder die getuige is geweest van een aanslag, hetzij 

tegen de openbare veiligheid, hetzij  op  iemands  leven of eigendom,  is  eveneens verplicht daarvan 

                                                             
372 Cass. 22 september 1993, Arr. Cass. 1993, 734. 
373 M.  SPEECKAERT  en  S.  VERHULST,  “Medische  gegevens  en  privacy”,  in  VERMEULEN,  G.  (red.), Privacy  en 
strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 160. 
374 F. BLOCKX, “Het medisch beroepsgeheim. Overzicht van de rechtspaak  (1985‐2002).” T. Gez. 2004‐2005, afl. 
1, 11. 
375 Voor Vlaanderen: Decreet van 5 april 1995 betreffende de profylaxe van besmettelijke ziekten, B.S. 19 juli 
1995  en  Besluit  van  de  Vlaamse  regering  van  19  april  1995  tot  uitvoering  van  het  decreet  van  5  april  1995 
betreffende de profylaxe van besmettelijk ziekten, B.S. 14 juli 1995. 
376 Art. 63 Wegverkeerswet 
377 Cass. 21 juni 1988, Arr. Cass. 1987‐88, 1378; Bull. 1988, 1272. 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bericht  te  geven  aan  de  procureur  des  Konings,  hetzij  van  de  plaats  van  de  misdaad  of  van  het 

wanbedrijf, het zij van de plaats waar de verdachte kan worden gevonden.” Op het nalaten van deze 

verplichting  staat  geen  strafrechtelijke  sanctie  wat  in  schril  contrast  staat  met  de  sanctie 

voorgeschreven  indien men het  beroepsgeheim  schendt.378 Dit  zal  echter wel  het  geval  zijn  indien 

het als schuldig verzuim kan worden gekwalificeerd. 

276. Als  men  dit  toepast  op  een  geneesheer  of  een  hulpverlener,  in  de  uitoefening  van  zijn 

functie,  komt  men  logischerwijs  tot  de  vaststelling  dat  deze  geen  getuige  zal  zijn  van  dergelijke 

feiten. Hij zal slechts in aanraking komen met de gevolgen ervan bij de verzorging of het horen van 

het slachtoffer  (of dader).379 Een vereiste voor dit artikel  is dat men getuige  is en bijgevolg de visu 

vaststelling nodig is. 

4.1.2.   Bijzondere aangifteplicht : art. 29 Sv. 

277. In  artikel  29  Sv.  wordt  een  ander  soort  aangifteplicht  geformuleerd:  “Iedere  gestelde 

overheid , ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van 

een misdaad of van een wanbedrijf,  is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur 

des Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied  die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd. Of 

de verdachte zou kunnen worden gevonden, en aan die magistraat alle desbetreffende inlichtingen, 

processen‐verbaal en akten te doen toekomen.”  In tegenstelling tot de private aangifteplicht  is het 

niet vereist dat de beroepsbeoefenaar rechtstreeks getuige was van het misdrijf. Indien hij later door 

derden op de hoogte werd gebracht is dit artikel van toepassing.380 

278. Belangrijk  hierbij  is  dat  het  gaat  om  beroepsbeoefenaars  door  de  overheid  tewerkgesteld 

(zowel  contractueel  als  statutair).  Zo  zal  een  hulpverlener  uit  de  private  sector  niet  onder  deze 

bepaling vallen maar bvb een maatschappelijk werker uit een OCMW wel.  

279. Artikel 458 Sw. bepaalt uitdrukkelijk dat de sanctionering van het beroepsgeheim ophoudt te 

bestaan  in die gevallen waarin de  ‘wet verplicht die geheimen bekend te maken’.  In de rechtspraak 

heeft men deze bepaling enigszins omzeild door de validiteit van de aangifte door een geheimhouder 

in vraag te stellen. De aangifte van een misdaad of wanbedrijf door iemand die gebonden is door het 

beroepsgeheim  zou  immers  tot  gevolg  kunnen  hebben  dat  de  strafvordering  die  op  deze  aangifte 

                                                             
378 Een aansprakelijkheidsvordering (1382 B.W.) is in sommige gevallen wel mogelijk. 
379 M.  SPEECKAERT  en  S.  VERHULST,  “Medische  gegevens  en  privacy”,  in  VERMEULEN,  G.  (red.),  Privacy  en 
strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 161. 
380 Ook hier is dit niet strafrechtelijk sanctioneerbaar. Een aansprakelijkheidsvordering behoort wel tot de 
mogelijkheden. 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gebaseerd  is, nietig zou worden verklaard.381 Zo stelde het Hof van Cassatie382: “In de onderstelling 

dat,  door  een  verkeerde  toepassing  van  artikel  29  van  het  Wetboek  van  Strafvordering, 

tuchtoverheden, onder meer die van de Orde der Geneesheren, aan het openbaar ministerie bericht 

geven van misdaden of wanbedrijven waarvan zij kennis hebben in de uitoefening van hun ambt, zou 

die aangifte alleen tot gevolg hebben dat het openbaar ministerie gedwongen wordt een geheim te 

delen  waarvan  het  in  geen  geval  gewag  mag  maken  bij  de  strafvordering,  die  immers,  nu  zij  op 

schending van een  regel  van openbare orde  zou  zijn gegrond, nietig  zou  zijn.” Toch  stelde Cassatie 

zijn  eigen  rechtspraak  met  betrekking  tot  deze  nietigheid  op  de  helling  met  haar  Antigoon‐

rechtspraak.  Aangifte  in  strijd  met  het  beroepsgeheim  zal  niet  automatisch  de  nietigheid  van  de 

strafvordering meer meebrengen. Hierop wordt later uitvoerig ingegaan.383 

4.1.3.   Artikel 422bis Sw. 

280. “Met  gevangenisstraf  van  acht  dagen  tot  een  jaar  en  met  geldboete  van  vijftig  frank  tot 

vijfhonderd frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen 

of  te  verschaffen  aan  iemand  die  in  groot  gevaar  verkeert,  hetzij  hij  zelf  diens    toestand  heeft 

vastgesteld  hetzij  die  toestand  hem  is  beschreven  door  degenen  die  zijn  hulp  inroepen.  Voor  het 

misdrijf  is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen. 

Heeft de verzuimer niet persoonlijk het gevaar vastgesteld waarin de hulpbehoevende verkeert, dan 

kan hij niet worden gestraft, indien hij op grond van de omstandigheden waarin hij werd verzocht te 

helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig was of dat er gevaar aan verbonden was. De straf 

bedoeld in het eerste lid wordt op twee jaar gebracht indien de persoon die in groot gevaar verkeert, 

minderjarig is.”  

281. Over de toepasbaarheid van artikel 422bis ten aanzien van artsen kan geen twijfel bestaan. 

Vermits hulpverlening tot de dagelijkse taken van een arts behoort, wordt van hem meer vereist  in 

noodsituaties dan van een gewone burger, wiens vorming noch beroepsuitoefening zijn toegespitst 

op  (medische)  hulpverlening.384  Het  zou  evenwel  foutief  zijn  deze  strengere  criteria  louter  te 

reserveren voor geneesheren.385 Mijns inziens kan dit ook worden doorgetrokken naar hulpverleners 

en  in  het  bijzonder  gezinswerkers.  Deze  worden  dagdagelijks  met  het  gezin  van  binnenuit 

geconfronteerd en zijn dus de eersten die bijvoorbeeld mogelijke mishandeling van een minderjarige 

                                                             
381 D. ADRIAENS, “Enkele beschouwingen over het beroepsgeheim in de sociale sector.”, OCMW‐visies 1999, 
afl. 2, 38. 
382 Cass. 29 mei 1986, Arr. Cass. 1985‐1986, 1329‐1330. 
383 Infra nr. 443‐446 blz 144‐146. 
384 H. NYS, Geneeskunde, recht en medisch handelen.,  Brussel, Story Scienta, 2005, 195. 
385 R. VERMEIREN, “Het moeilijke onderscheid tussen hulp weigeren en de soevereine beslissing van de arts om 
al dan niet te handelen.”, T. Gez. 1999‐2000, 220. 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kunnen  detecteren.   Met  andere woorden  zal  deze  bepaling  vooral  zijn  ingegeven  door  casuïstiek 

waarbij men steeds moet nagaan of de beoordelingscriteria correct werden gehanteerd. Ook dient 

rekening te worden gehouden met de specifieke bepalingen voor minderjarigen zoals het ingevoerde 

artikel 458bis  Sw. Belangrijk  te vermelden  is dat de Code Geneeskundige Plichtenleer  zelf nog een 

aanvulling  op  de  toepassing  van  artikel  422bis  Sw.  vermeldt  in  zijn  artikel  118:  “Onverminderd  de 

bepalingen van de wet van 6 januari 1961 die enkele gevallen van schuldig verzuim bestraft of van de 

wet  van  8  juli    1964  inzake  de  dringende  geneeskundige  hulpverlening,  mag  de  geneesheer  zich 

slechts  aan  een  dringende  oproep  onttrekken  na  zich  ervan  overtuigd  te  hebben  dat  er  geen  echt 

gevaar bestaat of wanneer hij door een even belangrijk spoedgeval wordt weerhouden.” 

282. Om een correcte toepassing van dit artikel te maken is het onontbeerlijk om de constitutieve 

elementen386  van  naderbij  te  bekijken.  Deze  worden  slechts  summier  besproken  aangezien  een 

grondige  analyse  van  artikel  422bis  Sw.  niet  het  opzet  van  deze  masterproef  vooropstelt.  Artikel 

422bis Sw. vereist geen bijzonder opzet.387 Het materieel element van het misdrijf  is dubbel:  in de 

eerste plaats  is er een feitelijke toestand van groot gevaar waarin een mens verkeert, ongeacht de 

oorzaak  van  het  gevaar;  in  de  tweede  plaats  dient  de  schuldige  verzuimt  te  hebben  wat  hem 

geboden  was.    Het  moreel  bestanddeel  bestaat  erin  dat  in  die  objectieve  omstandigheden  de 

verzuimer ook effectief het besef moet hebben gehad van de gevaarstoestand en alsdan nog de wil 

hebben gehad om niet op te treden. Volledigheidshalve moet nog worden vermeld dat de verzuimer 

zich niet mag verweren op grond van een wettelijke rechtvaardigingsgrond: namelijk ernstig gevaar 

voor zichzelf of voor anderen. 

283. Hulp verlenen betekent niet dat  je automatisch ook aangifte moet doen. Je moet aantonen 

dat je er alles aan hebt gedaan om hulp te bieden, hetzij door dit zelf doen, hetzij door de hulp van 

anderen in te roepen. Men moet dus de hulp verlenen die het meest aangewezen lijkt. Er is al sprake 

van schuldig verzuim indien de hulpverlener kennis krijgt van de gevaarsituatie door een beschrijving 

van een derde  (bvb  familielid, andere hulpverlener,…) en er niet adequaat op  reageert. Het  is niet 

nodig alle concrete details te kennen.388 

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

                                                             
386 R. VERMEIREN, “Het moeilijke onderscheid tussen hulp weigeren en de soevereine beslissing van de arts om 
al dan niet te handelen.”, T. Gez. 1999‐2000, 216. 
387 Cass. 7 oktober 1981, Arr. Cass.  1981‐82, 200:  “Overwegende dat artikel 422bis  Sw. geen bijzonder opzet 
vereist: overwegende dat de inbreuk op dat artikel weliswaar enkel strafbaar is wanneer ze wetens en willens 
werd gepleegd, doch dan enkel  in die betekenis dat de handeling van de beklaagde niet kan gerechtvaardigd 
worden,  o.m.  door  overmacht  of  onoverkomelijke  dwaling;  dat  niet  wordt  vereist  dat  de  beklaagde  het 
bijzonder opzet heeft gehad zijn hulp te onthouden aan een persoon in gevaar.” 
388  Hierin  ligt  het  verschil  met  atikel  458bis  Sw.  waarbij  er  slechts  sprake  is  van  een  spreekrecht  indien  de 
geheimhouder het slachtoffer zelf heeft onderzocht of door hem in vertrouwen werd genomen. 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objectieve maatstaven worden  beoordeeld  en  niet  naar  het  eigen  gevoel  van  de  hulpverlener.  De 

oorzaak van het gevaar is niet relevant en de verplichting tot hulpverlening blijft anderhalve bestaan 

als de hulpbehoevende zelf het gevaar heeft doen ontstaan. De aard van het dreigende gevaar dient 

te worden beoordeeld op het ogenblik van de weigering van hulp. Belangrijk is het samenvallen van 

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

melding van verleden feiten.389 

4.2.   Onweerstaanbare dwang 

285. Artikel 71 Sw. luidt als volgt: “Er is geen misdrijf, wanneer de beschuldigde of de beklaagde 

op het ogenblik van het feit  in staat van krankzinnigheid was of wanneer hij gedwongen werd door 

een macht die hij niet heeft kunnen weerstaan”. De onweerstaanbare dwang heeft dus betrekking op 

het  wilselement  in  het  strafrechtelijk  schuldbegrip.  Het  begrip  dwang  omsluit  overmacht.  Een 

onderscheid wordt  gemaakt  tussen  fysieke  en morele  dwang.  Fysieke dwang wordt  gevormd door 

een  onweerstaanbare  fysieke  kracht  waardoor  de  dader  tot  het  misdrijf  werd  gebracht.  Morele 

dwang bestaat dan weer uit de bedreiging met een ernstig kwaad, dat enkel kan worden vermeden 

door een misdrijf  te plegen. Het grote verschil  tussen morele dwang en de noodtoestand  is dat bij 

noodtoestand het gepleegde misdrijf het resultaat is van een wilsuiting; morele dwang daarentegen 

veronderstelt  dat  deze  wilsuiting  onmogelijk  is.390  Theoretisch  gezien  is  het  dus  mogelijk  dat  een 

geheimhouder  op  basis  van  artikel  71  Sw.  niet  zal  worden  gesanctioneerd  indien  hij  zijn 

beroepsgeheim schendt.  

4.3.   Dwaling 

286. Dwaling  is  een  schulduitsluitingsgrond  wat  concreet  betekent  dat  het  feit  strafbaar  blijft 

maar  dat  de  dader  geen  schuld  treft  en  dus  ook  niet  wordt  vervolgd.  De  dwaling  als 

schulduitsluitingsgrond  is  niet  uitdrukkelijk  in  het  strafwetboek  bepaald.  Dwaling  slaat  op  het 

cognitief  aspect  van  het  opzet.  De  rechtspraak  neemt  aan  dat  er  dwaling  is  wanneer  de 

oordeelsvorming  van  de  dader  m.b.t.  het  gepleegde  feit  is  aangetast.391  Dwaling  betekent  een 

verkeerd  begrip  over  de  strafbaarheid  van  gedraging  en/of  de  draagwijdte  van  de  strafbaarheid 

(rechtsdwaling) of omtrent de vraag of de   concrete feiten vallen onder de strafwettelijke bepaling 

                                                             
389  R.  Schellaert,  “Beroepsgeheim.”,  onuitgegeven  cursus  deontologie  Hogeschool  Gent  departement  sociaal‐
agogisch werk, 2008, 7. 
390 C. VAN DEN WYNGAERT en S. VANDROMME, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht: in 
hoofdlijnen., Antwerpen, Maklu, 2006, 293‐294. 
391 C. VAN DEN WYNGAERT en S. VANDROMME, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht: in 
hoofdlijnen., Antwerpen, Maklu, 2006, 299. 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(feitelijke  dwaling).392  De  onoverwinnelijke  dwaling  sluit  elke  persoonlijke  factor  uit  die  aan  de 

oorsprong zou liggen van een misdrijf dat eveneens door een normaal, zorgvuldig persoon, geplaatst 

in dezelfde omstandigheden, zou zijn begaan.393 

287. In  de  praktijk  werd  met  betrekking  tot  de  dwaling  reeds  het  volgende  beslist.  Een 

hoofdgeneesheer  van  het  Universitair  Ziekenhuis  Antwerpen  had  via  een  persmededeling  zijn 

beroepsgeheim geschonden. Hierbij had de arts zich gesteund, zoals bleek, op een slecht advies. De 

rechter oordeelde in casu dat de arts zich niet kon beroepen op de onoverwinnelijke dwaling.394 

288. Een andere toepassing waar dwaling wel werd weerhouden, ging over een pas afgestudeerde 

arts  die  inlichtingen  had  verstrekt  aan  een  ambtenaar  van  het  Openbaar  Ministerie  over  de 

alcoholemie  in het bloed van een patiënt. De arts verkeerde  in de overtuiging dat hij de gevraagde 

inlichtingen  moest  geven.  De  provinciale  raad  van  de  Orde  der  Geneesheren  te  Oost‐Vlaanderen 

besliste de zaak zonder gevolg te laten omdat de onwettige houding van de ambtenaar deze arts in 

dwaling had gebracht.395 

§5. Rechtvaardigingsgronden 

289. Rechtvaardigingsgronden  zijn  omstandigheden  waardoor  een  strafbaar  feit  zijn 

wederrechtelijk karakter verliest. Zij  ‘rechtvaardigen’ het misdrijf, doordat zij tot gevolg hebben dat 

een principieel ontoelaatbare gedraging toelaatbaar wordt. De gedraging verliest hierdoor niet alleen 

haar wederrechtelijk karakter, maar de dader is zelfs gerechtigd de daad te stellen.396 

290. Er worden vier rechtvaardigingsgronden onderscheiden in het Belgisch strafrecht. Hieronder 

worden  er  drie  besproken.  Wettige  verdediging  wordt  niet  besproken  aangezien  deze  enkel  kan 

worden  aangevoerd  ter  rechtvaardiging  van doodslag of  slagen  en  verwondingen,  niet  van  andere 

misdrijven.  

5.1   Noodtoestand 

291. De  noodtoestand  wordt  als  volgt  gedefinieerd:  ‘Noodtoestand  is  een  situatie  waarin  het 

                                                             
392 A. VERBRUGGEN, De ziel van de stiel. Maatschappelijk assistenten en hun beroep: bouwstenen voor een 
gedeeld verhaal., Gent, Academia Press, 54. 
393 Brussel 12 januari 1995, T. Gez. 1995‐96, 219. 
394 Antwerpen 14 juni 2001, T. Gez. 2004‐05, 128; Cass. 1 oktober 2002, T.Gez. 2004‐05, 131; R.A.B.G. 2003, 
798, noot DELBROUCK, L., “Ook een advocaat kan zich vergissen”. 
395  Y.  THIRY,  “Problematiek  van het beroepsgeheim.  Tuchtrecht Orde der  geneesheren”. Vl.  T. Gez.  1986‐87, 
328.  
396  C.  VAN DEN WYNGAERT  en  S.  VANDROMME,  Strafrecht,  strafprocesrecht  en  internationaal  strafrecht:  in 
hoofdlijnen., Antwerpen, Maklu, 2006, 198. 



 

100 
 

overtreden  van  strafrechtsbepalingen  en  het  schenden  van  strafrechtelijk  beschermde 

rechtsgoederen en rechtsbelangen het enige middel is om andere ‐ belangrijker – rechtsgoederen of 

rechtsbelangen  te  vrijwaren.  Bij  noodtoestand  staat  men  voor  de  keuze:  hetzij  de  strafwet 

respecteren en dulden dat iemands rechtsgoederen of rechtsbelangen geschonden worden; hetzij de 

strafwet  overtreden  en  een  rechtsgoed  van  een  lagere  orde  opofferen  voor  een  rechtsgoed  of 

rechtsbelang van een hogere orde’.397 

292. Het betreft  in deze context een spreekrecht in zeer uitzonderlijke gevallen,  in aanwezigheid 

van een ernstig en dreigend gevaar voor derden. Dit recht moet met grote omzichtigheid aangewend 

worden  en  dit  geval  per  geval  en  zo  mogelijk  na  overleg  met  andere  professionelen.  Van  dit 

spreekrecht  mag  alleen  gebruik  gemaakt  worden  als  er  geen  andere  mogelijkheid  bestaat  om 

personen  te  beschermen,  het  zij men  dit  zelf  doet,  hetzij  de  hulp  van  anderen wordt  ingeroepen. 

Enkel  in  geval  van  dreigend  gevaar  in  de  toekomst  kan  een  beroep  gedaan  worden  op  dit 

spreekrecht.398  Bescherming  van  de  goede  naam  kan  niet  dienen  als  rechtvaardiging  van  de 

noodtoestand:  “Op  grond  van  een  noodtoestand  kan  het  beroepsgeheim  worden  geschonden 

wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor derden. In casu kan echter de aantasting van 

de  eer  en  de  goede  naam  niet  als  een  hoger  belang  worden  beschouwd  ten  opzichte  van  het 

beroepsgeheim dat van openbare orde is.”399 

293. De eerste rechterlijke uitspraak400 hieromtrent betrof de erkenning van de noodtoestand als 

rechtvaardigingsgrond bij schending van het medisch geheim. In casu ging het om een vriendin van 

een arts die de politie  verwittigt wanneer  ze  tijdens het opnemen van de  telefoon weet krijgt  van 

gangsters die medische verzorging nodig hebben. De gangsters stelden zich burgerlijke partij maar de 

Kamer  van  Inbeschuldigingstelling  oordeelde  dat  er  geen  schending  was  van  artikel  458  Sw.  De 

redenering  was  dat  de  schending  van  het  beroepsgeheim  gewettigd  was  aangezien  er  duidelijk 

sprake was van een gevaar voor de samenleving gelet op het gewelddadig verleden van de gangsters. 

Door dit arrest werd ook het principe erkend dat niet alleen een formele wet een uitzondering kan 

betekenen op de geheimhouding van het beroepsgeheim. Dit  standpunt werd  later ook bevestigd: 

het  Hof  van  Cassatie  stelde  dat  artikel  458  Sw.  de  geneesheer  verbiedt  om,  behoudens 

rechtvaardigingsgronden, beschermde feiten bekend te maken.401 

                                                             
397  P.  BROECKX,  M.  DUMAREY  en  R.  FOCK,  “Schuldig  verzuim  en  beroepsgeheim  in  de  context  van 
strafrechtelijke  bescherming  van minderjarigen”,  in  VERMEULEN,  G.  (red.),  Strafrechtelijke  bescherming  van 
minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 2001, 465. 
398  J.  Casselman,  Hulpverlening  onder  druk.  Gerechtscliënten  in  de  geestelijke  gezondheidszorg.,  Diegem, 
Kluwer, 2002, 89. 
399 Antwerpen (8e Kamer) 14 juni 2001, T. Gez. 2004‐05, afl. 2, 128, noot BALTHAZAR, T. 
400 Luik (K.I.) 22 januari 1987, J.L. 1985, 661 met noot F.P. 
401 Cass. 9 februari 1988, Arr. Cass. 1987‐88, 720. 



