
BEROEPSGEHEIM   
 

Sedert de afschaffing van het Vlaamse reisbureaudecreet op 5 en 13 juli 

2012 in voege getreden op 1 januari 2014, bestaat er in Vlaanderen geen 

wettelijk geregeld beroepsgeheim meer. Dit betekent echter NIET dat het 

beroepsgeheim niet meer bestaat.   
 

Artikel 458 van het strafwetboek geldt immers, volgens het Hof van 

Cassatie, voor die personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis 

dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd De reisbureaus kunnen 

dus geacht worden de hoedanigheid te bezitten van personen die uit 

hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn 

toevertrouwd.  
 

Gezien de evolutie in de rechtspraak inzake privacyregels kunnen wij 

stellen dat de dossiergegevens van de reizigers onder het beroepsgeheim 

vallen. De facturatie, kas of bankverrichtingen vallen dus NIET onder het 

beroepsgeheim  en kunnen door bevoegde instanties en personen, voor 

specifieke door wetgeving ondersteunde doeleinden, worden opgevraagd.  
 

In de praktijk handelt de reisagent best als volgt:  

a) Mondelinge vragen, gesteld door federale of lokale politie, dienen 

vriendelijk doch beslist te worden afgewezen.  

b) Vragen gesteld door onderzoeksrechters, eventueel overgebracht door 

federale of lokale politie, moeten beantwoord worden, tenminste wanneer 

het strafrechtelijke feiten betreft.   

c) In principe vervalt het beroepsgeheim bij getuigenis voor de rechtbank.  
 

Daarnaast worden de reisagenten regelmatig geconfronteerd met een 

dwingend en/of dringend verzoek van de fiscus om inlichtingen inzake 

een bepaald dossier.  Het hoofdbestuur der directe belastingen houdt voor 

dat artikel 322 van het wetboek der inkomstenbelasting de reisbureaus 

verplicht om gegevens over hun cliënteel bekend te maken die de 

administratie nodig acht om de juiste heffing van de belastingen te 

verzekeren. Dit artikel bepaalt:  

dat de administratie mag, wat een bepaalde belastingplichtige betreft, 

geschreven attesten inzamelen, derden horen, een onderzoek instellen, en 

binnen de door haar bepaalde termijn, welke wegens wettige redenen kan 

worden verlengd, van natuurlijke of rechtspersonen, alsook van 

verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid alle inlichtingen vorderen die 

zij nodig acht om de juiste heffing van de belasting te verzekeren.   
 

Bij twijfel over de gegrondheid van een door de belastingplichtige 

ingediende kostenfactuur heeft de administratie der belastingen immers 



een eenvoudig middel om hun probleem op te lossen: het verwerpen van 

de kostenfactuur.  

 

Het is echter aan te raden om de cliënt om toelating te vragen om het 

beroepsgeheim te doorbreken.  
 

Onvolledige of verwarrende vermeldingen op de facturen zijn meestal de 

aanleiding tot de vragen van de belastingadministratie (zie hiervoor ook 

Vademecum, facturatie, gedragscode).  

 
 


