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1. Begrip recht en indeling van het recht  
 

1. Begrip recht  
 
Recht = 

• Geheel van bindende regels 
o leggen bepaald gedrag op 
o verbieden bepaald gedrag 
o laten bepaalde handelingen toe 
® Scheppen wettelijk kader 

• Doel: samenleving ordenen (op vlak van: economisch, politiek, sociaal, familiaal,…)  
• Opgelegd en afgedwongen door de overheid 

o Uitvaardigen van recht 
o Afdwingen 

• Illustratie: 
o Art. 203 oud BW: “De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor 

de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de 
opleiding en de ontplooiing van hun kinderen. Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de 
verplichting door na de meerderjarigheid van het kind”. 

- Uit familierecht: rechtsregel ® legt gedrag op 
- Regel gaat uit van overheid (hier: federale wetgevende macht)  

• Formele wetten: over hoe ze tot stand zijn gekomen, vanuit hoogst bevoegde instantie  
• Materiële wetten: algemeen geldend karakter  

 

2. indeling van het recht  
 
Traditioneel: Publiekrecht – Privaatrecht 
 
Publiekrecht: 

• Verhouding burger – overheid, overheden onderling 
• Doel = algemeen maatschappelijk belang 
• Vb: staatsrecht, administratief recht, fiscaal recht, strafrecht…  

 
Privaatrecht: 

• Verhouding burgers onderling 
• Doel = Private belangen  
• Vb: familierecht, goederenrecht, contracten…  

 
ð Nuancering!: 

• Ruime tussenkomst overheid in alle aspecten van de samenleving 
• In praktijk niet zo zwart-wit (vb: opvoeding is privaat maar de overheid kan zich wel mengen)  
• Gemengde rechtstakken (vb: arbeidsrecht: privaat tussen werknemer en -gever maar ook 

aspecten rond sociale zekerheid ® dus ook maatschappelijk belang)  
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Nationaal & internationaal recht 
• Nationaal recht 

o Rechtsregels die uitgaan uit 1 specifieke overheid ® Belgische recht  
• Internationaal recht 

o Volkenrecht: recht dat geldt tussen staten onderling 
- Internationale organisaties zoals VN en hun werking en bevoegdheden  

o Supranationaal recht: lidstaten dragen deel van hun bevoegdheid over 
- Organisaties krijgen via verdragen die staten sluiten hun bevoegdheid  
- Zijn bindend voor lidstaten en hun burgers (vb Europees recht uit Europese 

Unie)  
 
 

3. Basisbegrippen recht 
 

• Objectief recht: geheel van rechtsregels 
o Bindende gedragsregels met als doel orde behouden  
o Af te dwingen door overheid  
o bv: kooprecht: art. 1582 e.v. oud BW 
o Art. 1650 oud BW: de hoofdverplichting van de koper bestaat in het betalen van de prijs 

op de dag en op de plaats bij de koop betaald 
 

• Subjectief recht: recht van rechtssubject om een juridische verplichting 
o Afgeleid uit een regel van het objectief recht 
o Af te dwingen van een derde 
o bv: recht van de verkoper op betaling van de prijs  

 
• Aanvullend recht: rechtsregel geldt voor zover de partijen er niet van afgeweken zijn 

o Partijen kunnen in onderlinge overeenkomst afwijken  
o Wetgever stelt modeloplossing voor  
o bv: art. 1651 oud BW: Indien bij het aangaan van de koop niets daaromtrent bedongen is, 

moet de koper betalen op de plaats en op het tijdstip voor de levering bepaald. 
o Voornamelijk in privaat recht  

 
• Dwingend recht: rechtsregel waarvan niet mag worden afgeweken 

o doel: bescherming van algemeen belang of van bepaalde categorie personen  
o bv. Wet 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg 
o Diagnostische en therapeutische vrijheid: “De gezondheidszorgbeoefenaar kiest, binnen 

de perken van de hem door of krachtens de wet toegewezen bevoegdheden, vrij de 
middelen die hij aanwendt bij het verstrekken van gezondheidszorg” (art. 4) 

o “Bepalingen in door een gezondheidszorgbeoefenaar gesloten overeenkomst die zijn 
keuzevrijheid schenden, worden als niet geschreven beschouwd” (art. 7) 
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2. Staatstructuur en bronnen van het recht  
 

1. Staatsstructuur 
 
Rechtsstaat: gezagsdragers zijn zelf gebonden aan rechtsregels 

o Grondrechten: fundamentele rechten en vrijheden (o.a. Grondwet, Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens – EVRM) 

o recht op eerlijk proces, niet-discriminatieve behandeling, eerbiediging van privé en 
gezinsleven. 

o Scheiding der machten (typisch voor rechtstaat) – controleren elkaar  
- Wetgevende macht: wetten, decreten, ordonnanties 

- Maakt wetten en vaardigt ze uit  
- Uitvoerende macht: koninklijke besluiten, regeringsbesluiten, ministeriële besluiten 

- Zorgt dat de wetten worden aangenomen door parlement, worden uitgevoerd 
- In hun besluiten kunnen nieuwe wetsregels verwerkt zijn  

- Rechterlijke macht: vonnissen en arresten 
- Beslissen met toepassing van rechtsregels uitgaande van wetgevende en 

uitvoerende macht  
 
Federale staatsvorm: gezag verdeeld tussen centraal gezag (federale overheid) en deelstaten 
(gemeenschappen en gewesten) 

o België was lange tijd unitaire staat = gezag volledig centraal  
o Staatshervormingen naar federale staatsvorm vanaf jaren ’70: 

o overheveling bevoegdheid naar deelstaten: 
§ Gemeenschappen: Vlaamse, Franse en Duitse 
§ Gewesten: Vlaams, Waals, Brussels Hoofdstedelijk 

o voor bepaalde aangelegenheden (materiële bevoegdheid) 
o voor bepaald territorium (territoriale bevoegdheid) 
o rechtsregels met zelfde rechtskracht als die van federale staat = parallelle rechtsorde  

 
Alle bevoegdheden die niet werden doorgegeven blijven federale bevoegdheden  
Territoriale bevoegdheid deelstaten:  
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Bevoegdheden gemeenschappen: Persoonsgebonden aangelegenheden  
toegewezen door federale instanties 

o Gezondheidsbeleid 
o beleid zorgverstrekkingen in en buiten de verplegingsinrichtingen (met uitzondering van 

o.a. organieke wetgeving: ziekenhuiswetgeving) 
o beleid verstrekkingen van geestelijke gezondheidszorg in de verplegingsinrichtingen 

buiten de ziekenhuizen 
o gezondheidszorgberoepen:  

§ gemeenschappen bevoegd voor erkenning, met naleving van de door de 
federale overheid bepaalde erkenningsvoorwaarden 

§ Bv. KB 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch 
psychologen / klinisch orthopedagogen 

o Bijstand aan personen: 
o gezinsbijslagen 
o jeugdbescherming 

§ uitzonderingen (o.a.) (= federaal) 
• organisatie van jeugdgerechten, hun territoriale bevoegdheid en de 

rechtspleging  
• burgerrechtelijke regels statuut minderjarigen en familie 

§ Bv. Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale Jeugdhulp 
§ Bv. Decreet 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg 

• uitzonderingen (o.a.) (= federaal) 
o burgerrechtelijke regels statuut minderjarigen en familie 
o Bv. Wet 19 maart 2017 tot wijziging van de wetgeving tot 

invoering van een statuut voor pleegzorgers 
 
1.1. Wetgevende macht 
 
Op FEDERAAL niveau  

• Kamer van Volksvertegenwoordigers (=parlement, 150 mensen verkozen om de 5jaar), Senaat 
(afgevaardigde uit deelstaat), Koning (regering)  

• Wet: rechtsnorm aangenomen door federaal parlement en bekrachtigd door de koning 
o Regering kan intiatieven nemen tot nieuwe wetgeving via wetsontwerpen 

• Grondwet: hoogste norm – grondrechten, staatsmachten 
• Totstandkoming wet:  

o 3 procedures 
§ monocameraal: wetsvoorstel of wetsontwerp ingediend in Kamer en alleen in 

Kamer gestemd (helft + 1 is genoeg)  
§ verplicht bicameraal: behandeling en goedkeuring in Kamer en Senaat 
§ optioneel bicameraal: na goedkeuring door Kamer, kan Senaat evocatierecht 

gebruiken 
o Bekrachtiging (wetgevend) en afkondiging (uitvoerend) door de Koning 
o Bekendmaking in Belgisch Staatsblad http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl 
o Inwerkingtreding (in principe 10 dagen na bekendmaaking in BS)  
o Datum die de wet draagt, is die van de afkondiging door Koning 
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• llustratie: 
o Wet 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg 
o Wetsontwerp ingediend in de Kamer: 21/12/2018 
o Stemming Kamer: 28/3/2019 
o Bekrachtiging en afkondiging door Koning: 22/4/2019 
o Bekendmaking in Belgisch Staatsblad: 14/5/2019 
o Inwerkingtreding: 1/7/2022 

 
• Grondwetswijziging (art. 195 Gw) 

o Verklaring tot herziening Grondwet (Kamer, Senaat, Koning = Preconstituante) 
o Ontbinding parlement + verkiezingen nieuwe Kamer binnen 40 dagen 
o Nieuw verkozen parlement en Koning (Constituante) mogen overgaan tot herziening 

§ Min. 2/3 aanwezigheid en 2/3 stemmen 
 

Binnen deelstaten 
o Vlaams Parlement, Waalse Gewestparlement, Franse Gemeenschapsparlement, Duitstalige 

Gemeenschapsparlement, Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
o Wetsnormen zijn hier ® Decreten OF Ordonnanties (Brussels Parlement) 
o Totstandkoming: 

o monocameraal (parlement heeft maar één Kamer) 
o bekrachtiging door regering van betrokken deelstaat 

 

1.2. Uitvoerende macht 
 
FEDERAAL niveau  

o Koning = de regering: eerste minister, ministers, staatssecretarissen 
o Enkel zij kunnen besluiten vormen  

o Koninklijke besluiten (KB) = rechtsnormen die uitgaan van de federale regering 
o Ondertekend door Koning en bevoegde minister  
o Als KB zelf rechtsregels formuleert ® reglementaire besluiten  

o Ministeriële besluiten (MB) = ondertekend door enkel minister  
o Wetskrachtig KB 

o Parlement geeft aan regering bevoegdheid om wetgevend op te treden voor bepaalde 
materies in een bepaalde periode (volmachtenwet) 

o Bv. Wet 27 maart 2020 die aan de Koning machtiging verleent om maatregelen te nemen in de 
strijd tegen de verspreiding van het coronavirus 

o KB nr. 23 houdende het corona ouderschapsverlof   
o Bv. KB 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen / 

van klinisch orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten 
o Uitvoering van art. 68/1 en 68/2 Wet 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 

gezondheidszorgberoepen: “Buiten de in art. 3 § 1 bedoelde beoefenaars mag alleen de houder 
van een erkenning uitgereikt door de minister bevoegd voor de Volksgezondheid de klinische 
psychologie / orthopedagogiek uitoefenen” (…) 

o “De Koning bepaalt de voorwaarden voor het verkrijgen, het behoud en de intrekking van de 
erkenning, de leerstof die moet zijn verwerkt en de stages die moeten zijn gevolgd om de 
erkenning te verkrijgen.” (…) 
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Binnen deelstaten 
o Gemeenschaps- en gewestregeringen 

o O.a. Vlaamse regering: Minister-President, ministers 
o Regeringsbesluiten, Ministeriële besluiten uiten  

 
 

2. Bronnen van het recht  
 

2.1 overzicht  
 

1. Wet (in materiële zin) : rechtsregel uitgevaardigd door de bevoegde overheid 
2. Algemene rechtsbeginselen: vaak ongeschreven 
3. Rechtspraak 
4. Gewoonte 
5. ‘Pseudowetgeving’ 
6. Paralegale normen (soft law) 
7. Rechtsleer 
8. Billijkheid 

 

2.2. Bronnen van het recht: Wet  
 
Wet (in materiële zin) : rechtsregel uitgevaardigd door de bevoegde overheid 
= Objectief recht  

o Nationaal: 
- Federaal: wetgevende macht, uitvoerende macht 
- Deelstaten: wetgevende macht, uitvoerende macht 
- Gedecentraliseerde besturen: provincies en gemeenten 

o Internationaal:  
- internationale verdragen: akkoorden tussen staten of tussen staten en internationale 

organisaties 
- Zonder directe werking:  

- alleen rechten en verplichtingen voor de staten die ze hebben 
afgesloten 

- kunnen niet worden ingeroepen door of tegen rechtsonderhorigen, 
zolang de inhoud ervan niet door een (materiële) wet in de interne 
rechtsorde is opgenomen  

- Met directe werking  
- rechtstreeks uitwerking in de interne rechtsorde (na goedkeuring door 

wetgever en bekendmaking in BS) 
- kunnen door rechtszoekende ingeroepen worden voor de rechter, die er 

toepassing van zal maken. 
- Wanneer bepaling directe werking of niet heeft is afhankelijk van interpretatie 

van de doelstelling ervan  
- Directe werking als verdragspartijen bedoeling hadden om subjectieve 

rechten toe te kennen  
- Moet voldoende nauwkeurig worden omschreven voor directe werking  
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- Illustratie: 
art. 7 Kinderrechtenverdrag: “voor zover mogelijk heeft het kind het 
recht zijn of haar ouders te kennen” 

- Kan donorkind o.g.v. art. 7 Kinderrechtenverdrag voor Belgische 
rechter eisen dat identiteit donor wordt bekend gemaakt? 

- Heeft geen directe werking, overheid heeft vrijheid in hoe dit 
verdrag vormkrijgt 

 
- Supranationale wetgeving: normen uitgaande van supranationale instellingen, zoals de 

EU 
- Verordeningen: rechtstreeks verbindend; geen tussenkomst van nationale 

overheid nodig om toepasbaar te zijn 
- Bv. Verordening nr. 1371/2007 betreffende de rechten en 

verplichtingen van reizigers in het treinverkeer  
- Richtlijnen: tussenkomst van nationale overheid vereist om in de interne 

rechtsorde uitwerking te geven 
- Bv. Richtlijn 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de 

wettelijke en de bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken 

- omzetting België: Wet 25 februari 1991 
 
Hiërarchie van de normen: 

o Niet alle wetten in materiële zin hebben dezelfde waarde 
o Lagere normen moeten hogere respecteren 

 
Hierarchie:  

1. Grondwet  
2. Internationale normen  
3. Wetgevende normen: wetten, decreten, ordonnanties  
4. Uitvoerende normen: KB’s & MB’s 
5. Normen van gedecentraliseerde besturen  

 
 
Wat als…? 

o (Formele) Wet of decreet in strijd met Grondwet:  
o Rechtstreeks: Nietigverklaring door Grondwettelijk Hof 

- Beroep tot nietigverklaring binnen 6 maand na bekendmaking in BS. 
- Schending van grondrechten of van bevoegdheidsverdelende regels 

o Onrechtstreeks: Buiten toepassing laten in rechtszaak, na prejudiciële vraag door rechter 
aan Grondwettelijk Hof 

o Illustratie:  
- Art. 10 wet 19 maart 2017 statuut pleegzorgers: rechterlijke delegatie aan 

pleegzorgers van bevoegdheid tot nemen van belangrijke beslissingen m.b.t. 
pleegkind 

- Vernietigd bij arrest Grondwettelijk Hof 28 februari 2019, wegens schending art. 
22 Grondwet. 
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o Illustratie: Art. 318 oud BW - betwisting vaderschap (ex-)echtgenoot moeder: schending 
art. 22 Gw. (Prejudicieel arrest GwH 3 februari 2016) 
 

o Uitvoerende norm (bv KB) in strijd met hogere norm (bv. wetgevende norm)? 
o Rechtstreeks: Nietigverklaring door Raad van State (hoogste administratieve 

rechtscollege) 
- Beroep binnen 60 d. na bekendmaking 
- Als onwettig ® vernietigd en bestaat niet meer in rechtsorde  

o Onrechtstreeks: Buiten toepassing laten in rechtszaak 
- exceptie van onwettigheid (art. 159 Grondwet) 
- Hier mag rechter wel zelf beslissen zonder prejudiciële vraag  

 
 
2.3. Bronnen van het recht: Rechtspraak  
 
Arresten en vonnissen uitgesproken door 

o Hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht (politie, familie, arbeids, hof van beroep, Hof 
van Cassatie)  

o Administratieve rechtscolleges van de uitvoerende macht (Raad van State)  
o Arrest = rechterlijke beslissing van hogere rechtscollege (Hof van beroep, Cassatie). 
o Vonnis: uitspraak lager rechtscollege (politierechtbank).  

 
® Rechter moet uitspraak doen over rechtszaak (concreet geval), op basis van de toepasselijke 
rechtsregels (vaag, abstract) 
- Interpretatie van de rechtsregel: rechter stelt betekenis en draagwijdte vast van de rechtsregel  
- Interpretatie door een rechter is niet bindend voor een andere rechter, maar kan toch “gezag” 

hebben: 
- vaste rechtspraak: herhaalde beslissingen in dezelfde zin door verschillende rechters 
- hogere rechtscolleges, in het bijzonder Hof van Cassatie (waakt over eenduidinge interpretatie)  

 
Ilustratie: 

o “Wie door zijn fout schade veroorzaakt aan een ander, moet die schade vergoeden” (art. 1382-
1383 oud BW) 

• Bestaan ook bindende delen in door uitspraken van Hof van Cassatie bv. over ‘fout’: 
specifieke gedragsnorm overschrijden, rechtsregel schenden. Daarnaast kan je ook 
algemene gedragsregel schenden zoals algemene zorgvuldigdheidsnorm. 