 

101 
 

294. Belangrijk is dus dat de arts of hulpverlener steeds zelf de afweging zal moeten maken of hij 

al  dan  niet  zijn  beroepsgeheim  zal  schenden.  Hij  zal  moeten  kiezen  tussen  de  waarde  van  het 

beroepsgeheim en/of bijvoorbeeld de psychische of fysische integriteit van anderen.402  

295. 403In haar advies van 25 mei 2002 stelde de Nationale Raad dat ‘in bepaalde omstandigheden 

andere    waarden  op  het  beroepsgeheim  kunnen  primeren’  en  dat  de  noodtoestand  die  ‘eerder 

uitzonderlijk’  is maar  kan worden  ingeroepen wanneer  er  door  de  arts  een  rechtvaardigingsgrond 

wordt ingeroepen die ‘met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal geaccepteerd worden 

door de tuchtrechter, de strafrechter en de gemeenschap’. Een belangrijke vraag die zich de laatste 

jaren in de praktijk stelt onder artsen is hoe ze dienen te reageren wanneer ze te maken krijgen met 

een HIV‐positieve patiënt die weigert zijn status aan de partner kenbaar te maken of niet de nodige 

maatregelen neemt om zijn partner te beschermen. In 1993 en 2000 was de Nationale Raad hier vrij 

duidelijk  in:  “behoudens  uitdrukkelijk  verzoek  van  de  patiënt,  het  beroepsgeheim  verbiedt  dat  de 

arts de partners van  een seropositieve persoon van de besmetting op de hoogte brengt”. In 2007 gaf 

de Nationale Raad ter advies dat het niet wenselijk is om in eerste instantie te partner te verwittigen 

maar  nuanceerde  haar  strikte  houding  van  eerder.  Ze  erkent  wel  dat  het  specifieke  geval  van  de 

bescherming  van  de  vaste  seksuele  partner  voor  de  arts  een  noodtoestand  kan  uitmaken  die  de 

geneesheer  toelaat  het  beroepsgeheim  te  doorbreken.  Dit  kan  evenwel  slecht  bij  wijze  van 

uitzondering  en  na  het  ondernemen  van  bepaalde  concrete  stappen  zoals  herhaaldelijk  de  HIV‐

positieve  patiënt  zelf  aanmanen,  zelf  medewerking  verlenen  aan  het  vertellen,  patiënt  op 

aansprakelijkheid wijzen, alle pogingen vermelden in het medisch dossier, een collega raadplegen,…  

5.2   Wettelijk voorschrift (art. 70 Sw.) 

296. Artikel  70  Sw.  bepaalt  dat,  behoudens  voor  ernstige  schendingen  van  het  internationaal 

humanitair recht (genocide, misdaden tegen de mensheid, zware oorlogsmisdaden), er geen misdrijf 

is wanneer het feit door de wet geboden is en door de overheid bevolen. De rechtvaardigingsgrond 

steunt  op  de  rechtslogische  regel  dat  een  gedraging  niet  tegelijk  rechtmatig  en  onrechtmatig  kan 

zijn.404 

297. Dit artikel dient  in verband gebracht te worden met de uitzondering die reeds vervat  ligt  in 

de tekst van artikel 458 Sw. zelf, namelijk de wettelijke verplichting tot spreken. NYS405 stelt dat alle 

                                                             
402 T. MARCHANDISE, “Regards sur la complexité autour du secret.”, J.D.J. 1999, nr. 189, 14. 
403 http://195.234.184.64/web‐Ned/nl/a116/a116001n.htm, [4 maart 2009]. 
404 F. Verbruggen en R. VERSTRAETEN, Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors., Antwerpen, Maklu, 2007, 
59. 
405 H. NYS, Geneeskunde: recht en medisch handelen., Brussel, Story‐Scienta, 2005, 556. 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wettelijke  bepalingen  die  een  arts  verplichten  geheimen  bekend  te  maken,  beschouwd  kunnen 

worden als toepassingen van de regel die artikel 70 Sw. bevat. Zelfs wat door de wet impliciet geduld 

of toegelaten wordt, kan volgens hem met een wettelijk voorschrift worden gelijkgesteld. 

5.3   Overheidsbevel (art 70 Sw.) 

298. Wie  in  uitvoering  van  een  rechtmatig  bevel  van  de  overheid  een  misdrijf  pleegt,  is 

gerechtvaardigd  op  grond  van  het  hoger  bevel.  Deze  rechtvaardigingsgrond  vloeit  eveneens  uit 

artikel 70 Sw. Hoger bevel moet voldoen aan bepaalde toepassingsvoorwaarden namelijk het bevel 

moet rechtmatig zijn en het moet uitgaan van de Belgische overheid.406 

299. Deze rechtvaardigingsgrond komt vaak voor bij een verplichte bloedafname in het kader van 

een  alcoholintoxicatie.  Wanneer  een  verkeersongeval  plaatsvindt,  is  het  denkbaar  dat  naast  een 

ademtest  ook  een  bloedproef  wordt  afgenomen.  De  geneesheer  die  opgevorderd  is  om,  in  de 

hoedanigheid van deskundige, een bloedmonsterneming te verrichten en medische vaststellingen te 

doen,  is verplicht aan deze vordering gevolg te geven.  In bepaalde omstandigheden echter mag de 

geneesheer weigeren de bloedafname te verrichten, bijvoorbeeld wanneer hij zelf een tegenindicatie 

heeft vastgesteld of wanneer de betrokken persoon op wie de bloedproef moet worden verricht, een 

geldige reden aanvoert om het bloedmonster niet te nemen. De niet‐naleving van deze opvordering 

buiten deze twee uitzonderingen is strafbaar.407 

300. In  dezelfde  zin  verklaart  de  Nationale  Raad  in  een  advies408  in  1994  het  volgende  na  een 

vraag gesteld gekregen te hebben van een Procureur des Konings die te geconfronteerd werd met de 

weigering van een arts om een bloedproef af te nemen: “De onmogelijkheid van de geneesheer kan 

ook moreel  zijn  in  geval  van  conflict  tussen  de  verplichting  om  de  vordering  na  te  komen  en  een 

andere wettelijke plicht of beroepsplicht met imperatief karakter. (…) De behandelende geneesheer 

van  de  persoon  die  het  voorwerp moet  zijn  van  een  expertisezaak  zal  aldus  in  de  onmogelijkheid 

kunnen  verkeren  een  opdracht  uit  te  voeren  die,  wegens  het  voorwerp  ervan,  zijn  plicht  tot 

geheimhouding in het gedrang zou brengen. De eigenlijke bloedproef kan normaliter op zichzelf het 

beroepsgeheim  niet  impliceren.  Het  Hof  van  Cassatie  heeft  reeds  meermaals  beslist  dat  de 

geneesheer, die overeenkomstig de bepalingen van het KB van 10 juni 1959 een bloedproef verricht, 

zich  door  die  verrichting  niet  schuldig  kan  maken  aan  het  openbaren  van  geheimen  die  hem 

                                                             
406  C.  VAN DEN WYNGAERT  en  S.  VANDROMME,  Strafrecht,  strafprocesrecht  en  internationaal  strafrecht:  in 
hoofdlijnen., Antwerpen, Maklu, 2006, 224‐229. 
407 M.  SPEECKAERT  en  S.  VERHULST,  “Medische  gegevens  en  privacy”,  in  VERMEULEN,  G.  (red.), Privacy  en 
strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 173. 
408 http://195.234.184.64/web‐Ned/nl/a064/a064011n.htm, [5 maart 2009]. 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toevertrouwd werden  in  de  uitoefening  van  zijn  beroep.  (…)  Daarentegen  zou  het  beroepsgeheim, 

voor  de  behandelend  geneesheer,  in  het  gedrang  kunnen  komen  door  de  beoordeling, 

overeenkomstig artikel 1 van het KB van 10 juni 1959409, van de contra‐indicaties tegen de bloedproef 

of van de redenen welke degene op wie de bloedproef moet worden verricht aanvoert om zich eraan 

te onttrekken”.  

§6. Andere uitzonderingen 

6.1   Vordering tot betalen van de honoraria van de beroepsbeoefenaar 

301. Wanneer  de  cliënt/patiënt  niet  over  gaat  tot  betaling  kan  de  beroepsbeoefenaar  een 

vordering instellen jegens zijn patiënt/cliënt. Dit enigszins logisch gegeven is in de praktijk niet steeds 

even  makkelijk  toepasbaar.  Er  zal  immers  moet  bewezen  worden  hoeveel  de  werkelijke  kost 

bedraagt en welke diensten hij hier voor heeft moeten leveren. Hier speelt dan het beroepsgeheim. 

De  beroepsbeoefenaar  zal,  indien  de  tekst  van  artikel  458  Sw.  correct  wordt  toegepast,  moeten 

kiezen tussen enerzijds het doorbreken van zijn geheimhoudingsplicht en betaling eisen met kans op 

tuchtrechtelijke en strafrechtelijke sancties of anderzijds het stilzwijgen met als gevolg geen betaling 

te  bekomen.    Een  lange  traditie  in  de  rechtspraak  heeft  echter  bevestigd  dat  in  een  dergelijke 

situaties de geheimhoudingsplichtige niet meer gebonden is door artikel 458 Sw.410 

6.2   Verdediging in rechte 

302. De  houder  van  een  beroepsgeheim  tegen  wie  een  burgerlijke  of  een  strafrechtelijke 

procedure  loopt  in  verband  met  zijn  ambtelijk  of  professioneel  handelen,  mag  bepaalde 

vertrouwelijke  inlichtingen  van de  cliënt/patiënt  bekend maken  indien dit  noodzakelijk  is  voor  zijn 

verweer.  Iedereen  heeft  immers  recht  op  verdediging  wat  een  fundamenteel  rechtsbeginsel  is.411 

Uiteraard dient de geheimhouder er op te letten dat hij niet meer vertrouwelijke informatie bekend 

maakt  dan  nodig  is  voor  zijn  verdediging  en  het  oordeel  van  de  rechter  daarover. Men  voert  het 

proces ook  in de rechtbank en niet buiten  in de pers. Er dient dus zorgvuldig omgegaan te worden 

                                                             
409 Artikel 1 KB 10 juni 1959: “Op straffe van de sancties bepaald in artikel 10 van de wet van 1 juni 1849 over 
de herziening der tarieven van gerechtskosten in strafzaken, mag de geneesheer die krachtens artikel 44bis van 
het Wetboek van strafvordering of krachtens artikel 4bis van de wet van 1 augustus 1899, wordt opgevorderd 
om een bloedproef te verrichten, zich daarvan slechts onthouden wanneer zijn bevindingen een formele contra‐
indicatie tegen deze maatregel opleveren of wanneer hij de redenen welke degene op wie de bloedproef moet 
worden verricht, aanvoert om zich eraan te onttrekken, als gegrond erkent”. 
410  BROECKX,  P.,  DUMAREY,  M.  en  FOCK,  R.,  “Schuldig  verzuim  en  beroepsgeheim  in  de  context  van 
strafrechtelijke  bescherming  van minderjarigen”,  in  VERMEULEN,  G.  (red.),  Strafrechtelijke  bescherming  van 
minderjarigen, Antwerpen, Maklu, 2001, 460. 
411 L. Arnou, Strafrecht en strafprocesrecht 2005‐2006 (Gandaius PUC Delva)., Mechelen, Kluwer, 2006, 269. 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met  de  bekendmaking  van  deze  gegevens.  Het  is  niet  van  belang  of  de  patiënt/cliënt  de 

geheimhouder heeft ontslaan van zijn geheimhoudingsplicht.  

303. Zo werd geoordeeld dat een arts tegen wie een vordering op grond van art. 1382 B.W. werd 

ingesteld,  het  beroepsgeheim  niet  schendt  wanneer  hij  bij  zijn  verdediging  aan  het  college  van 

deskundigen gegevens over de gezondheidstoestand van zijn patiënt verstrekt.412 Omgekeerd werd 

reeds aangenomen dat artikel 458 Sw. niet werd geschonden door de rechter wanneer hij beslist dat 

een arts die wegens een misdrijf in de uitoefening van zijn beroep (m.n. een vruchtafdrijving), wordt 

vervolgd  geen  onbeperkt  beroepsgeheim  kan  doen  gelden  om  zichzelf  aan  de  vervolgingen  te 

onttrekken.413 In  dezelfde  zin  oordeelde  de  Gentse  correctionele  rechtbank:  “Het  medisch 

beroepsgeheim kan niet worden ingeroepen door een geneesheer die zelf verdacht is van een misdrijf, 

om inbeslagname te verhinderen van stukken, die op dit strafbaar feit betrekking hebben”.414 

6.3   Aangifte van strafbare feiten indien de cliënt/patiënt slachtoffer is 

304. Het  grote opzet  van de  rechtsfiguur  van het  beroepsgeheim  is  nog  steeds de bescherming 

(van het vertrouwen) van de cliënt/patiënt. Indien de cliënt/patiënt  slachtoffer is  van een misdrijf, 

mag  dit  worden  aangegeven,  maar  wel  uitsluitend  bij  de  gerechtelijke  autoriteiten.  Indien  zowel 

slachtoffer als dader cliënt zijn (dit komt vaak voor bij  intrafamiliaal geweld of misbruik) geldt deze 

rechtvaardiging  voor  het  doorbreken  van  het  beroepsgeheim  niet.415  Ook  de  figuur  van  de 

noodtoestand wordt in dergelijke gevallen niet aanvaard. 

305. Deze  regel  werd  nog  eens  expliciet  gesteld  in  2004  door  de  correctionele  rechtbank416.  In 

navolging van het Hof van Cassatie417 d at  het  verbod  op  schending  van  het  beroepsgeheim  geldt 

voor de arts die feiten zou bekendmaken die aanleiding kunnen geven tot een strafvervolging tegen 

diens patiënt, maar niet voor feiten waarvan de patiënt het slachtoffer is. Dit alles betekent niet dat 

de  feiten  waarvan  de  patiënt  het  slachtoffer  is  geworden  niet  onder  het  beroepsgeheim  zouden 

vallen, maar wel dat het verbod  tot bekendmaking ervan aan de gerechtelijke overheid, dat  in het 

beroepsgeheim besloten ligt, zich niet tot deze feiten uitstrekt. Een arts mag, met andere woorden, 

wat  het  slachtoffer  overkwam  niet  aan  om  het  even  wie  meedelen,  enkel  aan  de  gerechtelijke 

overheid.  In  casu had de  arts  de politie  op de hoogte  gebracht  van de  feiten waarvan  zijn patiënt 

                                                             
412 Brussel 18 oktober 1989, De Verz. 1990, 177, noot BRASSEUR. 
413 Cass. 5 februari 1985, Arr. Cass. 1985, 760. 
414 Gent 14 november 1988, T.G.R. 1988, 168, noot; , Vl. T. Gez. 1988‐89, 245, noot VAN LIL, M. 
415  A.  Verbruggen,  De  ziel  van  de  stiel.  Maatschappelijk  assistenten  en  hun  beroep:  bouwstenen  voor  een 
gedeeld verhaal., Gent, Academia Press, 2007, 54. 
416 L. Stevens, “Arts slachtoffer partnergeweld mag gerecht informeren.” Juristenkrant 2004, nr. 89, 9. 
417 Cass. 9 februari 1988, Arr. Cass., 1987‐88, 346. 



 

105 
 

slachtoffer was. De dader betwiste niet de feiten maar stelde dat het bewijsmateriaal ontwettig  was 

bekomen. De rechtbank achtte het bewijsmateriaal wel regelmatig verkregen. 

306. Het dient uiteraard vermeld te worden dat deze regel slechts in absolute noodzaak dient te 

worden  gebruikt.  Het  zal  in  vele  gevallen  de  vertrouwensrelatie  tussen  de  arts  en  de  patiënt 

schenden en kan verregaande gevolgen hebben voor de gehele medische wereld. Het is aan te raden 

de patiënt zelf aan te sporen de feiten aan te geven, eventueel onder begeleiding van de arts. 

6.4   Aangifte van een misdrijf door de geneesheer 

307. Onverminderd  artikel  30  Sv.  waardoor  de  algemene  aangifteplicht  speelt,  verbiedt  het 

beroepsgeheim dat een geneesheer zijn patiënt aangeeft, indien hem tijdens de uitoefening van zijn 

beroep strafbare feiten ter ore kwamen. Men zal met deze aangifte geen rekening mogen houden.418 

Stel nu dat een arts te horen krijgt dat een moeder haar kind heeft vermoord, dan zal hij hier geen 

aangifte van mogen doen. Maar belangrijk te vermelden is wel dat indien de arts weet heeft dat het 

leven of  de  fysieke  integriteit  van  anderen nog  steeds  in  gevaar  is,  dan  zal  hij  zich  op  een  andere 

grond  kunnen  beroepen  zoals  o.a.  de  noodtoestand  of  art.  458  Sw.  Dus  indien  bij  het  vorige 

voorbeeld  de moeder  nog  andere  kinderen  heeft  die  in  gevaar  lopen,  zou  de  arts  in  principe  zijn 

geheimhoudingsplicht wel kunnen doorbreken. 

308. Het  is  echter  duidelijk  dat,  wil  men  het  beroepsgeheim  niet  volledig  uithollen,  dit  begrip 

noodtoestand  in  deze  context  met  de  nodige  omzichtigheid  dient  toegepast  te  worden.  Een 

noodtoestand  kan  dan  ook  enkel  aanvaard  worden  in  zeer  uitzonderlijke  omstandigheden,  voor 

zover ernstige misdrijven en bij duidelijke acute gevaarsituaties.419  

Afdeling 5: Art. 458bis Sw. 

309. De  wet  van  28  november  2002  betreffende  de  strafrechtelijke  bescherming  van 

minderjarigen voerde een wettelijk spreekrecht in voor de drager van het beroepsgeheim uit artikel 

458 Sw. Toch waren er voor de invoering van deze wet enkele alternatieven voor het doorbreken van 

het  beroepgeheim met  betrekking  tot minderjarigen  en  alzo  een  bescherming  van  hun  integriteit 

teweeg brachten. Zo stelt artikel 19 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind dat 

de verdragsstaten passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen dienen te treffen om het kind te 

                                                             
418  M.  SPEECKAERT  en  S.  VERHULST,  “Medische  gegevens  en  privacy”,  in  G.  VERMEULEN  (red.),  Privacy  en 
strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2007, 163. 
419 D. FRERIKS, “De aangifte van misdrijven en het medische beroepsgeheim.”, T. Gez. 1996‐1997, 28. 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beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, verwaarlozing 

of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik, zolang het 

kind onder de hoede  is van de ouder(s), wettige voogd(en) of  iemand anders die de zorg voor het 

kind  heeft.420  Reeds  eerder  werden  parlementaire  initiatieven  opgericht  met  oog  op  een  betere 

bescherming van de minderjarige maar deze werden nooit echt concreet ten uitvoer gebracht. Toch 

hebben  deze  initiatieven  de  medische  wereld  wakker  geschud  en  leidde  dit  tot  de  bepaling  van 

artikel 61421 van de Code Geneeskundige Plichtenleer die  leidde tot een aangifteplicht  in plaats van 

een aangifterecht voor een behandelend arts. Deze aangifteplicht zal de arts echter niet toelaten om 

straffeloos  zijn  zwijgplicht  uit  artikel  458  Sw.  zomaar  naast  zich  neer  te  leggen  aangezien  de 

uitzondering vermeld in dit artikel geen wettelijke verplichting tot spreken betreft.  Tot nader order 

heeft  de  Code  Geneeskundige  Plichtenleer  geen  wettelijk  karakter  en  kan  deze  dus  geen 

strafrechtelijke  immuniteit  opleveren.  VAN  DER  STRAETE  en  PUT422  stellen  zich  de  vraag  of  het 

überhaupt wel mogelijk  is of een beroepsorde haar  leden een Deontologische plicht mag opleggen 

die niet strookt met de wet (in casu de strafwet). 

310. Toch bleven de dragers van het beroepsgeheim zich voor het  in werking treden van de wet 

beroepen op de figuur van de noodtoestand423 indien ze zich geconfronteerd wisten met misdrijven 

ten  aanzien  van  minderjarigen.  Zoals  hierboven  reeds  werd  besproken  is  de  toepassing  van  de 

noodtoestand eerder een uitzonderlijke situatie die aan strikte voorwaarden  is onderworpen. Deze 

voorwaarden konden niet steeds vervuld worden, met de bijkomende problemen tot gevolg. Hierbij 

kan  worden  gedacht  aan  situaties  die  sluimerend  zijn  ‐  in  die  zin  dat  er  geen  dreigend  en  acuut 

gevaar is – maar waarvan de drager van het beroepsgeheim oordeelt dat er, door het feit dat ze al 

geruime tijd aanslepen, moet worden ingegrepen.424 

311. Uiteindelijk na veel getouwtrek kwam de tekst van artikel 458bis Sw.425 tot stand: “Eenieder, 

                                                             
420 Lid 2 van dit artikel stelt “Deze maatregelen ter bescherming dienen,  indien van toepassing, doeltreffende 
procedures te omvatten voor de invoering van sociale programma’s om te voorzien in de nodige ondersteuning 
van het kind en van degenen die de zorg voor het kind hebben, alsmede procedures voor andere vormen van 
voorkoming  van  gevallen  van  kindermishandeling  zoals  hierboven  beschreven,  en  voor  opsporing,  melding, 
verwijzing,  onderzoek,  behandeling  en  follow‐up  van  zodanige  gevallen  en,  indien  van  toepassing,  voor 
inschakeling van rechterlijke instanties.” 
421 Art. 61 §1 lid 2:“Indien een geneesheer vaststelt dat een kind in ernstig gevaar verkeert dient hij onmiddellijk 
het nodige te doen om het kind te beschermen. Indien het gevaar dreigend is en er geen andere middelen zijn 
om het kind te beschermen, kan de geneesheer de Procureur des Konings in kennis stellen van zijn bevindingen.”  
422  I.  VAN  DER  STRAETE  en  J.  PUT,  “Het  spanningsveld  tussen  beroepsgeheim  en  kindermishandeling: 
wetgevende initiatieven in België en Nederland.”, T. Gez. 2001‐02, 70. 
423 Supra nr. 291‐295 blz 100‐101. 
424 V. DE  SOUTER,  “Het beroepsgeheim en de  invoering  van een  spreekrecht door de wet  van 28 november 
2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Een nadere analyse van het artikel 458bis 
van het Strafwetboek.”, T.J.K. 2001, 189. 
425 Ingevoegd bij art. 33 Wet van 28 november 200, B.S. 17 maart 2001. 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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, 369 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 behulp van anderen niet kan beschermen.” 

312. Door dit artikel werd er, aldus de regering, meer rechtszekerheid geschapen voor de drager 

van het beroepsgeheim die  in de huidige toestand geconfronteerd wordt met een aantal  juridische 

dilemma’s  (belangenconflict  dader/slachtoffer,  een  onzeker  beroep  op  de  rechtsfiguur  van  de 

noodtoestand),  die  in  een  veralgemeende  toepassing het principe  van het beroepsgeheim volledig 

dreigt  uit  te  hollen.    De  nadruk  dient  te  worden  gelegd  op  het  feit  dat  het  hier  een  spreekrecht 

betreft en zeker geen spreekplicht. De invoering van een spreekrecht heeft tot gevolg dat de drager 

van het beroepsgeheim alle  ruimte en verantwoordelijkheid behoudt om, hetzij  zelf, hetzij met de 

hulp van anderen, ervoor te zorgen dat, met inachtneming van artikel 422bis van het Strafwetboek, 

hulp wordt geboden aan een minderjarige, slachtoffer van de in het artikel vermelde misdrijven, of 

aan  een,  door  een  fysiek  of  geestelijk  gebrek  of  onvolwaardigheid,  bijzonder  kwetsbaar  persoon, 

slachtoffer  van  de  in  het  artikel  vermelde  misdrijven.  Het  artikel  blijft  de  drager  van  het 

beroepsgeheim aanzetten tot het nemen van zijn eigen verantwoordelijkheid. De regering is evenwel 

van oordeel dat wanneer de drager van het beroepsgeheim in eer en geweten vaststelt dat hijzelf of 

anderen op wie hij een beroep zou kunnen doen, de betrokkene onvoldoende tegen verder onheil 

zou  kunnen  beschermen,  hem  de  mogelijkheid  moet  worden  geboden  aangifte  te  doen  aan  de 

gerechtelijke overheden.426  

§1. Constitutieve elementen 

1.1.   Personeel toepassingsgebied 

313. Artikel 458bis Sw. richt zich tot de personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis 

dragen van geheimen hun zijn toevertrouwd. 

 

 

                                                             
426 Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, Parl. St. Senaat 1999‐2000, 
280/2, 2. 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1.2.   Beschermde personen 

314. Artikel  458bis  voert  een  spreekrecht  in  dat  alleen  van  toepassing  is  voor  minderjarigen. 

Oorspronkelijk  was  het  de  bedoeling  om  alleen  als maatstaf  kinderen  tot  14  jaar  te  nemen maar 

onder invloed van artikel 19 IVRK werd deze denkpiste verlaten. 

1.3.   Materieel toepassingsgebied  

1.3.1.   Beperking op basis van de strafrechtelijke kwalificatie van de feiten. 

315. Indien  de  geheimhoudingsplicht  kan  worden  teniet  gedaan  zal  de  minderjarige  het 

slachtoffer moeten zijn van een van de in artikel 458bis Sw. opgesomde misdrijven. Het gaat hier om: 

aanranding van de eerbaarheid (art. 372‐377 Sw.), doodslag (art. 392‐394 Sw.), opzettelijk doden en 

opzettelijk toebrengen van lichamelijke letsels (art. 396‐405ter Sw.), genitale verminking bij personen 

van  het  vrouwelijk  geslacht  (art.  409  Sw.),  het  verlaten  of  in  behoeftige  toestand  achterlaten  van 

kinderen  of  onbekwamen  (art.  423  Sw.)  en  het  onthouden  van  voedsel  of  verzorging  aan 

minderjarigen en aan onbekwamen (art. 425‐426 Sw.).  

