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» Radicalisering
-Maatschappelijk assistent van CLB 
telefoneert naar politie

-een meisje van 15 groeit op in een 
radicaliserend gezin en voelt zich daar 
heel slecht bij, is angstig

-De ouders treffen voorbereidingen om 
naar Syrië te vertrekken

-Naam en adres (of school) worden niet 
meegedeeld…

-Want dat is … beroepsgeheim …?



» Radicalisering

- Maatschappelijk 
assistent van CLB 
telefoneert naar 
politie

- een meisje van 15 
groeit op in een 
radicaliserend gezin 
en voelt zich daar 
heel slecht bij, is 
angstig

- De ouders treffen 
voorbereidingen om 
naar Syrië te 
vertrekken

- Naam en adres (of 
school) worden niet 
meegedeeld…



» Druggebruiker wordt aangehouden

- Betrokkene gebruikt maar dealt ook om in 
eigen onderhoud te voorzien

- De onderzoeksrechter houdt hem niet aan op 
voorwaarde dat hij zich laat begeleiden via 
een gespecialiseerde dienst

- Een maand later vraagt de 
onderzoeksrechter aan de politie om na te 
gaan bij de betrokken dienst of de 
druggebruiker zich aangemeld heeft en een 
therapie opgestart werd.

- Beroepsgeheim …?



» Druggebruiker wordt 
aangehouden

- Betrokkene gebruikt 
maar dealt ook om in 
eigen onderhoud te 
voorzien

- De onderzoeksrechter 
houdt hem niet aan op 
voorwaarde dat hij zich 
laat begeleiden 

- Een maand later vraagt 
de onderzoeksrechter 
aan de politie om na te 
gaan bij de betrokken 
dienst of de 
druggebruiker zich 
aangemeld heeft en 
een therapie opgestart 
werd.



» Verontrustende opvoedingssituatie
- “Multiprobleemgezin”: financiële problemen / 

verslavingen / geweld – IFG. Zoals voorzien binnen 
de integrale jeugdhulp worden de ouders verwezen 
naar de ‘brede instap’ (= vrijwillige hulpverlening).  

- Opdracht van het Parket om nazicht te doen in het 
gezin en te verifiëren of de begeleiding via het de 
hulpverlening loopt.

- Wanneer we betrokken dienst die vraag stellen 
beroept men zich op het beroepsgeheim...



» Verontrustende 
opvoedingssituatie

- “Multiprobleemgezin”: 
financiële problemen / 
verslavingen / geweld – IFG. 
Zoals voorzien binnen de 
integrale jeugdhulp worden 
de ouders verwezen naar de 
‘brede instap’ (= vrijwillige 
hulpverlening).  

- Opdracht van het Parket om 
nazicht te doen in het gezin 
en te verifiëren of de 
begeleiding via het de 
hulpverlening loopt.

- Wanneer we betrokken 
dienst die vraag stellen 
beroept men zich op het 
beroepsgeheim...



» Ripdeal
-Een drugdealer is het slachtoffer van een 
“ripdeal”

-Hij wordt in zijn eigen woning gegijzeld (en 
mishandeld) in afwachting van de levering 
van cocaïne

-Hulpverleners zijn hiervan op de hoogte
-De politie wordt niet ingelicht…
-Beroepsgeheim …?



» Ripdeal

- Een drugdealer is 
het slachtoffer 
van een “ripdeal”

- Hij wordt in zijn 
eigen woning 
gegijzeld (en 
mishandeld) in 
afwachting van de 
levering van 
cocaïne

- Hulpverleners zijn 
hiervan op de 
hoogte

- De politie wordt 
niet ingelicht…



» OCMW-cliënt onder budgetbegeleiding
-Een maatschappelijk assistent 
telefoneert naar de wijkagent en 
vraagt naar het “cafégedrag” van een 
cliënt die onder budgetbegeleiding 
staat

-Beroepsgeheim (in dit geval van beide 
partijen) …?



» OCMW-client onder 
budgetbegeleiding

- Een maatschappelijk 
assistent 
telefoneert naar de 
wijkagent en vraagt 
naar het “cafégedrag” 
van een client die 
onder 
budgetbegeleiding 
staat



» Verkrachtingszaak
-Gynaecoloog belt naar de politie om 
te melden dat haar patiënt verkracht 
werd

-De dader is een collega van het 
slachtoffer en dus gekend

-De patiënt wil niet dat politie/justitie 
ingeschakeld wordt want ze vreest 
represailles

-Beroepsgeheim …?



» Verkrachtingszaak

- Gynaecoloog belt 
naar de politie om te 
melden dat haar 
patiënt verkracht 
werd

- De dader is een 
collega van het 
slachtoffer en dus 
gekend

- De patiënt wil niet 
dat politie/justitie 
ingeschakeld wordt 
want ze vreest 
represailles



» Zelfmoordpoging
-De politie wordt ter plaatse gevraagd 
voor een zelfmoord(poging)

-De politieploeg slaagt er in om de vrouw 
in kwestie te reanimeren

-Proces-verbaal moet worden opgemaakt, 
de politieploeg belt later het ziekenhuis 
met de vraag wat de toestand is van het 
slachtoffer (“haalt ze het?”)

-Beroepsgeheim …?



» Zelfmoordpoging
- De politie wordt ter 

plaatse gevraagd 
voor een 
zelfmoord(poging)

- De politieploeg 
slaagt er in om de 
vrouw in kwestie te 
reanimeren

- Proces-verbaal moet 
worden opgemaakt, 
de politieploeg belt 
later het ziekenhuis 
met de vraag wat de 
toestand is van het 
slachtoffer (“haalt 
ze het?”)



» Leerlingeninfo…
-We krijgen een anonieme melding van 
kindermishandeling en verwaarlozing

-3 kinderen zouden hiervan het 
slachtoffer zijn

-door omstandigheden moet gewerkt 
worden via de school, via CLB wordt 
geïnformeerd naar de school

-Beroepsgeheim …?
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- We krijgen een 

anonieme melding 
van 
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en verwaarlozing
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