 
 

2.4. Bronnen van het recht: paralegale normen  
 
Soft law 

o Juridisch niet-bindende regels uitgaande van bepaalde instellingen, organisaties 
- Bv. deontologische richtlijnen, adviezen, protocols 

o Kunnen wel juridisch relevant zijn 
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3. Gerechtelijke organisatie  
® Wat zijn belangrijkste actoren, hoe verloopt de rechtzaak  
 
1. Organisatie hoven en rechtbanken 

 
 
® rechterlijke en uitvoerende macht  
 
® Administratieve: raad van state, raad voor 
vergunningsbetwistingen 
 
 
 

 
Andere rechtsprekende instanties binnen Belgisch recht, die niet tot deze indeling behoren:  

o Grondwettelijk hof (nationaal)  
o Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Straatsburg) 

o Procedures tegen verdragsluitende staat EVRM 
o Als staat vedrag schendt ® bij dit hof klacht indienen na uitputten nationale procedures  
o Belgiê hier al veroordeeld voor te lang durende rechtsprocedures  

o Hof van Justitie EU (Luxemburg)  
o Eerbiediging EU-recht bij interpretatie en toepassing 
o Vraag naar juiste interpretatie of invulling 
o Prejudiciële vraag  

 
1.1. Piramidale structuur 

ð Lagere rechtscolleges: rechtbanken  
ð Hogere rechtscolleges: hoven  
ð Beslissingen van lagere rechtsbanken kunnen worden hervormd door hogere hoven  
ð Elke rechtbank heeft eigen materiële en territoriale bevoegdheid  
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1.2. Bevoegdheid  
 
A: TERRITORIALE BEVOEGDHEID: 
® Over welk grondgebied heeft een bepaalde rechtbank rechtsmacht? 

® Art. 622 Ger.W.: De rechter is slechts bevoegd binnen de grenzen van het rechtsgebied dat 
hem door de wet is toegekend, behalve in de gevallen waarin de wet anders bepaalt. 

 
® Kantons: 1 vrederechter per kanton 
® Gerechtelijke arrondissementen: rechtbanken eerste aanleg,  politierechtbanken 

o 12 arrondissementen (zijn kantons samen)  
® Provincies: hof van assisen  ® zetelt in provinciehoofdplaats (uitzondering Limburg komt in 

Tongeren samen)  
® Ressort hof van beroep: hoven van beroep, arbeidshoven, arbeidsrechtbanken, 

ondernemingsrechtbanken (met lokale afdelingen) 
® Nationaal: Hof van Cassatie (volledig Belgisch grondgebied) 

 
12 gerechtelijke arrondissementen:    Ressort hof van beroep:  

 

 
 

® elk hof van beroep en arbeidshof is bevoegd voor bepaald ressort  
 - omvat één of meer provincies  
® in totaal 5 hoven van beroep + 5 arbeidshoven  

® Wet bepaalt of bepaalde zaak voor rechter van kanton of arrondissement x of y gebracht moet 
worden: 

o Bv: Voogdij: rechter van de woonplaats minderjarige  
o Bv: Zakelijke rechten op onroerende goederen: rechter van de plaats waar het goed 

gelegen is 
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B: MATERIËLE BEVOEGDHEID:  
® voor welke soort zaken is een bepaalde rechter bevoegd? 
  
Vrederechter 

o Alle vorderingen ≤ 5.000 EUR  (art. 590 Ger.W.) 
  tenzij specifieke bevoegdheid andere rechtbank (vb vordering tussen   
  werknemer/werkgever -> arbeidsrechtbank)  

o Ongeacht bedrag, o.a. (zie art. 591 e.v. Ger.W.) 
§ huur onroerende goederen, mede-eigendom, vruchtgebruik… 
§ wilsonbekwame meerderjarigen (bewindvoerder aanstellen) 

 
Politierechtbank (burgerlijk) 

o Vorderingen tot vergoeding van schade uit een verkeersongeval of treinongeval (art. 601bis 
Ger.W.) 

o ongeacht bedrag!  
 
Rechtbank Eerste Aanleg 

o 4 secties (per gerechtelijk arrondissement is er een rechtbank van eerste aanleg)  
o Burgerlijke rechtbank 
o Familie- en jeugdrechtbank 
o Correctionele rechtbank 
o Strafuitvoeringsrechtbank 

 
Burgerlijke rechtbank 

o Algemene bevoegdheid: vordering > 5000 EUR  
   tenzij specifieke bevoegdheid andere rechtbank 

o Ongeacht bedrag, o.a. (art. 569 Ger.W.) 
§ toepassing belastingwet = fiscaal 
§ onteigening 

o Hoger beroep vrederechter of politierechtbank (op burgerlijk vlak) 
 
Familie- en Jeugdrechtbank 

o Speciaal opgeleide rechters  
o Familierechtbank = familiekamer(s) + kamer(s) voor minnelijke schikking 

o Minnelijke schikking = rechter stelt oplossing voor waar partijen bij kunnen instemmen  
o Jeugdrechtbank = jeugdkamer(s) 

o Hier neemt rechter zelf de beslissing 
 
Familierechtbank 

o Staat van personen: afstamming, echtscheiding, nationaliteit 
o Vorderingen tussen echtgenoten en wettelijke samenwonenden  
o Uitoefening ouderlijk gezag, verblijfsregeling 
o Onderhoudsverplichtingen 
o Erfenissen, testamenten, 
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Ondernemingsrechtbank 
o Algemeen: geschillen tussen en tegen ondernemingen, ongeacht bedrag 
o Ongeacht hoedanigheid partijen: o.a.  

o vennootschappen 
o insolventie 
o zee- en binnenvaart 
o merken, octrooien 

 
Arbeidsrechtbank 

o Arbeids- en sociaalrechtelijke geschillen 
o Collectieve schuldenregeling (gerechtelijke procedure om structurele schulden aan te pakken) 

 
Hof van beroep 

o beroep tegen beslissing Rechtbank eerste aanleg of Ondernemingsrechtbank 
 
Arbeidshof: 

o beroep tegen beslissing Arbeidsrechtbank 
o Er zijn 5 arbeidshoven  

 
Bij hof van beroep/arbeidshof ® Appelrechter bevestigt of hervormt (geheel of gedeeltelijk) beslissing 
eerste rechter 
 
Hof van Cassatie 

o Waakt over eenvormigheid interpretatie wet 
o Doet uitspraak over voorziening in cassatie tegen beslissingen in laatste aanleg: 

o arrest hof van beroep of arbeidshof 
o vonnis rechtbank eerste aanleg, in graad van beroep 
o vonnis in eerste en laatste aanleg (= niet vatbaar voor hoger beroep; infra) 

o Doet uitspraak over wettigheid beslissing in laatste aanleg (“Rechter van de rechter”) 
o geen uitspraak over grond van zaak (de feiten) ≠ appelrechter  

o Indien gegrond: vernietigt bestreden beslissing en verwijst de zaak naar ander rechtscollege van 
gelijke rang 

o Neemt zelf geen eindbeslissing over concrete rechtzaak  
o illustratie: “betrokkenheid” motorrijtuig in artikel 29bis WAM 

o Je rijdt met de fies in Leuven en rijdt tegen geparkeerde auto, schade aan geparkeerde 
auto moet jij vergoeden. Letsels die je zelf hebt opgelopen, heb je dan recht op 
vergoeding op basis van dit artikel? Als je met de fiets ergens tegenaan rijdt is het een 
verkeersongeval. Maar is het voertuig dat stil stond wel betrokken in het 
verkeersongeval? ® Is interpretatie vraag!  

o Politierechtbank: betrokken 
o Rechtbank eerste aanleg (beroep): niet betrokken 
o Cassatieberoep: schending art. 29bis WAM 

§ Spreekt zich uit of het voertuig betrokken is in een verkeersongeval zoals 
bedoeld bij 29bis WAM  

o Cassatie: gegrond; vernietiging + verwijzing 
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2. Principes m.b.t. de werking van de rechterlijke macht 
 
Recht op een eerlijk proces (art. 6 EVRM en art. 13 Gw.) 

o Waarborgen voor strafrechtelijke, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke procedures, o.a.: 
o Openbaarheid van de rechtszittingen 
o Elke uitspraak moet gemotiveerd zijn 
o Rechter moet onpartijdig en onafhankelijk zijn 
o Uitspraak binnen redelijke termijn  
o Recht op tegenspraak 

 

3. Actoren van justitie 
 

- Magistratuur 
- Advocatuur 
- Gerechtsdeurwaarders 
- Griffiers en griffiepersoneel   
- Justitiehuizen     
- Notaris 

 
Magistratuur 

o Zittende magistratuur: rechters en raadsheren 
o Staande magistratuur: openbaar ministerie (parket) 

o Strafzaken: opsporing misdrijven, vervolging verdachten, uitvoering van de uitgesproken 
straf 

o Burgerlijke zaken: waken over belangen van bv. minderjarigen en algemeen belang, 
d.m.v. adviezen, vorderingen tot nietigverklaring 

 

4. Procedure in burgerlijke zaken 
 
“Standaard”procedure 

o Vaak complexer: procedurele incidenten – tussengeschillen 
o bv. vrijwillige of gedwongen tussenkomst derde partij; aanstelling deskundige, … 

o Tal van afwijkende, bijzondere procedures 
o bv. echtscheiding, faillissement, … 

 
 
 
 
 
 

 
Het wordt bij burgerlijk zaken pas een rechtszaak van zodra iemand dit beslist. De zaak moet eerst 
aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank. Dit komt dan voor een eerste keer voor in een 
inleidingszitting. Meestal moet de zaak hierna verder behandeld worden door de partijen of de 
advocaten. Dit gebeurt door conclusies die de advocaten uitwisselen. Er wordt dan een rechtsdag 
uitgesprokken voor de pleitzitting waarna de rechter tot een uitspraak komt.  
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4.1. Aanhangig maken 
 

o Dagvaarding 
o Eiser roept andere partij (= verweerder) op om voor de rechter te verschijnen op plaats, 

datum en uur van de inleidingszitting  
o Voorwerp vordering en korte motivering 
o getekend door gerechtsdeurwaarder 
o Min. 8 dagen tussen betekening en eerste zitting 

 
o Verzoekschrift 

o eiser legt neer op de griffie 
o griffie roept bij gerechtsbrief partijen op voor inleidingszitting, bepaald door rechtbank 

o Vrijwillige verschijning 
o Inschrijving op algemene rol 

 

4.2. Inleidingszitting 
 

o Soms: onmiddellijke behandeling + uitspraak binnen korte termijn 
o Meestal: verdere behandeling nodig 

o zaak wordt uitgesteld met akkoord van de partijen naar bepaalde datum of voor 
onbepaalde duur  

o Of: Rechter legt een kalender vast met conclusietermijnen en een rechtsdag (= datum 
waarop de zaak gepleit zal worden) 

 
4.3. Conclusies 
 

o Partijen wisselen conclusies en bewijsstukken uit + neerlegging op griffie 
o Conclusies: aanspraken van de partijen en argumentatie in feite en in rechte 

o antwoordconclusie verweerder, repliek eiser, dupliek, tripliek… 
o Syntheseconclusie: alle argumenten en eisen samengevat 

 
4.4. Rechtsdag 
 

o Terechtzitting waarop: 
o zaak wordt gepleit door (advocaten van) partijen 
o sluiting debat en in beraad nemen van zaak door rechter 

o In beginsel openbaar 
 

4.5. Uitspraak  
 
Vonnis (lager rechtscollege) of Arrest (hoger rechtscollege) 

o binnen maand na sluiting debat 
o openbare terechtzitting 
o motiveringsplicht (art. 149 Gw.) : feitelijke en juridische elementen die beslissing hebben bepaald 
o ontvankelijkheid en gegrondheid 
o eindvonnis of tussenvonnis 
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o Gezag van gewijsde 
o bindende kracht 
o partijen kunnen zelfde zaak niet meer opnieuw voor rechter brengen 

o Kracht van gewijsde 
o geen hoger beroep of verzet meer mogelijk 

 

4.6. Uitvoering  
 

o ‘Vrijwillige’ uitvoering 
o Gedwongen uitvoering 

o betekening vonnis of arrest door gerechtsdeurwaarder 
o bevel tot uitvoering (meestal: betaling) 
o beslag op goederen 
o openbare verkoop 

 
 
4.7. Rechtsmiddelen 
® Als je verloren bent in een rechtszaak  
Hoger beroep 

o tegen vonnis in eerste aanleg 
o mits vatbaar voor hoger beroep (zie volgende slide) 

o binnen 1 maand na betekening vonnis 
o zaak opnieuw behandeld door rechtscollege op “hoger niveau” 
o hervorming of bevestiging 

 
 

o tegen vonnis vrederechter → rechtbank eerste aanleg 
o tegen vonnis politierechtbank → rechtbank eerste aanleg 
o tegen vonnis rechtbank eerste aanleg → hof van beroep 
o tegen vonnis ondernemingsrechtbank → hof van beroep 
o tegen vonnis arbeidsrechtbank → arbeidshof 

 
Dubbele aanleg 

o Uitz: niet vatbaar voor hoger beroep = in eerste én laatste aanleg  
o Cassatieberoep wel mogelijk 

 
 
 
 
 
 
Verzet 

o tegen vonnis of arrest bij verstek 
o gewezen in laatste aanleg 

o binnen 1 maand na betekening vonnis 
o zelfde rechtscollege 
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Cassatieberoep 
o tegen vonnis of arrest in laatste aanleg 
o binnen 3 maand na betekening 
o geen derde aanleg 
o ontvankelijkheid en gegrondheid 

o ongegrond → verwerping cassatieberoep 
o gegrond → vernietiging bestreden beslissing en verwijzing zaak naar ander rechtscollege 

o Rechtscollege na verwijzing: voegt zich naar cassatiearrest voor het door dat arrest beslechte 
rechtspunt 
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Deel 2: persoons- en familierecht 
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College 2: Statuut van de minderjarige, kinderen en ouders ® reader p11-41 
 
® Minderjarige = persoon die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft (art. 388 oud BW) 
® Beschermingsstatuut (beoogd juridische bescherming te verlenen  
 
2 aspecten van beschermingsstatuut  

A. Handelingsonbekwaamheid  
• Bescherming bij optreden in rechtsverkeer (in alle handelingen)  
• Vertegenwoordiging door voogd  

B. Gezag over minderjarige  
• Persoon en vermogen 
• Ouders / voogd ® staan in dienst van het belang van het kind  

 
1. Handelingsonbekwaamheid minderjarige  
 
! Handelings(on)bekwaamheid = juridische (on)bekwaamheid ! ® wat MAG iemand doen  
! Wils(on)bekwaamheid = feitelijke (on)bekwaamheid !   ® wat KAN iemand doen  
 
Uitgangspunt: jongeren zijn wilsonbekwaam ® niet in staat de gevolgen van hun handelingen in te 
schatten  
Juridisch gevolg ® jongere is handelingsonbekwaam (mag niet zelfstandig optreden in het rechtsverkeer)  
 
1.1. Handelingsonbekwaamheid  

• Minderjarige mag rechten en plichten niet zelf en zelfstandig uitoefenen 
o Uitz.: minderjarige wél handelingsbekwaam voor bepaalde rechtshandelingen 

• Vertegenwoordiging door ouders of voogd 
o Uitz: minderjarige stelt handeling wel zelf, maar niet zelfstandig  

  = beperkte handelingsonbekwaamheid 
 

1.1.1. Uitzonderlijke handelingsbekwaamheid  
ð Geen bepaalde leeftijd bv. 

o Verzet tegen wegnemen organen ex mortuo 
o Openen van spaarrekening 
o Erkennen kind (wanneer vader minderjarig is kan hij deze handeling zelf stellen)  
o Patiëntenrechten  
o Dagdagelijkse handelingen (NIET gsm abonnement ® heeft financiële gevolgen)  
o Uitoefening van persoonlijkheids- en grondrechten  

§ Persoonlijkheidsrecht: afbeelding, fysieke integriteit  
§ Grondrechten: vrije beleving van godsdienst, recht op privacy  

ð Vanaf bepaalde leeftijd bv. 
o vanaf 12 j optreden in procedures inzake jeugd-beschermingsmaatregelen t.a.v. 

minderjarige (Jeugdbeschermingswet) 
o vanaf 13 j account sociale media (art. 7 wet 30 juli 2018 verwerking persoonsgegevens)  
o vanaf 16 j testament helft goederen (art. 904 oud BW) 
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Wet patiëntenrechten  
® Art. 12 § 2: “De patiënt wordt betrokken bij de uitoefening van zijn rechten rekening houdend met zijn 
leeftijd en maturiteit. De in deze wet opgesomde rechten kunnen door de minderjarige patiënten die tot 
een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht, zelfstandig worden uitgeoefend”. 

ð Deze paragraaf nuanceert paragraaf 1 ® patiënt moet wel betrokken worden  
ð 3 fasen voor patiëntenrechten:  

o Onmondig: niet in staat een mening te geven (kleuter/peuter)  
o Mondig maar nog niet wilsbekwaam (in staat mening kenbaar te maken – minderjarige 

wordt betrokken maar ouders beslissen)  
o Wilsbekwaam (in staat tot redelijke beoordeling van zijn belangen ® zelfstandig 

patiëntenrechten uitoefenen)  
ð Behandelende arts beoordeeld wilsbekwaamheid  

 
1.1.2. Wie vertegenwoordigt het kind?  
= gezag over minderjarige (art. 376 oud BW) 
 

® Ouders leven samen (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend) ® samen optreden  
® Ouders leven niet samen ® samen optreden  
® Overlijden ouder, ouder die niet erkend is ® één ouder die ouderlijk gezag uitoefend  
® Geen ouder (vondeling, door geestesziekte niet kunnen optreden) ® voogdij om het kind te 

vertegenwoordigen  
 
Machtigingsvereiste  

• Beginsel: ouder(s) als vertegenwoordiger(s) moet(en) geen bijzondere formaliteiten vervullen 
• Belangrijke rechtshandelingen:  

o Voorafgaande machtiging vrederechter (art. 378 § 1 en 410 oud BW) 
o Als ouders bv. Lening willen afsluiten voor kind, dan gaat vrederechter na of de handeling 

in het belang van het kind is  
• Verkoop onroerend goed minderjarige:  

o Machtiging vrederechter + openbare verkoop (art. 1186 Ger.W.) 
o Voor verkoop uit de hand: bijkomende machtiging vrederechter (art. 1193 Ger.W.) 