1.3.2.   Slachtoffer dient te zijn onderzocht of door slachtoffer in vertrouwen genomen zijn 

316. Artikel  458bis  Sw. eist niet  van de drager  van het beroepsgeheim dat hij  getuige  is  van de 

strafbare  feiten  die  ten  aanzien  van  de  minderjarige  worden  gepleegd.  Het  volstaat  dat  de 

geheimhouder op de hoogte wordt gesteld van de feiten door het slachtoffer, door de dader of door 

een derde. In alle gevallen met hij nagaan of de feiten echt plaats hebben gevonden en hoe ernstig 

ze zijn. De beoordeling kan achteraf door de rechter worden getoetst.427  

317. Ongeacht  de  manier  waarop  de  hulpverlener  op  de  hoogte  werd  gesteld  van  de 

strafinbreuken  ten  aanzien  van  de minderjarige  kan  hij  alleen  het  beroepsgeheim  naast  zich  neer 

leggen indien hij het slachtoffer zelf heeft onderzocht of indien hij door het slachtoffer in vertrouwen 

werd genomen.  

 

 

1.3.3.   De feiten moeten een dreigend en ernstig gevaar betekenen voor de fysische en 
psychische integriteit van de minderjarige 

318. Het dreigend karakter heeft betrekking op een actuele nood om in de situatie  in te grijpen. 

                                                             
427  I.  VAN  DER  STRAETE  en  J.  PUT,  “Het  spanningsveld  tussen  beroepsgeheim  en  kindermishandeling: 
wetgevende initiatieven in België en Nederland.”, T. Gez. 2001‐02, 74. 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Het ernstig karakter heeft betrekking op de omvang en het ingrijpend karakter van de feiten.428 Een 

vermoeden dat de minderjarige  iets ergs  ‘kan overkomen’ volstaat dus niet om het beroepsgeheim 

te doorbreken. De hulpverlener moet op basis  van precieze  informatie  kunnen  voorspellen dat  de 

minderjarige vrijwel zeker het slachtoffer zal zijn van één van de misdrijven opgesomd in artikel 458 

Sw. Het spreekrecht is opgevat als middel om de minderjarige uit een gevaarsituatie te halen of om 

de minderjarige te helpen met het verwerken van trauma’s. wanneer er geen gevaar meer bestaat 

voor  nieuwe  verwondingen  of  trauma’s  mag  de  hulpverlener  zich  niet  op  het  spreekrecht 

beroepen.429 

1.3.4.   Subsidiariteit 

319. De geheimhouder mag niet in staat zijn om zelf of met hulp van anderen de integriteit van de 

minderjarige te vrijwaren, aldus de tekst van artikel 458bis Sw. Het spreekrecht dient dus alleen te 

worden toegepast  indien er geen andere wijze kan worden aangewend om het gevaar  ten aanzien 

van  de  minderjarige    af  te  wenden.  In  deze  context  wordt  dus  door  de  wetgever  een  enorme 

verantwoordelijkheid gegeven aan de beroepsbeoefenaar. Hij zal zelf de afweging moeten maken of 

hij in staat is om het gevaar af te wenden of dat hij zal moeten spreken indien zijn hulp ontoereikend 

is. Deze laatste voorwaarde kan ook in verband worden gebracht met artikel 422bis Sw.430, namelijk 

de wettelijke verplichting hulp te bieden aan een persoon in nood. Belangrijk om te vermelden is dat 

indien de geheimhouder de hulp  inroept  van andere personen, deze ook door het beroepsgeheim 

dienen te zijn gehouden of er zal een schending optreden van artikel 458 Sw. Indien de anderen wel 

door het beroepsgeheim zijn gehouden kan een beroep gedaan worden op de leer van het gedeeld 

beroepsgeheim. 

320. Het  ter  kennis  brengen  van  het  misdrijf  bij  de  Procureur  des  Konings  is  dus  slechts  een 

ultimum  remedium.  Slechts  in  geval  de  hulpverlening  faalt,  bestaat  de  mogelijkheid  om  de 

gerechtelijke autoriteiten te verwittigen. Zo wordt vermeden dat de dragers van het beroepsgeheim 

artikel 458bis Sw. gebruiken om elke verantwoordelijkheid van  zich af  te  schuiven en min of meer 

automatisch aangifte te doen van misdrijven waarvan ze kennis krijgen uit hoofde van hun beroep of 

staat.  De  naleving  van  het  subsidiariteitsbeginsel  moet  post  factum  beoordeeld  worden  door  de 

rechter.  Of  de  hulpverlener  alles  in  het  werk  heeft  gesteld  om  zelf  of met  hulp  van  anderen  een 

oplossing  te  vinden  voor  de  minderjarige,  zou  onder  meer  moeten  blijken  uit  het  dossier  dat  de 

                                                             
428  V. DE  SOUTER,  “Het beroepsgeheim en de  invoering  van een  spreekrecht door de wet  van 28 november 
2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Een nadere analyse van het artikel 458bis 
van het Strafwetboek.”, T.J.K. 2001, 192. 
429 B. DE SMET, Jeugdbeschermingsrecht in kort bestek., Antwerpen, Intersentia, 2005, 139.  
430 Supra nr. 280‐284 blz 96‐98. 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hulpverlener bijhoudt.431  

§2. Slotbeschouwing 

321. De invoering van een spreekrecht door artikel 458bis Sw. betekent niet dat de hulpverlener 

zich niet meer kan beroepen op de bovengenoemde uitzonderingen die doorheen de jaren werden 

geformuleerd op  artikel  458  Sw. Vooral  de  figuur  van de noodtoestand  zal  steeds  kunnen worden 

gehanteerd  tot  doorbreken  van  de  geheimhoudingsplicht.  Ook  te  vermelden  valt  dat  binnen  de 

hulpverlening  met  een  zekere  argwaan  werd  gekeken  tegen  dit  arrest  uit  vrees  voor  een 

drempelverhoging voor de cliënt. Het is denkbaar dat sommigen de stap naar de hulpverlening niet 

meer zullen vinden nu de hulpverleners verplicht zijn tot aangifte. VAN DER STRAETE432 merkt terecht 

op dat voor de invoering van artikel 458bis Sw. de hulpverleners reeds eerder over een spreekrecht 

beschikten  aan  de  hand  van  de  noodtoestand  en  dat  het  nieuwe  artikel  slechts  een  bekrachtiging 

betekent  van  de  rechtspraak.  Maar  volgens  haar  is  het  nu  eenmaal  een  feit  dat  de  wet  beter  is 

gekend  dan  de  rechtspraak  (of  dat  toch  zou  moeten  zijn).  Volgens  haar  kan  men  een  dergelijk 

drempelhogend effect enkel trachten te beperken door duidelijkheid te scheppen en zowel de cliënt 

als de hulpverlener te informeren over de betekenis en de consequenties van artikel 458bis Sw.   

Afdeling 6 : Gedeeld – gezamenlijk beroepsgeheim 

322. Doorheen  de  jaren  heeft  de  organisatie  van  de  psychosociale  en  medische  hulpverlening 

ingrijpende  structurele  veranderen  doorgemaakt.  Deze  ingrijpende  wijzigingen  hebben  de  laatste 

jaren veel juridische vragen opgeroepen bij welzijns‐ en gezondheidswerkers. Multidisciplinariteit en 

specialisatie zijn de belangrijkste veranderingen waardoor hulpverleners genoodzaakt zijn samen te 

werken met  collega’s  van en met een andere discipline. Een overdracht van gegevens  tussen deze 

personen is dan ook noodzakelijk. Toch kan gesteld worden dat artikel 458 Sw. niet is aangepast aan 

deze evoluerende context. Het artikel geeft  immers geen enkele aanduiding met betrekking  tot de 

wijze waarop het  beroepsgeheim dient  te worden  gehanteerd  in  samenwerkingsverbanden  tussen 

hulpverleners (en zorgverleners). Toen destijds artikel 458 Sw. ontstond, was er immers geen sprake 

van  samenwerkingsverbanden  tussen  verschillende  gezondheidswerkers,  laat  staan  dat  er  sprake 

was  van  een  goed  uitgebouwde  hulpverlening.  De  relatie  arts‐patiënt  stond  centraal  en  het 

beroepsgeheim werd dan ook hier rond opgebouwd. Hieronder wordt een korte bespreking gegeven 

                                                             
431 Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Senaat 1999‐2000, nr. 280/5, 27 en 110. En I. VAN 
DER  STRAETE  en  J.  PUT,  “Het  spanningsveld  tussen  beroepsgeheim  en  kindermishandeling:  wetgevende 
initiatieven in België en Nederland.”, T. Gez. 2001‐02, 74‐75. 
432  I.  VAN  DER  STRAETE  en  J.  PUT,  “Het  spanningsveld  tussen  beroepsgeheim  en  kindermishandeling: 
wetgevende initiatieven in België en Nederland.”, T. Gez. 2001‐02, 78. 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van hoe dit momenteel in de praktijk wordt opgelost. 

§1. Gedeeld beroepsgeheim 

323. Het  begrip  gedeeld  beroepsgeheim  omvat  die  gevallen  waar  in  het  meedelen  van  de 

toevertrouwde geheimen, geen schending uitmaakt van de persoonlijke verplichting te zwijgen.433 Er 

is geen schending van het beroepsgeheim wanneer de geheimhouder wettelijk mag aannemen dat 

de persoon aan wie hij het geheim toevertrouwt, zoals hij, door het beroepsgeheim gehouden is.434  

1.1.   Voorwaarden voor gedeeld beroepsgeheim  

1.1.1.   Door het beroepsgeheim gebonden hulpverleners 

324. Vandaag is men het er unaniem over eens dat de hulpverlener die gebonden is door artikel 

458 Sw. uitsluitend de hem toevertrouwde informatie kan delen met andere, op dezelfde wijze door 

het  beroepsgeheim  gehouden hulpverleners. Met  andere woorden:  er  dienen dezelfde  sancties  te 

staan op de geheimhoudingsplicht.435 

325. Over het beroepsgeheim van hulpverleners die actief zijn in de welzijnszorg bestaat weinig of 

geen rechtspraak. Zo is er wel een uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen dat oordeelde dat 

een  gezinsbegeleidster,  werkzaam  bij  een  dienst  pleegzorg  niet  onderworpen was  aan  artikel  458 

Sw.436  In  de  begeleidende  noot  werd  gesteld  dat  de  vrouw  wel  onder  de  regel  van  het 

beroepsgeheim  valt  indien  ze maatschappelijk werker  zou  zijn  geweest.  VAN DER  STRAETE437  zegt 

mijns  inziens hier  terecht dat niet het diploma maar wel het criterium van noodzakelijke confident 

bepalend is om onder de toepassing van artikel 458 Sw. te vallen.  

326. Wel  werd  reed  in  een  aantal  sectorspecifieke  reglementeringen438  een  uitdrukkelijke 

bepaling omtrent het beroepsgeheim opgenomen. Het gaat daarbij om bepalingen die alle actoren 

                                                             
433  A.  VERBRUGGEN, De  ziel  van  de  stiel. Maatschappelijk  assistenten  en  hun  beroep:  bouwstenen  voor  een 
gedeeld verhaal., Gent, Academia Press, 2007, 41. 
434 K.I. Gent, 5 december 1974, J.T., 1975, 262. 
435 P. LAMBERT, “Le secret professionel.”, Brussel, Nemesis, 1985, 122. 
436 Antwerpen 14 oktober 1997, R.W. 1998‐99, 194 met noot A. VANDEPLAS. 
437  I.  VAN DER  STRAETE  en  J.  PUT,  “Het  gedeeld  en  het  gezamenlijk  beroepsgeheim.  Halve  smart  of  dubbel 
leed?”, R.W. 2004‐05, 46. 
438  O.a.  artikel  77  Jeugdbeschermingswet:  “Elke  persoon  die,  in  welke  hoedanigheid  ook,  zijn  medewerking 
verleent aan de toepassing van deze wet, staat daardoor in voor de geheimhouding van de feiten die hem in de 
uitoefening  van  zijn  opdracht  worden  toevertrouwd  en  die  hiermede  verband  houden.  
Artikel  458  van het  Strafwetboek  is  op  hen  van  toepassing.“  en  artikel  43 Decreet  Bijzondere  Jeugdbijstand: 
“Elke  persoon  die,  in  welke  hoedanigheid  ook,  zijn  medewerking  verleent  aan  de  toepassing  van  deze 
gecoördineerde decreten staat daartoe in voor de geheimhouding van de feiten die hem in de uitoefening van 
zijn opdracht worden toevertrouwd en die hiermede verband houden.” 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uit  de  desbetreffende  sectoren    aan  een  geheimhoudingsplicht  onderwerpen.  Een  dergelijke 

formulering  leidt  tot  een  zeer  uitgebreid  personeel  toepassingsgebied.  Ook  personen  die  niet 

rechtstreeks  betrokken  zijn  bij  de  individuele  hulpverlening,  maar  toch  kennis  krijgen  van 

vertrouwelijke gegevens over cliënten worden op die manier aan geheimhouding onderworpen.439  

327. De  hulpverlener  die  bepaalde  vertrouwelijke  inlichtingen  over  de  cliënt  wil  delen  met 

anderen, kan zich niet beperken tot het achterhalen of de geadresseerden en aanzien van die cliënt 

gehouden zijn door het beroepsgeheim. Het is raadzaam na te gaan of alle leden van het team of de 

actoren binnen het hulpverleningsproces die de informatie zullen ontvangen, zich ervan bewust zijn 

dat ze door het beroepsgeheim zijn gehouden.440 

328. Een niet onbelangrijke toepassing in de praktijk stelt zich voor met betrekking tot personen 

met  een  mandaat.  Men  spreekt  van  een  opdracht  onder  mandaat  als  een  hulpverlener  (arts, 

psycholoog,  maatschappelijk  werker,…)  een  mandaat  krijgt  van  de  overheid.  Men  kan  immers 

aangesteld  worden  als  deskundige  met  een  welbepaalde  opdracht,  om  een  maatschappelijke 

enquête  uit  te  voeren,  om  een  advies  te  formuleren  in  het  kader  van  de  voorwaardelijke 

invrijheidstelling  of  om  een  begeleiding  op  zich  te  nemen  (bvb  een  begeleiding  van  een  op  proef 

vrijgestelde geïnterneerde). Belangrijk is dus de juridische band met de overheid. Het beroepsgeheim 

blijft  in  dit  verband  gelden  maar  niet  ten  aanzien  van  de  overheid,  uiteraard  binnen  de  strikte 

grenzen van de opdracht. Vandaar dat degene die onder mandaat werkt van bij het begin van zijn 

werkzaamheden zeer duidelijk aan de cliënt moet mededelen wat zijn opdracht is en wat daarvan de 

gevolgen zijn op vlak van informatie‐uitwisseling.441 Hij dient dus duidelijk te stellen dat hij belast is 

met een rapporteringsopdracht en zich niet kan profileren als vertrouwensfiguur. 

329. 442Binnen de medische sector zal er geen sprake kunnen zijn van een gedeeld beroepsgeheim 

tussen een adviserend geneesheer en de behandelende geneesheer. De raadgevende arts neemt niet 

deel  aan  de  zorgverlening  en  het  doel  van  hun  optreden  verschilt  dus wezenlijk.  Toch  zijn  hierop 

uitzonderingen:  artikel  95,  4e  lid443  van  de  wet  op  de  landverzekeringsovereenkomsten  stelt  de 

verplichting een verklaring omtrent de doodsoorzaak van de verzekerde af te leveren en bovendien 

                                                             
439  I.  VAN DER  STRAETE  en  J.  PUT,  “Het  gedeeld  en  het  gezamenlijk  beroepsgeheim. Halve  smart  of  dubbel 
leed?”, R.W. 2004‐05, 46. 
440  I.  VAN DER  STRAETE  en  J.  PUT,  “Het  gedeeld  en  het  gezamenlijk  beroepsgeheim. Halve  smart  of  dubbel 
leed?”, R.W. 2004‐05, 46. 
441  J.  CASSELMAN,  Hulpverlening  onder  druk.  Gerechtscliënten  in  de  geestelijke  gezondheidszorg.,  Diegem, 
Kluwer, 2002, 86. 
442  I.  VAN DER  STRAETE  en  J.  PUT,  “Het  gedeeld  en  het  gezamenlijk  beroepsgeheim.  Halve  smart  of  dubbel 
leed?”, R.W. 2004‐05, 50. 
443 “Mits de verzekeraar aantoont de voorafgaande toestemming van de verzekerde te bezitten, geeft de arts 
van de verzekerde aan de adviserende arts van de verzekeraar een verklaring af over de doodsoorzaak.” 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wordt  de  relatie  tussen  de  adviserende  geneesheren  bij  de  ziekenfondsen  (controle 

arbeidsgeschiktheid) en de geneesheren‐inspecteurs van het RIZIV geregeld in het K.B. nummer 35444 

betreffende het statuut van de adviserende geneesheer. 

330. Niet alleen  in de medische sector maar ook  in de welzijnssector kent men de figuur van de 

hulpverlener met mandaat. Een belangrijke toepassing is de overdracht van vertrouwelijke gegevens 

verzamelt  in  een  buitengerechtelijke  context,  aan  hulpverlener  die  optreden  in  een  justitieel 

hulpverlenend  kader  en  belast  zijn  met  rapporteringsopdracht  aan  een  justitiële  instantie.445  Zo 

zullen justitieassistenten en consulenten van de sociale dienst van de jeugdrechtbank onder andere 

een rapportageplicht hebben op basis van hun gerechtelijk mandaat.   Om dezelfde reden als reeds 

werd  gezegd  bij  de  medische  sector  zullen  hulpverleners  die  met  cliënten  werken  buiten  een 

gerechtelijke context dus niet hun geheimhoudingsplicht mogen doorbreken onder het mom van een 

gedeeld beroepsgeheim.  Ze hebben namelijk ook geen  zelfde beroepsgeheim en het doel  van hun 

optreden is verschillend. 

1.1.2.   Finaliteitscriterium: betrokkenheid bij de hulpverlening 

331. Zoals  in het vorige reeds werd gezegd is er een vereiste van dezelfde doelstelling nodig om 

van een gedeeld beroepsgeheim te kunnen spreken. Uiteraard dient het ook over dezelfde cliënt te 

gaan.  VAN  DER  STRAETE446  stelt  dat  onder  het  criterium  van  ‘betrokkenheid  bij  de  hulpverlening’ 

dient  te  worden  verstaan  dat  de  hulp‐en  zorgverleners  die  met  elkaar  het  beroepsgeheim  delen, 

alleen  meewerken  aan  of  ondersteuning  bieden  bij  de  uitvoering  of  de  voortzetting  van  een  en 

dezelfde behandeling of begeleiding. Dit is niet altijd even evident uit te maken. Volgens haar kan de 

diagnose  of  de  indicatiestelling  hierbij  een  leidraad  zijn:  als  algemeen  principe  kan  worden 

aangenomen  dat  alle  handelingen  ter  uitvoering  van  eenzelfde  diagnose  of  indicatiestelling  deel 

uitmaken van dezelfde behandeling of begeleiding. 

1.1.3.   Noodzakelijkheidscriterium 

332. Bij de overdracht van confidentiële informatie is het essentieel om na te gaan of de persoon 

aan wie deze informatie overgedragen wordt, deze wel nodig heeft voor de vervulling van zijn of haar 

opdracht  en  of  deze  overdracht  wel  te  verenigen  is  met  het  doel  waarvoor  de  informatie 

oorspronkelijk  ingezameld  werd.  Indien  dat  doel  de  diagnose  en  therapie  van  de  patiënt  was, 

                                                             
444  Artikel  21  verbiedt  de  adviserende  geneesheer  om  aan  de  administratieve  overheid  overwegingen  van 
geneeskundige aard mee te delen, die de door hem genomen beslissingen motiveren. 
445  I.  VAN DER  STRAETE  en  J.  PUT,  “Het  gedeeld  en  het  gezamenlijk  beroepsgeheim.  Halve  smart  of  dubbel 
leed?”, R.W. 2004‐05, 50. 
446 I. VAN DER STRAETE en J. PUT, “Het gedeeld en het gezamenlijk beroepsgeheim. Halve smart of dubbel 
leed?”, R.W. 2004‐05, 51. 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behoort  dus  telkens  nagegaan  te worden  of  het  voor  de  patiëntenzorg  nodig  is  dat  de  informatie 

overgedragen wordt. De behandeling of begeleiding  is er ook niet altijd mee gediend dat bepaalde 

gegevens zomaar worden overgedragen.447 BALTHAZAR448 spreekt  in dit verband over een “need to 

know”‐criterium. Een loutere “wish to know” volstaat volgens hem niet. 

333. Het  zal  in  de  praktijk  dus  hoofdzakelijk  een  autonome  beslissing  van  de  zorgverlener 

betreffen  wiens  interpretatie  van  dit  criterium  determinerend  zal  zijn  voor  de  wijze  waarop  de 

implementatie  van  dit  principe  zal  plaatsvinden.  Het  is  immers  niet  objectiveerbaar  en  vooraf 

vastlegbaar welke elementen noodzakelijk zijn om door te geven aan andere zorgverleners.   

1.1.4.   Belang van de cliënt  

334. Zoals  reeds eerder gezegd zal het communiceren van  informatie noodzakelijk  zijn  indien er 

gewerkt  wordt met  een multidisciplinaire  benadering  van  de  hulp‐  of  zorgvraag.  Hierbij  staat  het 

belang van de cliënt centraal. De overdracht van toevertrouwde informatie tussen geheimplichtigen 

wordt  getolereerd  omdat  dit  noodzakelijk  is  voor  de  continuïteit  en  de  kwaliteit  van  de  hulp‐of 

zorgverlening aan de cliënt. Dergelijke  ‘bekendmakingen’ hebben geen maatschappelijk doel, maar 

vinden  plaats  met  het  oog  op  de  individuele  hulp‐  of  zorgverstrekking.  Ze  raken  dus  enkel  het 

individueel belang van de cliënt.449  

1.1.5.   Betrokkenheid van de cliënt? 

335. Het is aangewezen om de patiënt/ cliënt op de hoogte te brengen van het feit dat bepaalde 

gegevens  zullen  worden  meegedeeld  aan  andere  hulp‐  en  zorgverleners.  Hij  moet  hierover  in 

discussie  kunnen  treden  met  de  zorgverstrekker  en  weten  wat  de  bedoeling  is  van  de 

gegevensoverdracht.  Toch  is  het  in  de  praktijk  niet  altijd  werkbaar  om  steeds  de  toestemming  te 

vragen en hierover  in discussie  te  treden. Bovendien  is het  strikt  juridisch niet vereist voor de  leer 

van  het  gedeeld  beroepsgeheim  dat  er  toestemming  werd  verleend.  In  België  werd  dan  ook  de 

stilzwijgende instemming aanvaard.450  

336. VAN DER  STRAETE451  zegt  het  omgekeerd:  niet  de  instemming  van  de  cliënt wordt  vereist 

maar  wel  de  afwezigheid  van  enig  verzet.  Uit  het  gebrek  aan  verzet  tegen  de  aangekondigde 

overdracht van vertrouwelijke informatie kan de impliciete instemming worden afgeleid. 
                                                             
447 P., JAMOULLE en C., MEERSMEMAN, “Les travaux en atelier.”, J.D.J. 1999, nr. 189, 28. 
448 T. BALTHAZAR, “Het gedeeld beroepsgeheim is geen uitgesmeerd beroepsgeheim”, T. Gez. 2004‐05, 146. 
449 I. VAN DER STRAETE en J. PUT, “Het gedeeld en het gezamenlijk beroepsgeheim. Halve smart of dubbel 
leed?”, R.W. 2004‐05, 52. 
450 P. DE POOTER, “Secret professionnel et secret de confession.” J.T. 2002, 202. 
451  I.  VAN DER  STRAETE  en  J.  PUT,  “Het  gedeeld  en  het  gezamenlijk  beroepsgeheim.  Halve  smart  of  dubbel 
leed?”, R.W. 2004‐05, 54. 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1.2.   Wetgeving, rechtspraak en Deontologische codes 

337. Desondanks  de  leer  van  het  gedeeld  beroepsgeheim  binnen  de  rechtsliteratuur  algemeen 

bekend en aanvaard  is, heeft de wetgever  tot op heden nog geen pogingen ondernomen om deze 

leer te codificeren. Artikel 458 Sw. is tot op heden onveranderd gebleven. 

338. In  de  Belgische  rechtspraak  vindt  men  nagenoeg  geen  spoor  van  het  begrip  ‘gedeeld 

beroepsgeheim. Toch kan men hieruit niet afleiden dat de leer van het gedeeld beroepsgeheim niet 

wordt erkend in België. Uitspraken van de strafrechtbanken die de schending van het beroepsgeheim 

ten gevolge van de communicatie tussen gezondheids‐ of welzijnswerkers tot voorwerp hebben, zijn 

enorm schaars. Het  lijkt er dus op dat het openbaar ministerie geen prioriteit wou maken van het 

vervolgen van hulp‐ of zorgverleners die cliëntgegevens met elkaar uitwisselen.452 

339. Wat  betreft  de  Deontologische  codes  ligt  het  geheel  anders.  Deze  codes  worden  in  het 

merendeel van de gevallen opgesteld door beroepsbeoefenaars   uit beroepsverenigingen die  in de 

leer  van  het  gedeeld  beroepsgeheim een werkbare  oplossing  zagen  voor  praktische,  dagdagelijkse 

problemen  waar  hun  beroep  mee  werd  geconfronteerd.  Zo  geeft  de  Code  Geneeskundige 

Plichtenleer453  impliciet  enkele  toepassingen  van  het  gedeeld  beroepsgeheim  alhoewel  nergens 

sprake is van deze term. 

