
Juridische aspecten van het beroepsgeheim

Dominique Vanhaelemeesch
Adviseur DGJM

Eurocoördinator Defensie

22 okt 2013



Agenda

1. Algemene Inleiding

2. Juridisch kader

3. Conclusie



1. Algemene Inleiding

1.1. Oorsprong

1.2. Finaliteit van het beroepsgeheim

1.3. Onderscheid met discretieplicht/ambtsgeheim



1. Algemene inleiding

1.1. Oorsprong

• Morele plicht

• Niet strafrechtelijk afdwingbaar

• Uitzonderingspositie biechtgeheim

• Sw 1810



1. Algemene inleiding

1.2. Finaliteit van het beroepsgeheim

Twee strekkingen : 

 Beroepsgeheim is absoluut

 Beroepsgeheim is relatief

Sporen van deze strekkingen in de rechtspraak



1. Algemene inleiding

1.3. Onderscheid met discretie/ambtsplicht

• Vertrouwensrelatie

• Geldingskracht

• Verhouding t.o.v. andere plichten

• Gevolgen inbreuken



2. Juridisch kader

2.1. Art. 458 Strafwetboek in het bijzonder

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 bekend-
maken 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].



2. Juridisch kader

2.2. Tot wie richt artikel 458 Sw zich ? 

• Combinatie van opsomming en algemene

omschrijving

• Invulling van de begrippen «beroep» en

«staat»



2. Juridisch kader

2.3 Het toevertrouwen van een geheim

• «Feiten, gegevens, beslissingen, oordelen,
meningen die verborgen moeten worden
gehouden»

• Die toevertrouwd worden

• Gedeeld beroepsgeheim



2. Juridisch kader

2.4. Uitzonderingen

Wanneer  vormt de bekendmaking van een geheim geen

schending van de strafrechtelijke plicht tot geheimhouding?

 Art. 458 SW : 

- getuigenis in rechte of voor een onderzoekscommissie 

↓

spreekrecht - gecontroleerd zwijgrecht 

- wettelijke verplichting tot bekendmaking 



2. Juridisch kader

 Wettelijke verplichting tot bekendmaking 

voorbeelden:

• Aangifteplicht van art. 29 en 30 Sv.  

• Art. 458bis Sw.                             

• Schuldig verzuim art. 422 bis Sw.

• Welzijnswet



2. Juridisch kader

 Rechtvaardigingsgrond uit de rechtsleer:
NOODTOESTAND

 Voorwaarden:

• noodzakelijk ter vrijwaring van een belang tegen
een zeker, actueel ernstig gevaar

• Waarde van het te beschermen rechtsgoed

• Subsidiariteitsbeginsel : «het laatste redmiddel»



2. Juridisch kader

2.5. Constitutieve elementen van schending

van het beroepsgeheim :

• Een vertrouwelijk feit of gegeven

• Dat geheim is

• Met opzet openbaar gemaakt

• Door een persoon gehouden tot het

beroepsgeheim



Juridisch kader

2.6. Sanctionering

Sanctioneringsmogelijkheden

• Schending art. 458 Sw : strafrechtelijk en burgerrechtelijk

• Schending beroepsgeheim : aanvullend via disciplinaire 

weg



3. Conclusie