• Ouders zijn bij een machtigingbehoevende handeling opgetreden zonder vereiste machtiging:  
o Nietigheid ® contract heeft nooit bestaan (tussenkomst rechter NODIG)  
o ongeacht benadeling 
o vb wanneer ouders lening afsluiten zonder weten van het kind, kan deze als 

meerderjarige nietig verklaring aanvragen  
• Minderjarige is zelf opgetreden voor handeling waarvoor niet bekwaam: 

o Geen onderscheidingsvermogen (geen besef hebben van wat je doet vb. Peuter die iets 
besteld via laptop)  

§ ALTIJD nietig  
o Onderscheidingsvermogen  

§ Geen formaliteiten vereist: nietig bij bewezen benadeling (intern/extern) 
• Minderjarige koopt een brommer, nietig wanneer kan worden bewezen 

dat deze werd benadeeld  
o Intern: teveel betaald voor brommer  
o Extern: faire som geld, maar minderjarige heeft dit geld niet  

§ Wel formaliteiten vereist: nietig ongeacht benadelinG (Vb. Zelf lening aangaan)  
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1.2. Beperkte handelingsonbekwaamheid  
® Minderjarige kan zelf optreden, maar niet zelfstandig 

o Wel zelf → geen vertegenwoordiging 
o Niet zelfstandig → bescherming via  

§ Bijstand = Minderjarige treedt zelf op, maar met bijstand van persoon die 
ouderlijk gezag uitoefent, die samen met hem optreedt 

• Voorbeelden 
o Eerste inschrijving in bevolkingsregister na verlaten ouderlijke 

woonst 
o Vanaf 12 j. transgender verzoek tot voornaamsverandering 

§ Instemming = Minderjarige treedt zelf en alleen op, maar met instemming van 
persoon die ouderlijk gezag uitoefent 

• Voorbeelden: 
o Aangaan van huwelijk 
o Euthanasie  
o Opvragen vanaf 16 j meer dan 125 EUR/maand van een door 

hem geopende  spaarrekening  
§ Verzet  

 
Art. 3 § 1 Euthanasiewet 28 mei 2002  
® de minderjarige patiënt die oordeelsbekwaam is, zich in een medisch uitzichtloze toestand bevindt van 
aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden dat niet gelenigd kan worden en dat binnen afzienbare termijn 
het overlijden tot gevolg heeft, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of 
ziekte veroorzaakte aandoening 

® Oordeelsbekwaam = wilsbekwaam  
® Bij meerderjarige ook psychisch lijden, bij minderjarige ENKEL fysiek lijden  
® Terminaal kanker is ook GEEN voorwaarde bij meerderjarige 

 

2. Ouderlijke rechten en plichten   
 
Verplichtingen <-> rechten en bevoegdheden  
 
Ouderlijk gezag: bestanddelen  

• Recht op persoonlijk contact (hoofdstuk4)  
o Vooral van belang bij scheiding van ouders  

• Gezag m.b.t. de persoon van de minderjarige  
o Schoolkeuze, opvoeding, verblijf 

• Goederenbeheer en vertegenwoordiging (reader)  
 
2.2. Ouderlijk gezag m.b.t. persoon 
 
Inhoud:  

• Verblijfsrecht (“recht van materiële bewaring”) 
• Zorgrecht   
• Belangrijke beslissingen m.b.t. gezondheid, opvoeding, opleiding, ontspanning, godsdienstige of 

levensbeschouwelijke keuzes (art. 374 § 1, tweede lid oud BW) 
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2.2.1. Beperkingen:  
1. Recht op zelfstandige uitoefening door minderjarige van bepaalde persoonlijkheids- en 

grondrechten  
• Naarmate autonomie toeneemt, neemt zeggenschap ouders af  
• Bv. fysieke integriteit & patiëntenrechten 
• Bv. Privacy 

 
2. Belang van het kind 

• Uitgangspunt: ruime opvoedingsvrijheid ouders 
o = privé leven en wordt beschermd door grondwet  

• Overheidsingrijpen met oog op algemeen belang of belang van kind 
o Bv. Verplichte vaccinatie Polio  
o Jeugdhulprecht 
o Familierecht: famrb kan, op verzoek van ouder(s) of OM, alle beschikkingen 

m.b.t ouderlijk gezag opleggen of wijzigen (art. 387bis BW) 
§ Ontzetting uit ouderlijk gezag (wanneer ouder bv misdrijf heeft 

gepleegd)  
 
2.3. Ouderlijk gezag. Titularissen 
 
Juridische ouder(s)  

• Afstammingsband = ouderlijk gezag 
• Oorspronkelijke afstamming (moeder, vader of meemoeder) 
• Adoptieve afstamming 

 
Geen ouderlijk gezag:  

• Plusouders geen ouderlijk gezag  
• Opvoeding door grootouders  

 
2.3.1. Pleegzorg 
 
Pleegzorg: art. 387quater-387quaterdecies BW 

• wet 19 maart 2017 “statuut” (in werking: 1/9/2017) 
• bepaalde “ouderlijke” rechten en bevoegdheden t.a.v. kind 

o Van rechtswege: verblijf en dagdagelijkse beslissingen + belangrijke beslissingen i.g.v. 
dringende noodzakelijkheid 

o Bij overeenkomst: belangrijke beslissingen buiten dringende noodzakelijkheid; 
goederenbeheer 

o Rechterlijke beslising (belangrijke beslissingen buiten dringende noodzakelijkheid; 
goederenbeheer) ® situatie waarin ouders niet bereikbaar zijn en pleegouders al 
minstens 1 jaar zorgen voor pleegkind 

§ GwH 28 februari 2019, nr. 36/2019: schending art. 22 Gw. → vernietiging door te 
verre inmenging van privé leven)  

• In strijdt met art. 22 van grondwet  
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2.4. Ouderlijk gezag. Uitoefening  
 
® 1 ouder = 1 titularis = oefent gezag alleen uit 
® 2 ouders = 2 titularissen = samen of afzonderlijk? 
 
2.4.1. Basissysteem: gezamenlijke uitoefening ouderlijk gezag 

• Ouders leven samen 
• Ouders leven niet (meer) samen = “gezagsco-ouderschap” 

o Na scheiding blijven ouders samen verantwoordleijk (spreken niet meer over 
hoederecht)  

 
Vermoeden instemming andere ouder  

• t.a.v. derden te goeder trouw 
o bv één ouder kan perfect de schoolkeuze regelen voor het kind. Het school gaat ervan uit 

dat er geen discussie is en dat de andere ouder op de hoogte is 
 
Wat bij onenigheid? 

• Elk van ouders kan zaak aanhangig maken bij familierechtbank 
• echter beslist in belang van kind 

 
Statistieken hoven en rechtbanken:   

2018 2019 

Nieuwe zaken AR famrb: totaal 41.836 43.288 

Nieuwe zaken ouderlijk gezag en verblijfsregeling 12.960 12.400 

 
2.4.2. Uitzonderingssystemen 
 
® Uitsluitende uitoefening ouderlijk gezag door één ouder (art. 374, § 1, tweede lid oud BW) 

• Wanneer? 
o ouders leven niet samen 
o én ernstig gebrek aan overeenstemming over belangrijke beslissingen m.b.t. kind 
o meestal: gedrag/houding ouder vormt bedreiging voor welzijn, gezondheid kind 

• ≠ ontzetting uit het ouderlijk gezag  
 
® Ouder die niet ouderlijk gezag uitoefent:  

• recht om toezicht te houden op opvoeding (art. 374 § 1, vierde lid oud BW) en op beheer van 
goederen (376, vierde lid oud BW) 

• recht op persoonlijk contact: omgangs- of contactregeling (hoofdstuk 4) 
 
® Gecombineerde systemen à la carte 

• Gezamenlijke uitoefening, maar voor bepaalde handelingen mag een ouder alleen optreden 
• Exclusieve uitoefening door één ouder, maar voor bepaalde handelingen instemming andere 

ouder vereist 
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2.5. Ouderlijk gezag. Verblijfsregeling  
 
Situering: gezag over de persoon – verblijfsrecht 

• Ouders samen   
o geen verblijfsregeling   

• Ouders niet samen 
o gezamenlijke uitoefening gezag:        
o verblijfsregeling  

- (akkoord of rechter) 
o exclusieve uitoefening:  

- Omgangs- of contactregeling 
 
Overeenkomst ouders 

• Inhoud:  
o gelijkmatig verdeeld verblijf (= “verblijfsco-ouderschap”) 

   of 
o hoofdverblijf / bijkomend verblijf 
o wisseltijdstip en –plaats, halen of brengen, schoolvakanties, bijzondere dagen … 

• Homologatie door rechtbank  
o Indien akkoord tijdens gerechtelijke procedure of i.k.v. familiale bemiddeling 
o Verplicht bij echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) 
o Rechtbank homologeert, tenzij kennelijk strijdig met belang kind 
o Naleving is afdwingbaar  

 
Geen overeenkomst ouders 

• Rechter moet mogelijkheid van gelijk verdeeld verblijf prioritair onderzoeken 
ð art. 374 § 2, tweede lid oud BW: “Bij gebrek aan akkoord, in geval van gezamenlijk ouderlijk 

gezag, onderzoekt de rechtbank op vraag van minstens één van de ouders bij voorrang de 
mogelijkheid om de huisvesting van het kind op een gelijkmatige manier tussen de ouders 
vast te leggen” 

ð Als ze er niet uitkomen dan gaan ze naar de familierechtbank 
 

• Gelijk verdeeld verblijf is geen “recht” van de ouders! 
ð art. 374 § 2, derde lid oud BW: “Ingeval de rechtbank echter van oordeel is dat de 

gelijkmatig verdeelde huisvesting niet de meest passende oplossing is, kan zij evenwel 
beslissen om een ongelijk verdeeld verblijf vast te leggen.” 

 
o hoofdverblijf – bijkomend verblijf 
o Leidt tot verkeerde perceptie  
o Gaat niet om de rechten als ouder maar gaat om een regeling te vinden in belang van de 

kinderen 
 

• Nieuw (wet 20 mei 2021) : “Indien de ouders meerdere kinderen hebben, streeft de rechtbank 
eenzelfde regeling na voor alle broers en zussen” (art. 374 § 2, vierde lid oud BW) 

• In ieder geval: rechter oordeelt bij een met bijzondere redenen omkleed vonnis, en rekening 
houdend met  

o de concrete omstandigheden van de zaak  
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o het belang van de kinderen 
§ moet het zwaarste gewicht krijgen 
§ kind is geen partij en wordt niet vertegenwoordigd 

o het belang van de ouders (art. 374 § 2, vijfde lid oud BW) 
 
 

• Concrete omstandigheden/factoren die rol (kunnen) spelen bij beoordeling: 
o Leeftijd kind 

§ Hoe ouder de kinderen zijn hoe minder de rechter nog een regeling opgelegd 
tegen de wil van de kinderen 

§ Zeer jonge kinderen: vaak beslist met regeling van gelijk verblijf of veel wisseling 
niet gepaste beslissing (veilige hechting is belangrijk) 

§ Voor zeer jonge kinderen is het belangrijk om die hechting te ontwikkelen en dat 
ze een primaire zorgfiguur hebben 

§ Maar hoe jong is te jong? Staat niet echt vast  
o Aanwezigheid plusbroers en –zussen, halfbroers en –zussen (zie hoofdstuk 4: Recht om 

niet van elkaar te worden gescheiden) 
 
Concrete omstandigheden/factoren die rol (kunnen) spelen bij beoordeling: 

• Afstand woonplaatsen 
• Verontrustend gedrag van (een van) de ouders 
• Communicatiemoeilijkheden 

o Zeer conflictueuze scheiding 
• Maatschappelijk of deskundig onderzoek 

o Advies heeft veel invloed op besluit van de rechter 
• Mening kind 

o horen minderjarige (art. 1004/1 Ger.W. – zie verder) 
o Rechter houdt rekening met mening van kind (zeker als die al ouder is) 

 
 

2.6. Ouderlijk gezag. Procedurele aspecten  
 

• Bevoegdheid  
o Familierechtbank: vorderingen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de 

verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact t.a.v. minderjarige kinderen  (art. 
572bis, 4° Ger.W.) 

o Jeugdrechtbank: maatregelen ouderlijk gezag die samenhangen met een bevolen 
jeugdbeschermingsmaatregel (art. 7 Jeugdbeschermingswet) 

 
• Rechtspleging: bijzondere regels (art. 1253bis e.v. Ger.W.) 

o partijen moeten persoonlijke verschijnen (1253ter/2 Ger.W.) 
o geacht spoedeisend te zijn (1253ter/4 § 2 Ger.W.) 
o uitspraak heeft voorlopig karakter 

§ Elke beslissing is herzienbaar als er nieuwe omstandigheden zijn 
o “blijvende saisine”: zaak blijft ingeschreven op rol van de rechtbank ook na eindvonnis 

(art. 1253ter/7 Ger.W.) 
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§ Zaak kan opnieuw voor rechtbank gebracht worden bij conclusie of schriftelijk 
verzoek griffie 

§ Mits nieuwe omstandigheden die toestand van partijen of van kinderen wijzigen 
§ Belang van het kind 

 
• Onderzoeksmaatregelen (art. 1253ter/6 Ger.W.) 

o Maatschappelijk onderzoek 
o Medisch-psychologisch onderzoek 

• Minderjarige is geen procespartij! Kan zelf geen vordering instellen, noch tussenkomen in de 
procedure tussen ouders 

o Kind heeft wel recht op participatie maar is geen procespartij 
• Hoorrecht minderjarige kinderen: art. 1004/1 Ger.W. 

 
® Art. 1004/1.  

§ 1. Elke minderjarige heeft het recht gehoord te worden door een rechter in materies die hem 
aanbelangen aangaande de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht 
op het persoonlijk contact. Hij heeft het recht om te weigeren gehoord te worden. 
   § 2. De minderjarige die jonger is dan twaalf jaar wordt gehoord op zijn verzoek, op verzoek van 
de partijen, van het openbaar ministerie of, ambtshalve, van de rechter. De rechter kan, middels 
een door de omstandigheden van de zaak gemotiveerde beslissing, weigeren de minderjarige die 
jonger is dan twaalf jaar te horen, behalve wanneer dat verzoek van deze laatste of van het 
openbaar ministerie uitgaat. Tegen die beslissing van weigering kan geen rechtsmiddel worden 
aangewend. 
   § 3. De minderjarige die twaalf jaar oud is, wordt door de rechter ingelicht over zijn recht om 
gehoord te worden overeenkomstig artikel 1004/2. Bij die informatie wordt een antwoordformulier 
gevoegd.  
   (…) § 6. Het onderhoud met de minderjarige heeft niet tot gevolg dat hij partij in het geding wordt. 
   Aan de mening van de minderjarige wordt passend belang gehecht in overeenstemming met zijn 
leeftijd en maturiteit. 

ð Kans dat rechter doorheeft dat kind wordt gemanipuleerd door een ouder en dan kiest de rechter 
om niet te luisteren naar het kind 

 
• Niet-naleving van verblijfs- of contactregeling 

o Burgerrechtelijke gevolgen 
§ elke ouder kan zaak opnieuw voor familierechtbank brengen (art. 387ter oud 

BW) 
§ mogelijke maatregelen:  

• nieuwe beslissing over verblijfsregeling of ouderlijk gezag 
• dwangsom (bv 250 euro per keer dat het kind niet bij de ouder verblijft 

waar die zou moeten) 
• gedwongen uitvoering 

o Strafrechtelijk: niet-afgifte kind (art. 431-432 Sw.) 
§ Illustratie: Vrouw krijgt half jaar cel omdat ex kinderen niet mag zien 

o Jeugdbescherming 
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2.7. Ouderlijke rechten en verplichtingen  
 
2.7.1. Verplichting tot levensonderhoud en opvoeding (art. 203 oud BW)  
 
Art. 203 – 203quater oud BW 
Op wie rust deze verplichting? 