340. In de welzijnssector is de code voor de CLB‐medewerkers454 het schoolvoorbeeld van gedeeld 

beroepsgeheim.  In  de  inleidende  begrippenlijst  wordt  het  gedeeld  beroepsgeheim  als  volgt 

omschreven:  “Het meedelen  van gegevens  door  iemand die  gebonden  is  door  beroepsgeheim,  aan 

iemand anders die zelf ook gebonden is door beroepsgeheim. Het beperkt zich tot het meedelen van 

relevante informatie aan relevante personen met impliciete of expliciete toestemming van de cliënt.” 

§2. Gezamenlijk beroepsgeheim 

341. Ook hiervoor is geen wettelijke basis, maar dit is een figuur uit de rechtsleer op basis van het 

begrip  ‘hulpverleningsteam’:  dit  is  een  groep  beroepskrachten  die  een  gezamenlijke 

verantwoordelijkheid  heeft  voor  de  hulpverlening  binnen  eenzelfde  voorziening  en  die  zich  als 

                                                             
452  I.  VAN DER  STRAETE  en  J.  PUT,  “Het  gedeeld  en  het  gezamenlijk  beroepsgeheim.  Halve  smart  of  dubbel 
leed?”, R.W. 2004‐05, 56. 
453 Zie onder andere artikel 58, 68 en 106 van de Code Geneeskundige Plichtenleer. Bvb artikel 160: “Bij een 
medisch‐sociale consultatie mag de behandelende geneesheer met de toestemming van de betrokkene, aan de 
arbeidsgeneesheer of aan de geneesheer van het medisch schooltoezicht, gegevens verstrekken die hij voor zijn 
patiënt nuttig acht.“ 
454 Raadpleegbaar via http://www.ond.vlaanderen.be/CLB/documenten/thema/organisatie_clb/TDS‐d‐code‐
BEGRIPPENLIJST.pdf. 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zodanig vooraf presenteert aan de cliënt.455 De informatie over de cliënt en diens sociale context kan 

dus  vrij  circuleren  binnen  het  team.  Uiteraard  zullen  teams  die  formeel  door  een  wet  werden 

aangeduid hier onder vallen (bvb multidisciplinaire teams van diensten geestelijke gezondheidszorg, 

centra voor leerlingenbegeleiding,…). Naar alle waarschijnlijkheid heeft het dus alleen betrekking op 

teams binnen een voorziening. 

342. Hulp‐of  zorgverleners  die  de  facto  als  een  team  samenwerken,  zonder  dat  dit  formeel  is 

geregeld, kunnen een gezamenlijk beroepsgeheim hebben. Men moet dan een inhoudelijk criterium 

hanteren  en  kijken  naar  de manier  en  de  intensiteit  van  de  samenwerking.  Evengoed  kunnen  de 

teamleden  elk  van  elkaar  onafhankelijk  werken  en  bijvoorbeeld  elk  hun  eigen  diagnose  stellen  of 

therapie toepassen, maar wel samenkomen om elkaar te confronteren met hun bevindingen en naar 

een coördinatie in de uitvoering ervan gaan zoeken.456  

Afdeling 7 : Bijzondere toepassing: instemming/toestemming 

343. In  vele  landen  is  er  discussie  over  het  feit  of  de  toestemming  of  de  instemming  van  de 

cliënt/patiënt  al  dan  niet  tot  gevolg  heeft  dat  de  strafrechtelijk  gesanctioneerde  zwijgplicht wordt 

opgeheven. Ook in België is hier al veel om te doen geweest. Waar sommige rechtsleer meer de kant 

op gaat van een functionele benadering van het beroepsgeheim (inclusief het Hof van Cassatie) is er 

nog steeds rechtsleer te vinden die weigert om de instemming van de cliënt/patiënt te aanvaarden. 

In wat hieronder volgt probeer ik op beknopte wijze dit discours te kaderen. Onder aandacht valt te 

houden  dat  het  absolute  karakter  van  het  beroepsgeheim  een  evolutie  heeft  ondergaan  door  het 

benadrukken van het doelgebonden karakter en de  functionele waarde hiervan.457 Hierop wordt  in 

wat komt verder gegaan.  

§1. Absoluut versus functioneel 

344. Sinds het  invoeren van artikel 458 Sw.  tot de eerste helft van de twintigste eeuw, was een 

opheffing van de geheimhoudingsplicht op basis van de toestemming uitgesloten. De reden hiervoor 

is terug te vinden in de tekst van het artikel zelf. De wetgever was duidelijk van mening dat er slechts 

                                                             
455 A. VERBRUGGEN, De ziel van de stiel. Maatschappelijk werkers en hun beroep: bouwstenen voor een gedeeld 
verhaal., Gent, Academia Press, 2007, 42. 
456  I.  VAN DER  STRAETE  en  J.  PUT,  “Het  gedeeld  en  het  gezamenlijk  beroepsgeheim.  Halve  smart  of  dubbel 
leed?”, R.W. 2004‐05, 58. 
457 J., KERKHOFS, “Het beroepsgeheim van paramedici, verpleegkundigen en personeelsleden van OCMW’s: een 
pad in de mand van het gerechtelijk onderzoek?”, Limb. Rechtsl. 2002, 200. 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twee uitzonderingen mogelijk waren namelijk deze voorzien in het artikel zelf. Zo stelde VANNESTE458 

dat  de  in  aanmerking  komende  geheimen  allen,  privaatrechtelijk  en/of  strafrechtelijk,  worden 

beschermd.  Sancties  worden  gesteld  tegen  al  wie  als  geheimhouder  het  geheim  onrechtmatig 

prijsgeeft,  of  tegen al wie het  geheim probeert    te  ontvreemden.  Toch werd dit  absolute  karakter 

toen al  als  onwenselijk  aanzien door  sommige auteurs.  Zo  schreef VANNESTE opnieuw:  “Het  recht 

dient er nochtans rekening mee te houden dat geheimen in bepaalde omstandigheden, prijsgegeven 

moeten worden.  (…)  Iedere verabsolutering van het geheim doet afbreuk aan het  juiste perspectief 

waarbij het geheim gezien moet worden als een beperking van het recht op waarheid dat principieel 

voorrang moet hebben op het recht op geheimhouding.” 

345. Vanaf  de  tweede  helft  van  de  20e  eeuw  ruilde  de  rechtsleer  het  absolutistisch, 

ongenuanceerde  standpunt  in  voor  een  meer  functionele  benadering.  Juristen  erkenden  dat  de 

strakke benadering van het beroepsgeheim, net als elke andere absolute theorie, onaangepast was 

aan  de  maatschappelijke  evolutie  en  de  noden  van  de  tijd.  Men  kwam  tot  het  inzicht  dat  het 

beroepsgeheim nooit een doel of waarde op zich mag zijn maar moet gezien worden  in  relatie  tot 

andere  waarden.  Strafrechtelijke  gezien  vertaalt  deze  idee  zich  in  de  stelling  dat  de  arts  die  op 

verzoek  of met  instemming  van  zijn  patiënt  toevertrouwde  geheimen  bekendmaakt,  geen misdrijf 

pleegt.459 Zo stelt ook STEVENS: het beroepsgeheim heeft een functionele waarde. Het bestaat met 

name  in  functie  van  het  recht  op  raadpleging  en  verdediging  van  de  cliënt,  en  is  dus 

doelgebonden.460 

§2. Evolutie in de rechtsleer 

346. Het  Cassatiearrest  van  30  oktober  1978461  wordt  vaak  als  principearrest  aanzien  van  de 

absolute opvatting  van het beroepsgeheim. Het Hof was hier duidelijk van standpunt dat het louter 

feit  dat  de  patiënt  had  ingestemd  met  de  verspreiding  van  gegevens  die  hij  had  gedaan  aan  de 

behandelende arts, niet voldoende waren om diens zwijgplicht op te geven. 

347. Toch werd een tiental jaar later dit rigide standpunt van het Hof verlaten en heeft deze voor 

het eerst in zijn arrest van 9 februari 1988462 expliciet gesteld dat het beroepsgeheim uitsluitend de 

bescherming  van  de  patiënt  beoogt.  Toch  wordt  hier  nog  steeds  niet  uitdrukkelijk  gezegd  dat 

instemming van de patiënt de geheimhoudingsplicht opheft. Medio jaren 90 was het echter de Raad 

                                                             
458 F. VANNESTE, “Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd worden?”, R.W. 1977‐78,  1285. 
459  I.  VAN  DER  STRAETE,  J.  PUT  en  E.  LENAERTS,  “Het  beschikkingsrecht  over  het  beroepsgeheim.  De 
hulpverlener wikt, de cliënt beschikt.”, T.P.R. 2003, 1100. 
460 J. STEVENS, “Het beroepsgeheim van de advocaat en dat van de geneesheer.”, T. Gez. 2002‐03, 8. 
461 Cass. 30 oktober 1978, Arr. Cass. 1978‐79, 235. 
462 Cass. 9 februari 1988, Arr. Cass. 1978‐88, 720. 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van State die als eerste zich expliciet uitsprak over de instemming van de patiënt als grond voor het 

doorbreken van de geheimhoudingsplicht. De Raad van State was van mening dat de bestaansreden 

zelf  van  het  beroepsgeheim  ligt  in  de  bescherming  van  diegene  die  zijn  vertrouwen  heeft 

geschonken.463 In 2002 oordeelde het Hof van Cassatie464 ook, zij het impliciet, over deze materie bij 

een testamentbetwisting. “Volgens het Hof van Cassatie  is het, behoudens wettelijke toelating, aan 

geneesheren verboden om de geheimen die hen zijn toevertrouwd uit hoofde van hun staat of beroep 

bekend  te  maken.  Dit  medisch  beroepsgeheim  is  niet  absoluut  en  heeft  tot  doel  de  patiënt  te 

beschermen, zodat het niet tot gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend uit artikel 901 

B.W. aan de geesteszieke wordt ontnomen en dat de geesteszieke niet wordt beschermd tegen zijn 

eigen daden”. 

§3. Evolutie in de wetgeving 

348. Met de komst van artikel 95 lid 1 Wet Landverzekeringsovereenkomsten heeft de wetgever 

een verplichting ingevoerd waarbij bepaalde gegevens kunnen worden overgemaakt op vraag van de 

patiënt. “De door de verzekerde gekozen arts kan de verzekerde die erom verzoekt de geneeskundige 

verklaringen  afleveren  die  voor  het  sluiten  of  het  uitvoeren  van  de  overeenkomst  nodig  zijn.  Deze 

verklaringen  beperken  zich  tot  een  beschrijving  van  de  huidige  gezondheidstoestand”.  In  de 

oorspronkelijke  tekst  had  de  patiënt  de  bevoegdheid  om  toestemming  te  geven waardoor  de  arts 

verplicht was om bepaalde gegeven over te maken. Naderhand werd de tekst gewijzigd465 zodoende 

dat de arts momenteel een eigen beslissingrecht heeft. Hij kan zelf kiezen de gegevens al dan niet op 

vraag van de patiënt door te geven.  

349. VAN DER STRAETE466 merkt terecht op uit de mogelijkheid voor de arts om aflevering van een 

geneeskundige  verklaring  te  weigeren,  dat  er  ook  niet  kan  worden  afgeleid  dat  de  arts  het 

beroepsgeheim kan inroepen tegen de patiënt zelf vermits de wet aan de patiënt een recht heeft op 

volledige  informatie over  zijn  gezondheidstoestand,  inzage  in  zijn dossier  en  zelfs  afschrift  van  zijn 

dossier.467  Ook zijn in de Wet Patiëntenrechten verschillende bepalingen terug te vinden waarbij de 

patiënt zich kan verzetten of toestemming kan geven met betrekking tot afgifte van gegevens uit het 

                                                             
463 R.v.St. 27 november 1992, nr. 41.211, R.A.C.E. 1992. 
464 Cass. 7 maart 2002, T. Gez. 2002‐03, 85 noot W. DIJKHOFFZ. 
465 Gewijzigd door artikel 19 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, B.S. 26 
augustus 2002. (Wet Patiëntenrechten) 
466  I.  VAN  DER  STRAETE,  J.  PUT  en  E.  LENAERTS,  “Het  beschikkingsrecht  over  het  beroepsgeheim.  De 
hulpverlener wikt, de cliënt beschikt.”, T.P.R. 2003, 1109‐1110. 
467 Artikel 7, 9 §1 en 3 Wet Patiëntenrechten 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medisch dossier.468 Haar  inziens  is dit  te verklaren door het  feit dat het beroepsgeheim niet wordt 

beschouwd als een waarde op zich maar eerder in functie wordt gezien van het recht op waarheid in 

hoofde van de patiënt. Als de patiënt er baat bij heeft dat  informatie wordt doorgegeven aan een 

vertrouwenspersoon, dan moet dit  kunnen en dan moet de geheimhoudingsplicht  van de medicus 

wijken.  

350. Een voorbeeld  is ook terug te vinden  in de welzijnssector met name  in artikel 7 §1 van het 

Besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2008469 betreffende het multidisciplinair dossier 

in  de  centra  voor  leerlingenbegeleiding.  “De  ouder  van  de  bekwame  minder‐  en  meerderjarige 

leerling heeft recht op toegang tot de gegevens uit het multidisciplinair dossier die betrekking hebben 

op zichzelf. Na toestemming van de bekwame minder‐ of meerderjarige  leerling heeft de ouder ook 

recht op toegang tot de gegevens die enkel de leerling betreffen of die tegelijk betrekking hebben op 

de leerling en op zichzelf. De ouder heeft geen toegang tot gegevens die als vertrouwelijk bestempeld 

werden  door  de  persoon  die  de  gegevens  heeft  meegedeeld  of  die  opgesteld  werden  voor  de 

gerechtelijke  overheden.”  Met  andere  woorden  kan  gezegd  worden  dat  CLB‐medewerkers  hun 

beroepsgeheim  niet  schenden  als  ze  gegevens  bekend  maken  na  toestemming  van  de  leerling. 

Hieruit kan afgeleid worden dat de wetgever toch in zekere mate toestemming aanvaardt. 

§4. Conclusie 

351. Tot op heden is de discussie nog steeds niet beslecht. Waar de wetgever bepaalde pogingen 

heeft  ingevoerd om met instemming van de patiënt/cliënt het toe te laten bepaalde gegevens vrij te 

geven,  is  er  nog  steeds  geen  consensus  in  de  rechtsleer  en  is  het  wachten  op  een  eventuele 

aanpassing van artikel 458 Sw of een arrest van het Hof van Cassatie waardoor de discussie voorgoed 

uit de wereld wordt geholpen. 

352. Bij wijze van conclusie geef ik graag de resultaten mee van een onderzoek gevoerd door het 

Sociaal  Instituut  van  de  K.U.  Leuven.470  De  onderzoekers  zijn  de  mening  toegedaan  dat  de 

hulpverlener  die  door  zijn  cliënt  wordt  bevrijd  van  zijn  geheimhoudingsplicht  de  gevraagde, 

vertrouwelijke  informatie  mag  prijsgeven  aan  derden  zonder  dat  hij  zich  blootstelt  aan 

strafvervolging. De cliënt is al bij al het best geplaatst om te beslissen wat er met de gegevens die tot 
                                                             
468 Onder meer inzage vertrouwenspersoon in dossier, familieleden na overlijden tenzij bij verzet overleden 
patiënt,… 
469 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het multidisciplinair dossier in centra voor leerlingbegeleiding, 
B.S. 17 november 2008. 
470 Project G.038.01: “Beroepsgeheim en deontologie in de welzijnssector.” Gefinancierd door het Fonds voor 
wetenschappelijk  onderzoek  Vlaanderen.  Voor  een  samenvattende  tekst  van  dit  onderzoek  zie  I.  VAN  DER 
STRAETE,  J.  PUT  en  E.  LENAERTS,  “Het  beschikkingsrecht  over  het  beroepsgeheim. De  hulpverlener wikt,  de 
cliënt beschikt.”, T.P.R. 2003, 1093‐1131. 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zijn privésfeer behoren, moet gebeuren. Het recht op een persoonlijke levenssfeer heeft niet alleen 

een beschermende werking – in de zin van het recht op geheimhouding van persoonlijke gegevens – 

maar vertoont ook een aspect van vrijheid en zelfbeschikking. In het licht daarvan heeft de titularis 

het recht om zelf te beschikken over de hem betreffende gegevens of de hulpverlener te machtigen 

deze  vrij  te  geven.  In  die  context moet  ook  het  recht  op  toegang  tot  en  op  een  afschrift  van  het 

dossier  worden  gesitueerd. Wel  dient  verduidelijkt  te worden  dat  vertrekken  van  cliëntinformatie 

zonder  toestemming  nog  steeds  een  schending  van  de  strafwet  zal  uitmaken.  Ook  dient  de 

instemming  van  de  cliënt  vooraf  te  worden  gegeven  en  kan  een  schending  niet  meer  worden 

rechtgezet  met  een  instemming  achteraf.  Bovendien  moet  de  cliënt  in  de  gelegenheid  worden 

gesteld om de gevolgen van de onthulling correct in te schatten.  

353. De hulpverlener zal er dus goed aan doen zich ervan te vergewissen dat het akkoord van de 

cliënt aan alle bovenstaande eisen voldoet. Wat de strafbaarheid ervan betreft, draagt hij wel steeds 

de  eindverantwoordelijkheid  voor  het  bekendmaken  van  de  informatie:  als  achteraf  blijkt  dat  de 

instemming  gebreken  vertoont,  is  er  geen  geldige  rechtsgrond  voor  de  opheffing  van  het 

beroepsgeheim.  Dit  kan  uiteraard  belangrijke  rechtsgevolgen  met  zich  meebrengen  zoals  de 

nietigheid van het dossier waardoor ze niet meer als rechtmatig bewijs zal kunnen worden gebruikt. 

Afdeling 8: vrijwilligerswerk 

354. In de sector van de hulpverlening en de gezondheidszorg wordt frequent beroep gedaan op  

vrijwilligers  om  de  taken  van  professionelen  te  verlichten  of  over  te  nemen.  De  vraag  hierbij  is 

natuurlijk  of  de  geheimen  die  naar  aanleiding  van  dit  werk  werden  bekomen  onder  het 

beroepsgeheim  vallen.  Eerder  werd  bij  de  constitutieve  elementen  namelijk  al  gezegd  dat  er  een 

vereiste  van  beroepsuitoefening  nodig  is  om  onder  het  toepassingsgebied  van  artikel  458  Sw.  te 

vallen.471 

355. DE HERT472 wijst er op dat het begrip ‘staat’ eveneens op vrijwilligers kan worden toegepast 

om hen op die manier een geheimhoudingsplicht op  te  leggen. Het  ‘georganiseerd verband’  is een 

noodzakelijke  voorwaarde  voor  hem  om  in  de  staat,  gelijk  aan  die  van  de  beroepsbeoefenaar,  te 

komen.  De  hulpverkrijger  zal  in  deze  situatie  immers  geen  onderscheid    (kunnen)  maken  tussen 

iemand  die  beroepshalve  contact  heeft  met  hem  en  iemand  die  als  vrijwilliger  meewerkt.  Het 

woordje ‘staat’ wordt dan gebruikt in de betekenis van ‘positie’. Men treedt op of bekleedt dezelfde 

                                                             
471 Supra nr. 197 e.v. blz 69. 
472 M. DE HERT, Naar een geestelijk gezonde samenleving., Diegem, Kluwer, 2000, 226. 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positie als de beroepshalve optredende hulpverlener.  

356. Tijdens de parlementaire voorbereidingen473 van de vrijwilligerswet474 werd de noodzaak om 

de  vrijwilliger  kennis  te  geven  van  diens  geheimhoudingsplicht  als  volgt  verantwoord:  “In  de 

welzijnssector bijvoorbeeld is het erg belangrijk dat de hulpvrager voldoende vertrouwen kan hebben 

in de dienstenverstrekker.  Is dat niet het geval, zal een degelijke dienstverlening onmogelijk blijken, 

erger,  zal de potentiële hulpvrager de vaak moeilijke  stap om zicht  tot een hulpverlener  te wenden 

zelfs  niet  willen  zetten.  Een  hulpvrager  heeft  geen  boodschap  aan  het  statuut  van  de 

dienstenverstrekker.  Of  die  nu  werknemer  is,  zelfstandige  of  vrijwilliger,  de  welzijnscliënt  –  en  bij 

uitbreiding alle andere “cliënten” die beroep doen op een dienstenverstrekker – wil de garantie dat de 

dienstenverstrekker gebonden is aan de geheimhoudingsplicht.” 

Verder wordt uiteengezet dat: “Strikt juridisch is het niet nodig de vrijwilliger specifiek te gaan wijzen 

op het van toepassing kunnen zijn van de geheimhoudingsplicht. Indien een vrijwilliger geheimen kan 

vernemen in de zin van artikel 458 Sw., dan is de geheimhoudingsplicht van toepassing, ook al wordt 

hij daar nooit van op de hoogte gebracht. Feitelijk  is het echter zorgvuldiger de vrijwilliger attent te 

maken op het bestaan van de geheimhoudingsplicht  zodat de vrijwilliger erop kan  letten  tijdens de 

uitvoering van het vrijwilligerswerk. Elke organisatienota neemt om dien reden sowieso de letterlijke 

bewoordingen  van  artikel  458  Sw.  over.  Organisaties  die  overduidelijk  en  vaak  in  contact  komen 

geheimen  in de zin van de strafwet voegen daar nog aan toe waar de vrijwilliger specifiek moet op 

letten.”475 

357. Uiteindelijk voerde artikel 4 e) van de wet op de vrijwilligers een wettelijke verplichting tot 

geheimhouding  in  voor  de  vrijwilliger.  Alvorens  de  activiteiten  van  een  vrijwilliger  voor  een 

organisatie een aanvang nemen, bezorgt de organisatie hem, ter informatie, een organisatienota die 

ten minste  preciseert  dat  de  activiteiten  inhouden  dat  de  vrijwilliger  geheimen  kan  vernemen  ten 

aanzien  waarvan  hij  gehouden  is  tot  de  geheimhoudingsplicht  bedoeld  in  artikel  458  van  het 

Strafwetboek, waarbij dat artikel integraal wordt overgenomen. 

                                                             
473 Verslag Parl. St. Kamer 2004‐05, nr. 0455/008,68 zoals geciteerd door B. MOUTON, Het vrijwilligersstatuut., 
Edipro, 74. 
474 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S. 29 augustus 2005. 
475 Verslag Parl. St. Kamer 2004‐05, nr. 0455/008,68 zoals geciteerd door B. MOUTON, Het vrijwilligersstatuut., 
Edipro, 74. 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Hoofdstuk 4 : Verhaalsmogelijkheden 

Afdeling 1: Algemeen 

358. In  de  voorgaande  hoofdstukken  werd  een  omstandige  beschrijving  gegeven  van  de 

heersende rechtsleer en rechtspraak betreffende de privacybescherming  in zowel de sector van de 

hulpverlening  als  in  die  van  de  gezondheidszorg.  In  dit  hoofdstuk  wordt  verder  ingegaan  op  de 

strafbaarheid  van  al  deze wettelijke  bepalingen. Hoe  kan  iemand ondanks  de  regelgeving  effectief 

zijn  privacyrechten  waarborgen?  Wat  is  zijn  de  verschillende  mogelijkheden?  Kunnen  andere 

verhaalsmogelijkheden  dan  de  strafrechtelijke  worden  aangewend?  Is  er  een  combinatie mogelijk 

van  verschillende  aansprakelijkheidsvorderingen?  Deze  vragen  en  meer  worden  in  dit  hoofdstuk 

behandeld. 

