COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE
MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
van
WOENSDAG 27 JANUARI 2016
Namiddag
___________

Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen,
KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het beroepsgeheim versus de
meldingsplicht van OCMW's" (nr. 8014)

Valerie Van Peel (N-VA):
Mijnheer de minister, ik blijf vragen stellen tot u me een duidelijk antwoord geeft. Ik begrijp
natuurlijk wel dat dit enige tijd met zich brengt. Ik zal niet meer te veel in detail treden over de
inhoud van het dossier.
Naar aanleiding van de weigering van een aantal Brusselse OCMW’s om informatie te delen
met veiligheids- en politiediensten, zijn wij in de plenaire vergadering al eens in debat gegaan
over de moeilijke vraag in hoeverre het beroepsgeheim mag meespelen en of OCMW’s toch
niet de plicht hebben om bepaalde informatie te delen. Er zijn vandaag al uitzonderingen op
het beroepsgeheim, onder meer omwille van de veiligheid. In de praktijk blijkt dit echter niet
voor alle OCMW’s even duidelijk te zijn. Er bestaat namelijk zoiets als een meldingsplicht.
U hebt de vorige keer in de plenaire vergadering al de artikelen uit de wet opgesomd waarop
alles gestoeld is. We zijn het denk ik wel met elkaar eens dat het noodzakelijk is dat er, met
respect voor de noodzakelijke vertrouwensband tussen de klant en de maatschappelijke
werker, toch wel nood is aan een duidelijker kader dan er vandaag bestaat.
Het is te begrijpen dat u daar de tijd voor nodig had. U wilde hierover ook overleggen, zei u,
met uw collega, de minister van Justitie. We dringen er echter toch op aan hier dringend werk
van te maken, omdat de problemen op dat vlak zich vandaag wel voordoen en omdat we daar
wel zo snel mogelijk een oplossing voor moeten vinden.
Om die redenen heb ik de volgende vragen, mijnheer de minister.
Is het overleg met uw collega, de minister van Justitie, reeds opgestart? Ik had u vorige keer
ook gezegd dat hij in de commissie voor de Justitie hierover al enkele uitspraken had gedaan.
Wellicht weet u die vandaag beter te kaderen.
Zijn er binnen het huidige wetgevende kader geen mogelijkheden om, in afwachting van een
aanpassing, als die al nodig is, de weigerachtige OCMW’s er toch toe aan te zetten de nodige
info te verstrekken? Welke maatregelen acht u mogelijk op dat vlak?

Minister Willy Borsus:
Mevrouw Van Peel, zoals ik hier in de commissie en tijdens de plenaire vergadering heb
verklaard, valt de kwestie van het beroepsgeheim vooral onder de bevoegdheid van mijn

collega belast met Justitie.
Hij heeft in december 2015 tijdens de bespreking van zijn algemene beleidsnota gepreciseerd
dat hij er geen graten in ziet dat het Strafwetboek zou worden aangepast om het personen die
beroepshalve kennis krijgen van relevante informatie die bijvoorbeeld op radicalisme wijst,
mogelijk te maken die informatie met de bevoegde diensten te delen, zonder dat zij het risico
lopen voor schending van het beroepsgeheim te worden vervolgd.
De informatie die aan de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of aan de
personeelsleden van de OCMW’s ter kennis wordt gebracht, vormt een van de elementen van
de problematiek, die een ruimere strekking heeft.
Het spijt mij, maar het overleg over het uitermate gevoelige dossier is momenteel nog aan de
gang. Het dossier is gevoelig, enerzijds, wegens de veiligheid van het land en, anderzijds,
gelet op de noodzaak om de vertrouwelijkheid van de gegevens die aan de OCMW’s en aan
de personeelsleden van de OCMW’s zijn gecommuniceerd, te vrijwaren.
Ik zal dus eind februari 2016 naar de commissie terugkeren.

Valerie Van Peel (N-VA):
Mijnheer de minister, u verontschuldigde zich voor het nog lopende overleg. Ik moet mij dan
echter verontschuldigen, omdat ik over hetzelfde onderwerp natuurlijk opnieuw een vraag zal
indienen.
Ik heb één bemerking bij uw antwoord, namelijk over het eerste contact met minister Geens
over een aanpassing van het Strafwetboek, om de mogelijkheid te bieden de informatie te
delen. Is dat wel voldoende? Moet er niet veeleer voor worden gekozen de OCMW's de
verplichting op te leggen informatie in bepaalde zaken door te geven? Sommige Brusselse
OCMW's zijn nu eenmaal onwillig en er zou in het algemeen belang moeten worden
ingegrepen.
Ik hoop dat u die bedenking in uw overleg meeneemt. U hoort mij dan hier binnenkort nog eens
opnieuw.

Het incident is gesloten.