® Elke ouder 
® Juridische afstammingsband 
® Ook na scheiding 
® Stiefouder: 

o Onrechtstreeks tijdens huwelijk, wettelijke samenwoning: bijdrage in lasten van 
huwelijk/samenwoning  

- Huwelijk: plusouder onrechtstreekse verplichting voor de zorgvan kinderen 
o Rechtstreeks na overlijden ouder (art. 203 § 3 / 1477 § 5 oud BW) 

 
Inhoud verplichting 

• “De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het 
levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de opleiding en de ontplooiing van 
hun kinderen” (art. 203 § 1oud BW) 

• “met middelen wordt onder andere bedoeld alle inkomsten van de ouders, … en andere 
middelen die hun levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen” (art. 203 § 2 oud BW) 

 
Tot wanneer? 
 “indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van 

  het kind” (art. 203 § 1 oud BW) 
• Tot einddiploma (hoger) onderwijs of aanvullende opleiding 
• Redelijk normaal verloop studies 
• Eigen inkomsten kind 
• Niet voor niet-noodzakelijke meeruitgaven 

o Kot huren: vaak wel een meerwaarde dus geen luxeuitgave 
o Skie vakantie wel eerder door kind zelf laten betalen 

• Keuze van opleiding is geen reden voor ouders om stoppen met financieren ookal zijn ze niet 
akkoord met uw keuze 

 
Vaststelling aandeel elk van de ouders en desgevallend onderhoudsbijdrage: 

• overeenkomst (vereist bij EOT) 
• rechterlijke beslissing 

 
 
1. Aandeel van elke ouder volgens de inkomensverhouding 

• “Elke ouder draagt bij in de kosten… in verhouding tot zijn respectieve aandeel in de 
samengevoegde middelen” (art. 203bis § 1 oud BW) 

• Bv. ouder A: 3.000 + ouder B. 1.500 = 4.500 EUR samengevoegde middelen 
o aandeel A: 2/3 
o aandeel B: 1/3  
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2. Kosten kind 
• gewone kosten: gebruikelijke kosten m.b.t. dagelijks onderhoud kind 

o onderhoudsbijdrage (alimentatie): som geld die ouder maandelijks dient te betalen als 
bijdrage in de gewone kosten van het kind 

§ voeding, kledij, tandartsbezoek… 
o meestal berekend volgens bepaalde methode (bv Gezinsbond, Rekentool 

kinderalimentatie) 
§ op basis van: “kinderkost” (forfaitair vastgesteld i.f.v. netto gezinsinkomen, 

leeftijd  kind, andere gemeenschappelijke kinderen), kinderbijslag/groeipakket, 
aandeel ouder in samengevoegde middelen, bijdrage ouder “in natura” 
(verblijfsregeling)  

 
• buitengewone kosten:  

o “Uitzonderlijke, noodzakelijke en onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige 
en ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse 
onderhoud van het kind (…) overschrijden” (art. 203bis oud BW) 

§ Orthodontie, laptop, hobby… 
o KB 22 april 2019: indicatieve lijst 

§ 1° bepaalde medische en paramedische kosten 
§ 2° bepaalde schoolkosten  
§ 3° bepaalde kosten ontwikkeling van persoonlijkheid en ontplooiing van het kind 

o Meestal: afzonderlijk te verrekenen, volgens verdeelsleutel bepaald in overeenkomst of 
in vonnis/arrest 

 
• Herziening onderhoudsbijdrage: 

o In omstandigheden bepaald in vonnis/arrest of overeenkomst 
o Rechter kan wijzigen, op verzoek van een van partijen, bij nieuwe omstandigheden 

 
• Kindrekening 

o Rekening waarop onderhoudsbijdragen en sociale voordelen kind worden gestort en 
waarmee kosten kind betaald worden 

o Rechter kan kindrekening verplichten, op vraag van één van ouders (art. 203bis § 4 oud 
BW) 

 
Niet-nakoming 
(1) Veroordeling tot betaling van onderhoudsbijdrage 

• Vordering kind zelf 
o meerderjarig 
o minderjarig: vertegenwoordigd door een ouder of (bij belangentegenstelling met beide 

ouders) voogd ad hoc 
• Vordering ouder in eigen naam (art. 203bis § 2 oud BW) 

 
(2) Ontvangstmachtiging 

• Machtiging verleend door famrb aan onderhoudsgerechtigde om de inkomsten van de 
onderhoudsplichtige of andere sommen die derden verschuldigd zijn aan onderhoudsplichtige, te 
ontvangen.  

o Bv. ontvangstmachtiging op loon  
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• Famrb moet toestaan indien onderhoudsbijdrage 2x in 12 m. niet (volledig) betaald (art. 203ter 
oud BW) 

 
(3) DAVO 

• www.davo.belgium.be 
• FOD Financiën  
• voorschotten op onderhoudsgeld  
• hulp bij invordering (in naam en voor rekening onderhoudsgerechtigde) 
• voorschotten  

o max. 175 EUR/maand/kind 
o voorwaarden  

§ woonplaats in B. 
§ onderhoudsgeld vastgesteld in uitvoerbare titel   
§ onderhoudsgeld 2x niet (volledig) betaald in periode van 12 m voor aanvraag 
§ meerderjarig kind: enkel indien nog recht op kinderbijslag 

o DAVO tracht betaalde voorschotten terug te vorderen van onderhoudsplichtige 
 
2.7.2. Plicht tot respect (art. 371 oud BW - wederkerig) 
 

• Ouders en kind zijn elkaar respect verschuldigd, op elke leeftijd 
• Verband met ouderlijke onderhoudsplicht? 

o Cass. 3 juni 2010: afwezigheid respect t.a.v. ouders vormt geen grond tot uitsluiting van 
recht op levensonderhoud 

 

3. Voogdij  
 
Wat? 

• Alternatief voor ouderlijk gezag, ter bescherming van minderjarige 
Wanneer? 

• Ontstaan: ouders overleden, onbekend, voortdurende onmogelijkheid, wilsonbekwaam (art. 389, 
eerste lid oud BW) 

• Einde: 
o pupil: meerderjarig, ontvoogding, overlijden 
o ouder(s): afstammingsband, onmogelijkheid  

 
Aanwijzing voogd:  

• Ouders (art. 392 BW) 
o Bij testament (enige ouder), verklaring vrederechter, notaris 
o herroepbaar 
o homologatie vrederechter, bij aanvaarding (tenzij ernstige redenen) 

• Vrederechter (art. 393 BW) 
o Indien geen (nuttige) aanwijzing ouders 
o persoon die geschikt is om minderjarige op te voeden en goederen te beheren; bij 

voorkeur naaste familie 
• OCMW (art. 396 BW) 

o Indien niemand voogdij aanvaardt 
o lid van raad voor maatschappelijk welzijn zal taak van voogd vervullen 
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Toeziende Voogd  
• Taken 

o Toezicht op voogd (art. 403 BW) 
o Vertegenwoordiging minderjarige (art. 404 BW) 

§ bij belangentegenstelling minderjarige – voogd 
o Aanwezig of bijstand bij bepaalde rechtshandelingen 

• Aanwijzing: vrederechter (art. 402 BW) 
o bij voorkeur uit andere familielijn 

 
Werking van de voogdij 

• Zorg voor de persoon en de opvoeding van de pupil (art. 405 § 1 oud BW) 
o verblijf 
o dagelijkse zorg en opvoeding 
o belangrijke beslissing  
o staat van persoon (bv. instemming met adoptie) 

• Goederenbeheer en vertegenwoordiging 
o Voorafgaande machtiging vrederechter voor belangrijke rechtshandelingen (art. 410 § 1 

oud BW) 
o Verkoop roerende en onroerende goederen: in beginsel openbaar (art. 410 § 2 BW) 
o Sanctie bij niet-naleving vormvereisten:  

- relatieve nietigheid 
- ongeacht benadeling 

• Kosten opvoeding en levensonderhoud pupil 
o Voogd is niet gehouden tot kosten 
o Inkomsten en sociale uitkeringen 

- Evt. onderhoudsplichtigen (bv. grootouders) 
• Vergoeding voogd? 

o In beginsel onbezoldigd 
o Wel onkostenvergoeding 

 
Verantwoording 

• Voogdijrekeningen (jaarlijks en definitieve) 
• Voogdijverslag (jaarlijks) 

 
Pleegvoogdij (reader p. 38): geen leerstof 
 
 

4. Recht op persoonlijk contact met minderjarige  
 
Recht van bepaalde personen om op geregelde tijdstippen contact te hebben met een minderjarige 

• ouders (art. 374 § 1, vierde lid oud BW) 
o Rechter bepaalt wijze waarop ouder die ouderlijk gezag niet uitoefent persoonlijk 

contact onderhoudt 
o weigering: bijzonder ernstige redenen 
o organisatie: wanneer en hoelang, waar, bijzondere voorwaarden 
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• grootouders (art. 375bis BW) 
o Recht op persoonlijk contact 
o bewijs bijzondere affectieve band 
o Weigering: indien ingaat tegen belang kind (art. 375bis tweede lid oud BW) 

§ Bv. Loyauteitsconflict 
• (als het aan grootouders te wijten is dan geen contact, maar als het aan 

de ouders ligt dan wel) 
o Organisatie: wanneer en hoelang, waar, bijzondere voorwaarden 

• broers en zussen (art. 375bis BW) ® nieuw: wet 20 mei 2021 
o Recht op persoonlijk contact 

§ Op elke leeftijd 
§ Gelijkgesteld met broers en zussen: kinderen die samen binnen eenzelfde gezin 

worden opgevoed en die een bijzondere affectieve band met elkaar hebben 
ontwikkeld (art. 387sexiesdecies oud BW) 

§ Weigering: indien ingaat tegen belang kind (art. 375bis tweede lid oud BW) 
o Recht om niet van elkaar te worden gescheiden (art. 387septiesdecies oud BW) 

§ Plaatsing van kinderen of scheiding van ouders 
§ Indien belang van een kind vereist dat dit recht niet wordt uitgeoefend, streven 

de ouders, pleegzorgers, rechtbank en de daartoe bevoegde overheid het 
behoud van persoonlijke contacten na tussen dit kind en broers en zussen  

• tenzij ook dit strijdig is met belang van dit kind  
• andere personen met bijzondere affectieve band  (art. 375bis BW) 

o Enkel indien bijzondere affectieve band 
§ Vermoeden pleegzorgers (1 j plaatsing) (art. 387quaterdecies) 

o Weigering: indien ingaat tegen belang kind 
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College 3: Partnerschap: tweerelaties – huwelijk en samenwoning ® reader 
p42-94 
 
1. Inleiding  
 
Geïnstitutionaliseerd  

® Huwelijk  
o Wet 13/02/2003: huwelijk met hetzelfde geslacht  
o Voorbehouden voor partners met seksuele affectieve relatie 

® Wettelijk samenwoning 
o Wet: 23/11/1998 
o Beperkt tot 2 personen  
o Niet noodzakelijk een seksuele affectieve relatie  
o Minder verplichtingen , minder rechten dan bij huwelijk  

 
Niet-geïnstitutionaliseerd  

® Feitelijk samenwoning 
o Met meer dan 2 personen  
o Een situait niet geregeld door de wet  

 
® Stijgende lijn van huwelijken sinds 1970  
® Vanaf 1970 daalt curve  
® laatste jaren stabiel  
 
® Aantal echtscheidingen stijgt sinds 1970  
® lichte daling (in absolute cijfers minder 
huwelijken)  
 
® Binnen het aantal huwelijken neemt ook 
het tweede of derde huwelijk toe  
 

 
2. Huwelijk 
 
2.1 Aangaan van een huwelijk  
 
Begrip HUWELIJK  

• Contractuele instelling 
o Met vrije bewuste toestemming 

• Gericht op duurzame levensgemeenschap 
• Tussen twee personen 
• Seksueel-affectieve relatie 
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GRONDVEREISTEN:  
• Twee personen 
• Ongehuwde staat 
• Leeftijd: 

o meerderjarig 
o minderjarig: 

§ ontheffing leeftijdsvereiste familierechtbank – gewichtige redenen 
• gewichtige redenen: zwangerschap en religieuze achtergrond 

§ instemming ouders of vervangende machtiging familierechtbank 
• Geen naaste bloedverwanten of aanverwanten (art. 161-164 oud BW) 

o Huwelijk is verboden tussen: 
§ bloedverwanten in rechte (opgaande/neerdalende) lijn 

• absoluut huwelijksbeletsel 
§ bloedverwanten in de zijlijn tot 3e graad  

• broer, zus: absoluut huwelijksbeletsel 
• oom, tante /met/ neef, nicht: familierechtbank kan verbod opheffen om 

gewichtige redenen 
o huwelijk tussen volle neven en nichten is dus niet verboden!  

§ Geen naaste bloedverwanten of aanverwanten 
• Schoonvader, schoonmoeder /met/ schoondochter, schoonzoon (idem: 

stief-) 
• familierechtbank kan verbod opheffen om gewichtige redenen 

• Vrije en bewuste toestemming 
o Gedwongen huwelijk (toestemming gegeven onder geweld of bedreiging) is niet 

rechtsgeldig (art. 146ter oud BW) 
§ Ook psychische dwang!  
§ ≠ gearrangeerd huwelijk (waar kind mede uit respect voor ouders het huwelijk 

respecteerd) ® wel dunne grens 
• Geen schijnhuwelijk:  

o Schijnhuwelijk: intentie van minstens 1 van echtgenoten kennelijk niet gericht op tot 
stand brengen van duurzame levensgemeenschap, maar enkel op bekomen van 
verblijfsrechtelijk voordeel verbonden aan de staat van gehuwde (art. 146bis oud BW) 

o Elk belanghebbende kan scheiding vragen (ook openbaar ministerie)  
 

VORMVEREISTEN:  
• Aangifte van het huwelijk: bij ambtenaar burgerlijke stand gemeente 
• Voltrekking:  

o ten vroegste 14 dagen (na ondertekening aangifte), uiterlijk 6 maand na verstrijken 14 
dagen. 

o openbaar  
o voor de ambtenaar van de burgerlijke stand 
o eventueel in aanwezigheid van getuigen 
o huwelijksakte (DABS - databank akten burgerlijke stand) 

• Religieus huwelijk: burgerlijk huwelijk moet voorafgaan (art. 21 Gw.) 
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2.2 Gevolgen van het huwelijk: primair huwelijksstelsel  
 
Staat van gehuwde = geheel van rechten en plichten die verbonden zijn  
 
Situering 

• Verspreid over verschillende rechtstakken 
• In het Burgerlijk Wetboek: 

o Afstamming (vaderschaps-, meemoederschapsregel) 
§ Als ongehuwde moet je uw kind erkennen (gebeurd niet automatisch)  

o Erfrecht langstlevende echtgenoot  
o Primair huwelijksstelsel 

§ Gevolgen en regels die de wet automatisch en dwingend oplegt  
• = minimumregelen regels en plichten   

o Secundair huwelijksstelsel 
§ Regels over vermogensrechtelijke positie  
§ Eigen keuze ® met of zonder huwelijkscontract  

• ZONDER: trouwen onder wettelijk stelsel  
o Alles wat wordt verworven tijdens huwelijksgemeenschap = 

gedeeld vermogen  
o Alles voor het huwelijk blijft eigen vermogen  
o Ook wat ge-erft wordt blijft apart  
o = solidair stelsel  
o Wettelijk samenwonen valt hieronder maar kunnen keuze 

maken voor ander stelsel  
• MET: scheiding van goederen (zuiver of tussenin)  

o NIET solidair  
o Geen huwelijksgemeenschap, alles blijft apart  

 
KENMERKEN PRIMAIR HUWELIJKSSTELSEL art. 212-224 oud BW 

• Geldt voor alle gehuwden ® sowieso van toepassing 
• Dwingend 
• Evenwicht tussen gelijkheid echtgenoten, minimale autonomie, bescherming gezinsbelang en 

minimale solidariteit 
o Handelingsbekwaamheid (art. 212 derde lid oud BW) 
o Persoonlijke huwelijksverplichtingen: samenwoning, getrouwheid en bijstand (art. 213 

oud BW) 
o Hulpverplichting (art. 213 oud BW) 
o Verplichting tot bijdrage in lasten van huwelijk (art. 221 oud BW) 
o Bescherming gezinswoning (art. 215 en 224 oud BW) 
o Vrijheid van beroep (art. 216 oud BW) 
o Inning en besteding inkomsten (art. 217 oud BW) 
o Bankrekeningen en kluizen (art. 218 oud BW) 
o Hoofdelijke gehoudenheid huishoudelijke schulden en opvoeding kinderen (art. 222 oud 

BW)  
o Bescherming gezinsbelang tegen schenkingen en persoonlijke zekerheden (art. 224 oud 

BW) 
o Dringende maatregelen (art. 223 oud BW) 
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Binnen primair huwelijksstelsel:  
® PERSOONLIJKE HUWELIJKSVERPLICHTINGEN (Is er niet bij wettelijk samenwonen) 

Art. 213 oud BW: echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning gehouden. Ze zijn elkaar 
getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. 
Þ Samenwoningsplicht  

o gezamenlijk verblijf houden en een levensgemeenschap vormen 
§ feitelijke scheiding: niet nakomen huwelijksverplichting ® dringende 

maatregelen ® echtscheiding onherstelbare ontwrichting huwelijk (EOO) 
o (ongedwongen) geslachtsverkeer 

Þ Getrouwheidsplicht  
o zolang huwelijk bestaat (ook niet tijdens feitelijke scheiding) 
o niet-nakoming: dringende maatregelen, EOO, zware fout uitkering tot levensonderhoud 

na EOO 
 

® HULP- EN BIJDRAGEPLICHT (dubbele verplichting) (ook bij scheiding van goederen want is primair!)   
• Hulpplicht: echtgenoten delen hun levensstandaard 
• Bijdrageplicht: elke echtgenoot draagt bij in de “lasten van het huwelijk”, naar zijn mogelijkheden 

(art. 221 oud BW) 
o Alle materiële behoeften van de echtgenoten en de kinderen die deel uitmaken van het 

gezin 
o Evenredig met mogelijkheden:  

§ Financieel: inkomsten bij voorrang besteden aan bijdrage in lasten van huwelijk 
• Wetelijk stelsel: alle inkomsten naar gemeenschap van goederen 
• Scheiding van goederen: eerst materiële behoeften betalen  

§ Zorg- en huishoudelijke taken; eigen goederen ter beschikking van gezin stellen 
• Bij niet-nakoming: echtgenoot kan veroordeeld worden tot betaling van onderhoudsuitkering aan 

andere echtgenoot 
 

® BESCHERMING GEZINSWONING (gezinswoning en huisraad) 
• Zakelijk recht (bv eigendom): om woning te verkopen of verhuren (of andere rechtshandeling te 

stellen waardoor het gezin van het genot van de gezinswoning zou worden beroofd) is 
instemming andere echtgenoot nodig, of vervangende machtiging familierechtbank (wanneer in 
belang van gezin) (art. 215 § 1 oud BW) 

• Huur: echtgenoten kunnen alleen samen huur opzeggen (art. 215 § 2 oud BW; Art. 51 Vlaams 
Woninghuurdecreet) 

 
® DRINGENDE MAATREGELEN 

• Familierechtbank kan dringende maatregelen bevelen bij ernstige huwelijksproblemen (art. 223 
oud BW) 

o “grof plichtsverzuim” of “ernstige verstoring van de verstandhouding” 
• Maatregelen kunnen betrekking hebben op :  

o goederen echtgenoten: bv. verplaatsing van goederen verbieden of persoonlijk gebruik 
toewijzen (bv. voorlopig genot gezinswoning), rekening blokkeren 

o persoon echtgenoten: bv. machtiging afzonderlijk verblijf; persoonlijke 
onderhoudsuitkering 

o minderjarige kinderen echtgenoten bv uitoefening ouderlijk gezag, verblijfsregeling, 
bijdrage kosten 



 44 

2.3 Echtscheiding  
 
® Echtscheiding (ES): ontbinding van het huwelijk op grond van een vonnis 
Twee gronden: 

Þ Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (art. 229 oud BW) – EOO 
Þ Echtscheiding door onderlinge toestemming (art. 230 oud BW) - EOT 

 
Statistieken hoven en rechtbanken  - Nieuwe zaken Famrb. 2020 

• EOT: 12.701 = 53,55 % nieuwe echtscheidingszaken 
• EOO: 11.016 = 46,45 % nieuwe echtscheidingszaken 
• EOT + EOO = 36,67 % van alle nieuwe zaken 

 
2.3.1. Echstscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting huwelijk EOO 
 
® Begrip: voorzetting samenleven tussen echtgenoten en hervatting ervan is redelijkerwijze onmogelijk 
geworden 
` 
Bewijs: 

- Met alle wettelijke middelen: indien rechter oordeelt dat uit de feiten die eiser aanvoert blijkt dat 
huwelijk onherstelbaar ontwricht is, dan spreekt hij meteen de echtscheiding uit. 