Afdeling 2: Verhaal bij de wet verwerking persoonsgegevens 

§1. Algemeen 

359. Er zijn verschillende mogelijkheden om verhaal te krijgen indien een persoon van mening is 

dat zijn persoonlijke levenssfeer werd geschonden. Aangezien de meeste strafrechtelijke bepalingen 

van de Wet Verwerking Persoonsgegevens strafrechtelijk worden gesanctioneerd, kan hij of zij klacht 

indienen. Deze klacht kan zowel bij het parket (Procureur des Konings) als bij de onderzoeksrechter 

worden ingediend. Bovendien kan de betrokkene zich richten tot de Commissie voor de Bescherming 

van de Persoonlijke Levenssfeer.476  

360. De Wet Bescherming Persoonsgegevens voorziet zelf ook  in een bijzondere procedure voor 

de  rechtbank  van eerste aanleg. Deze procedure  is bedoeld  voor  vorderingen die  verband houden 

met het recht om mededeling van persoonsgegevens te krijgen en het recht op verbetering. 

§2. Recht op schadevergoeding 

361. Indien een verantwoordelijke van de gegevensverwerking schade veroorzaakt, is er een recht 

op  schadevergoeding  in  hoofde  van  de  betrokkene.  Artikel  15bis  WVP  stelt  uitdrukkelijk  dat  de 

verantwoordelijke  voor  de  verwerking  aansprakelijk  is  voor  de  schade  die  voortvloeit  uit  een 

                                                             
476 D. DE BOT, Praktijkgids V.Z.W.: De verwerking van persoonsgegevens., Diegem, Kluwer, 2002, 153. 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handeling in strijd met de bij of krachtens de wet bepaalde voorschriften. De verantwoordelijke kan 

van  deze  aansprakelijkheid  ontheven  worden  indien  hij  bewijst  dat  het  feit  dat  de  schade  heeft 

veroorzaakt  hem  niet  kan  worden  toegerekend.  Hieruit  kan  dus  worden  afgeleid  dat  indien  de 

oorzaak  van de  schade niet  bekend  is,  het  slachtoffer  zich  steeds  tot de  verantwoordelijke  van de 

verwerking kan wenden. Hij moet dus niet in se een fout hebben gemaakt, als hij niet kan bewijzen 

dat het feit hem niet kan worden toegerekend zal hij de schadevergoeding dienen te betalen. Artikel 

15bis WVP voert als het ware een vorm in van objectieve aansprakelijkheid. 

362. Deze vorm van objectieve aansprakelijkheid houdt  in dat de betrokkene een onrechtmatige 

verwerking477, schade en een oorzakelijk verband moet bewijzen. Hoe de verantwoordelijke van de 

verwerking  krachtens  lid  3  van  artikel  15bis  WVP  moet  bewijzen  dat  de  verwerking  die  schade 

veroorzaakte hem niet kan worden toegerekend en alzo zijn aansprakelijkheid ontloopt is echter de 

vraag. Volgens DE BOT478 moet als tegenbewijs de verantwoordelijke aantonen dat het feit reëel  is, 

dat het feit de schade heeft veroorzaakt en dat dit  feit hem niet kan worden toegerekend. Dat het 

feit niet toerekenbaar is aan de verantwoordelijke, kan op verschillende manieren worden bewezen: 

een fout van de betrokkene, overmacht, een fout van een derde enz… 

363. Er  moet  duidelijk  gesteld  worden  dat  het  niet  altijd  de  verantwoordelijke  zelf  is  die  de 

verwerking heeft gedaan. De verantwoordelijke die krachtens de wet gehouden is tot het betalen tot 

een schadevergoeding kan zich later richten naar de eigenlijke verwerker zelf. Artikel 16 §1 3° WVP 

vermeldt  daarom  dat  indien  de  verwerking  wordt  toevertrouwd  aan  een  verwerker,  moet  de 

verantwoordelijke voor de verwerking (of zijn vertegenwoordiger in België) de aansprakelijkheid van 

de  verwerker  ten  aanzien  van  de  verantwoordelijke  voor  de  verwerking  vaststellen  in  de 

overeenkomst. 

§3. Procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg 

364. In hoofdstuk 2 werd reeds gezegd dat de betrokkene recht heeft krachtens artikel 10 en 12 

WVP  op  recht  tot  mededeling  en  een  recht  op  verbetering.  Deze  rechten  moeten  bij  het  niet 

nakomen ervan kunnen worden voorgelegd aan een rechter. Om die reden heeft artikel 14 WVP een 

specifieke procedure ingevoerd bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zitting houdend 

zoals  in  kort  geding.  Er wordt  geen  rekening  gehouden met het  feit  of  een  verwerking  al  dan niet 

door een verwerker uit de openbare of de private sector werd gedaan. 

                                                             
477  Hiermee  wordt  bedoeld  dat  het  moet  gaan  om  een  verwerking  in  strijd  met  de  wet  en/of  haar 
uitvoeringsbesluiten. 
478 D. DE BOT, Praktijkgids V.Z.W.: De verwerking van persoonsgegevens., Diegem, Kluwer, 2002, 154. 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3.1. Bevoegdheid 

365. De  begrenzing  van  de  wettelijke  bevoegdheid  van  de  voorzitter  wordt  omschreven  door 

artikel 14 §1 WVP: “de rechter neemt kennis van de vorderingen betreffende het door of krachtens 

de wet verleende recht om kennis  te krijgen van persoonsgegevens, alsook van de vorderingen tot 

verbetering, tot verwijdering of tot het verbieden van de aanwending van onjuiste persoonsgegevens 

of die gelet op het doel van de verwering onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel waaraan 

de  registratie  de  mededeling  of  de  bewaring  verboden  is  of  die  langer  bewaard  worden  dan  de 

toegestane duur.” 

366. Bevoegd is de rechtbank van de woonplaats van de eiser. Hiermee wordt afgeweken van de 

gemeenrechtelijke regel volgens dewelke de bevoegdheid van de rechtbank bepaald wordt door de 

woonplaats van de verweerder. Het gemeenrechtelijke criterium herwint wel zijn gelding  indien de 

eiser geen woonplaats heeft in België. In dat geval is bevoegd de rechtbank van de woonplaats van 

de verantwoordelijke, indien dit een natuurlijk persoon is, of de rechtbank van de maatschappelijke 

of administratieve zetel van de verantwoordelijke, indien dit een rechtspersoon is.479  

3.2. Ontvankelijkheid 

367. Er is zit een bijzondere ontvankelijkheidsvereiste vervat in artikel 14 §3 WVP. De vordering is 

namelijk pas ontvankelijk als het verzoek, bedoeld in artikel 10 §1 of dat bedoeld in artikel 12 §2, is 

afgewezen of als daaraan naargelang het geval, binnen de door artikel 10 §1 2e  lid480 dan wel door 

artikel 12 §3 1e lid481 voorgeschreven termijn geen gevolg is gegeven. 

368. Er moet  ook  op  gewezen worden dat  de wet  de  vordering  bedoeld  in  artikel  14 WVP niet 

voorbehoudt aan een bepaalde categorie van eisers. Eenieder die meent dat zijn rechten geschonden 

zijn, kan zich tot de voorzitter wenden. Beroep op de rechter veronderstelt wel een schending van de 

door de wet beschermde rechten. Bijgevolg kunnen rechtspersonen of verenigingen zich niet tot de 

rechtbank  wenden  op  basis  van  deze  procedure.  Ook  de  voorzitter  van  Commissie  voor  de 

Bescherming  van  de  Persoonlijke  Levenssfeer  kan  van  deze  procedure  geen  gebruik maken.482  De 

                                                             
479  Artikel  14  §2 Wet  Verwerking  Persoonsgegevens  en  D.  DE  BOT,  Praktijkgids  V.Z.W.:  De  verwerking  van 
persoonsgegevens., Diegem, Kluwer, 2002, 154. 
480  “De  inlichtingen  worden  onverwijld  en  ten  laatste  binnen  45  dagen  na  ontvangst  van  het  verzoek 
meegedeeld.” 
481  “Binnen  een maand  te  rekenen  van  het  tijdstip  van  indiening  van  het  verzoek  op  grond  van  §2,  deelt  de 
verantwoordelijke voor de verwerking de verbeteringen of verwijderingen van gegevens, gedaan op grond van 
§1n mee aan de betrokkene zelf, …” 
482 De  vaag  kan  rijzen  ingevolge  de mogelijkheid  die  artikel  32  §3 WVP  aan de  voorzitter  van  de Commissie 
toekent  om  ieder  geschil  aangaande  de  toepassing  van  deze  wet  en  haar  uitvoeringsmaatregelen  aan  de 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specifieke  procedure  van  artikel    14  WVP  is  in  het  bijzonder  gericht  op  de  bescherming  van  de 

subjectieve rechten van bepaalde personen.483 

3.3. Rechtspleging  

369. De voorzitter doet uitspraak zoals in kortgeding. Concreet betekent dit dat de artikelen 1035 

tot  en  met  1041  van  het    Gerechtelijk  Wetboek  van  toepassing  zijn.  Toch  bepaalde  de  Wet 

Verwerking  Persoonsgegevens  dat  een  vordering  moet  worden  ingeleid  via  verzoekschrift  op 

tegenspraak. Dit staat  in contrast met de gemeenrechtelijke bepalingen die zeggen dat de  inleiding 

dient te gebeuren op eenzijdig verzoekschrift.  

3.4. Maatregelen  

370. Als  rechter  ten  gronde  kan  hij  de  verantwoordelijke  veroordelen  tot  eerbiediging  van  de 

subjectieve  rechten  van  de  eiser.  Dit  houdt  in  dat  de  voorzitter  bevel  kan  geven  om  bepaalde 

handelingen  te  stellen  of  bepaalde  handelingen  kan  verbieden.  Uiteraard  kan  de  eiser, 

overeenkomstig  het  gemeen  recht,  vorderen  dat  de  hoofdveroordeling  gepaard  gaat  met  een 

veroordeling tot betaling van een dwangsom.484 

371. Artikel 14 §6 WVP legt een maatregel op die kan worden bevolen door de voorzitter. Hij kan 

gebieden, indien er onjuiste, onvolledige of niet ter zake dienende gegevens of gegevens waarvan de 

bewaring verboden is aan derden zijn medegedeeld of wanneer een mededeling van gegevens heeft 

plaatsgehad  na  verloop  van  de  tijd  waarin  de  bewaring  van  die  gegevens  toegelaten  is,  dat  de 

verantwoordelijke van de verwerking aan die derden van de verbetering of de verwijdering van die 

gegevens kennis geeft.  

372. Omstreden  is  de  vraag  of  de  voorzitter  aan  de  betrokkene  een  schadevergoeding  kan 

toekennen. De ratio legis van de tussenkomst van de voorzitter lijkt dit niet toe te laten. De rechter 

komt  enkel  tussen  teneinde  met  spoed  een  einde  te  stellen  aan  schendingen  van  de 

beschermingsregeling die door de wet is ingesteld.485 

                                                                                                                                                                                              
rechtbank van eerste aanleg voor te leggen. Aldus kan hij van de rechtbank een bindende beslissing bekomen 
en de verantwoordelijke tot naleving van de wet dwingen.  
483 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 357‐358. 
484 D. DE BOT, Praktijkgids V.Z.W.: De verwerking van persoonsgegevens., Diegem, Kluwer, 2002, 159. 
485 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 359. 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§4. Strafbepalingen 

373. De  artikelen  36  tot  en  met  43  van  de  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens486  houden  de 

strafbepalingen van de wet  in. Deze wet dient  te worden aanschouwd als een bijzondere strafwet. 

Artikel 43 WVP zegt uitdrukkelijk dat alle bepalingen van Boek I van het Strafwetboek van toepassing 

zijn, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, op misdrijven omschreven door deze wet of door 

haar uitvoeringsbesluiten. 

374. Een  omschrijving  van  iedere  strafbare  gedraging  uit  de Wet Verwerking  Persoonsgegevens 

zou me te ver leiden binnen het kader van deze masterproef. Daarom heb ik er voor geopteerd om 

de  belangrijkste  en  meer  algemene  strafbaarstellingen  in  deze  bijdrage  op  te  nemen.  Deze 

opsomming is dus niet exhaustief. 

4.1.   Overtreding van de rechtmatigheids‐ of toelaatbaarheidsvoorwaarden 

4.1.1.   Verwerking van persoonsgegevens met overtreding van de voorwaarden opgelegd in 
artikel 4 §1 WVP 

375. Artikel  39  1°  WVP  legt  de  verantwoordelijke,  zijn  vertegenwoordiger  in  België,  zijn 

aangestelde of  gemachtigde die  persoonsgegevens  verwerkt met  overtreding  van de  voorwaarden 

die in artikel 4 §1 WVP worden opgelegd een straf op.  

376. Artikel 4 §1 WVP487 bevat de algemene beginselen inzake de kwaliteit van persoonsgegevens. 

Bijgevolg  is  er  sprake  van  een  strafbare  gedraging  (1)  als  de  gegevens  niet  eerlijk  of  rechtmatig 

worden verwerkt, (2) al bij de verkrijging de doeleinden niet zijn bepaald, (3) als de gegevens worden 

verwerkt op een onverenigbare wijze, (4) als de gegevens niet relevant zijn, (5) als de gegevens niet 

nauwkeurig  zijn,  (6)  als  de  verantwoordelijke  niet  alle  redelijke  maatregelen  heeft  genomen  om 

onnauwkeurige of onvolledige gegevens uit te wissen of te verbeteren en (7) als de gegevens langer 

worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel.488 

377. Uit  de  formulering  van  artikel  4  §1 WVP  kan  er worden  afgeleid  dat  het misdrijf  niet met 

opzet dient te worden gepleegd. Hieruit kan dus worden afgeleid dat onachtzaamheid voldoende is 

als moreel element.  

                                                             
486 Hoofdstuk VIII: “strafbepalingen” 
487 Supra nr. 113 e.v. blz 39. 
488 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 367. 



 

127 
 

4.1.2.   Verwerking van persoonsgegevens buiten de door artikel 5 WVP toegelaten gevallen 

378. Artikel 39 2° WVP omschrijft als misdrijf het verwerken van persoonsgegevens buiten de door 

artikel  5  WVP  toegelaten  gevallen  door  de  verantwoordelijke  voor  verwerking,  zijn 

vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde.  

379. Dit  houdt  onder  meer  in  dat  strafbaar  is  de  verwerking  van  persoonsgegevens  zonder 

toestemming,  bij  gebrek  aan  een  vrije  of  specifieke  wilsuiting,  of  met  toestemming  die  niet 

ondubbelzinnig  is.  Ook  als  de  belangen  van  de  betrokkene  prevaleren  op  het  gerechtvaardigde 

belang  van  de  verantwoordelijke  voor  deze  verwerking,  is  er  het  risico  strafrechtelijk  te  worden 

gesanctioneerd.489 

380. Ook hier kan worden uitgegaan van het feit dat onachtzaamheid voldoende is als opzet voor 

vervolging en/of bestraffing. Er is niet uitdrukkelijk bepaald dat opzet noodzakelijk is. 

4.1.3.   Uitoefening van dwang om in te stemmen met de verwerking van gegevens 

381. Artikel 39 6° WVP stelt strafbaar: hij die om een persoon te dwingen hem inlichtingen mede 

te delen verkregen door de uitoefening van het recht omschreven in artikel 10 §1, of zijn instemming 

te geven met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens, jegens die persoon gebruik 

maakt van feitelijkheden, geweld, bedreigingen, giften of beloften.  

382. Deze  bepaling heeft de bedoeling er voor te zorgen dat elke (ondubbelzinnige) toestemming 

in  verband met  de  verwerking  van  persoonsgegevens  krachtens  artikel  5 WVP  in  alle  vrijheid  kan 

worden  gegeven.  Het  is  niet  onlogisch  te  denken  dat  bepaalde  personen  (vb  werkgevers, 

verzekeringsmaatschappijen,…)  allerhande  pressiemiddelen  gebruiken  om deze  gegevens  te weten 

te komen. Aangezien de betrokkene vaak in een onderdanige positie zit,  is deze bepaling  in de wet 

van groots belang om misbruik te voorkomen. Ook in de gezondheidszorg  is dit gevaar voor dwang 

niet  irreëel.  Patiënten  in  het  bijzonder  bevinden  zich  –  ongewild  –  in  een  afhankelijkheidspositie 

tegenover de arts: de patiënt is ziek, de arts gezond; de patiënt is leek, de arts expert; de patiënt kan 

bij ziekte niet anders dan een arts op te zoeken.490 

383. Deze  strafbaarstelling  richt  zich  tot  elkeen  die  van  feitelijkheden,  geweld  of  bedreiging 

gebruik maakt. Er is geen specifieke hoedanigheid vereist om vervolgd en bestraft te kunnen worden. 

Niettemin  kan  men  hier  opmerken  dat  vooral  de  situatie  wordt  beoogd  waarin  een 

                                                             
489 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 368. 
490 S. CALLENS, Goed geregeld? Het gebruik van medische gegevens voor onderzoek., Antwerpen, Maklu, 1995, 
455‐456. 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verantwoordelijke  tot  dit  gedrag  overgaat,  om  aldus  een  verwerking  te  kunnen  rechtvaardigen  of 

wettigen.491  

4.2.   Verwerking  van  persoonsgegevens  in  overtreding  van  artikel  7 
(gezondheidgegevens) 

384. Artikel  39  3° WVP  is  een bepaling  die  de  verwerking  van  persoonsgegevens  in  overtreding 

met artikel 7 strafbaar stelt.  

385. Er is sprake van een strafbare gedraging indien er een verwerking gebeurde naast de gevallen 

die  zijn  toegelaten  volgens  de  wet.  Op  te  merken  is  dat  deze  wetsartikelen  een  eigen 

geheimhoudingsplicht  in  het  leven  roepen.  Dit  houdt  in  dat  ook  de  schending  van  die 

geheimhoudingsplicht en hierbij een schending van het beroepsgeheim uit artikel 458 Sw., de regels 

van de samenloop van toepassing zullen zijn waardoor alleen de zwaarste straf zal worden opgelegd.  

386. Zowel  de  tekst  van  de  wetsbepalingen  die  strafrechtelijk  wordt  gesanctioneerd,  als  de 

strafbaarstelling  zelf  lijkt niet  te vereisen dat het misdrijf met opzet moet worden gepleegd,  zodat 

men geredelijk mag aannemen dat onachtzaamheid voldoende is als vereist moreel element.492 

4.3.   Besluit  

387. Er  staan  nog  talloze  strafbepalingen  in  de wet  zoals  onder  andere met  betrekking  tot  het 

recht op mededeling, met betrekking tot de aangifteplicht, het hinderen van de Commissie voor de 

Bescherming  van  de  Persoonlijke  Levenssfeer  enz…  Het  behandelen  van  deze  bepalingen  zou  het 

geheel  van  de masterproef  te  ver  leiden  en  daarom  verwijs  ik  graag  naar  de  wet  zelf  voor meer 

informatie.  

388. Er kan gezegd worden dat  in de meeste gevallen de verantwoordelijke voor de verwerking, 

zijn vertegenwoordiger in België, zijn aangestelde of gemachtigde strafbaar gesteld kan worden, wat 

er  toe  leidt  in  de  praktijk  dat  bijna  iedereen  die  bij  de  concrete  uitvoering  van  de  verwerking  is 

betrokken,  strafbaar  kan  worden  gesteld.  DE  BOT493  is  echter  van  mening  dat  enkel  de 

verantwoordelijke zelf, zijn vertegenwoordiger en (enkel) die gemachtigden of aangestelden die mee 

de beslissingen nemen (en dus belast zijn met de concrete verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen 

dat de bepalingen door anderen worden uitgevoerd) kunnen worden geviseerd.  

                                                             
491 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 369. 
492 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 371. 
493 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 379. 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§5. Straffen 

5.1.   Hoofdstraffen 

389. Artikel 39 WVP bepaalt dat bij overtreding van de bepalingen, de geldboete kan variëren van 

100  euro  tot  100  000  euro.  Het  is  bijgevolg  een  correctionele  straf.  Indien  er  een  staat  is  van 

wettelijke herhaling met betrekking tot overtreding van de in artikel 39 voorziene misdrijven, wordt 

een gevangenisstraf opgelegd van drie maanden tot twee jaar en een geldboete van 100 euro tot 100 

000 euro of met een van die straffen alleen.494 

5.2.   Bijkomende straffen 

5.2.1.   Publicatie van het vonnis 

390. Bij  veroordeling  wegens  een  misdrijf  omschreven  in  de  artikelen  38  en  39  WVP,  kan  de 

rechtbank bevelen dat het  vonnis  in  zijn  geheel of bij  uittreksel wordt opgenomen  in één of meer 

dagbladen op de wijze die zij bepaalt, een en ander op kosten van de veroordeelde.495 

5.2.2.   Verbeurdverklaring van de dragers van persoonsgegevens 

391. Bij  de  veroordeling  wegens  een misdrijf  omschreven  in  artikel  39 WVP  kan  de  rechter  de 

verbeurdverklaring uitspreken van de dragers van persoonsgegevens waarop het misdrijf betrekking 

heeft,  zoals  manuele  bestanden,  magneetschijven  of  magneetbanden,  met  uitzondering  van  de 

computers of  enige  andere  apparatuur. De  verbeurdverklaring  kan worden gelast  ook wanneer de 

dragers  van  persoonsgegevens  niet  aan  de  veroordeelde  toebehoren.  De  verbeurdverklaarde 

voorwerpen moeten worden vernietigd wanneer de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.496 

392. Artikel 41 WVP zou het ten onrechte laten uitschijnen dat de verbeurdverklaring alleen kan 

worden uitgesproken bij artikel 39 WVP. Toch werd eerder al gezegd dat alle bepalingen van Boek I 

van het Strafwetboek van toepassing zijn zodat de verbeurdverklaring ook kan worden uitgesproken 

voor  de  andere  strafbepalingen  uit    de  wet  en  haar  uitvoeringsbesluiten.  Bijgevolg  geldt  voor  de 

andere misdrijven de regeling zoals omschreven in artikel 43 Sw.497 Er kan dus gesteld worden dat de 

verbeurdverklaring voor alle strafbepalingen uit de Wet Verwerking Persoonsgegevens kan worden 

uitgesproken. 

                                                             
494 Artikel 41 §3 Wet Verwerking Persoonsgegevens 
495 Artikel 40 Wet Verwerking Persoonsgegevens 
496 Artikel 41 §1 Wet Verwerking Persoonsgegevens 
497 D. DE BOT, Verwerking van persoonsgegevens, Antwerpen, Kluwer, 2001, 382. 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5.2.3.   Uitwissing van de gegevens 

393. Artikel 41 §1 WVP laat naast de verbeurdverklaring ook nog de uitwissing van gegevens toe. 

Er  werd  vastgesteld  dat  verbeurdverklaring  alleen  niet  voldoende  is  in  bepaalde  omstandigheden 

bijvoorbeeld wanneer de gegevens op andere dragers werden gekopieerd. Belangrijk te vermelden is 

wel dat de uitwissing alleen mogelijk is voor misdrijven zoals bepaald in artikel 39 WVP. 

5.2.4.   Verbod om het beheer te hebben over een verwerking van persoonsgegevens 

394. Onverminderd de ontzeggingen van een bevoegdheid gesteld  in bijzondere bepalingen, kan 

de rechtbank, bij veroordeling wegens een misdrijf genoemd in artikel 39, het verbod uitspreken om 

gedurende  ten  hoogste  twee  jaar  rechtstreeks  of  door  een  tussenpersoon,  het  beheer  te  hebben 

over enige verwerking van persoonsgegevens.  498 Op overtreding van deze bepaling staat een straf 

die gelijk is aan de strafmaat voor wettelijke herhaling van artikel 39 WVP. 

395. DE  BOT  merkt  op  dat  de  bedoeling  van  de  wetgever  wellicht  was  dat  er  geen 

persoonsgegevens  meer  zouden  mogen  worden  verwerkt.  Anderzijds  lijkt  de  tekst  van  de  wet 

volgens hem een beperktere draagwijdte te hebben: nl. een verbod om het beheer te hebben over 

enige verwerking van persoonsgegevens. Beheer wijst erop dat men iets onder zich houdt, maar laat 

de mogelijkheid om gegevens zelf te verwerken onverlet.  

Afdeling 3: Verhaal bij de schending van het beroepsgeheim 

§1. Strafrechtelijke vervolging 

396. Artikel 458 Sw. laat er geen twijfel over bestaan. Wie zich schuldig maakt aan een inbreuk op 

het artikel kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van acht dage tot zes maanden en met 

een  geldboete  van honderd  euro  tot  vijfhonderd  euro. Deze  sanctie  zal worden opgelegd door  de 

correctionele rechtbank. 

