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Studieavond 

Het beroepsgeheim
in het juridisch en economisch verkeer

Kortrijk, maandag 1 december 2014

ook te volgen via livestream

Praktisch

Datum en plaats

Maandag 1 december 2014 van 18.30 tot 21.15 uur
ontvangst vanaf 18.15 uur
Pauze met drank en broodjes

Ku Leuven Kulak, e. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven 

Schrijf in vóór 23 november 2014
via http://puc.kuleuven-kulak.be. 

Wilt u de studieavond via livestream volgen? 
vermeld dit aub bij uw inschrijving. 

de deelnameprijs is 100 euro voor 
afgestudeerden vóór 2012 en 75 euro voor 
afgestudeerden in 2012, 2013 of 2014. 

Bespaar tot 50 % op uw deelnameprijs via uw 
KMo-portefeuille.  Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be.

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. Sabbelaan 53 – Be-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, e. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



     

Programma

18.15 Onthaal 

18.30 Welkomstwoord en inleiding 
 Mr. Rik Devloo, lid van de stuurgroep Recht van 

het Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak 

18.35  Beroepsgeheim van de advocaat, notaris en 
magistraat 

 Dr. Frederic Blockx, rechter in de rechtbank van 
koophandel Antwerpen & navorser Universiteit 
Antwerpen 

 De schending van het beroepsgeheim is een 
strafrechtelijk gesanctioneerd misdrijf. Dit in 
tegenstelling tot de inbreuk op deontologisch 
af te dwingen discretieverplichtingen. Dit 
onderscheid geeft vaak problemen in de 
praktijk, zodat een duidelijk afbakening van deze 
begrippen en hun gevolgen nut heeft. 

 Verder worden enkele concrete problemen 
aangehaald omtrent het beroepsgeheim van de 
advocaat, de notaris en de magistraat.

19.30 Pauze

19.50   Beroepsgeheim van de cijferberoepen 
 Dr. Jur. Luc Huybrechts, Em. Afdelingsvoorzitter 

in het Hof van Cassatie 

 Afgezien van de bedrijfsrevisor die in 1953 
aan een strafrechtelijk gesanctioneerd 
beroepsgeheim werd onderworpen, heeft het tot 
1999 geduurd voor de onafhankelijk werkende 
beoefenaren van de overige boekhoudkundige 
en fiscale beroepen hier ook werden aan 
onderworpen. Het strafrechtelijk gesanctioneerd 
beroepsgeheim van de cijferberoepen is dus 
relatief vrij jong. Het waarborgt enerzijds de 
dienstverlening. Het beweegt zich anderzijds 
in het snijvlak tussen recht op geheimhouding 
vanwege de cliënt en de noodzakelijke 
betrouwbaarheid van de eventueel openbaar te 
maken financiële gegevens. Elk beroepsgeheim 
heeft specifieke aspecten. Zo ook dit van de 
cijferberoepen.

21.00 Vraagstelling

Het beroepsgeheim
in het juridisch en economisch verkeer  

Deze studieavond richt zich tot 

• advocaten
• Magistraten
• notarissen
• Bedrijfsrevisoren
• Boekhouders
• Fiscalisten 
• andere geïnteresseerden 

Erkenning 

aangevraagd voor:
- magistraten bij de Fod Justitie
- advocaten bij de orde van vlaamse Balies
- notarissen bij de nationale Kamer

een attest van deelname in het kader van 
permanente vorming wordt uitgereikt (iaB – iBR – 
BiBF).

Livestream

u kan deze studieavond volgen via livestream waarbij 
u vragen kan stellen via chat. u heeft hiervoor enkel 
een computer met internet nodig.

Organisatie

Stuurgroep Recht van het Postuniversitair Centrum 
van de Ku Leuven Kulak: Luc arnou, Robrecht 
Bauwens, Jean-Philippe Bonte, Frank detremmerie, 
Rik devloo, eric dursin, Wim Goossens, Hilde Laga, 
emmanuel Leroux, antoon Lust, evelyne terryn, 
Bernard tilleman en Pieter vanherpe.