- Feitelijke scheiding van 6 maand (bij gezamenlijke aanvraag tot ES) resp. 1 jaar (indien een 
echtgenoot alleen ES vraagt) 

- Herhaalde echtscheidingsaanvraag  
 
® PROCEDURE  

• Geen min. duur huwelijk vereist 
• Familierechtbank 
• Persoonlijke verschijning echtgenoten: in principe niet, maar rechtbank kan wel bevelen 
• Voorlopige maatregelen (vgl. dringende maatregelen) 

o maatregelen m.b.t. kinderen eindigen niet bij ontbinding huwelijk 
 
® GEVOLGEN  

• Echtgenoten 
o Persoonlijke verhouding 

§ Primair stelsel 
§ Vrij  

o Goederen: vereffening en verdeling huwgemeenschap 
 

o Persoonlijke onderhoudsuitkering na EOO: art. 301 oud BW 
§ Beperkte solidariteit na einde huwelijk 

• Persoonlijk levensonderhoud ex-echtgenoot 
• Compensatie voor economische achterstand opgelopen tijdens huwelijk 

§ Contractueel: bedrag, duurtijd, herziening… 
§ Geen overeenkomst: rechterlijke beslissing 

• Voorwaarden recht op uitkering:  
o Verzoeker is economisch zwakst 
o en in (relatieve) staat van behoefte 
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• Uitzonderingen: 
o Verzoeker heeft zware fout begaan die aan de basis ligt van de 

onherstelbare ontwrichting huwelijk  
o Verzoeker is schuldig bevonden aan partnergeweld of poging 

daartoe 
o Staat van behoefte is gevolg van eenzijdig door verzoeker 

genomen beslissing, zonder dat noden van de familie deze 
keuze gerechtvaardigd hebben (“exceptie van luiheid”) 

§ Bedrag: 
• Minimum: staat van behoefte 
• Hoger dan minimum mag, rekening houdend met leeftijd partijen, duur 

huwelijk, verdeling zorgtaken tijdens huwelijk 
• Maximum: 1/3e netto-inkomsten onderhoudsplichtige 

§ Duurtijd:  
• Maximum: duur van huwelijk 
• Uitzonderlijk is verlenging mogelijk 

§ Beëindiging  
• Huwelijk gerechtigde  
• Wettelijke samenwoning gerechtigde  
• Feitelijke samenwoning gerechtigde: rechter beslist  

• Minderjarige kinderen  
o Gezamenlijke uitoefening  

§ Uitz.: exclusieve uitoefening 
o Uitoefening ouderlijk gezag 

§ Voorlopige maatregelen 
§ Herziening door familierechtbank bij nieuwe omstandigheden, in belang kind 

o Onderhoudsbijdrage 
o  

 
2.3.2. Echtscheiding door onderlinge toestemming EOT 

- Echtgenoten moeten vóór indienen van verzoek tot EOT akkoord bereikt hebben over alle 
gevolgen van de ES 

 = voorafgaande overeenkomsten 
- Regelingsakte: overeenkomst over verdeling van goederen en schulden 
- Familierechtelijke overeenkomst: 

- ouderlijk gezag, verblijfsregeling of contactregeling m.b.t. minderjarige kinderen 
- bijdrage in kosten minderjarige en studerende meerderjarige kinderen 
- eventuele persoonlijke onderhoudsuitkering ex-echtgenoot 

 
® PROCEDURE  

• Familierechtbank 
• Gezamenlijk verzoekschrift ondertekend door beide echtgenoten, of door minstens 1 advocaat of 

notaris. 
• Persoonlijke verschijning echtgenoten: in principe niet, maar rechtbank kan wel bevelen 
• Toezicht rechtbank op overeenkomst m.b.t. minderjarige kinderen 
• Rechtbank spreekt ES uit indien partijen aan alle wettelijke voorwaarden hebben voldaan. 
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® GEVOLGEN  
• Cf. voorafgaande overeenkomsten: goederen, kinderen, onderhoudsuitkering 
• Wijziging van de voorafgaande overeenkomsten na ES 

o In onderlinge overeenstemming 
o Indien geen overeenstemming: herziening door rechtbank op verzoek van één van ex-

echtgenoten 
§ Ouderlijk gezag, verblijfsregeling of contactregeling m.b.t. minderjarige 

kinderen: nieuwe omstandigheden + belang van kind 
§ Bijdrage in kosten minderjarige en studerende meerderjarige kinderen: nieuwe 

omstandigheden, buiten wil  
§ Onderhoudsuitkering ex-echtgenoot: nieuwe omstandigheden, buiten wil  

• Tenzij partijen in de voorafgaande overeenkomst afgesproken hebben 
dat de onderhoudsuitkering niet of slechts in bepaalde gevallen vatbaar 
is voor herziening 

 

3. Wettelijk samenwonen 
 
Begrip: “toestand van samenleven van twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning 
hebben afgelegd (art. 1475 § 1 oud BW)” 

- Ingevoerd bij wet 23/11/1998 (in werking sinds 1/1/2000) 
- Evolutie in richting huwelijk, toch belangrijke verschillen 

- Beperktere solidariteit 
- Beëindiging zeer eenvoudig 
- Nagenoeg geen bescherming na einde 

 
Jaar Verklaring WS 

2000 2.573 

2005 15.481 

2010 36.096 

2014 39.135 

2018 38.921 

 
3.1 Aangaan  
 
® GRONDVOORWAARDEN  

• Twee personen (art. 1475 § 1 oud BW) 
• Niet gehuwd of wettelijk samenwonend (art. 1475 § 2, 1° oud BW) 
• Aard relatie of verwantschap is irrelevant: 
• Ook nauwe verwanten kunnen WS 
• Bekwaam tot contracteren (art. 1475 § 2, 2° oud BW)  
• Alleen meerderjarigen kunnen WS 
• Vrije en bewuste toestemming 
• Geen schijn-wettelijke samenwoning of gedwongen samenwoning 
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® VORMVOORWAARDEN  
• Schriftelijke verklaring wettelijke samenwoning 
• Ambtenaar burgerlijke stand woonplaats 
• controle wettelijke voorwaarden 
• Melding van verklaring in bevolkingsregister 

 
3.2 Gevolgen  
 
Diverse, niet-civielrechtelijke gevolgen 

• Inkomstenbelastingen, successierechten 
• sommige gevolgen staan niet open voor alle WS 

o Bv. rente voor langstlevende na overlijden door arbeidsongeval: alleen indien 
samenwoningscontract met bedongen uitkering na einde relatie. 

 
Civielrechtelijk: 

• Primair samenwoningsstelsel (art. 1477 oud BW) 
• Secundair samenwoningsstelsel (art. 1478 oud BW) 

o Scheiding van goederen: Elke partner blijft eigenaar van goederen die hij bezit bij begin 
WS en van goederen die hij verwerft tijdens WS. Goederen die partners samen 
verwerven, behoren hen in onverdeeldheid toe. 

o andere regeling is mogelijk – notarieel samenwoningscontract 
• Wettelijk erfrecht (art. 745octies oud BW) 

 
Primair samenwoningsstelsel 

• dwingend 
• geen persoonlijke verplichtingen 
• geen hulpplicht, wel bijdrageplicht in “lasten van samenleven” 
• bescherming gezinswoning 
• dringende maatregelen bij ernstige verstoring verstandhouding 

 
3.3 Beïndigen 

I. huwelijk  
II. overlijden  

III. onderlinge overeenstemming/eenzijdig  
o schriftelijke verklaring 
o eenzijdig: betekening 
o melding in bevolkingsregister 

 
® GEVOLGEN:  

• Minderjarige kinderen 
• Geen wettelijke onderhoudsverplichting ex-partners! 

o Zelfs niet na jarenlange relatie of groot economisch onevenwicht als gevolg van keuzes 
gemaakt tijdens relatie 

o Ex-partners kunnen wel betaling onderhoudsuitkering overeenkomen 
• Familierechtbank kan dringende maatregelen bevelen die ingevolge de beëindiging 

gerechtvaardigd zijn 
o Bv voorlopig genot gezinswoning 
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4. Feitelijk samenwonen  
 
Als vorm van ‘tweerelatie’: het op affectieve wijze samenwonen, buiten huwelijk of wettelijke 
samenwoning, van twee partners. 
 
Rechtspositie feitelijk samenwonende  

• Geen specifiek relatierecht 
• Samenwoningscontract 

o Niet verplicht 
o Notarieel of onderhands 
o Geen afspraken die beperkingen opleggen aan individuele vrijheid partners 
o Wel afspraken over bv. goederen, bijdrage in kosten samenleven 

• Geen persoonlijke rechten en plichten 
• Geen wettelijk verplichte materiële solidariteit 

o geen hulpverplichting; geen verplichting tot bijdrage in lasten van samenwoning 
o geen onderhoudsplicht na beëindiging samenwoning 

• Goederen:  
o Elke partner blijft eigenaar van goederen die hij bezit bij begin FS en van goederen die hij 

verwerft tijdens FS. Goederen die partners samen verwerven, behoren hen in 
onverdeeldheid toe. 

o Bij einde FS: elke partner neemt zijn goederen terug. 
• Wettelijke bescherming gezinswoning  

o Enkel beperkte bescherming voor gehuurde gezinswoning (art. 52 Vlaams 
Woninghuurdecreet): mits uitdrukkelijk akkoord van verhuurder, wordt de persoon die 
feitelijk samenwoont met de huurder, ook huurder. Bij gebrek aan akkoord, kunnen 
huurder en persoon die met hem samenwoont aan rechter vragen dat die persoon als 
huurder aanvaard wordt. 

 
5. Vergelijking huwelijk, WS, FS 
Eva en Adam hebben sinds 2005 een relatie. In 2007 zijn ze gaan samenwonen in een woning die 
eigendom is van Adam. Ze krijgen in 2008 een zoon en twee jaar later een dochter. Gedurende hun relatie 
delen ze de kosten van het dagelijks leven. Ze hebben ieder eigen bankrekeningen maar geen van beiden 
let erop wie wat betaalt. Na de geboorte van hun tweede kind is Eva halftijds gaan werken. 
In 2021 maakt Adam een einde aan de relatie. Op dat moment heeft Adam, behalve de woning, 120.000 
EUR op zijn rekening. 
Wat is de rechtspositie van Adam en Eva? 

Huwelijk WS FS 

ES-procedure Verklaring ABS - 

Kinderen Kinderen Kinderen 

Gezinswoning: beschermd tot ES Gezinswoning: beschermd tot 
einde WS 

Geen wettelijke bescherming 

Onderhoudsuitkering na EOO 
(max duur huwelijk) of EOT 

Enkel indien akkoord partijen Enkel indien akkoord partijen 
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Vermogen verworven tijdens 
huwelijk: verdeling tussen Adam 
en Eva (gemeenschap) 

_ _ 
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                 DEEL 3: Welzijnsrecht   
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College 4: Jeugdhulprecht 
 

1. Integrale hulp 
• Ontstaansgeschiedenis 
• Toepassingsgebied 
• Vrijwillige jeugdhulp (incl. crisisjeugdhulp) 
• Gemandateerde jeugdhulp 
• Gerechtelijke jeugdhulp 
NB: 
Vrijwillig (RT/NRT) / crisis / gemandateerd / gerechtelijk  
=  
‘toeleidingsmechanismen’ naar (grotendeels dezelfde) jeugdhulpaanbieders 

 

1.1 Ontstaansgeschiedenis IJH 
• Probleemstelling 1999 

o Verkokering  
• Alle systemen hadden eigen manier van werken (per sector opgedeeld)  

o Ondoorzichtig aanbod en verwijzingspraktijk 
o Restgroepen, overlappingen en tekorten 

• Soms hing het van toeval af waar iemand terecht kwam  
• Er zijn nog steeds groepen die hun weg niet vinden  

• Vb jongeren met ernstige psychiatrische problematiek en problematisch 
gedrag ® jeugdpsychiatrie biedt geen gesloten instelling & in gesloten 
instelling geen psychiatrische hulp  

o Aanbodgestuurd 
• Deze diensten bestaan, moeten aan deze voorwaarden voldoen & krijgen … subsidie  
• Nu: accent van aanbodgestuurd naar vraaggericht  

• Decreten 7 mei 2004 
o Decreet betreffende de integrale jeugdhulp, o.a. 
o Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp 

• Decreet 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp  
 

® Sectoren blijven bestaan ® NIET sector jeugdhulp (WEL coherenter systeem)  
 
 
 
 
 
 
® foto van 10 jaar 
geleden  
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® Moderner schema 
maar bevat min/meer 
hetzelfde  
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Toepassingsgebied 
 
Materieel: meervoudig interventiebegrip (ipv POS) 
 

Vraag/behoefte jeugdhulp (iedereen)  Algemeen  
Verontrustende situatie (VOS) Gemandateerde jeugdhulp  

Gerechtelijke jeugdhulp  
Maatschappelijke noodzaak  Gemandateerde jeugdhulp  
Crisissituatie  Crisisjeugdhulp  

 
Þ Gerechtelijke: moet sprake zijn van verontrustende situatie 

o Rechter beslist (ook al wil ouders niet) 
Þ Gemandateerde jeugdhulp doet een voorstel als ze merken dat de thuissituatie niet oke is en als 

de ouders niet akkoord gaan dan kunnen de gemandateerde het naar het gerecht sturen 
o ‘VOS’ nodig voordat rechter iets toewijst  

Cliënten 
• Minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken en de 

betrokken personen uit hun leefomgeving (contextgericht)  
• Ook 18-26-jarigen (voor ‘voortzetting’ NRTH)  

o Voortzetting bij degene reeds in het systeem/of gesteld vraag voor 18 jaar  
o Na 18 jaar ® volwassenhulp  
o Enkel vrijwillige, geen gerechtelijke JH 

§ Jordi werd 18 en had genoeg van in die instelling zou zijn (weken later was hij dood 
terug gevonden in een tentje) 

§ Regeling is alleen mogelijk op vraag van de jongere (gedwonge opname: geestelijke 
problemen)  

o ‘Prenatale’ maatregelen? 
§ Drugsverslaafde moeder gedwongen opnemen?  
§ Moet worden bekeken hoe ernstig het is 
§ Bv kind na bevalling direct ‘afgenomen’ 
§ Niet gemakkelijk om hier over te beslissen 
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Sectoren en voorzieningen 
• 6 ‘oude’ sectoren + pleegzorg 

o Clb’s – algemeen welzijnswerk – bijzondere jeugdzorg – 
CGG’s – gezinszorg – gehandicaptenzorg  

• Valt onder begrip Integrale Jeugdhulp  
• 2 middelste gefuseerd naar agentschap ‘opgroeien’  

 
Jeugdhulpverleners buiten IJH 

ð Huisarts, arts-specialist (neuroloog, kinderpsychiater…), K-diensten, 
jeugdwerk, straathoekwerk, drughulpverlening,  zelfstandig 
paramedicus (logopedist, kinesist, psycholoog…), privaat paramedisch team (bv. logopedist + 
kinesist + psycholoog + …), OCMW’s, Fedasil, adoptiediensten 

ð Diensten niet betrokken bij IJH 
 
Basisprincipes IJH 

• Vraaggerichtheid 
• Intersectorale samenwerking 
• Werkingsprincipes 

o Cliënt- en contextgerichtheid 
o Eigen kracht en participatie 
o Subsidiariteit (minst ingrijpend) en scheiding 

              ‘Vermaatschappelijking’ 
o Continuïteit 
o … 

 

2. Vrijwillige jeugdhulp 
 

• ‘Vrijwillig’ 
• Modulering 
• Rechtstreeks toegankelijke hulp 

o Brede instap 
o Probleemgebonden hulp 

• Niet rechtstreeks toegankelijke hulp 
o Toegangspoort 

• Crisisjeugdhulpverlening 
• Vertrouwenspersoon 
• Cliëntoverleg en bemiddeling 

 
‘Vrijwillig’ 

• Instemming ouders/opvoedingsverantwoordelijken 
o BEIDE ouders (tenzij andere voogd regeling) 

• Instemming minderjarige (12j of <12 indien in staat tot redelijke beoordeling) 
o Bv 14 met verstandelijke achterstand dan ook miss niet  

• Gemotiveerde afwijking mogelijk in belang minderjarige 
• Rekbaar: van ‘zelfgevraagd’ tot ‘net-niet-geweigerd’ (dreigen met rechter)  
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2.1  Modulering 
 
Op basis van 11 ‘functies’ (kernprocessen): 
Brede instap; info & advies; diagnostiek; begeleiding; behandeling; bemiddeling; training; hulpcontinuïteit; 
verblijf; dagopvang; bijstand 
Voorbeelden: 

- Contextbegeleiding laagintenstief 
- Ondersteunende begeleiding 
- Handelingsgerichte diagnostiek 
- Verblijf -12-jarigen 
- Verblijf 5d/week 

 
Modulering ® WEGING!  
Men gaat punten toekennen (hoe intensief..)  
Vanaf 180 punten ® rechterkant! (dure en 
intensieve vorm van hulpverlening)  
 
Links: huisdokter bv en als je naar kinesist gaat 
dan is huisdokter toegangspoort 
Plaatsen beperkt  
 
 

 
2.1.1 Rechtstreekse toegankelijke hulp 

 
 
• Infopunt 
• Advies 
• Laag drempelig  
• (bv leerlingenbegeleiding) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Jongerenadviescentrum (CAW) 
• Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 
• Preventieve zorg (Opgroeien) 
• Inloopteam (Opgroeien) 
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• Vluchthuis (CAW) 
• Opvangcentrum (CAW) 
• Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning 
 (Opgroeien) 
• Thuisbegeleiding (VAPH) 
• Contextbegeleiding (Opgroeien) 
• Centra Geestelijke Gezondheidszorg 

 
® Rechtstreekse toegankelijkheid (niet onmiddelijke hulp) 
® (je kan niet zomaar aanklopen en binnen zijn) 
® Ook beperkte plaatsen enzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komen in aanmerking: 
• rechtstreeks toegankelijke hulp: CLB, COS, CAW, CGG 
• niet rechtstreeks toegankelijke hulp: OOOC, OBC 
• buiten toepassingsgebied integrale jeugdhulp: kinderpsychiatrische dienst, revalidatiecentra … 
• Moeten werken volgens dezelfde kwaliteitseisen als een MDT: 

o gemandateerde voorzieningen 
o sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp 

 
 
2.1.2.Toegangspoort 

 
 
IRCP ® toegangspoort die over alle sectoren heen gaat  
 
 
 
 
 
 

 
2.1.3 Niet rechtstreekse toegankelijke hulp  

 
 
• Langdurige pleegzorg 
• Multifunctioneel centrum (gehandicaptenzorg) 
• Residentiële jeugdzorg 
• Internaat 
• … 
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2.1.4 Intersectorale toegangspoort 
• Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Leuven (incl. Brussel) 
• Aanmelding  

o Elektronisch: A-document ° 
o Door jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners 
o Uitzonderlijk door cliënten (na weigering + [poging tot] bemiddeling) 

• Aanmelder blijft verantwoordelijk tijdens procedure! 
o Iemans moet signaleren 
o Beoordelen of dat er hulp nodig is 

 
indicatiestelling 

• 3 aspecten: 
o Behoefte aan jeugdhulp 
o Wenselijke jeugdhulp 
o Urgentie (niet alle dossiers worden chronologisch beantwoord) 

• Eventuele inschakeling multidisciplinair team (MDT) 
• Onafhankelijk van het beschikbare jeugdhulpaanbod ® niet kijken naar waar er plaats is maar 

naar welk aanbod het beste is  
• Beschreven in ‘typemodules’ ® vraag/nood vs bestaand aanbod 
• Objectief zeggen wat er nodig is en wat er aangeboden moet worden  

 
Jeugdhulpregie (indicatiestelling omzetten in concrete jeugdhulp)  

• Jeugdhulpverleningsbeslissing: 
o Omzetting typemodules in modules  
o Bijstand bij het zoeken van een jeugdhulpaanbieder 

• In principe: chronologisch – maar geen opnameplicht 
• Hulp niet meteen beschikbaar 

o ‘Jeugdhulpverleningsvoorstel’ = uitvoering bij eerstvolgende plaats 
o Prioriteitenregeling, bv. 