§2. Tuchtrechtelijke vervolging 

397. Wanneer  er  sancties  dienen  getroffen  te  worden  die  personen  kunnen  schaden  in  hun 

rechten, dienen bepaalde regels te worden getroffen zodat rechtsgeldig tot een bepaalde beslissing 

kan worden gekomen. Dit is essentieel tegen willekeur van de sanctionerende ‘overheid’. Het EVRM 

heeft voor procedures artikel 6  ingevoerd, nl. het recht op een eerlijk proces. Geruime tijd werd er 

                                                             
498 Artikel 41 §2 Wet Verwerking Persoonsgegevens 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gedebatteerd of  artikel  6  EVRM ook  van  toepassing was op  tuchtprocedures  en of  de waarborgen 

van artikel 6 dus ook dienden te worden gegarandeerd.  

398. Het staat nu vast dat de arts die tuchtrechtelijk vervolgd wordt en die daardoor kan worden 

geschorst en zelfs kan worden geschrapt van de lijst van de Orde, een beroep zal kunnen doen op de 

waarborgen die verleend worden door artikel 6 lid 1 EVRM.499 Hij heeft dus recht op een eerlijke en 

openbare  behandeling  van  de  zaak,  binnen  een  redelijke  termijn,  door  een  onafhankelijke  en 

onpartijdige  instantie welke hij  is  ingesteld. Het  lijkt mij  aangewezen om  in dit  kader de algemene 

rechtsbeginselen  die  in  ons  recht  al  jaren  ingeburgerd  zijn  te  bespreken  in  het  kader  van  het 

tuchtrecht.  

399. In  deze  bijdrage  wordt  gemakshalve  alleen  de  Orde  der  Geneesheren  als  sanctionerende 

tuchtoverheid besproken. Er zijn drie organen die tuchtsancties kunnen uitspreken: (1) de Nationale 

Raad, (2) de Proviniale Raad en (3) het Hof van Cassatie500. 

2.1.   Artikel 6 lid 1 EVRM in medische tuchtzaken 

2.1.1.   Ingesteld bij wet 

400. Het Hof van Cassatie werd opgericht door de grondwet. De orde van Geneesheren en haar 

organen werden opgericht door de wet van 25  juli 1938.501 Het werd aangevuld en hervormd door 

het  Koninklijk  Besluit  nr.  79  van  10  november  1967502.  De  wettelijke  basis  van  de  Orde  en  haar 

organen is dus gegarandeerd. 

2.2.2.   Onafhankelijkheid van de rechter 

401. Het Europees Hof onderzocht in het arrest Le Compte I503 alleen het Hof van Cassatie en de 

raden  van  beroep  omdat  de  garanties  van  het  Verdrag  niet  op  elk  niveau  moeten  worden 

gewaarborgd.  Volgens  het  Hof  staat  de  onafhankelijkheid  van  het  Hof  van  Cassatie  buiten  twijfel. 

Hetzelfde  geldt  voor  de  raden  van  beroep.  Ze  zijn  immers  paritair  samengesteld  uit  artsen‐

magistraten. De voorzitter, die een doorslaggevende stem heeft in geval van staking van stemmen, is 

zoals de andere magistraten door de Koning benoemd. De duur van het zesjarig mandaat is volgens 

                                                             
499 E. DE GROOT, De Orde van Geneesheren: een voorstel tot hervorming., Brussel, VUBpress, 1998, 81.    
500 Het Hof van Cassatie zal echter de feiten niet ten gronde onderzoeken. 
501 Artikel 1 KB nr. 79. 
502 Koninklijk Besluit   nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, B.S. 14 november 
1967.  
503 E.H.R.M. 23 juni 1981, nr. 57. 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het Hof een bijkomende garantie voor onafhankelijkheid.504   

2.1.3.   Onpartijdigheid van de rechter  

402. Onpartijdigheid van de rechter betekent niet hetzelfde als onpartijdigheid van het rechtelijk 

orgaan. De organen van de Orde zijn samengesteld uit verschillende leden. Indien een van deze leden 

niet onpartijdig blijkt  te zijn zal beroep moeten worden gedaan op de wraking.505 De regel van art. 

831 Ger. W. betreffende wraking geldt ook t.a.v. de leden van een tuchtrechtelijk college.506 

403. Het  Hof  heeft met  zijn  arrest  Le  Compte  I  beslist  dat    de  onpartijdigheid  van  het  Hof  van 

Cassatie niet ter discussie kan staan. Wat de raden van beroep betreft, is het Hof van oordeel dat zij 

als  rechterlijke  instantie  als  onpartijdig moet worden beschouwd.507  Zo  oordeelde  het Hof  dat  het 

beginsel  van  de  onpartijdigheid  van  de  tuchtrechter  niet  geschonden  is  wanneer  de  magistraat‐

assessor bij de provinciae raad van de Orde der Geneesheren zowel tijdens het onderzoek als tijdens 

de  behandeling  en  de  beraadslaging  aanwezig  is  geweest,  maar  niet  heeft  deelgenomen  aan  de 

stemming.508 Wanneer  een  beslissing  van  de  provinciale  raad  van  de  Orde  van  Geneesheren  als 

tuchtsanctie een schorsing in het recht de geneeskunde uit te oefenen heeft opgelegd, is het voor de 

naleving van de regel van art. 6.1 E.V.R.M., volgens welke de zaak door een onpartijdige rechterlijke 

instantie moet worden behandeld, voldoende dat die regel in acht wordt genomen door de raad van 

beroep,  die  immers  een  jurisdictioneel  lichaam  met  volle  rechtsmacht  is  en  bevoegd  om  de 

beslissingen van de provinciale raad in feite en in rechte te toetsen.509 

2.1.4.   Openbaarheid  

404. Wanneer krachtens art. 6.1 E.V.R.M. een tuchtrechterlijk vervolgde,  in beginsel, recht heeft 

op  een  openbare  behandeling  van  zijn  zaak  en  op  een  openbare  uitspraak  door  het 

tuchtrechtscollege van beroep, wordt die bepaling geschonden door dat  rechtscollege, als noch uit 

zijn beslissing, noch uit de processen‐verbaal van de terechtzitting blijkt dat de behandeling van de 

zaak en de uitspraak in het openbaar hebben plaatsgehad en uit zijn beslissing en uit die processen‐

verbaal niet blijkt dat de behandeling van de zaak met gesloten deuren verantwoord was door een 

                                                             
504 E. DE GROOT, De Orde van Geneesheren: een voorstel tot hervorming., Brussel, VUBpress, 1998, 82.     
505 De wraking wordt geregeld  in uitvoering van artikel 24 van het KB nr. 79 van 10 november 1967, door de 
artikelen 40 tot en met 43 van het KB van 6 februari 1970.  (Koninklijk Besluit van 6 februari 1970 tot regeling 
van de organisatie en de werking der raden van de Orde der Geneesheren, B.S. 14 februari 1970.) 
506 Cass. 4 maart 1991, Arr. Cass. 1990‐91, 706; , Bull. 1991, 628; , J.T. 1992 (verkort), 276. 
507 Hof Mensenrechten 23 juni 1981 (Le Compte, Van Leuven en De Meyer), J.T. 1981, 625, noot LAMBERT, P.; 
Publ. Eur. Court H.R. 1981, Serie A, nr. 43; Vl. T. Gez. 1981‐82, 24. 
508 Cass. 9 december 1994, Arr. Cass., 1994, 1096; Pas., 1994, I, 1085. 
509 Cass. 22 maart 1990, Arr. Cass. 1989‐90, 946; , Bull. 1990, 848; , Pas. 1990, I, 848; , R.W. 1990‐91 (verkort), 
28. 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van de redenen van art. 1, tweede volzin, E.V.R.M., of dat de vervolgde vrijwillig en ondubbelzinnig 

heeft afgezien van de bij dat artikel voorgeschreven openbaarheid.510  

405. De  beslissing  waarbij  aan  een  geneesheer  door  de  raad  van  beroep  van  de  Orde  der 

geneesheren een tuchtsanctie wordt opgelegd moet in het openbaar worden uitgesproken, tenzij de 

geneesheer,  in  zijn belang,  vrijwillig en ondubbelzinnig  van de openbaarheid afstand doet  (art.  6.1 

E.V.R.M.).511 

2.1.5.  Redelijke termijn 

406. Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel 'inzake de redelijke termijn in tuchtzaken'. Art. 6.1 

E.V.R.M. bepaalt niet dat in tuchtzaken de sanctie wegens overschrijding van de redelijke termijn het 

verval van de tuchtvordering is.512 

2.1.6.   Recht van verdediging 

407. De verdachte geneesheer mag zich laten bijstaan door een of meerdere raadslieden.513 Deze 

kan  hem  bijstaan  in  de  bewijsvoering  of  uitleg  verschaffen  omtrent  de  procedure.  Bij  medische 

aangelegenheden zou de arts ook de keuze moeten hebben zich te  laten bijstaan door een andere 

arts aangezien in het dossier vaak medische terminologie en deontologie wordt gebruikt.514  

2.2.   Tuchtprocedure 

408. Hoofdstuk VI van het Koninklijk Besluit nr. 79 (artikelen 20 tot en met 27) en het Koninklijk 

Besluit  van  6  februari  1970  zijn  de  vindplaatsen  voor  de  procedurevoorschriften  van  het medisch 

tuchtrecht.  Indien  er  niets  vermeld  wordt  omtrent  de materie  in  deze  KB’s  of  door  de  algemene 

rechtsbeginselen,  dienen  de  regels  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  te  worden  toegepast.515  Deze 

worden niet nader besproken. 

2.3.   Aard van de tuchtvordering 

409. De tuchtvordering staat  los van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering. Dit 

                                                             
510 Cass. 3 november 1983, Arr. Cass. 1983‐84, 257; Bull. 1984, 236; , Pas. 1984, I, 236; , R.W. 1983‐84, 1978. 
511 Cass. 3 september 1998, Arr. Cass. 1998, 847; Bull. 1998, 910. Dit wordt ook wettelijk bepaald in artikel 24 
KB nr. 79 
512 Cass. 21 juni 2001, Arr. Cass. 2001, afl. 7, 1265; , Pas. 2001, afl. 7‐8, 1218; , R.W. 2001‐02, 814. 
513 Artikel 24§1 KB nr. 79. 
514 E. DE GROOT, De Orde van Geneesheren: een voorstel tot hervorming., Brussel, VUBpress, 1998, 92. 
515 Artikel 2 GerW: “De  in dit wetboek gestelde regels zijn van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens 
deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de 
toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek.” 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heeft  tot  gevolg dat wanneer  een arts  voor dezelfde  feiten  zowel  strafrechtelijk  als  tuchtrechtelijk 

wordt vervolgd, de tuchtrechter de uitspraak van de strafrechter niet dient af te wachten. Volgens de 

regel  ‘le  criminel  tient  le  civil  en  état’  is  de  burgerlijke  rechter  die  gevat  wordt  door  een  eis  tot 

schadevergoeding, die voortvloeit uit een misdrijf, wel verplicht om de uitspraak van de strafrechter 

af te wachten.516  

410. Indien de strafrechter de feiten als bewezen beschouwt en de tuchtoverheid van mening  is 

dat  de  feiten  ook  als  tuchtvergrijp  gekwalificeerd  kan  worden,  dan  dienen  de  feiten  niet  meer 

opnieuw  te  worden  aangetoond.517  De  tuchtoverheid  kan  zich  baseren  op  de  uitspraak  van  de 

strafrechter. 

2.4.   Het beroepsgeheim in tuchtzaken 

411. De arts die voor zijn gelijken verschijnt, kan het beroepsgeheim niet inroepen tenzij voor wat 

de vertrouwelijke mededelingen van de patiënt betreft. Hij kan het daarentegen wel  inroepen voor 

de strafrechter of burgerlijke rechter. 

412. Deze  regel,  zoals  alle  regels  die  onder  de  bewijsvoering  werden  aangehaald,  is  een 

bijkomende en beslissende reden waarom noch het dossier, noch de beslissing, aan de strafrechter, 

de burgerlijke rechter of de aanklager mogen worden medegedeeld. 

413. Indien dit wel het geval zou zijn, zou dit in bepaalde gevallen ongetwijfeld een schending van 

het  beroepsgeheim  betekenen  en  aanleiding  geven  tot  de  nietigheid  van  de  strafrechtelijke 

vervolgingen en van het burgerlijk vonnis.518 Hiervoor moet de bewijsverkrijging aan de voorwaarden 

van de Antigoon‐rechtspraak voldoen.519 

2.5.   Tuchtsancties 

414. De verschillende tuchtsancties die door de nationale raad kunnen worden uitgesproken zijn 

de waarschuwing, de censuur, de berisping en de schorsing  in het recht om de geneeskunde uit  te 

oefenen  gedurende  een  termijn  die  niet  langer  mag  zijn  dan  twee  jaar.520  Indien  het  om  een 

geneesheer gaat  die onderdaan is van een Lidstaat van de Europese Economische Gemeenschap en 

gevestigd  is  in  een  andere  Lidstaat  dan  België, wordt  de  schorsing  vervangen  door  het  definitieve 

                                                             
516 E. DE GROOT, De Orde van Geneesheren: een voorstel tot hervorming., Brussel, VUBpress, 1998, 87. 
517 E. DE GROOT, De Orde van Geneesheren: een voorstel tot hervorming., Brussel, VUBpress, 1998, 87‐88. 
518 http://www.ordomedic.be/nl/orde/disciplinaire‐bevoegdheid/, [16 april 2009]. 
519 Infra nr. 443 e.v. blz 144. 
520 Artikel 16 KB nr. 79. 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verbod van in België nog de geneeskunde uit te oefenen. 

415. Indien  een  geneesheer  de  tuchtsanctie  van  het  verbod wordt  opgelegd,  en  deze  sanctie  is 

niet meer voor beroep vatbaar, dan verliest hij voorgoed het recht van verkiesbaarheid en voor de 

duur  van  de  schorsing  (maximum  2  jaar)  het  recht  deel  te  nemen  aan  de  verkiezingen  van  de 

provinciale raad. 

416. Een  verkozen  lid  die  een  mandaat  heeft  in  de  provinciale  of  nationale  raad  kan,  na  het 

opleggen  van  een niet  voor  beroep  vatbare  sanctie,  van  zijn mandaat  vervallen  verklaard worden. 

Het  verval  van  het mandaat  kan  ook worden  uitgesproken  indien  een  strafsanctie werd  opgelegd 

waaruit de morele of de beroepsonwaardigheid om zijn mandaat uit te oefenen blijkt.521 

417. Belangrijk  is  dat  de  provinciale  raad  geen  enkele  beslissing  omtrent  de  inschrijving  op  of 

weglating  van de lijst en toezicht op de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en 

de waardigheid van de ingeschreven geneesheren mag stoelen op redenen in verband met ras of op 

motieven van godsdienstige, wijsgerige, politiek, taalkundige of syndicale aard, noch op het feit dat 

de geneesheer verbonden is aan een instelling die geneeskundige verzorging verstrekt aan leden van 

een groepering of aan een categorie van personen. 522 

418. De provinciale  raden en de  raden van beroep van de Orde der Geneesheren hebben naast 

hun algemene bevoegdheid om tuchtmaatregelen te treffen wegens fouten die door  leden werden 

begaan,  ook  bepaalde  individuele  maatregelen  mogen  bevelen  teneinde  een  overtreding  van  de 

regels van de medische plichtenleer te voorkomen. 523 

§3. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

419. Indien een patiënt een arts burgerlijk aansprakelijk wil  stellen  is er uiteraard nood aan een 

bepaalde  verhouding  tussen  hen  beiden.  De  cruciale  vraag  is  dan  ook  hoe  men  de  relatie  arts  ‐ 

patiënt kan typeren.  

3.1.   Contractuele aansprakelijkheid 

420. De overgrote meerderheid  in  de  rechtspraak  en de  rechtsleer  kwalificeert  het  gros  van de 

                                                             
521 Artikel 17 KB nr. 79. 
522 Artikel 19 KB nr. 79. 
523 Cass. 9 mei 2003, T. Gez. 2003‐04, afl. 3, 194. 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verbintenissen  uit  het medisch  contract  als  inspanningsverbintenissen524.  Een  arts  belooft  niet  het 

dat het resultaat van de behandeling de genezing van de patiënt zal zijn; hij verbindt zich er slechts 

toe om op een nauwgezette en gewetensvolle wijze de gepaste middelen te zullen aanwenden om 

de genezing of  verbetering  van de gezondheidstoestand  te  verwezenlijken.   Niettemin aanvaarden 

rechtsleer  en  rechtspraak  dat  bepaalde  verbintenissen  uitzonderlijk  wel  het  karakter  van  een 

resultaatsverbintenis  krijgen. Dit  zal  het  geval  zijn  bij  de  schending  van  een welbepaald  verbod  of 

gebod. Bij dergelijke welbepaalde gedragsregel heeft de persoon geen beoordelingsvrijheid, maar is 

gehouden tot een zeker resultaat. Miskend deze persoon dit gebod of verbod, dan schendt hij een 

resultaatsverbintenis.  De  loutere  vaststelling  van  deze  schending  volstaat  als  foutbewijs525.  Een 

miskenning zal dus aanleiding geven tot contractuele aansprakelijkheid.526 

421. Met betrekking  tot het beroepsgeheim  is  een overtreding  van artikel  458 Sw. dus ook een 

fout  die  zal  leiden  tot  contractuele  aansprakelijkheid.  Dit  welomschreven  gebod    houdt  een 

resultaatsverbintenis  in.  De  schending  van  het  medisch  beroepsgeheim  betekent,  in  voorkomend 

geval, meteen een contractuele fout van de arts t.o.v. de patiënt. Slechts in de bij de wet bepaalde 

uitzonderingen of in geval van noodtoestand kan een inbreuk op het beroepsgeheim gerechtvaardigd 

zijn.  de  arts  miskent  eveneens  een  resultaatsverbintenis  wanneer  hij  de  strafrechtelijke 

hulpverleningsplicht  niet  naleeft.  Immers,  de  arts  is  zoals  elke  burger  wettelijk  verplicht  hulp  te 

verlenen  aan  iemand  die  in  ‘groot  gevaar’  verkeert  (artikel  422bis  Sw.).  Door  een  in  groot  gevaar 

verkerende  patiënt‐medecontractant  niet  te  verzorgen,  brengt  de  arts  zijn  contractuele 

aansprakelijkheid in het gedrang.527 Dit principe is eveneens toepasbaar voor hulpverleners. 

3.2.   Buitencontractuele aansprakelijkheid 

422. De persoonlijke aansprakelijkheid wordt beheerst door de artikelen 1382 (“Elke daad van de 

mens, waardoor aan een anders schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de 

                                                             
524  Zo  oordeelt  ook:  Antwerpen  (1e  K.)  7  mei  2007,  T.  Verz.  2008,  afl.  2.  193.:  “Een  arts  neemt  geen 
resultaatsverbintenis  op  zich,  doch  enkel  een  middelenverbintenis.  Hij  belooft  niet  dat  het  resultaat  van  de 
behandeling de genezing van de patiënt zal zijn. Hij verbindt er zich enkel toe als nauwgezette en gewetensvolle 
arts de middelen die de huidige medische wetenschap hem ter beschikking stelt, te zullen aanwenden om het 
verhoopte of gewenste resultaat te realiseren.” 
525 Cassatie (Cass. 13 mei 1982, Arr. Cass., 1981‐82,1134, Pas., 1982,  I, 1056. ) oordeelde als volgt  in verband 
met  overheidsaansprakelijkheid:  ”dat,  behoudens  onoverkomelijke  dwaling  of  enig  andere  oorzaak  van 
vrijstelling van aansprakelijkheid, de bestuursoverheid een fout begaat wanneer zij een verordening vaststelt of 
goedkeurt waarin zij grondwettelijke of wettelijke regels schendt, die haar voorschrijven op een bepaalde wijze 
niets of wel iets te doen, zodat zij burgerrechtelijk aansprakelijk is als die fout schade veroorzaakt.” 
526 J. TER HEERDT, Het experiment beproefd: een juridische analyse van medische experimenten met mensen., 
Antwerpen, Maklu, 2000, 354‐355.       
527 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het  ziekenhuis., Antwerpen, 
Maklu, 1997, 118. 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schade  is  ontstaan,  deze  te  vergoeden.”)  en 1383 B.W.  (“Ieder  is  aansprakelijk  niet  alleen  voor de 

schade  welke  hij  door  zijn  daad,  maar  ook  voor  die  welke  hij  door  zijn  nalatigheid  of  door  zijn 

onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.”). Er kunnen dus drie voorwaarden worden onderscheiden om 

persoonlijk aansprakelijk te kunnen zijn, namelijk fout, schade en causaal verband. 

3.2.1.  Voorwaarden    

3.2.1.1.  Fout 

423. Om van een fout te kunnen spreken, moet een toerekenbare persoon een onrechtmatigheid 

of onzorgvuldigheid hebben gepleegd. Een onrechtmatigheid kan bestaan uit de overtreding van een 

wettelijke norm (wet, decreet, provinciale of gemeenrechtelijke verordening) of uit een overtreding 

van de zorgvuldigheidsnorm.528 Wat betreft de zorgvuldigheidsnorm die dient te worden gemaakt is 

in  de  rechtsleer  al  vaak  gedebatteerd  geweest.  VANSWEEVELT529  vat  de  ganse  discussie  als  volgt 

samen:  “In  feite  wordt  uitsluitend  rekening  gehouden  met  één  allesomvattend  en  algemeen 

criterium: heeft de aangesprokene zich gedragen als een normaal, zorgvuldig type‐arts. Of het nu een 

lichte of lichtste fout betreft heeft in dit raam weinig belang. De rechtspraak sanctioneert elke fout of 

tekortkoming die een zorgvuldig arts geplaatst in dezelfde externe omstandigheden niet zou hebben 

begaan.” 

3.2.1.2.   Schade  

424. Het begrip schade wordt algemeen omschreven als het resultaat van de vergelijking tussen 

twee toestanden: de huidige toestand na de onrechtmatige daad en de hypothetische toestand die 

er geweest zou zijn  indien het schadeverwekkende feit niet had plaatsgehad. Schade kan naar haar 

soort onderverdeeld worden in materiële schade, d.i. elk vermogensverlies en de gederfde winst, en 

in morele schade, d.i de aantasting van extrapatrimoniale waarden van een persoon. Verder kan een 

onderscheid  worden  gemaakt  tussen  de  schade  ten  gevolge  van  een  onrechtmatige  daad  of 

veroorzaakt door een wanprestatie. Buitencontractuele schade moet integraal worden vergoed, ook 

al was  haar  omvang  niet  redelijk  voorzienbaar530.  Dit  onderscheid  heeft  echter  een  zeer  beperkte 

draagwijdte, aangezien alleen de oorzaak van de schade en niet haar omvang voorzienbaar moet zijn. 

