
 
8 maart 2017 

 
 

 
Motie: respect van het beroepsgeheim van de sociale assistenten en 

andere personeelsleden van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek 

 

 
DE RAAD, 
 
Gezien de organieke wet van 8.07.1976 van de O.C.M.W.’s en in het bijzonder artikel 
24; 
 
Overwegende dat artikel 458 van het Strafwetboek de regel van het beroepsgeheim 
betreft; 
 
Overwegende dat het verbod voor personen onderworpen aan het beroepsgeheim 
voor het verspreiden van informatie verworven in het kader van hun beroep niet 
enkel onontbeerlijk is voor het behoud van de vertrouwensrelatie maar in brede zin 
ook aansluit bij het respecteren van de rechtsstaat en de bescherming van onze 
rechten en fundamentele vrijheden; 
 
Overwegende het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om 
de strijd tegen het terrorisme te bevorderen; 
 
Overwegende het wetsproject waarbij onder andere artikels 458ter en quater in het 
Strafwetboek toegevoegd zijn; 
 
Overwegende dat, zonder de garantie van het beroepsgeheim, de uitoefening van de 
taken door de maatschappelijke werkers ondermijnd zou zijn ; 
 
Overwegende dat het beroepsgeheim in niets de straffeloosheid dekt aangezien 
zowel de huidige jurisprudentie als de doctrine al toelaten om de gerechtelijke 
autoriteiten te waarschuwen in het geval van ernstig en dreigend gevaar; 
 
Overwegende dat er reden voor is om de maatschappelijk werkers te stimuleren niet 
over te gaan tot verklikken, om verder te blijven werken op gewetensvolle manier 
zoals ze steeds hebben gedaan, door hun waakzaamheid bijdragend aan de 
veiligheid van allen in het kader van de huidige verwachtingen betreffende het 
beroepsgeheim; 
 
Overwegende dat het te betreuren valt dat de vertegenwoordigers van de Federaties 
van de Brusselse O.C.M.W. ’s en verenigingen van steden en gemeenten niet 
gehoord werden; 
 
Overwegende dat het gebrek aan duidelijkheid van het wetsvoorstel te betreuren 
valt; 
 
Overwegende dat het verwonderlijk is dat de procureur des Konings een beroep 
moet doen op de O.C.M.W.’s voor administratieve inlichtingen terwijl er een 

 

  



Kruispuntbank van de sociale zekerheid bestaat die afhankelijk is van de Federale 
overheid en die alle nodige administratieve inlichtingen bevat; 
 
Overwegende dat zowel het wetsvoorstel als het wetsproject buitensporig zijn en dat 
de precieze gevolgen in dit stadium ongekend blijven; 
 
Op voorstel van de Voorzitter en van het Vast Bureau; 
 
BESLIST: 
 
Artikel 1 
- bijeengekomen in vergadering op 8.03.2017; 

 
- kennis genomen hebbende van het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek 

van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen alsook van het 
wetsproject ter wijziging van de beschikkingen van het Strafwetboek in verband 
met het beroepsgeheim; 

 
- herinnert eraan dat zonder de garantie van het beroepsgeheim, de uitoefening 

van de taken door de maatschappelijke werkers ondermijnd zou zijn; 
 
- verklaart dat het beroepsgeheim in niets de straffeloosheid dekt aangezien zowel 

de huidige rechtspraak als de rechtsleer al toelaten om de gerechtelijke 
autoriteiten te waarschuwen in het geval van ernstig en dreigend gevaar; 

 
- betreurt dat de vertegenwoordigers van de Federaties van de Brusselse OCMW 

’s en van de verenigingen van steden en gemeenten niet gehoord werden; 
 
- betreurt het gebrek aan duidelijkheid van het wetsvoorstel; 

 
- verwondert zich erover dat de procureur des Konings een beroep moet doen op 

de OMCW ’s voor administratieve inlichtingen terwijl er een Kruispuntbank van 
de sociale zekerheid bestaat die afhankelijk is van de Federale overheid en die 
alle nodige administratieve inlichtingen bevat; 

 
- beweert dat zowel het wetsvoorstel als het wetsproject buitensporig zijn en dat 

de precieze gevolgen in dit stadium ongekend blijven; 
 
- oordeelt dat het niet noodzakelijk is om iets te wijzigen in de manier waarop het 

Centrum al dan niet de informatie overmaakt die door het beroepsgeheim gedekt 
is; 

 
- beschouwt dat de rechten van de meest behoeftigen, waaronder de ontvangers 

van sociale uitkeringen, niet verzwakt mogen worden door de wijzigingen van het 
wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen 
het terrorisme te bevorderen en van het wetsproject waarbij onder andere artikels 
458ter en quater in het Strafwetboek toegevoegd zijn. 

 
 
CONTACT: 
Roland VANDENHOVE, Voorzitter van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek: 02/412.53.32 – 
roland.vandenhove@publilink.be 
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