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LIVC-R en beroepsgeheim
Confronting partners?

Prof. Johan Put - Instituut voor Sociaal Recht & Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven

Casusoverleg: artikel 458ter Sw.
▪ Wettelijk kader voor casusoverleg, ingevoegd bij Wet 6 juli 2017
▪ Rechtvaardigingsgrond voor specifieke vorm van informatieuitwisseling tussen hulpverleners, justitie en politie

▪ Wettelijke basis voor initiatieven ter bescherming van integriteit
▪ Protocol van Moed, CO3, LINK, Korte Keten, Family Justice Centers …

▪ ‘En cours de route’ uitgebreid tot voorkoming terrorisme of
georganiseerde criminaliteit
▪ = Uitzondering op beroepsgeheim (art. 458)
▪ ≠ Gedeeld beroepsgeheim
2

Heb ik een beroepsgeheim?
Ik heb door mijn beroep of staat een
noodzakelijke vertrouwensfunctie

Is het een geheim?

Mijn vertrouwensfunctie wordt
maatschappelijk erkend, hetzij door de wet,
hetzij door de traditie of de gewoonte

Ik bezit uit de aard van mijn beroep of
omdat het mij is toevertrouwd
informatie die niet bedoeld is om
openbaar te maken.

Heb ik mijn beroepsgeheim
geschonden?
Ik maakte met opzet (willens en wetens)
een geheim bekend aan om het even
welke derde

Is een uitzondering toepasselijk?
(Hulp aan de) cliënt
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Casusoverleg: artikel 458ter Sw.
“§ 1 Er is geen misdrijf wanneer iemand die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen, deze meedeelt in het
kader van een overleg dat wordt georganiseerd, hetzij bij of krachtens een wet, decreet of ordonnantie, hetzij bij een met
redenen omklede toestemming van de procureur des Konings.
Dit overleg kan uitsluitend worden georganiseerd, hetzij met het oog op de bescherming van de fysieke en psychische
integriteit van de persoon of van derden, hetzij ter voorkoming van de misdrijven bedoeld in Titel Iter van Boek II of van de
misdrijven gepleegd in het raam van een criminele organisatie, zoals bepaald in artikel 324bis.
De in het eerste lid bedoelde wet, decreet of ordonnantie, of de met redenen omklede toestemming van de procureur des
Konings bepalen ten minste wie aan het overleg kan deelnemen, met welke finaliteit en volgens welke modaliteiten het overleg
zal plaatsvinden.
§ 2 De deelnemers zijn tot geheimhouding verplicht wat betreft de tijdens het overleg meegedeelde geheimen. Eenieder die dit
geheim schendt, wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 458.
De geheimen die tijdens dit overleg worden meegedeeld, kunnen slechts aanleiding geven tot de strafrechtelijke vervolging
van de misdrijven waarvoor het overleg werd georganiseerd.”
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Casusoverleg: artikel 458ter Sw.
LIVC-R
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Wetgeving LIVC-R
▪

Federaal: Wet 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme,
extremisme en terrorisme
▪ Art. 5. De LIVC R is een overlegstructuur in de zin van artikel 458ter van het Strafwetboek.

▪

Vlaams: ontwerp van decreet houdende machtiging van de Vlaamse deelnemers aan en de regeling
van de modaliteiten van deelname aan de [LIVC-R’s] (VlaReg 18/12/2020; advies RvS)
▪ Machtiging aan een hele reeks diensten en voorzieningen om te kunnen deelnemen
▪ Mogelijkheid van ‘vaste afgevaardigde’
▪ Regeling van verwerking persoonsgegevens
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Casusoverleg: artikel 458ter Sw.
▪
▪
▪

Welke impact heeft de tendens naar versterkte informatiedeling op deelnemers die gebonden zijn aan
beroepsgeheim?
▪ Druk vanuit maatschappij en vanuit andere LIVC-R partners?
Hoe kan de eigenheid van deelnemers aan een multidisciplinair overleg gewaarborgd worden?
▪ Deelnamevrijheid
▪ Spreekrecht (geen spreekplicht), binnen contouren casusoverleg
Wat zijn randvoorwaarden om het beroepsgeheim te waarborgen bij hulpverleners?
▪ Specifieke geheimhoudingsplicht deelnemers: ‘geheim van het overleg’
▪ Werken met ‘vaste afgevaardigden’, of net niet?
▪ Regeling van voor- en terugkoppeling nodig

Een helder wettelijk en decretaal kader is een belangrijke en noodzakelijke, maar op zich geen voldoende voorwaarde om tot een goede
samenwerking binnen de LIVC-R’s te komen. De doeltreffendheid van de LIVC-R’s hangt immers ook sterk af van een aantal andere
factoren. Zoals we hierboven al schreven, is een gedeelde taal en visie in functie van rolduidelijkheid een belangrijke randvoorwaarde
voor succesvolle samenwerking: “Positieverheldering, respect voor elkaars opdracht en eigenheid en wederzijds vertrouwen tussen de
deelnemers is essentieel om een constructief casusoverleg te organiseren. Dergelijke positieverheldering moet worden gevolgd door een
gezamenlijke zoektocht naar een gedragen kader.”
(uit Rapport Vlaams Vredesinstituut, p. 331)
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www.law.kuleuven.be/isr/beroepsgeheim