Om welke  soort  schade het ook gaat,  in principe moet  zij  aan drie  voorwaarden voldoen om voor 

                                                             
528 A. SCHELPE, Beroepsgeheim en aansprakelijkheid in Vroeginterventie. Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg 
en Vroeginterventie, augustus 2008, 8‐9.                     
529 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het  ziekenhuis., Antwerpen, 
Maklu, 1997, 164. 
530 Dit is wel het geval voor contractuele schade, behalve bij opzet, waarbij de schuldenaar slechts gehouden is 
tot vergoeding van de schade die was te voorzien of die men had kunnen voorzien ten tijde van het aangaan 
van het contract. (artikel 1150 B.W.) 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vergoeding in aanmerking te komen: de schade moet (3) persoonlijk zijn, (2) voldoende zeker, en (3) 

ze moet voortvloeien uit de krenking van een rechtmatig belang.531 

425. Bij  schadegevallen  in de psycho‐sociale hulpverlening  is het erg aannemelijk dat de  rechter 

vaak een beroep zal doen op een begroting naar billijkheid. Het ramen van de exacte schade zal  in 

deze context immers vaak erg moeilijk zijn.532 

3.2.1.3.   Causaal verband 

426. Om  aansprakelijk  te  kunnen  worden  gesteld  op  buitencontractuele  basis  dient  er  een 

oorzakelijk verband te zijn tussen de fout en de opgelopen schade. In België staat de hantering van 

de  conditio  sine  qua  non  vereiste  als  maatstaf  voor  het  oorzakelijk  verband  bekend  als  de 

equivalentieleer.  Volgens deze  leer  zijn  alle  voor de  schade noodzakelijke  voorwaarden  aan elkaar 

gelijk; elke gebeurtenis zonder dewelke de schade, zoals die zich in concreto heeft voorgedaan, niet 

zou hebben plaatsgevonden, wordt als mogelijke oorzaak weerhouden, ongeacht de zwaarte ervan 

of het relatieve belang in het tot stand komen van de schade.533 

3.2.2.   Beperking aansprakelijkheid m.b.t. de fout 

427. Artikel  18  W.A.O.  heeft  echter  een  belangrijke  aansprakelijkheidsbeperking  in  het  leven 

geroepen voor personen die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. “Ingeval de werknemer 

bij  de  uitvoering  van  zijn  overeenkomst  de  werkgever  of  derden  schade  berokkent,  is  hij  enkel 

aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die 

bij  hem  eerder  gewoonlijk  dan  toevallig  voorkomt.”  Deze  aansprakelijkheidsbeperking  kan  niet 

worden  weggeëxonereerd.  Deze  beperking  zal  voornamelijk  spelen  binnen  de  hulpverlening  waar 

meestal  gewerkt wordt onder een arbeidsovereenkomst. Artsen werken vaak op  zelfstandige basis 

waarbij  deze  uitzondering  in  dit  geval  geen  effect  zal  genereren.  Een  hulpverlener  of  arts  die wel 

verbonden is door een arbeidsovereenkomst, is dus enkel persoonlijk aansprakelijk voor zijn bedrog 

(zijnde  een  opzettelijke  fout),  zijn  zware  fout  (een  onopzettelijke  maar  grove  fout  die  niet 

verontschuldigd kan worden) en voor lichte fout, die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.534 

428. De vraag stelt zich wat er gebeurt indien een soortgelijke situatie zich voordoet bij statutaire 

personeelsleden waarbij artikel 18 W.A.O. niet van toepassing is. Het is immers niet ondenkbaar dat 
                                                             
531 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het  ziekenhuis., Antwerpen, 
Maklu, 1997, 370. 
532 A. SCHELPE, Beroepsgeheim en aansprakelijkheid in Vroeginterventie. Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg 
en Vroeginterventie, augustus 2008, 10. 
533  J.H.  NIEUWENHUIS,  Onrechtmatige  daden:  buitencontractueel  aansprakelijkheidsrecht  in  Europees 
perspectief., Deventer, Kluwer, 2003, 47.                     
534 A. SCHELPE, Beroepsgeheim en aansprakelijkheid in Vroeginterventie. Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg 
en Vroeginterventie, augustus 2008, 8‐9. 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bijvoorbeeld O.C.M.W.‐personeelsleden  (psychologen, maatschappelijk werkers,  controlearts, …) of 

bijvoorbeeld justitieassistenten een inbreuk maken op het beroepsgeheim van hun cliënten. 

429. De wetgever heeft met behulp van de wet van 10  februari 2003535 een zelfde bescherming 

willen  invoeren voor statutair personeel als deze van artikel 18 W.A.O.    Ingeval personeelsleden  in 

dienst van openbare rechtspersonen, wier toestand statutair geregeld is, bij de uitoefening van hun 

dienst schade berokkenen aan de openbare rechtspersoon of aan derden, zijn zij enkel aansprakelijk 

voor hun bedrog en hun zware schuld. Voor  lichte schuld zijn zij enkel aansprakelijk als die bij hen 

eerder  gewoonlijk  dan  toevallig  voorkomt.536  Openbare  rechtspersonen  zijn  aansprakelijk  voor  de 

schade  die  hun  personeelsleden  aan  derden  berokkenen  bij  de  uitoefening  van  hun  dienst,  op  de 

wijze waarop aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door hun aangestelden, en dit 

ook wanneer de toestand van deze personeelsleden statutair is geregeld of zij gehandeld hebben in 

de uitoefening van hun openbare macht.537  

430. Belangrijk  is  dat  strafrechtelijk  beteugelde  tekortkomingen  van  de  werknemer  aan  zijn 

contractuele  of  buitencontractuele  verplichtingen  (in  casu  artikel  458  en  458bis  Sw.)  niet 

noodzakelijk een zware fout in de zin van artikel 18 W.A.O. vormen.538 

3.2.3.   Bijzondere aansprakelijkheid voor bijzonder jeugdzorg? 

431. Afhankelijk  van  de  taak  van  de  begeleider,  kan  hij  worden  beschouwd  als  ‘onderwijzer’, 

waardoor hij persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de fout van de minderjarige op grond 

van  artikel  1384,  lid  1  en  4  B.W.539  Het  Hof  van  Cassatie  heeft  namelijk  gekozen  voor  een  ruime 

interpretatie  van  het  begrip  ‘onderwijs’.  In  een  arrest  van  3  december  1986  oordeelde  het  dat 

onderwijs niet enkel de overdracht van technische of intellectuele kennis in lesverband omvat, maar 

ook iedere andere vorm van onderricht van wetenschappelijke, artistieke of professionele aard.540 

432. Indien de begeleider  in een voorziening  is belast met een educatief project kan hij worden 

                                                             
535  Wet  van  10  februari  2003  betreffende  de  aansprakelijkheid  van  en  voor  personeelsleden  in  dienst  van 
openbare rechtspersonen, B.S. 27 februari 2003. 
536 Artikel 2 wet 10 februari 2003 
537 Artikel 3 wet 20 februari 2003 
538 H. BOCKEN (ed.), De nieuwe wet op de aansprakelijkheid van en voor ambtenaren: de wet van 10 februari 
2003., Mechelen, Kluwer, 2004, 73.               
539 “Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door de daad van personen voor wie 
men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft. (…) De onderwijzers en de ambachtslieden 
voor de schade door hun leerlingen en leerjongens veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht 
staan.” 
540  WERKGROEP  BEROEPSGEHEIM  BIJZONDER  JEUGDBIJSTAND  ARRONDISSEMENT  ANTWERPEN,  MECHELEN, 
TURNHOUT, Beroepsgeheim en schuldig verzuim: enkel juridische en praktische kapstokken., 22 te raadplegen 
via  http://www.provant.be/binaries/tekst%20beroepsgeheim_tcm7‐73551.pdf, [27 april 2009].     (29) 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beschouwd  als  een  ‘onderwijzer’.  Onder  educatief  project  kan  onder  meer  verstaan  worden  als 

opdracht  hebben  de  jongeren  te  stimuleren  tot  een  grotere  zelfredzaamheid,  tot  het  nemen  van 

meer sociale verantwoordelijkheid. Personeel dat enkel instaat voor de opvang en de bewaking van 

jongeren  en  crisisopvangcentra  vallen  niet  onder  die  definitie  en  worden  dus  niet  beschouwd  als 

onderwijzers.541 

433. Voor  consulenten  bijzonder  jeugdzorg  betekent  dit  dat  enkel  de  gezins‐  en 

pleegdienstbegeleiding  in  aanmerking  komt  voor deze  vorm van  aansprakelijkheid,  op  voorwaarde 

dan nog dat er een vorm van onderwijs  verstrekt wordt. Bovendien moet het schadeverwekkend feit 

gebeuren  wanneer  de  jongere  onder  toezicht  staat  van  de  consulent.  Verder  vallen  alleen  de 

schadegevallen ten aanzien van een derde onder de onderwijzersaansprakelijkheid. De schade die de 

jongere aan zichzelf of de consulent berokkent komt dus niet  in aanmerking. De aanwezigheid van 

derden  zal  relatief  beperkt  zijn  tijdens  een  dergelijke  begeleiding.  Tenslotte  ontsnappen  ook  de 

ouders niet  aan hun eigen aansprakelijkheid, waardoor een gedeeltelijke aansprakelijkheid  reëel  is 

en  geeft  de  regeling  inzake  de  beperking  van  aansprakelijkheid  bijkomende  bescherming  aan  de 

consulenten. SCHELPE meent mijn  inziens  terecht dat er kan worden afgeleid dat een veroordeling 

op  basis  van  onderwijzersaansprakelijkheid  in  de  praktijk  quasi  uitgesloten  is.  Daarinboven  zal 

volgens haar de overheid dan nog steeds kunnen worden aangesproken als ‘verantwoordelijke’.542 

3.2.4.   Samenloop 

434. Er is sprake van samenloop wanneer er sprake is van een schadeverwekkende gedraging die 

ook  een buitencontractuele  fout  uitmaakt.543  Een  contractspartij  kan wegens  een bij  de uitvoering 

van  de  overeenkomst  begane  fout  slechts  dan  buitencontractueel  aansprakelijk  worden  gesteld, 

indien  de  haar  ten  laste  gelegde  fout  een  tekortkoming  uitmaakt,  niet  aan  de  contractuele 

verbintenis,  doch  aan  de  algemene  zorgvuldigheidsplicht,  en  indien  de  fout  andere  dan  aan  de 

slechte  uitvoering  van  de  overeenkomst  te  wijten  schade  veroorzaakt.544  M.a.w.  is  het  niet 

voldoende om van een buitencontractuele fout te spreken indien de schade indirect voortvloeit uit 

                                                             
541  WERKGROEP  BEROEPSGEHEIM  BIJZONDER  JEUGDBIJSTAND  ARRONDISSEMENT  ANTWERPEN,  MECHELEN, 
TURNHOUT, Beroepsgeheim en schuldig verzuim: enkel juridische en praktische kapstokken., 22 te raadplegen 
via  http://www.provant.be/binaries/tekst%20beroepsgeheim_tcm7‐73551.pdf, [27 april 2009]. 
542 A. SCHELPE, Beroepsgeheim en aansprakelijkheid in Vroeginterventie. Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg 
en Vroeginterventie,  augustus 2008,  10‐11.  Zie ook de  tekst  van M. ROM, E. ANKAERT,  e.a., Over  risico’s  en 
beperkingen: Juridisch onderzoek naar de positie van de consulenten van de sociale diensten van de bijzondere 
jeugdbijstand met  focus op  ‘aansprakelijkheid’  en  ‘schuldig  verzuim’,  rapport  van een onderzoek  in opdracht 
van het Ministerie  van de Vlaamse Gemeenschap,  Leuven,  Instituut  voor  Sociaal  Recht –  K.U.  Leuven,  2006, 
124. 
543  H.  BOCKEN,  “Samenloop  contractuele  en  buitencontractuele  aansprakelijkheid:  verfijners,  verdwijners  en 
het arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006.”, N.J.W., 2007, 725.            
544 Cass. 14 oktober 1985, Arr. Cass. 1985‐86, 179; Bull. 1986, 155. 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een  wanprestatie.  BOCKEN545  (samen  met  het  Hof  van  Cassatie)  voegt  naast  de 

onzorgvuldigheidsplicht een  tweede uitzondering  toe op het  samenloopverbod. Buitencontractueel 

vorderen  tussen  contractspartijen  is  ook  mogelijk  wanneer  de  wanprestatie  ook  een  misdrijf 

uitmaakt.  Dit  zal  in  het  kader  van  deze masterproef  altijd  het  geval  zijn  aangezien  het  steeds  de 

schending van artikel 458 Sw. zal uitmaken. 

435. Voor de aansprakelijkheid bij een arts‐patiënt of hulpverlener‐cliënt relatie is de materie dus 

vrij  simpel. De benadeelde heeft  steeds de mogelijkheid om  contractueel  of  buitencontractueel  te 

gaan vorderen. De  relevantie  in dit onderscheid bevindt  zich op het niveau van de  schade: bij  een 

resultaatsverbintenis zal de benadeelde moeten bewijzen dat het contract niet werd nagekomen (en 

uiteraard  ook  het  bestaan  van  deze  verbintenis).  Bij  een  buitencontractuele  vordering  zal  hij  een 

schending van de zorgvuldigheidnorm moeten bewijzen wat op zich moeilijker is. Toch zal dit in deze 

context niet zo moeilijk zijn aangezien het een misdrijf is en zo automatisch een fout uitmaakt. Ook 

een objectieve aansprakelijkheid is mogelijk in dit geval. Wat betreft de schadevergoeding is er ook 

een  fundamenteel  verschil:  indien  met  buitencontractueel  vordert  zal  men  alle  schade  kunnen 

vorderen terwijl bij een contractuele vordering alleen de voorzienbare schade vorderbaar is (en dan 

dient  soms nog  rekening  te worden gehouden met exoneratiebedingen). Ook  liggen er  significante 

verschillen in de verjaring van beide vorderingen.  

436. Alsof dit niet genoeg is, wordt het nog ingewikkelder als er een derde (uitvoeringsagent546) bij 

betrokken is. Hier komt dan de leer van de quasi‐immuniteit van de uitvoeringsagent op de proppen 

die  voor  het  eerst  werd  toegepast  in  het  stuwadoorsarrest547.  Simpelweg  gesteld  kan  een 

uitvoeringsagent  van  de  contractspartij  slechts  buitencontractueel  aangesproken  worden  in  de 

gevallen waarin de opdrachtgever ook buitencontractueel kan worden aangesproken. Dit zal dus zijn 

indien  fout  en  schade  vreemd  zijn  aan  het  contract  en  ingeval  van  een misdrijf.  Zo  stelt  ook  TER 

HEERDT548:  “slechts  onder  beperkte  voorwaarden  kan  het  slachtoffer  de  hulppersoon  aanspreken, 

namelijk  wanneer  de  fout  van  de  hulppersoon  de  schending  uitmaakt,  niet  van  een  contractuele 

verbintenis maar van een eenieder opgelegde verbintenis en indien die fout een andere dan de louter 

uit  de  gebrekkige  uitvoering  van  de  overeenkomst  ontstane  schade  heeft  veroorzaakt.  De  enige 

uitzondering hierop  is  indien de onrechtmatige daad van de hulppersoon teven een misdrijf  is”.   De 

                                                             
545  H.  BOCKEN,  “Samenloop  contractuele  en  buitencontractuele  aansprakelijkheid:  verfijners,  verdwijners  en 
het arrest van het Hof van Cassatie van 29 september 2006.”, N.J.W., 2007, 725. 
546 Een uitvoeringsagent is iemand die het contract helpt uitvoeren. 
547 Cass.  7 december 1973, Arr. Cass.  1974, 395; R.W.  1973‐74, 1597, noot HERBOTS,  J.;  J.T.  1974, 443; Pas. 
1974, I, 376. 
548 J. TER HEERDT, Het experiment beproefd: een juridische analyse van medische experimenten met mensen., 
Antwerpen, Maklu, 2000, 327. 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hulppersoon  zal  dus  steeds  kunnen  worden  aangesproken  aangezien  de  schending  steeds  een 

misdrijf zal uitmaken. Dergelijke problematiek is van belang wanneer bijvoorbeeld een verpleegster 

die werkt in opdracht van een arts haar beroepsgeheim zal schenden. 

437. De  arts  kan  ook  een  tweevoudige  aansprakelijkheid  oplopen  door  zijn  beroepsgeheim  te 

schenden. Stel dat een patiënt  feiten aan zijn arts meedeelt die geheim zijn of die, uitdrukkelijk of 

stilzwijgend aan de geneesheer worden toevertrouwd. Deze feiten kunnen betrekking hebben  op de 

patiënt zelf en op derden (bijvoorbeeld een familielid van een patiënt). Deelt de arts deze gegevens 

mee  aan  derden,  dan  schendt  hij  zijn  beroepsgeheim  en  brengt  hij  zijn  aansprakelijkheid  in  het 

gedrang, zowel t.o.v. de patiënt als t.o.v. die derde. 549 

§4. Arbeidsrechtelijk 

438. Een hulpverlener die verbonden is door een arbeidsovereenkomst kan genieten zoals eerder 

gezegd van de bescherming die artikel 18 W.A.O. biedt maar kan ook gesanctioneerd worden door 

de wetgever.  Een  lichte  en  zelfs  toevallig  voorkomende  fout  is  al  voldoende om de werknemer  te 

ontslaan, mits de werkgever de voorgeschreven formaliteiten en opzeggingstermijnen respecteert. In 

tegenstelling  tot wat  geldt  voor de  strafrechtelijke  aansprakelijkheid,  is  het  voor het opleggen van 

arbeidsrechtelijke  sancties  helemaal  niet  vereist  dat  het  om  een  opzettelijke  schending  van  het 

beroepsgeheim gaat.550   

439. De werkgever kan zelfs oordelen dat het ontslag om dringende redenen gerechtvaardigd is. 

Hij kan dit doen als hij vindt dat de schending van het beroepsgeheim een ernstige tekortkoming is 

die  elke  professionele  samenwerking  tussen  de  werkgever  en  de  werknemer  onmiddellijk  en 

definitief  onmogelijk  maakt.551  De  feitenrechter  zal  hier  achteraf  over  moeten  oordelen.  Deze 

hypothese lijkt mogelijk aangezien de geheimhoudingsplicht mijns inziens toch fundamenteel is in de 

relatie tussen bijvoorbeeld een hulpverlener en een arts.  

§5. Schadevergoeding voor de strafrechter 

440. Artikel  3  VTSv.  bepaalt:  “De  rechtsvordering  tot  herstel  van  de  schade  door  een  misdrijf 

veroorzaakt, behoort aan hen die de schade hebben geleden”. Men spreekt ook van de burgerlijke 

partijstelling voor de strafrechter. 

                                                             
549 T. VANSWEEVELT, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het  ziekenhuis., Antwerpen, 
Maklu, 1997, 446. 
550 I. VAN DER STRAETE, Beroepsgeheim en hulpverlening., Brugge, Die Keure, 2005, 122. 
551 Artikel 35 lid 2 arbeidsovereenkomstenwet 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441. De  burgerlijk  vordering  is  de  vordering  tot  herstel  van  de  schade  die  uit  een  misdrijf  is 

voortgevloeid. Zij beoogt niet de bestraffing van de dader, maar enkel de vergoeding van de schade. 

In  tegenstelling  tot  de  strafvordering  is  de  burgerlijk  vordering  bijgevolg  geen  publiekrechtelijke, 

maar  een  privaatrechtelijke  vordering.552  Belangrijk  is  wel  dat  de  burgerlijke  rechter  gebonden  is 

door een uitspraak van de strafrechter. 

442. De  bestaansvoorwaarden  voor  de  strafprocedure  worden  beheerst  door  burgerlijke 

vordering door de regels van het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, en zijn  in het bijzonder dat het 

slachtoffer  (1) schade heeft geleden,  (b) door een fout van de dader  (nl. misdrijf) en (c) dat er een 

causaal verband tussen fout en schade kan worden aangetoond.553 

§6. Schrapping van de bewijsvoering 

443. De informatie die de chirurg aan de verbalisanten verstrekt – en daarmee het beroepsgeheim 

schendt – kan niet als bewijs worden gebruikt.554 Dit heeft grote gevolgen: een arts of hulpverlener 

die zijn beroepsgeheim schendt (wanneer dit niet is voor een parlementaire onderzoekscommissie of 

een rechter) zal niet alleen zelf strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden, maar deze 

informatie zal niet worden meegerekend  in de bewijslast  jegens een verdachte. Een schending van 

het beroepsgeheim zal dus leiden tot de onrechtmatigheid van het bewijs.555 TRAEST556 gaat nog een 

stap verder: hij zegt dat het duidelijk is dat een vervolging niet kan gesteund worden op de aangifte 

die het beroepsgeheim schond en dat hier  in elk geval niet de regel kan toegepast worden dat een 

bekendmaking niet voor onbestaande kan worden gehouden. Een toepassing van deze regel zou de 

waarde van het beroepsgeheim volkomen uithollen.  

444. Deze  regels  hebben  lange  tijd  stand  gehouden  maar  de  grote  ommekeer  inzake 

bewijsuitsluiting kwam er in 2003 door de Antigoon‐rechtspraak557 welke een ware revolutie in België 

betekende  met  betrekking  tot  de  rechtmatigheid  van  het  bewijs.  De  rechter  mag  nu  slechts  tot 

onrechtmatigheid  en  bijgevolg  de  uitsluiting  van  het  bewijs  overgaan  als  een  van  de  drie 

voorwaarden  werden  vervuld.  Het  gaat  in  de  eerste  plaats  om  het  feit  wanneer  de  naleving  van 

                                                             
552  C.  VAN  DEN  WYNGAERT  en  S.  VANDROMME,  Strafrecht,  strafprocesrecht  en  internationaal  strafrecht., 
Antwerpen, Maklu, 2006, 787. 
553  C.  VAN  DEN  WYNGAERT  en  S.  VANDROMME,  Strafrecht,  strafprocesrecht  en  internationaal  strafrecht., 
Antwerpen, Maklu, 2006, 787. 
554 Brussel 9 juni 1999, T. Verz. 1999 (verkort), 655, noot PIRE, A. 
555 R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering., Antwerpen, Maklu, 2007, 872.  en Cass. 14 juni 1965, Pas. 1965, 
I, 1102.; Cass. 29 mei 1986, A.C. 1985‐86, 1329, J.T. 1987, 331. 
556 P. TRAEST, “De rol van de particulier in het bewijsrecht in strafzaken naar een relativering van de uitsluiting 
van onrechtmatig verkregen bewijs?, in: Liber amicorum Jean du Jardin, Mechelen, Kluwer, 2001, 76.    
557 Cass. 14 oktober 2003, Arr. Cass. 2003, afl. 10, 1862; Juristenkrant 2003, afl. 79, 4. 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bepaalde vormvoorwaarden,  voorgeschreven op  straffe  van nietigheid, niet werden nageleefd,  ten 

tweede indien de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast en 

ten derde wanneer gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces. 

445. Artikel  1728  Ger.W.  voerde  expliciet  een  bepaling  in  dat  de  documenten  die  worden 

opgemaakt  en  de  mededelingen  die  worden  gedaan  in  de  loop  en  ten  behoeve  van  een 

bemiddelingsprocedure  vertrouwelijk  zijn.  Zij mogen niet worden  aangevoerd  in  een  gerechtelijke, 

arbitrale  of  administratieve  procedure  en  zijn  niet  toelaatbaar  als  bewijs,  zelfs  niet  als 

buitengerechtelijke  bekentenis.  Belangrijk  is wel  dat  de  toestemming  als  opheffing  kan  gelden om 

het  bewijs  alsnog  toelaatbaar  te  maken.  Indien  hiertegen  een  schending  wordt  gemaakt,  is  een 

schadevergoeding  verschuldigd558  en moeten  de  documenten  ambtshalve  uit  de  debatten worden 

geweerd. Dit  is zeer relevant aangezien veel hulpverleners professioneel als bemiddelaar optreden. 

Hier  wordt  dus  wettelijk  verankerd  welke  sanctie  ten  opzichte  van  het  verkregen  bewijs  moet 

worden gehanteerd. 

446. De  Correctionele  Rechtbank  te  Luik  besliste  vorig  jaar  dat  het  recht  op  een  eerlijk  proces 

onherstelbaar  is  geschonden wanneer  de  aangifte  van misdrijven  steunt  op  een  onwettigheid  ‐  in 

casu de schending van het beroepsgeheim – indien de overheid wist dat de aangifte in strijd met de 

geheimhoudingsplicht  was  gedaan.  Een  gewone  onwettige  aangifte  besmet  het  gehele 

opsporingsonderzoek  en  vervolgens  het  gehele  gerechtelijke  onderzoek  en  heeft  dus  de 

ontvankelijkheid  van  de  vervolgingen  tot  gevolg.559  In  dezelfde  zin  werd  door  de  Kamer  van 

Inbeschuldigingstelling  te  Luik  geoordeeld  over  een  verhoor  afgenomen  bij  een  notaris  en  een 

advocaat. De verklaringen die in de loop van een gerechtelijk onderzoek  werden afgenomen in strijd 

met  het  beroepsgeheim werden  onontvankelijk  verklaard.  De  K.I.  oordeelde  dat  het  recht  op  een 

eerlijk proces gewaarborgd blijft  voor verdachten, onverminderd de mogelijkheid voor partijen om 

personen te horen voor de rechter zoals artikel 458 Sw. het toelaat. Hier werd nog een stap verder 

gegaan. Zelfs de wettelijke toegelaten bewijsverkrijging werd onontvankelijk verklaard op basis van 

de uitzondering van het recht op een eerlijk proces.560  

447. Het  lijkt  er  dus  op  dat  de  gevreesde  rechtspraak  van  het  Hof  van  Cassatie  op  zich  weinig 

effect  zal  hebben  op  de  materie  die  in  deze  masterproef  werd  behandeld.  Lagere  rechters  lijken 

geneigd de sanctie van de bewijsuitsluiting nog steeds een warm hart toe te dragen en hebben in de 

uitzondering van het recht op een eerlijk proces een uitweg gevonden om hun eerdere rechtspraak 

                                                             
558 Het instellen van een buitencontractuele vordering is dus niet meer nodig. 
559 Corr. Luik (13e k.) 3 maart 2008, J.L.M.B. 2008, afl. 32, 1434. 
560 K.I. Luik 10 december 2007, J.L.M.B., 2008, afl. 32, 1419. 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te  handhaven.  Uiteraard  is  er  nog  erg  weinig  rechtspraak  voorhanden  met  betrekking  tot  de 

schending van het beroepsgeheim na het Antigoon‐arrest.   Het is afwachten of andere rechters het 

voorbeeld van de Luikse rechter zullen volgen en al dan niet  in dezelfde lijn zullen oordelen. Ook is 

het  afwachten wat  Cassatie met  betrekking  tot  de materie  zal  zeggen  indien  in  de  toekomst  een 

soortgelijke vraag aan hen wordt gesteld. 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Besluit  

448. Het  is  duidelijk  dat  aan  het  begrip  ‘privacy’  een  belangrijkere  waarde  wordt  gegeven  dan 

pakweg 100  jaar geleden. Dit  leidde er dan ook  toe dat de bepaling van artikel 458 Sw. niet meer 

volstaat om aan de huidige behoeften te voldoen. Ook de organisatie van zowel de hulpverlening als 

de gezondheidszorg  is  lang niet dezelfde als  toendertijd. Nu vooral de  sector  van de hulpverlening 

een volwaardige speler  is geworden op de arbeidsmarkt en een duidelijke professionalisering heeft 

ondergaan, dienen nieuwe problemen zich aan.   