§ Broer en zus 
§ Gevaar- of noodsituaties 
§ Hoogdringende VOS-maatregel jeugdrechter 
§ Gebrek aan network en eigen krachten 

o Opname-opdracht voor dossiers met hoogste prioriteit mogelijk 
 
2.2 Crisisjeugdhulpverlening 
 
Crisissituatie = “Een acuut beleefde noodsituatie waarin onmiddellijk hulp moet worden geboden.” 
 

1. Centraal permanent crisismeldpunt (tel. ‘24/7’; CAW of CKG) 
2. Ambulante of mobiele crisisinterventie 
3. Ambulante of mobiele crisisbegeleiding 
4. Crisisopvang 

 
® Enkel contacteerbaar door hulpverleners en jeugdmagistraten, uitzonderlijk door cliënten 

 
ALTIJD tijdelijk! (meestal 2 weken en dan via toegangspoort – wel prioriteitsregeling bij dossiers)  
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2.3  Vertrouwenspersoon 
 

• Vast aanspreekpersoon 
• Hele traject v/d jeugdhulpverlening 
• Kan cliëntoverleg of bemiddeling initiëren 
• Wordt geïnformeerd over alle beslissingen 
• Wie?  

o Meerderjarig 
o Niet rechtstreeks betrokken (niet iemand die in problematiek betroken is) 
o Ondubbelzinnig aangeduid door de minderjarige (uitzonderlijk door een 

jeugdhulpvoorziening) 
• Ook ouders/opvoedingsverantwoordelijken recht op vertrouwenspersoon 

 
Cliëntoverleg 

• Met alle betrokken jeugdhulpaanbieders en (liefst) cliënten 
• Onafhankelijke voorzitter 
• Complexe situaties: coördinatie en continuïteit 
• Werkplan – hulpcoördinator 

 
Bemiddeling 

• Conflict cliënt – hulpverlener of  
• Conflict minderjarige – ouders/opvoedingsverantwoordelijk 
• Niet conflict met ITP, GV of SDGJ 
• Onafhankelijke bemiddelaar (specifieke opleiding) 

 
 
3. Gemandeerde jeugdhulp 
® Buffersysteem tussen gewone manier van tot stand komen en gerechtelijke hulp 
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® Wanneer verontrustende situatie? 
® Wanneer maatschappelijk noodzaak? 
 
 
 
 

 
 
Tien jaar voor koppel dat zoontje uren op balkon liet staan  
Het hof van beroep van Brussel heeft een koppel veroordeeld tot tien jaar effectieve celstraf voor 
foltering, onmenselijke behandeling en onthouding van voedsel van hun kind. 
In december 2016 hadden ze hun toen 6-jarige zoon 15 uur lang in de kou op het balkon laten staan. De 
twee hadden zelf de hulpdiensten verwittigd met de melding dat de jongen een val had gemaakt. Maar de 
ambulanciers stelden vast dat het jongetje bewusteloos en onderkoeld was. Achteraf bleek dat de 
stiefvader het jongetje van 5 uur ’s ochtends tot 20 uur ’s avonds op het balkon gezet had als straf omdat 
hij hem in de keuken betrapt had toen hij een pannenkoek wilde eten. 
De 21-jarige man en 31-jarige vrouw gaven toe dat ze hun kinderen wel vaker straften door hen onder 
een ijskoude douche te zetten, op te sluiten op het balkon of geen voedsel te geven. 
(dS Avond 19/01/2018) 

 
3.1  Verontrustende situatie 
 
“Een situatie die de ontwikkeling van een minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele 
integriteit of die van een of meer leden van zijn gezin wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, 
intellectuele of sociale ontplooiingskansen in het gedrang komen, waardoor het aanbieden van 
jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk kan zijn.” 

 “De kwalificatie die na onderzoek door een gemandateerde voorziening aan een 
verontrustende situatie wordt gegeven en die de noodzaak vastlegt om 
jeugdhulpverlening in te schakelen.” 

 
• Voorheen: ‘problematische opvoedingssituatie’ (POS) 

o Verwijst naar situationele, pedagogische en relationele probleemelementen 
o Schuldnotie afwezig: louter feitelijke situatie 
o Niet louter incidentele problemen of tijdelijke moeilijkheden 
o Cf. pedagogie (Kousemaker): opvoedingsvragen > -spanning > -crisis > POS 

• Vraag: wanneer groenten eten?  
• Spanning: kind weent in bed – hoe ermee omgaan?  
• Crisis: wat als je het zelf niet meer aankan  
• POS: zware vragen  

• Bepaalt mogelijkheid van overheidsinterventie 
o Belangrijke inbreuk op privé- en gezinsleven 

• Subjectief en interactionistisch gegeven 
• Gedeelde verantwoordelijkheid op drie niveaus 
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3.1.1.Verantwoordelijkheid hulpverleners 
• Zelf bewaken en verzorgen van continuïteit – aanklampend werken 
• Continu exploreren om veiligheid minderjarige in te stellen  
• Werken  vanuit een participatieve en krachtgerichte basishouding, betrouwbaar voor de cliënt 
• Gedeelde  verantwoordelijkheid op 3 niveaus  
• Gradueel: eigen mogelijkheden zien 

      verontrusting bespreken met cliënt en team 
      tijdig beroep op partners 
 
Gedeelde verantwoordelijkheid hulpverleners 

• Eventueel aanmelden bij de toegangspoort voor meer ingrijpende hulp 
• Consult bij gemandateerde voorziening 
• Bij blijvende ongerustheid en geen vrijwilligheid, aanmelden bij gemandateerde voorziening  
• Bij ernstig/gewichtig en reëel gevaar: gebruik maken van spreekrecht (art. 458bis Strafwetboek) – 

aanmelden bij parket (deze stuurt situatie naar politie)  
• Beroepsgeheim doorbreken  

 
3.2  Gemandateerde voorzieningen 
 

• Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (Leuven: VAC a/h station) 
o Verontrustende situaties 
o 20 OCJ’s in Vlaanderen 

• Vertrouwenscentrum kindermishandeling (Leuven: J. Lipsiusstraat) 
o Situaties van kindermishandeling  
o 1 VK per provincie + 1 in Brussel 

Kindermishandeling = “Elke vorm van lichamelijk, psychisch of seksueel geweld waarvan 
een minderjarige het slachtoffer is, actief door het schadelijk optreden of passief door 
een ernstige nalatigheid van zijn ouders of van iedere andere persoon t.o.v. wie de 
minderjarige in een relatie van afhankelijkheid staat.” 

 
Þ Verschillende expertise   

 ó zelfde mandaat & regelgevend kader 
 
1. Consult (bellen en situatie uitleggen – zij geven raad)  
2. ‘Beperkte’ feedback aan jeugdmagistraten  
3. Onderzoek en interventie ‘MANO’ 

• Initiatief: jeugdhulpverleners, andere dienstverleners, OM, cliënt, vertrouwenspersoon 
• M-document (komt bij voorzieningen terecht)  
• (Vermoeden MANO?) – onderzoek (max. 65d) – beslissing 

o Cliënten worden geïnformeerd en gehoord 
o Bijzondere onderzoeksbevoegdheid 

§ Geheimplichtingen kunnen (niet: moeten) noodzakelijke informatie aan GV 
verschaffen zonder instemming client 

§ GV kan informatie verwerking zonder (onmiddellijke) verwittiging (wel binnen 
30d, tenzij >< belang minderjarige 

o Opvolging of opstart jeugdhulp: onderworpen aan instemmingsvereiste cliënten ! 
• Case-management (medewerker toegangspoort gaat verder opvolgen)  
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4. Doorverwijzing naar parket 
• MANO maar geen vrijwilligheid 
• Weigering medewerking aan MANO-onderzoek 
• Doorverwijzingsdocument met beknopte beschrijving 

 
 
4. Gerechtelijke jeugdhulp 
 
4.1  Vorderingsgrond jeugdrechtbank 
 
4.1.1 Regulier 

 
 
 
 
 
 
 
 

® Als het OM aantoont dat cumulatief volgende voorwaarden zijn vervuld:  
• Het verlenen van vrijwillige jeugdhulpverlening is niet mogelijk 
• Alles is in het werk gesteld om vrijwillige jeugdhulpverlening te realiseren in de zin dat een 

gemandateerde voorziening is ingeschakeld en heeft doorverwezen naar het parket 
= vordering van de jeugdrechter door het parket na doorverwijzing van de gemandateerde voorziening 
 
® Nog steeds autonomie parket! 
® Nog steeds beoordelingsvrijheid rechter! 
 
4.1.2 Hoogdringendheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

® Als het OM aantoont dat cumulatief de volgende voorwaarden zijn vervuld: 
• Gerechtelijke maatregel dringend noodzakelijk 
• Voldoende aanwijzingen dat minderjarige onmiddellijk beschermd moet worden tegen een vorm 

van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of 
nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik 

• Verlenen vrijwillige jeugdhulp niet meteen mogelijk 
= procedure hoogdringendheid 

• Mogelijkheid vrijwillige jeugdhulp verkennen 
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Alternatieven voor OM: 
- Aanmelding GV 
- Beroep op crisishulpaanbod 
- Voorstel zich aan te bieden bij brede instap of RTH 

 
 
4.1.3 MOF – dossier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

® Als het OM aantoont dat cumulatief de volgende voorwaarden zijn vervuld:  
• Er loopt voor de minderjarige een ‘MOF’-procedure 
• Er zijn voldoende aanwijzingen dat de minderjarige zich in een verontrustende situatie bevindt 

= ‘derde vorderingsgrond’ 
 
Alternatieven voor OM: 

- Enkel MOF-dossier 
- Enkel VOS-dossier 

- Doorverwijzing vrijwillige jeugdhulp 
- Hoogdringende jeugdhulp 

 
 
4.2  Gerechtelijke jeugdhulpmaatregelen 
 

• Subsidiariteit – Prioriteit voor vrijwillige jeugdhulp 
• Verbod gegevensoverdracht, behalve 

o Identificatiegegevens 
o Instemming betrokkenen 
o ‘Gemotiveerde’ doorverwijzing gemandateerde voorzieningen 
o ‘Beperkte feedback’ 

<< Het dossier van Luc belandde uiteindelijk op de jeugdrechtbank. “De samenwerking met het 
Ondersteuningscentrum verliep stroef. Ik dacht: oef, bij de jeugdrechtbank krijg ik een nieuwe kans. Maar 
toen viel de uitnodiging van de consulent van de sociale dienst van jeugdrechtbank in de bus… Identiek 
hetzelfde adres! Ik stond te trillen op mijn benen!” >>° 

• Uitvoering door jeugdhulpaanbieders of (uitz.) SDJ 
• Eindigen ten laatste op 18de verjaardag 

o Voortzetting na 18 enkel als vrijwillige jeugdhulp 
 
Mogelijke maatregelen (° niet igv hoogdringendheid), evt. cumulatief 

1. ° Pedagogische richtlijn 
2. ° Ondertoezichtstelling van SDGJ (max. 1j, verlengbaar) 
3. Opvoedend project (max. 6m) 
4. Begeleiding (max. 1j, verlengbaar) 
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5. Dagopvang (max. 1j, verlengbaar) 
6. Diagnostiek (max. 1j, 1x verlengbaar) 
7. Behandeling (max. 1j, verlengbaar) 
8. Training (max. 1j, verlengbaar) 
9. Verblijf (max. 1j, verlengbaar): jeugdhulpvoorziening of pleegzorg*  
10. Beveiligend verblijf (max. [1j] 9m, 1x verlengbaar) 
11. Open inrichting buiten IJH (max. 1j, verlengbaar)    
12. Psychiatrische inrichting (max. 1j, verlengbaar) 
13. Gemeenschapsinstelling (max. 1j, verlengbaar) 
14. Gesloten inrichting (max. 3m, 1x verlengbaar)** 

 
*Pleeggezinplaatsing 

• Voorrang igv uithuisplaatsing 
• Bij voorkeur broers en zussen samen houden 
• Tot 13 jaar; nadien max. 3 jaar, verlengbaar 
• Ondersteunende – perspectiefzoekende – perspectiefbiedende – behandelingspleegzorg 
• Netwerkpleeggezin of bestandpleeggezin 
• Attest van pleegzorgdienst vereist 

o Netwerkpleeggezin: binnen 6 weken 
 
** ‘Gesloten’ plaatsing 

• Min. 14 jaar 
• 3m (1x verlengbaar) 
• Igv onttrekking (2x of +) aan plaatsingsmaatregel  

én 
noodzakelijk voor integriteit minderjarige 

• Toekomst: ‘(be)veilige(nde) opvang’ (GI niet meer voor VOS) – wel beveiligde opvang!  
 
Afkortingen 

• CAP: centraal informatie- en aanmeldpunt 
• IJH: integrale jeugdhulp 
• IRPC: intersectorale regionale prioriteitencommissie 
• ITP: intersectorale toegangspoort 
• JRB: jeugdrechtbank 
• GV: gemandateerde voorziening 
• MANO: maatschappelijke noodzaak 
• MDT: multidisciplinair team 
• NRTJ: niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 
• OCJ: ondersteuningscentrum jeugdzorg 
• SDGJ: sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp 
• RTJ: rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 
• VIST: versnelde indicatiestelling en toewijzing 
• VK: vertrouwenscentrum kindermishandeling 
• AWW: algemeen welzijnswerk 
• BJB: bijzondere jeugdbijstand 
• CGG: centrum geestelijke gezondheidszorg 
• CKG: centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning 
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• CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding 
• COS: centrum voor ontwikkelingsstoornissen 
• GI: gemeenschapsinstelling 
• K&G: Kind en Gezin 
• OBC: observatie- en behandelingscentrum 
• OOOC: onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum 
• VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap 

 
 
Korte vragen:  
Integrale jeugdhulp wil een antwoord bieden op ‘verkokering’ wat betekend dat 

• Situering van de hulpvraa g 
• Sectorale opdeling van hulpaanbod  
• Te hoge kost van de hulpverlening  

 
Is brede instap de toegangspoort tot vrijwillige jeugdhulp 

• Ja  
• Nee  

 
De tante van een minderjarige kan optreden als zijn vertrouwenspersoon 

• Ja  
• Nee  
• Soms wel/ soms niet  
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College 5: Jeugddelinquentierecht 
 
1. Omvang jeugddelinquentie  
 
1.1 ‘Populaire mythen’ i.v.m. jeugddelinquentie 

1. Jeugddelinquentie stijgt 
2. Jeugd wordt gewelddadiger 
3. De daders beginnen steeds jonger 
4. Steeds meer meisjes plegen feiten 

 
1.2 De omvang van (jeugd)delinquentie 
 
1.2.1. Politiestatistieken  

 
® Beeld van evolutie van criminaliteit in het algemeen  
® Geen stijging in het algemeen (dus ook volwassenen, alles in Vlaanderen)  

 
Misdrijf per categorie:  

 



 67 

 

 
 

 
® In het algemeen een bepaald patroon: links snel omhoog en dan dalen  
® Vooral periode tussen 14-18/20 jaar worden de meeste feiten gepleegd  
® Buiten de laatste categorie: seksueel misbruik leeftijdspatroon is helemaal anders  

 
1.2.2. Parketstatistieken  
® De regel is dat er een proces verbaal wordt opgesteld als de politie iets vaststeld. Dat proces verbaal 
wordt doorgestuurd naar het parket (zij beslissen wat ze ermee gaan doen)  
® IN PRINCIPE komen dus alle processen verbaal naar het parket  
 

 
® MOF = als misdrijf omschreven feit 
® Vorig jaar ineens terug een opstoot: verklaring coronamisdrijven  
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® Dit zijn de coronamisdrijven (deze gaan ook naar het parket als proces verbaal)  
® Bij veel statistieken moet je hier dus rekening met houden  

 

 
 

® Overzicht van welk type van feiten het meest voorkomen  
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® Hier wordt ook de VOS evolutie bekeken  
® VOS kan ook voor jeugdrechter komen en kan via parket gaan  
® Vanaf 2012 een constante wat misdrijven betreft  
® VOS is vorig jaar wel gedaald  

 

 
 

® Hier een verdeling nog in Wallonië en Brussel  
® Brussel & Wallonië een constante VOS stroom  
® Vlaanderen sterkte stijging 
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Zaken die beide dossiers hadden lopen  
 