449. Het  is  een  evidentie  geworden  in  deze  maatschappij  dat  bepaalde  gegevens  die  tijdens 

begeleidingen  (zowel medisch als psycho‐sociaal)  aan bod komen, met de grootste voorzichtigheid 

moeten worden behandeld en beschermd.  Ieder  individu  is gesteld op zijn privacy en zal deze dan 

ook ten allen tijde proberen te verdedigen.  

450. Doorheen deze masterproef heb  ik gepoogd om de verschillende evoluties die de  sectoren 

gekend hebben kort  te beschrijven. Ze zijn mijns  inziens tekenend voor de verdere evolutie van de 

wetgeving  en  liggen  aan  de  basis  van  de  pijnpunten  die  zich  momenteel  op  het  gebied  van 

privacybescherming  manifesteren.  Op  een  beschrijvende  wijze  heb  ik  getracht  om  de  meest 

relevante rechtspraak en rechtsleer te verenigen in deze masterproef om zo tot een sluitend geheel 

te komen van de heersende regulering.  Ik hoop dan ook dat  ik  in dit opzet geslaagd ben en dat dit 

werk desgevallend een voor de praktijk volwaardige leidraad zou kunnen zijn. 

451. Wat  betreft  de  invulling  van  dit  besluit  had  ik  graag  de  kans  gegrepen  om  nog  enkele 

pijnpunten  en  tegenstrijdigheden  betreffende  het  onderwerp  weer  te  geven,  anders  dan  een 

samenvatting te maken van hetgeen reeds doorheen de masterproef uitvoerig werd besproken. 

452. Mijns  inziens  heeft  de wetgever met  de  privacywet  in  1992  goed willen  anticiperen  op  de 

toen  heersende  evoluties maar  lijkt  deze wet mij  vandaag  de  dag  tekort  te  schieten  op  bepaalde 

cruciale  punten.  Om  te  beginnen  is  de  bescherming  van  de  privacywet  te  vaag  om  een  degelijke 

bescherming  te  bieden  in  het  kader  van  het  nieuwe  fenomeen  eHealth.  Er  is  een  duidelijke  trend 

merkbaar  waarin  grensoverschrijding  van  gegevens  de  praktijk  wordt,  waardoor  onze  nationale 

wetgeving  van  geen  belang  meer  is  en  er  duidelijke,  overkoepelende  regulering  nodig  is,  die 

bovendien specifieker is dan de privacyrichtlijn. Ik pleit dan ook voor een degelijke aanpassing van de 

huidige normen die tevens werkbaar zijn in een grensoverschrijdend digitaal tijdperk. 

453. Ik stel me ook de vraag of de privacywet, los van het feit dat ik deze wet een goed initiatief 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vind, wel werkbaar is op bepaalde vlakken. Enerzijds is er het probleem van de boekhoudkundige en 

administratieve gegevens die niet onder deze wet vallen,  in tegenstelling tot de  in de vele dossiers 

verwerkte gezondheidsgegevens die wel onderworpen zijn aan het regime (en dus ook de specifieke 

bescherming) van de privacywet. Anderzijds stel  ik mij de vraag of de geboden bescherming, zijnde 

de  verwerking  onder  toezicht  van  een  beroepsbeoefenaar  van  de  gezondheidszorg,  wel  adequate 

bescherming biedt en of deze normen in de praktijk effectief nauwgezet worden nageleefd. Het lijkt 

mij onwaarschijnlijk dat een arts, onder wiens toezicht krachtens de wet alle verwerkingen moeten 

gebeuren, alle dossiers ook effectief zal lezen en er controle zal op uitoefenen. Uiteraard zal een arts 

steeds  controle  over  zijn  eigen  dossiers  hebben,  maar  in  een  CGGZ  bij  wijze  van  voorbeeld, 

waarbinnen gewerkt wordt  in  teamverband – een psychiater aan het hoofd die  zich  laat omringen 

door een aantal psychologen – moet de vraag gesteld worden of het werkbaar is voor de hoofdarts 

om naast zijn dagtaak ook nog ieder dossier te controleren. Meer nog, is het praktisch haalbaar om in 

de  hulpverlening  steeds  onder  toezicht  van  een  beroepsbeoefenaar  in  de  gezondheidszorg  te 

moeten werken en alles te rapporteren? Zal dit niet eerder leiden tot een rem voor de praktijk? 

454. Een ander probleem binnen de hulpverlening stelt zich volgens mij bij de brede opvatting van 

het begrip gezondheidsgegevens. In de masterproef werd reeds besproken dat het Europees Hof van 

Justitie  snel  besluit  tot  een  verwerking  van  gezondheidsgegevens  (en  bijgevolg  ook  snel  tot  een 

onrechtmatige  verwerking)  maar  zelfs  indien  de  hulpverlening  geen  betrekking  heeft  op  de 

gezondheidstoestand  van een  cliënt,  en  er  bijgevolg  in  de  setting  geen beroepsbeoefenaar  van de 

gezondheid aanwezig is, is de kans vrij groot dat in het dossier sowieso gezondheidsgegevens zullen 

worden  opgenomen.  Binnen  de  jeugdhulpverlening  (bijvoorbeeld  een  dagcentrum)  zullen  er 

ongetwijfeld  gegevens  als  bijvoorbeeld  dyslexie,  ADHD,…  van  een  kind worden  opgenomen  in  het 

hulpverleningsdossier. Dit  zijn gezondheidsgegevens volgens de brede Europese opvatting. Hier  zal 

echter geen arts aanwezig zijn die controle uitoefent. Is deze verwerking dan onrechtmatig? En zo ja, 

is  de hulpverlening,  en  concreter  het  zorgvuldig  bijhouden  van een dossier, wel  nog haalbaar? Als 

dergelijke  gegevens  niet  meer  zouden  mogen  worden  opgenomen  dan  heeft  men  ofwel  een 

onvolledig  dossier wat  effect  kan  hebben  op  de  begeleiding  ofwel  een  onrechtmatige  verwerking, 

welke  strafsancties  kan  opleveren.  Een mogelijk  oplossing  zou  zijn  dat men  begint  te werken met 

aparte  gezondheidsdossiers  en  eventueel  een  externe  geneesheer  zal  inschakelen  om  toezicht  te 

houden over deze aparte dossiers. Maar  is deze strikte scheiding altijd  te maken? En bovendien,  is 

een  externe  geneesheer  inschakelen  financieel  haalbaar  voor  kleinere  organisaties  die  al  trachten 

rond te komen met weinig overheidssubsidies en hoofdzakelijk afhankelijk zijn van giften? 

455. Mijns inziens is de privacywet een mes dat langs twee kanten snijdt. Enerzijds betekent het 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een  noodzakelijke  beschermingsmaatregel  maar  anderzijds  betekent  het  ook  een  rem.  Een  nog 

sterker voorbeeld. Stel,  je werkt  in een setting  in de gehandicaptenzorg, ook al werk  je niet op het 

niveau  van  de  gezondheid,  dan  nog  zullen  gegevens  die  betrekking  hebben  op  de 

gezondheidstoestand  van  de  persoon  met  een  handicap  in  het  dossier  staan  (bvb  als  je  blinden 

begeleidt  lijkt het me onwaarschijnlijk dat  in het hulpverleningsdossier nergens de oorzaak  van de 

blindheid zal voorkomen). Hier zullen deze niet onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar van 

de gezondheid staan en dus onrechtmatig verwerkt zijn wat tot strafsancties zou kunnen leiden. 

456. De privacywet heeft een goede aanzet gegeven tot bescherming van de persoonsgegevens, 

in het bijzonder de gezondheidsgegevens. Maar toch kan ik vele praktische bezwaren bedenken die 

contra  pleiten.  Sterker  nog,  ik  durf  te  stellen  dat  vele  hulpverleners  zich  (vaak  ongewild)  schuldig 

maken aan de wet. Deze wet  lijkt mij meer eerder positief als  leidraad om een  intern beleid op  te 

stellen maar ook negatief als effectief de letter van de wet zal moeten worden gevolgd.  

457. Een volgende vraag die  ik mij  stel  is hoe een hulpverlener of een gezondheidswerker moet 

weten  welke  regelgeving  op  hem  van  toepassing  is  en  welk  toepassingsgebied  ze  bestrijken.  Het 

toepassingsgebeid  van  de  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens  zal  bijvoorbeeld  vrij  algemeen  zijn 

waar andere regelgeving zoals bijvoorbeeld de Wet op de Patiëntenrechten zal gekoppeld zijn aan de 

relatie  tussen  twee  personen.  Ook  op  inhoudelijk  niveau  zijn  er  grote  verschillen  die  kunnen 

optreden.  Sommige  aspecten  van  verschillende  regelgeving  zullen  met  elkaar  kunnen  worden 

verzoend terwijl andere regelgeving een bepaald aspect wel zal behandelen en een andere net niet. 

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de leeftijd waarop minderjarigen hun recht op toegang zullen 

kunnen  uitoefenen.  De  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens  en  de  Wet  Patiëntenrechten  zullen 

hierover niets bepalen terwijl het Decreet Rechtspositie Minderjarigen het op 12 jaar zal houden. 

458. Hoe  kan  hierop  worden  geanticipeerd?  Kan  de  hiërarchie  van  de  rechtsnormen561  soelaas 

bieden? Mijns inziens niet omdat het allen regelingen zijn die opgenomen werden in een wet of een 

decreet en het moeilijk te bepalen is welke norm als bijzonder en welke als algemeen moet worden 

aanzien.  Het  lijkt  mij  eerder  werkbaar  indien  de  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens  en  andere 

wettelijke  regelingen  als  minimumregeling  zouden  kunnen  fungeren  die  dan  verder  worden 

uitgewerkt op decretaal niveau die sectorspecifieke bepalingen concretiseert. Bepalingen die alleen 

zijn uitgewerkt specifiek voor een bepaalde sector lijken mij makkelijker te begrijpen voor personen 

uit de praktijk en kunnen ook  inspelen op  specifieke noden die  zich  in de  sector manifesteren. Dit 

gebeurt  al  op  het  niveau  van  het  beroepsgeheim  zoals  in  de  masterproef  werd  weergegeven  in 

                                                             
561 Hogere norm heeft voorrang op de lagere norm, bijzondere heeft voorrang op de algemene, de latere heeft 
voorrang op de vroegere. 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hoofdstuk  1  maar  ik  pleit  ervoor  om  nog  meer  specifiek  te  gaan  werken  met  betrekking  tot  de 

verwerking  van  gegevens  in  een  dossier.  De  aanzet  is  hier  reeds  voor  gegeven  (bvb  voor  de  CLB‐

dossiers)  maar  toch  zou  dit  efficiënt  kunnen  zijn  voor  iedere  specifieke  sector  binnen  de 

hulpverlening.  

459. Een andere werkbare oplossing werd  reeds geopperd door PUT562. Hij  pleit  ervoor dat een 

Koninklijk  Besluit  ter  uitvoering  van  de  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens  een  omschrijving  zou 

moeten geven van de begrippen ‘gezondheid’ en ‘beroepsbeoefenaar’. Voor deze laatste term pleit 

hij  om  aansluiting  te  gaan  zoeken  bij  de  Europese  Richtlijn  en  de Nederlandse wet, waardoor  alle 

professionelen met een beroepsgeheim in de zin van artikel 458 Sw. als beroepsbeoefenaars in de zin 

van  de  Wet  Verwerking  Persoonsgegevens  zouden  worden  beschouwd.  Dit  maakt  veel  van  de 

bovengestelde bedenkingen overbodig. 

460. Ook  bij  het  beroepsgeheim  zijn  verschillende  pijnpunten  naar  boven  te  halen.  Het  zijn 

bepalingen die mijns inziens enorm belangrijk zijn maar in de praktijk door de beroepsbeoefenaars te 

weinig gekend zijn. Hoe is dit te verklaren? Moet er meer aandacht zijn voor deze materie doorheen 

de verschillende opleidingen? Zelf heb ik destijds erg weinig geleerd over het beroepsgeheim in mijn 

opleiding sociaal werk. Ik heb het steevast als een minpunt ervaren én zelfs als een ‘handicap’ in de 

praktijk. Moet er binnen de organisaties zelf meer aandacht komen voor het onderwerp door onder 

andere  lezingen  of  bijscholingen  te  organiseren?  Ik  ben  in  ieder  geval  van mening  dat  bijscholing 

nodig  is. Uit een kleine  rondvraag bij hulpverleners binnen mijn vriendengroep heb  ik gepeild naar 

hun  kennis  omtrent  hun  aansprakelijkheid  indien  zij  hun  beroepsgeheim  zouden  schenden.  Velen 

wisten uiteraard dat ze gebonden waren door het beroepsgeheim maar de specifieke afbakening van 

het  begrip  was  voor  velen  onbekend  terrein.  Niemand  wist  bijvoorbeeld  dat  ze  op  verschillende 

manieren aansprakelijk konden worden gesteld bij een schending en wisten ook niet helemaal wat 

nu precies en in welke omstandigheden een schending opleverde.  

461. Dan  is er nog de vraag naar de werkbaarheid van het beroepsgeheim  in een  team.  In deze 

masterproef werd de leer van het gedeeld en het gezamenlijk beroepsgeheim naar voren geschoven 

als  werkbare  oplossing  voor  het  samenwerken met  andere  hulpverleners,  al  dan  niet  binnen  een 

team.  Op  zich  vind  ik  dit  een  goede  toepassing  om  de  problemen  die  rijzen  in  dat  verband  te 

legitimeren. Maar wat als  je  tijdens de pauze  iets  verteld over een cliënt  tegen een collega? Strikt 

genomen valt dit niet onder de leer van het gedeeld beroepsgeheim want deze is niet betroken bij de 

                                                             
562 J. PUT, Werken met gezondheidsgegevens in de integrale jeugdhulp., Leuven, Instituut voor sociaal recht, 31 
maart 2007, 
http://www.law.kuleuven.be/isr/onderzoek/onlinerapportenbijlagen/Werken%20met%20gezondheidsgegeven
s%20in%20de%20integrale%20jeugdhulp.pdf, [10 mei 2009]. 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concrete hulpverlening. Of sterker, wat als je een emotioneel geladen begeleiding of situatie achter 

de rug hebt, en  je vertelt hierover  ’s avonds aan  je partner. Ook dit kan worden gekwalificeerd als 

een schending van het beroepsgeheim. Maar is het niet eigen aan de mens dat iedereen nood heeft 

aan een soort van ‘ventilatie’ over de ervaren (soms zware) problematieken op het werk? Is het wel 

realistisch  en menselijk  om  aan  een  beroepsbeoefenaar  te  vragen  om  steeds  en  ten  allen  tijde  te 

zwijgen, ook als de innerlijke rust op het spel staat? De ganse hulpverlening draait als het ware rond 

het  ventileren  van  problemen  om  innerlijke  en  psychische  rust  te  krijgen  voor  cliënten.  Hebben 

hulpverleners  hier  dan  ook  geen  recht  op  zonder  strafrechtelijk  aansprakelijk  gesteld  te  worden? 

Uiteraard  ga  ik  hier  nu wat  extreem  in mijn  redenering maar  strikt  theoretisch  behoort  dit  tot  de 

mogelijkheden.  

462. Of  sterker  nog,  in  de  masterproef  werd  besproken  wat  je  juridisch  moet  doen  indien 

bijvoorbeeld ouders om informatie vragen omtrent hun zoon/dochter. Het is zeer duidelijk, wettelijk 

gezien, dat  je niets mag zeggen, maar  is dit  in praktijk ook altijd even makkelijk? Stel,  je wordt als 

CLB‐begeleider aangesproken door een bezorgde moeder die wel weet dat er  iets scheelt met haar 

zoon maar het probleem niet kan thuisplaatsen. Ze  is radeloos en komt  je geëmotioneerd om raad 

vragen.  Is het dan als mens zo makkelijk om gewoon ‘neen’ te zeggen en vervolgens een ouder die 

enkel  het  beste  voor  heeft  met  haar  kind  droogweg  af  te  wimpelen?  Uiteraard  moet  de 

beroepsbeoefenaar hier zwijgen maar ik wil maar aantonen dat in emotionele situaties in de praktijk, 

het  juridische soms op de achtergrond verdwijnt en  je steeds als beroepsbeoefenaar moet streven 

naar  correcte  en menselijke  oplossingen wil  je  een  begeleiding  laten  slagen.  Een  verkeerde  en  te 

starre houding kan aanleiding geven tot een breuk in de vertrouwensrelatie met de moeder, die op 

haar beurt haar zoon er kan van weerhouden om de begeleiding verder te zetten.  

463. Verder  wil  ik  ook  nog  de  precaire  situatie  hekelen  waarin  een  beroepsbeoefenaar  zich 

bevindt.  Ze  is  precair  om  twee  redenen.  Eerst  en  vooral  is  de  beroepsbeoefenaar,  ondanks  de 

wettelijke regeling en de oplossingen uit de rechtspraak, mijns inziens nog steeds op zichzelf en zijn 

discretionaire keuze aangewezen om te oordelen of hij al dan niet   geheimen prijsgeeft. Hij zal zelf 

steeds de afweging moeten maken of hij al dan niet zijn geheimhoudingsplicht zal opheffen en zoniet 

hetzij alle of hetzij gedeeltelijke informatie zal prijsgeven. Hier zijn echter risico’s aan verbonden die 

niet altijd gekend zijn. Een wettelijke ‘toelating’ tot opheffing van zijn beroepsgeheim is daarom geen 

vrijgeleide  dat  de  persoon  niet  zal  worden  gesanctioneerd.  Een  tuchtrechtelijk  college  kan  steeds 

achteraf  tot bestraffing overgaan  indien zij vinden dat ten onrechte de geheimhoudingsplicht werd 

doorbroken. Anderzijds kan een rechter, indien de beroepsbeoefenaar beslist van ter zitting gebruik 

te maken van zijn zwijgplicht, achteraf  toetsten of hij dit wel  rechtmatig doet en niet van zijn doel 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afwendt. Indien de rechter van oordeel is dat dit geval is,  is de beroepsbeoefenaar opnieuw als het 

ware het ‘slachtoffer’. Zoals eerder al gezegd is het de individuele keuze van de beroepsbeoefenaar 

maar  als  andere  personen  achteraf  deze  keuze  kunnen  toetsen  en  dit  doen  aan  de  hand  van  hun 

eigen referentiekader (en dus ook andere waarden en normen hebben), dan bestaat wel degelijk de 

mogelijkheid dat deze tot een andere opinie komen wat nefast  is voor de aansprakelijkheid van de 

beroepsbeoefenaar.  Dit  brengt  hem  dus  in  een  zeer  onzekere  situatie  waar  een  duidelijke  en 

rechtlijnige  afbakening  ver  zoek  is. De  vraag blijft  natuurlijk  hoe een  rechter  kan oordelen dat het 

beroepsgeheim  ten  onrechte  werd  ingeroepen  en  dus  van  zijn  doel  werd  afgewend!  Hoe  kan  de 

rechter  dit  toetsten  als  hij  niet  weet  wat  wordt  verzwegen?  Betekent  dit  dan  geen  zuiver 

theoretische mogelijkheid die in de praktijk niet kan worden gehanteerd? 

464. Een  ander  punt  is  hoe  de  schade  bij  de  schending  van  het  beroepsgeheim  moet  worden 

begroot.  Dit  is  een  zeer  moeilijke  afweging.  Een  bepaald  gegeven  zal  voor  de  één  meer  impact 

hebben  en  bijgevolg  een  grotere  morele  schade  veroorzaken  dan  bij  een  ander  persoon  in  een 

soortgelijke situatie. In ieder geval werd in 2004563 door de correctionele rechtbank van Antwerpen 

geoordeeld  dat  de  schadevergoeding  van  de  schending  van  het  beroepsgeheim  door  een  arts 

symbolisch diende te worden bepaald aangezien het enorm moeilijk is om de schade in concreto te 

begroten.  De  arts  werd  dan  ook  slechts  veroordeeld  tot  het  betalen  van  1  euro  morele 

schadevergoeding. Is het sop dan wel de kool waard? 

465. In  de  praktijk  zijn  sowieso  al  bijna  geen  voorbeelden  te  vinden  van  strafrechtelijke 

veroordelingen van hulpverleners die hun beroepsgeheim hebben geschonden. Al de rechtspraak die 

kan worden gevonden situeert zich binnen de gezondheidszorg, met name de aansprakelijkheid van 

de  arts.  Het  lijkt  erop  dat  mensen  sneller  de  toegang  tot  het  recht  vinden  wanneer  hun  arts 

geheimen  prijsgeeft,  dan wanneer  een  hulpverlener  dit  doet.  De  vraag  ‘waarom’  is  natuurlijk  niet 

eenduidig te beantwoorden en is op zich al stof tot een nieuwe masterproef. Het is in ieder geval een 

duidelijke vaststelling.  

466. Een andere bedenking die ik mij maak met betrekking tot de hulpverlening specifiek is of er 

geen  nood  is  aan  een  specifieke  beroepsgroep  (in  vergelijking met  de Orde  der Geneesheren)  die 

effectief advies kan verlenen aan zijn leden en ook eventueel richtlijnen kan uitvaardigen, uiteraard 

met de mogelijkheid om nadien ook tuchtstraffen op te leggen. Er zijn wel veel deontologische regels 

en  codes opgesteld per  sector maar  ik heb  toch  vragen bij  de afdwingbaarheid hiervan. Wie  geeft 

raad indien er zich praktische problemen stellen of onduidelijkheden met betrekking tot deze codes? 

Een  overkoepelende  beroepsgroep  zou  mijns  inziens  een  werkbare  oplossing  kunnen  zijn.  Deze 
                                                             
563 Corr. Antwerpen (8e k.) 22 oktober 2004, T. Gez. 2004‐05, afl. 2, 136, noot BALTHAZAR, T. 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zouden dan ook door rechtbanken kunnen worden geconsulteerd indien een rechter moet oordelen 

over een geschil met betrekking tot de schending van het beroepsgeheim en kunnen de feitelijke (en 

vaak moeilijke) situatie waarin hulpverleners zich soms bevinden, helpen kaderen. 

467. Ik  wil  besluiten  met  te  stellen  dat  een  wettelijke  bepaling  die  de  bestaande  rechtspraak 

bundelt een goede en meer werkbare evolutie zou betekenen. Indien een bepaling duidelijk aangeeft 

wat  de  mogelijkheden  zijn  om  het  beroepsgeheim  te  doorbreken,  wat  de  eventueel  mogelijke 

aansprakelijkheid is die er kan optreden en bovendien ook nog eens zegt wat de sanctie zal zijn voor 

het bewijs, zou dit een goed instrument kunnen betekenen voor de praktijk. Ik pleit er dan ook voor 

om meer wettelijke verankering te hebben van de bestaande rechtspraak, als het ware in navolging 

van  wat  in  artikel  1728  Ger.W.564  werd  gedaan.  Ook  al  heeft  de  rechtsleer  sluitende  theorieën 

ontwikkeld  over  de  gedane  rechtspraak  die  tot  werkbare  resultaten  heeft  geleid,  zou  het  mijns 

inziens een duidelijkere basis vormen voor de praktijk en zou het anderzijds ook toelaten in te spelen 

op  de  nieuwe  evoluties  binnen  het  contentieux  van  de  privacy.  Zo  voorkom  je  problemen  zoals 

recent  is  gebeurd door de Antigoon‐rechtspraak waar  een uitspraak  van het Hof  van Cassatie met 

één arrest een ganse theorie op de helling zette en lagere rechters creatief moesten omspringen met 

het recht om tot billijke en werkbare oplossingen te komen.   

 

                                                             
564 Supra nr. 445 blz 144. 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