 
1.2.3. Zelfrapportage  
Statistieken zijn selectie van realiteit (veel feiten worden niet ontdekt)  
 
Prevalentie van Vlaamse 14- tot 25-jarigen die aangeven minstens één delict te hebben gepleegd in het 
voorbije jaar naar leeftijd, 2005-2018, in percentages (Bron: JOP) 
 

 
® Opnieuw piek op 16/17 jaar  

 
Prevalentie van Vlaamse 14- tot 25-jarigen die aangeven minstens één delict te hebben gepleegd in het 
voorbije jaar naar geslacht, 2005-2018, in percentages (Bron: JOP) 
 

 
 

® Bij zelfreportage liggen de cijfers voor meisjes nog lager  
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Prevalentie van gerapporteerd delinquent gedrag bij Vlaamse 14- tot 25-jarigen naar type delict, 2005-
2018, in percentages (Bron: JOP) 
 

 
 

® - Bij wapendracht zijn in de laatste editie (2018) meer voorbeelden gegeven in de vraagstelling 
(bv. “zoals een boksbeugel, mes (geen zakmes), vuurwapen, ketting of iets gelijkaardigs”) 

® Online delicten 2018 vallen in de figuur niet zo hard op, doordat dit maar 1 punt is 
 
1.2.4. Interventies  
 
Aantal minderjarigen met een gerechtelijke maatregel (VOS-MOF) 

 
 

® Maar een kleine selectie komt uiteindelijk tot de jeugdrechter  
® In alle cijfers zie je een daling in vakantieperiodes ® vakantie regime in de rechtbank 

 
1.3. Besluit 
 

• NIET steeds meer misdrijven (ook NIET ernstiger)  
• Wel een verschuiving naar online misdrijven  
• NIET steeds jonger  
• Verdeling jongens en meisjes was anders in zelfrapportage  
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2. Jeugddelinquentiesystemen  
 
2.1 Wat is jeugddelinquentierecht?  
= De juridische regeling van de maatschappelijke reactie op jeugddelinquentie 

• Recht dat maatschappelijke reactie op delinquent gedrag regelt  
• ≠ pedagogische reactie  
• ≠ sociale reactie (kan positief & negatief)  
• Hier is echt wat we als maatschappij vinden dat we ermee moeten doen  

 
 
2.2 Grondbeginselen  
 

o Inspiratie: wetenschappelijke inzichten; mensen-/kinderrechten 
• Criminologie, pedagogie, ontwikkelingspsychologie … 
• Internationale verdragen en aanbevelingen (VN, Raad van Europa, EU) 

o Verenigde Staten heeft kinderrechtenverdrag niet getekend  
o Er mag geen doodstraf of levenslange opsluiten zonder optie op vervroegd 

vrijkomen worden uitgesproken  
o  Jonge leeftijd (2 redenen om ze anders te behandelen)  

• Minder toerekeningsvatbaar  
o Ontwikkeling prefrontale cortex  

• Meer geloof in resocialisatie 
o Idee dat je in die levensfase nog meer kan veranderen  
o Niet enkel repressieve straffen maar ook toekomstgericht denken  

o  Belang van het kind 
• Niet het enige belang maar wel het belangrijkste  

o  Eerste verantwoordelijkheid ouders 
• In eerste instantie kijken naar hoe de ouders reageren  
• Positieve interpretatie: ouders vrij laten in hun opvoeding en hun gezinsleven  
• Negatieve interpretatie: schuld van de ouders als jongeren misdrijf pleegt  

o  Afzonderlijk systeem, verschillend van strafrecht 
• Vanaf (12/14) tot 18 jaar 

o Heel veel discussie over minimum leerftijd  
o Onder minimumleeftijd kan je niet vervolgen maar je kan wel een VOS dossier 

opstellen in de vrijwillige of gerechtelijke jeugdhulp  
o Er is wel een burgerlijk recht tot schadevergoeding 

• Verdrag heeft kinderrechtencommité: schrijven algemene commentaren  
• Nadruk op diversie en gemeenschapsgerichte interventies 

o Liefst niet voor de rechter brengen (alternatieve mogelijkheden hebben de 
voorkeur) ® heeft te maken met de beleving die een bepaalde impact kan 
hebben  

o  Specialisatie van alle betrokken actoren 
o  Rechtswaarborgen 

• Bijstand van een advocaat, mogelijkheid om in beroep te gaan..  
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2.3 Jeugdrechtmodellen  
 
Grote verschillen tussen landen 

• Punitief model – jeugdstrafrecht 
o = repressief  

• Behandelingsmodel – jeugdbeschermingsrecht 
o Hulpgericht/beschermingsmodel 
o Waarom doet iemand dit  

• Herstelmodel – jeugdherstelrecht 
o Schade moet herstelt worden en staat centraal  

• ~ Sanctiemodel – jeugdsanctierecht 
• ~ Risicomanagementmodel 

o Niet hoe zwaar feit telt, maar kijken naar gevaar voor toekomst  
 

 
 
2.3.1. Model jeugdwet  

® Doelstellingen (Voorafgaande Titel) 
o Opvoeding; verantwoordelijkheidszin; resocialisatie; bescherming maatschappij; diversie; 

rechtswaarborgen 
® Beslissingsfactoren (alle gelijkwaardig) 

o Persoonlijkheid & leefomgeving; feiten & schade; vroegere interventies; veiligheid 
® Voorkeurregeling 

o Herstel > eigen project > ambulant > plaatsing > gesloten plaatsing > uithandengeving 
 
2.3.2. Model Jeugddelinquentiedecreet 

® Doelstellingen & kenmerken 
o Verantwoordelijkheid; normbevestiging; herstel schade; re-integratie; bescherming 

maatschappij; recidivevermijding; diversie; rechtswaarborgen; proportionaliteit 
® Beslissingsfactoren (in volgorde) 

o Feiten & schade; persoonlijkheid & maturiteit; recidive(risico); veiligheide maatschappij; 
leefomgeving; veiligheid minderjarige 

® Voorkeurregeling 
o Herstel > positief project / ambulant / voorwaarden > gesloten plaatsing > 

uithandengeving 
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3. Jeugddelinquentierecht  
 
3.1 Grote etappes in België  
 

• Wet op de Kinderbescherming 1912 
• Hiervoor geen afzonderlijk recht voor minderjarige  
• Vooral repressieve maatregelen (opsluiten voor 20 jaar enzo)  

• Jeugdbeschermingswet 1965 
• België werd soort rolmodel voor beschermingsmodel  
• Ook kijken naar onderliggende problematiek (ook kijken naar jongeren in gevaarlijke 

situaties)  
• Jeugdhulp zat mee in het jeugdbeschermingswet  
• Dezelfde procesudres voor jongeren in gevaar en jongeren die feiten hadden gepleegd  

• Staatshervormingen 1980 – 1988 
• Bevoegdheden inzake jeugdhulp werden doorgegeven aan de gemeenschappen  

• Hervorming Onkelinx 2006 
• Hervormingen omtrent puntje hierboven  

• Zesde Staatshervorming (2014) 
• Ook jeugddelinquentie werd overgedragen naar de gemeenschappen  

• Vlaams Decreet Jeugddelinquentierecht 2019 
 
3.1.1. Het vlaamse traject 
 

• Vlaams Regeerakkoord (2014) 
• Beleidsnota minister Vandeurzen (2014) 
• Conceptnota Vlaamse regering (2015) 
• Omgevingsanalyse (zomer 2015) 
• Thematische werkgroepen (2015-2016) 
• ‘Meerderheidsoverleg’ (2016-2017) 
• Vlaamse regering (2017-2018) 
• Adviezen (adviesraden, diverse actoren) (2017-2018) 
• Vlaams Parlement (2018-2019) – goedgekeurd op 6 februari 
• Inwerkingtreding op 1 september 2019 (gesloten opvang: 2022) 

 
3.1.2. Andere gemeenschappen  
Franse Gemeenschap 

• Décret 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la protection 
de la Jeunesse, MB 3 april 2018 

• Decreet kozen voor één wetboek  
 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel) 

• Ordonnantie 16 mei 2019 betreffende de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, BS 5 juni 
2019 

 
Duitstalige Gemeenschap: ? 
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3.2 Vlaams jeugddelinquentierecht  
• Interventiegrond 

• Jeugddelict / als misdrijf omschreven feit 
• Leeftijdsgrenzen 

• Principes 
• Basisprocedure 
• Detectie & onderzoek feiten 
• Afhandeling op parketniveau 
• Gerechtelijke afhandeling 

• Onderzoek persoon en leefomgeving 
• Maatregelen jeugdrechter 
• Sancties jeugdrechtbank 
• Plaatsing jeugdpsychiatrie 
• Uithandengeving  

 
1.1.1. Als misdrijf omschreven feit  
Jeugdrechtbank bevoegd voor MiJ die wordt vervolgd wegens als misdrijf omschreven feit 

• Minderjarige 
• niet indien feit wordt gepleegd na 18de verjaardag 

• Feiten moeten vaststaan 
• moet inbreuk op strafwet zijn 

• In strafrecht heb je materieel en moreel feit. Hier enkel materieel 
(ontwikkelingsfase)  

• Schuldelement 
• ‘als misdrijf omschreven’ feit 
• besef van wederrechtelijk karakter hoeft niet ten volle aanwezig te zijn (neutralisering 

‘oordeel des onderscheids’) 
• Wederrechtelijk karakter: weten wat de straf is  

 
1.1.2. Leeftijdsgrenzen  
Ogenblik feiten: minimum 12 jaar en minder dan 18 jaar 

• -12: onweerlegbaar vermoeden van niet-verantwoordelijkheid; evt. doorverwijzing naar 
jeugdhulp 

• Stellen wel proces verbaal op om schadevergoeding te kunnen krijgen  
• Kan ook gaan om feiten waarbij kinderen aanwezig waren  

• ≥ 14 (met uitz.): gesloten oriëntatie en begeleiding 
• 16-17: verkeersmisdrijven & uithandengeving 

• Verkeersmisdrijven vallen onder verkeersstrafrecht  
• Uithandengeving : systeem waarbij zwaardere feiten worden doorgegeven omdat 

jeugdelinquentie hier te ‘mild’ voor is 
Looptijd van de ‘antwoorden’ (afhandeling parket, maatregelen, sancties) 

• Algemene maximumleeftijd = 23 jaar 
• Geldt ook voor berisping en volstaan met de genomen maatregel 

• For-K: max. 19 jaar 
• ‘Lange gesloten begeleiding’ tot max. 25 jaar (+ 10 jaar terbeschikkingstelling mogelijk) 

• Als jongeren op 15/16 jaar zware feiten plegen en geplaatst worden in 
gemeenschapsinstelling 
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• Ter beschikkingsstelling : er kan potentieel nog 10 jaar bijkomen (dus in uiterst geval tot 
35 jaar)  

• Overgangsperiode (tot 9/2022): plaatsing GI tot max. 20 jaar 
 
Geen maximumleeftijd bepaald voor  

• Herstelrechtelijk aanbod 
• Toevertrouwen jeugdpsychiatrische dienst 
• Uithandengeving 

 
1.1.3. Basisprincipes  
 

 
 
1.1.4. Schema van de procedure  
 

 
® OM neemt beslissing: seponeren, zelf afhandelen of jeugdrechter vorderen  

o Zitten dan vaak nog in onderzoeksfase = er is al een proces verbaal maar er moet nog 
info volgen 

o Jeugdrechter kan hier wel al tussenkomen en sociale dienst inschakelen  
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1.2. Procedure  
 
Basisetappes van de procedure 

• Detectie en feitenonderzoek 
• Evt. afhandeling door openbaar ministerie (OM, parket, procureur des Konings) 
• Voorbereidende rechtspleging - Jeugdrechter 

• Sociaal onderzoek    
• Maatregelen  

• Berechting ten gronde - Jeugdrechtbank 
• Sancties 

• Uitvoeringsfase 
 
1.2.1. Detectie en feitenonderzoek  

• (Jeugd)politie 
• Plegen van feiten moet sowieso worden vastgesteld door politie  
• Binnen parket is er ook een jeugdparket specifiek voor deze zaken  
• Wettelijk gesproken geen aparte jeugdbrigade (in praktijk wel)  

• 1/3 geen specialisatie  
• 1/3 specifieke jeugddiensten  
• 1/3 gespecialiseerde officieren met opleiding voor jeugdzaken  

• Verhoor 
• Bijgestaan door advocaten met een specifieke opleiding voor jeugdzaken  
• Mag niet advocaat van ouders zijn  

• Mag ook niet door ouders worden betaald  
• Voor jongeren is er Pro Deo bijstand  

• Aanhouding 
• Onderzoek feiten 

• OM & politie 
• + evt. onderzoeksrechter 

 
1.2.2. Afhandeling door openbaar ministerie  

• Aanbod van bemiddeling  
• Drie basisprincipes: vrijwilligheid – vertrouwelijkheid – neutraliteit 
• Bemiddelingsdienst = hca-dienst 

• Hca-dienst = bemiddelingsdienst (zowel dader als slachtoffer worden hiervan op 
de hoogte gebracht)  

• Hca-dienst doen bemiddeling maar ook gemeenschapsdienst of positief project  
• Bemiddeling = overleg tussen dader en slachtoffer om verhaal naar boven te 

laten komen en tot een overeenkomst te komen  
• Herstelovereenkomst kan worden opgesteld en goedgekeurd door parket  
• Soort parralelweh waar rechter niet betrokken wordt  

• ‘Zuivere’ seponering = dossier in de schuif leggen  
• Door o.a. onbekende dader, geen prioritair dossier 

• Waarschuwingsbrief 
• Waarschuwingsoproeping (‘herinnering aan de wet’) 
• 2 nieuwe mogelijkheden die parket heeft sinds nieuw decreet (2019)  

 



 78 

• 1= Seponering onder voorwaarden 
• Plaatsverbod; contactverbod; leerproject (max. 30u); therapie (max. 30u); 

aanbieden bij jeugdhulp – dus niet ‘gemeenschapsdienst’ 
• Als voorwaarden niet worden voldaan kan parket wel vervolgen  

• 2= Aanbod van positief project 
• Eigen voorstel minderjarige, evt. ondersteund door een hca-dienst 
• Opleiding, taak, dienst of deelname aan een georganiseerde activiteit  
• Max. 30 uur, binnen 6 maanden 

 
1.2.3. Gerechtelijke afhandeling 

• OM (parket) beslist over vordering/dagvaarding 
• Opportuniteitsbeginsel 
• Monopolie van saisinerecht: enkel parket kan beslissing nemen  
• Slachtoffer kan zaak niet voor de rechter laten komen (enkel parket)  

• Voorbereidende rechtspleging jeugdrechter 
• Sociaal onderzoek 

• Sociale dienst gaat dit uitvoeren  
• Maatregelen  

• Rechtspleging ten gronde jeugdrechtbank 
• Sancties 
• Plaatsing jeugdpsychiatrie 
• Uithandengeving  

 
Rechtbank eerste aanleg:  

 
® Familie en jeugdrechtbank hebben 2 verschillende kamers  
® Één is de jeugdrechtbank: VOS/MOF  

 
Algemeen 

• Participatie van minderjarige 
• Hoorrecht 
• Bijstand advocaat 

• Betrekken van ouders / opvoedingsverantwoordelijken 
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• Beslissingsfactoren 
• Ernst feiten, schade en gevolgen slachtoffer 
• Persoonlijkheid en maturiteit minderjarige 
• (Risico op) recidive 
• Veiligheid maatschappij 
• Leefomgeving minderjarige 
• Veiligheid minderjarigen 

• Voorrangsregeling 
i. Herstelrechtelijk aanbod 

ii. Niet-residentiële maatregelen: positief project < ambulante maatregel < voorwaarde 
iii. Residentiële maatregelen: (for-K) < gesloten oriëntatie < gesloten begeleiding 

 
® Als rechter uitspraak wil doen ® rekening houden met voorrangsregeling  
® Beslissingsfactoren stonden al in jeugdrecht (nog niet in volgorde)  

• In het decreet werd deze volgorde naar voren geschoven  
• Verantwoordelijkheidsaspecten belangrijker dan beschermingsaspecten  
• Decreet aangevochten door Grondwettelijk Hof  
• Arrest van GWH zei dat 6 factoren mogen blijven bestaan maar volgorde moest weg  
• Ivm belang van het kind: bij deze volgorde kan dit belang uit het oog verloren worden   

 
1.2.4. Voorbereidende rechtspleging  
Onderzoek (door sociale dienst):  

• Doel 
• Informatie over persoonlijkheid jongere en milieu 
• Informatie over de geschiktheid van maatregelen 

• Methode  
• Maatschappelijk onderzoek door sociale dienst 
• Evt. medisch-psychologisch onderzoek door deskundige 

 
Herstelrechtelijk aanbod  

• Bemiddeling  
• Herstelgericht groepsoverleg 

• Bemiddeling in bredere setting: hierbij mag er naast de dader & slachtoffer ook een 
consulent van sociale dienst, politieagent, achterban (ouders, vrienden,..)  

Maatregelen 
• Positief project (max. 60u) 
• Ambulante maatregel: geen plaatsing maar begeleiding  
• Voorwaarden 

• Plaatsverbod; contactverbod; 
leerproject (max. 60u); 
gemeenschapsdienst (max. 
60u); therapie; jeugdhulp; 
huisarrest 
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• For-K plaatsing 
• For-K = forensische kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van een psychiatrisch 

ziekenhuis 
• Residentieel 
• Verdere diagnostiek 
• Behandeling van een psychiatrische problematiek 

• Noodzaak moet blijken uit psychiatrische expertise 
• Max. 6 maanden, 2 x verlengbaar met 3 maanden 
• Uiterlijk tot 19e verjaardag 

• Gesloten oriëntatie & gesloten begeleiding 
• In gemeenschapsinstellingen (‘GI’) 

• Opnameplicht 
• Opheffing onderscheid ‘open’ en ‘gesloten’ afdelingen 
• Plaatsing in private voorziening of pleeggezin niet meer mogelijk op grond 

van jeugddelinquentie 
• Scheiding MOF/VOS  

• Beperking gemeenschapsinstellingen tot MOF (behalve time-out) 
• ‘(Be)veilige(nde)’ opvang van VOS in private voorzieningen 

• Plaatsing start altijd met oriëntatiefase (= eerst een maand en daarin gaan 
ze een risicotaxatie doen)  

• Risicotaxatie:  
 

 
!Binnen de module Oriëntatie wordt voorzien in een zo kort mogelijke (maximaal één maand) oriëntatie 
van minderjarigen. In deze module wordt een gemotiveerd advies gegeven omtrent de vraag of verdere 
beveiligde opvang van de jongere binnen een gemeenschapsinstelling noodzakelijk is en zo ja, welke 
begeleidingsmodule van de gemeenschapsinstellingen dan het best wordt ingezet.  
  
Elke jongere die instroomt, wordt gescreend aan de hand van drie criteria: risiconiveau, gevaarlijkheid en 
responsiviteit. Het is de bedoeling om op basis hiervan in te schatten of er nood is aan een beveiligde 
residentiële begeleiding in een gemeenschapsinstelling en zo ja, voor hoe lang: drie, zes of negen 
maanden.  
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Behalve de inschatting van de ‘nood aan een beveiligde residentiële begeleiding’, wordt ook advies 
gegeven over de verblijfstermijn die nodig geacht wordt om de vooropgestelde objectieven met de 
minderjarige te bereiken conform het risicobeginsel. Het gaat om een complex samenspel van 
risicofactoren, responsiviteit en gevaarlijkheid.  

• Risiconiveau: de geschatte kans op herval in normoverschrijdend gedrag op basis van een 
beoordeling van acht criminogene (recidivebevorderende) factoren/processen/domeinen. 

• Gevaarlijkheid: een hoge en onmiddellijke kans op ernstige recidive met grote schade tot gevolg. 
• Responsiviteit: individuele kenmerken van de jongere of zijn directe omgeving die hem of haar 

minder of meer geschikt maken voor een bepaald hulpaanbod; dit kunnen belemmerende 
kenmerken zijn (bv. verstandelijke beperking, antisociaal netwerk, ontwikkelingsstoornis) of 
faciliterende (bv. motivatie, betrokken ouders, leerbaarheid); responsiviteit kan ook slaan op het 
hulpaanbod zelf en de omstandigheden waarin dit wordt aangeboden (bv. leefklimaat). 

 

 
Via de inzet van onderwijsactiviteiten, pedagogische activiteiten en methodisch onderbouwde acties – al 
dan niet in groep – worden in elke begeleidingsmodule drie doelen voorop gesteld die gericht zijn op 
gedragsverandering. 
 
Verkenning: jongeren en hun context (leren) reflecteren over hun situatie voor de plaatsing en de 
gewenste situatie nadien, en verwerven inzicht in hun gedragspatronen en de rol die deze spelen in hun 
leefsituatie. 
 
Vergroten van inzichten, competenties en vaardigheden: jongeren en hun context vergroten hun 
inzichten, competenties en vaardigheden die nodig zijn in functie van hervalpreventie en 
welzijnsbevordering. 
 
Verbinding en transfer: jongeren en betrokkenen leren samen het geleerde verder hanteren in de 
overgang naar de nieuwe verblijfssituatie waardoor re-integratie in de samenleving mogelijk wordt. 
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Gemeenschapsinstellingen (GI) 
• GI De Kempen (Mol) 

• De Hutten (gesloten)   �42 
• De Markt (open)     �53 

       �27 
• GI De Zande 

• Ruiselede    �53 
• Beernem    �53 
• Wingene    �35 

• GI De Grubbe (Everberg) �45 (in uitbreiding) 
• Plaats waar oriëntatiefase gaat plaatsvinden  

• Totaal:     308 (+ VDC Beveren) 
 Waaronder: 
 40 time-out plaatsen 
 4 buffercapaciteit 
 16 bijzondere capaciteit (fuge & Everberg) 

 
Duur voorbereidende fase  

• Beginsel: 9 maanden  
• Vanaf vordering openbaar ministerie 
• Kan verlengd worden als het gaat over ernstige feiten  

• Uitzonderingen 
• Onderzoek naar de feiten of deskundigenonderzoek is nog niet afgerond 

• Verslag van psychiater duurt vaak lang  
• Ernstig jeugddelict (~ reeks artikelen Strafwetboek) 

 
1 of 2: maximumtermijn = 12 maanden 
1 en 2:  maximumtermijn = 24 maanden (uitzonderlijk nog langer) 
 

• Jeugdrechter moet uitdrukkelijk afwijken 
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1.2.5. Uitvoeringsfase  
Antwoorden ‘ten gronde’ 

• Herstelrechtelijk aanbod (bemiddeling & hergo) 
• Sancties (in de onderzoeksfase zijn het maatregelen)  

• Berisping  
• Volstaan met genomen maatregel (er komt niets bij)  
• Positief project (max. 220u)  
• Ambulante sanctie       evt. + elektronische monitoring 
• Voorwaarde  

• Plaatsverbod; contactverbod; leerproject (max. 220u); gemeenschapsdienst 
(max. 220u); therapie; jeugdhulp; huisarrest 

• For-K plaatsing 
• Gesloten oriëntatie (1m) 
• Gesloten begeleiding (3-6-9m)  
• Lange gesloten begeleiding       evt. + terbeschikkingstelling 

• Voorwaarden (nog niet in werking)  
• (Weerlegbaar) vermoeden van schuldbekwaamheid aanwezig 

• ? ~ medisch-neuropsychologische inzichten mbt ontwikkeling 
prefrontale cortex (impulsbeheersing, planning en beslissingen) 

• Andere sancties ongepast of gefaald (in een vorig dossier) 
• Limitatieve lijst jeugddelicten/strafbepalingen 

• Bv. terroristische misdrijven, verkrachting, doodslag en moord, 
diefstal met geweld of bedreiging en afpersing 

• Gevaar voor integriteit minderjarige of derden 
• Gesloten begeleiding noodzakelijk 

• Maximale duurtijd 
• 12-13 : 2  
• 14-15 : 5  
• 16-17 : 7  
• Maximumstrafmaat meerderjarige  
• Terbeschikkingstelling 10 jaar  

• Maximumleeftijd: 25 (ipv 23) jaar (voor 16-17-jarigen) 
• Maatschappelijk onderzoek en medisch-psychologisch onderzoek door 

multidisciplinair team 
• Binnen gemeenschapsinstellingen 
• Vervolgtraject na 18 jaar 

• MvT: “Deze re-integratie slaat op alle levensdomeinen die vervat zaten 
in het handelingsplan en geeft de minderjarige de mogelijkheid om 
vanuit de geslotenheid te experimenteren met nieuwe rollen en 
uitdagingen in de maatschappij.”  

• TERBESCHIKKINGSTELLING:  
• Verdere opvolging na detentie noodzakelijk  

• Bescherming integriteit jongere of derden  
• Bescherming maatschappij tegen hoog recidiverisico 

• Maatschappelijk onderzoek (MO) en medisch-psychologisch onderzoek 
(MPO) door multidisciplinair team 
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• Uitspraak tegelijk met lange gesloten begeleiding + herbeoordeling bij 
start TBS 

• Max. 10 jaar, na afloop van lange gesloten begeleiding 
• In een gemeenschapsinstelling 

• Alternatief: ambulante begeleiding / opleggen voorwaarden 
• Uithandengeving 

• Feiten gepleegd tussen 16 en 18 jaar 
• Leeftijd op moment van uitspraak ≠ relevant 

• Criterium 
• Jeugddelinquentiereactie niet meer geschikt 
• Beoordeling op moment van uitspraak 

• Bijkomende voorwaarde 
• Eerdere sancties of zware feiten 

• Maatschappelijk en medisch-psychologisch onderzoek 
• Toepasselijkheid gewoon strafrecht 

• Kamer van uithandengeving van jeugdrechtbank, of Hof van Assisen 
• Maximumstraf = 40 jaar 

• Traject na uithandengeving  

•  
• Plaatsing in detentiecentrum/gevangenis 

• Tot 23 jaar: gemeenschapsinstelling 
• Vlaanderen: Vlaams Detentiecentrum (eerst Tongeren; sinds 9/2020 

Beveren) 
• Overbrenging naar gevangenis 

• Vanaf 23 jaar 
• Tussen 18-23 igv plaatsgebrek 
• Tussen 18-23 igv ernstige verstoring v/h leven in GI 
• Tussen 18-23 igv gevaar voor integriteit 

• Plaatsing in de jeugdpsychiatrie 
• (For-K: supra)  
• ~ Misdrijfbegrip 
• Mogelijkheid delictpleger toe te vertrouwen aan open of gesloten afdeling van een 

jeugdpsychiatrische dienst 
• Open afdeling 
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• Oordeelsvermogen of vermogen tot beheersen van handelingen is ernstig 
aangetast 

• Onafhankelijk verslag jeugdpsychiater (max. 1m. oud) 
• Gesloten afdeling 

• Toepassing Wet Bescherming Persoon Geesteszieke (1990) 
• Halfjaarlijkse evaluatie 

 
Linken met jeugdpsychiatrie  

 
 
Verantwoordelijkheidsconcept  

• Grondbeginsel: bepalen van en aanspreken op ‘verantwoordelijkheid’  
• < 12 jaar: onweerlegbaar vermoeden van ‘niet-verantwoordelijkheid’ 
• Lange detentie: vermoeden van ‘schuldbekwaamheid’ aanwezig 
• Terbeschikkingstelling: ‘ten volle bewust’ van ernst feiten en gevolgen  
• Uithandengeving: ~ ‘maturiteit’ 
• Plaatsing ‘open’ jeugdpsychiatrie: oordeelsvermogen of vermogen tot beheersen van 

handelingen ernstig aangetast 
• Plaatsing ‘gesloten’ jeugdpsychiatrie: geestesziekte + ernstig gevaar 
• ? ~ medisch-neuropsychologische inzichten mbt hersenontwikkeling (impulsbeheersing, planning 

en beslissingen) 
“Het onderzoek dat er is vindt een relatie tussen crimineel gedrag en de rijping op enkele psychosociale en 
neurologische vlakken tijdens de adolescentie en jongvolwassen levensfase. Daarbij gaat het specifiek om 
impulsregulatie, perspectief kunnen nemen en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor eigen gedrag en 
weerstand kunnen bieden tegen invloed van leeftijdsgenoten. Hoewel de mate en snelheid van de 
ontwikkeling van deze functies per individu verschilt, blijkt dat de ontwikkeling tot na het 25e jaar door 
kan lopen.”  
(Prop, van der Laan, Barendregt, Beerthuizen & van Nieuwenhuizen, 2018: 44) 
 
Inzet als deskundige 

• Voorwaarde voor bepaalde sancties/antwoorden 
• Lange detentie; terbeschikkingstelling (bij uitspraak en bij start); for-K; plaatsing in 

jeugdpsychiatrie; uithandengeving 
• Medisch-psychologisch onderzoek door multidisciplinair team  

• Situatie minderjarige, rekening houdend met persoonlijkheid, maturiteit en omgeving 
• Aard, frequentie en ernst feiten, voor zover ze bijdragen tot evaluatie van de 

persoonlijkheid 
• Gesloten oriëntatie (Everberg) 

• Multidisciplinaire screening en risicotaxatie 
• Binnen tien dagen eerste advies: behoefte aan gesloten begeleiding 
• Binnen maand oriëntatievoorstel: behoefte aan en duur van gesloten begeleiding 

• For-K: residentiële opname m.o.o. verdere diagnostiek en behandeling 
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College 6: Forensische hulpverlening en internering 
 
1. Forensische hulpverlening 
 
1.1. Wat is forensische zorg? 
 

• Forensische clienten: personen die strafbare feiten gepleegd hebben en opgevolgd worden door 
een justitiële instantie en binnen dit kader een behandeling of begeleiding dienen te volgen.  

• Forensische geestelijke gezondheidszorg: zorg voor personen met geestelijke 
gezondheidsproblemen, die gelinkt zijn aan het plegen van strafbare feiten, met als primair doel 
recidivepreventie. 

• Referentiekader forensische geestelijke gezondheidszorg is een kader dat aanvullend is op de 
bestaande afspraken en regelgeving.  

 
1.1.1. Traject forensische cliënt  

 
 
Zorg die opgelegd wordt kan forensisch of 
regulier zijn (steeds binnen gedwongen 
kader)  
Vanuit forensische zorg meeste uitstroom 
naar reguliere zorg  
Bij geen reductie van recidive gevaar ® 
long stay (geen therapie maar focussen 
op kwaliteit van leven)  

 
1.1.2. Forensische cliënten 

• 77.8% van forensische patiënten eerder opgenomen in GGZ (Hodgins e.a., 2006) 
• 81.6% van medium security geïnterneerden eerder opgenomen in GGZ (Jeandarme e.a., 2016) 

 
1.1.3. Wie zijn de forensische hulpverleners 

• Momenteel biedt geen enkele masteropleiding psychologie een specialisatie aan in de 
forensische psychologie.  

• Wel forensische specialisatie mogelijk via 2 langdurige opleidingen:  
o De 2-jarige interuniversitaire postacademische vorming Forensische Psychiatrie en 

Psychologie (Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Universiteit Gent en VUB) 
o De 2-jarige postgraduaatsopleiding Forensische Psychodiagnostiek & Counseling (Thomas 

More Antwerpen).  
• In Nederland zijn er wel specifieke master opleidingen voor forensische psychologie: master Legal 

Psychology (U Maastricht) en de master Klinische Forensische Psychologie aan (U Tilburg en U 
Amsterdam).  

• Juridische opleiding gerechtsdeskundige KUL 
• Voor psychiaters is er wel een specifieke beroepstitel: Bijzonder diploma forensische psychiatrie 

o Bijkomende theoretisch opleiding 
o Twee jaar bijkomende stage 

• Om als expert voor de rechtbank op te treden moet je hiernaast ook erkend zijn als 
gerechtsdeskundige en opgenomen in een nationaal register 
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1.2. Triade patiênt – justitie – hulpverlening 
 
® altijd triade (justitie kijkt 
mee)  
® Niet in vraag stellen wat 
iemand brengt (werken rond 
problemen – de subjectieve 
beleving van de patiënt is 
belangrijk)  
 
® je beoordeelt, je geeft 
adviezen aan de rechter 
 
 

 
1.2.1.  Fundamentele verschillen 
 
Algemene psychiatrie 

• Focus op psychiatrische ziekte 
• Focus op de patiënt 
• Liever geen gevaarlijke patiënten 

(‘risk avoidance’) 
• Liever geen ongemotiveerde patienten 

 
 
 
1.3. Kenmerken van forensische zorg 
 

• Focus op risicofactoren (verminderen) en beschermende factoren (bevorderen) 
• Risicofactor: je geschiedenis, verslaving, criminele vriendenkring, psychiatrische ziekte… 

• Risicotaxatie centrale plaats. Daarnaast is ook een delict-analyse cruciaal 
• Aandacht voor slachtofferkwesties 
• Goede samenwerking tussen het hulpverleningstraject en het justitiële toezicht (bv. 

prestatieverbintenis – driehoeksoverleg)  
• Evenwicht zoeken tussen enerzijds de noden en wensen van de patiënt en anderzijds de noden 

en wensen van de maatschappij en/of het slachtoffer 
• Chemische castratie bij seksueeldeliquenten 

• De behandeling vindt plaatst binnen een aangepast beveiligingsniveau  
• Motivatie-bevorderend en aanklampend werken 
• Bijzondere aandacht voor de zorgcontinuiteit  

• Als iemand niet komt opdagen – echt aanklampen (niet zo laten)  
• Forensische herstelvisie: naast klinisch, functioneel en maatschappelijk herstel ook nog aandacht 

voor forensische herstel  
 
 
 
 

Forensische psychiatrie 
• Focus op het forensische risico 
• Focus op de maatschappij (en S0s) 
• Eerst en vooral de gevaarlijke 

patiënten (‘risk management’) 
• Omgaan met ongemotiveerde 

patienten (motivatie: ik wil niet naar 
gevangenis  
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1.4. Wat is beveiliging?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Þ Deze zorg kunnen we allen maar geven als we een beveiligd kader hebben 

o Materieel: metaaldetector, hoge hekken?  
o Relationeel: hogere staf – patient ratio, durven mensen aan te spreken, bepaalde 

hulpverlener nodig 
o Procedure: wie mag er op bezoek komen? Mag die een GSM hebben? Om de hoeveel tijd 

urine controle? 
 

1.5. Organisatie forensische zorg 
 

• Organisatie van de forensische zorg in Belgie is erg complex geregeld 
o Diverse sectoren zijn betrokken: Justitie, Volksgezondheid, Welzijn 
o Verschillende beleidsniveaus: nationaal, regionaal, lokaal 

• Complexe financieringsovereenkomsten die daarenboven geen naleving van bepaalde 
kwaliteitscriteria impliceren. 

• Momenteel is er enkel een voorlopig forensisch referentiekader voor kwaliteitscriteria en 
zorginspectie op regionaal niveau in de Vlaamse regio, maar niet in de Franstalige regio.  

• Zonder heldere kwaliteitsstandaard of classificatie van het zorgsysteem wordt de verwijzing van 
patiënten een gecompliceerd gegeven, waarbij men enkel vertrouwt op informele contacten 
tussen zorgdiensten en professionelen, zonder objectieve criteria.  

 
Een poging tot samenvatting 
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1.5.1. Organisatie forensische zorg 
 

1. Het hoogste niveau van beveiliging: diensten georganiseerd door de sector Justitie op federaal 
niveau 

- Gevangenissen en de psychiatrische afdeling in de gevangenis 
2. Het tweede niveau: GGZ-diensten met een hoog beveiligingsniveau, vnl. georganiseerd door de 

sectoren VG en Justitie op federaal niveau: 
- Vaak exclusief forensisch met hoogbeveiligde kenmerken, zoals Forensisch-

psychiatrische Centra (FPCs) 
3. Het derde niveau: refereert naar ggz-diensten met een medium beveiligingsniveau, voornamelijk 

georganiseerd door de sectoren VG en Justitie op federaal niveau. Echter, deze diensten zijn niet 
exclusief forensisch maar zij ontvangen bijkomende financiële middelen van de federale 
autoriteiten om dit te voorzien.  

- Hebben meestal aparte afdelingen of plaatsen met bepaalde beveiligingskenmerken, 
zoals medium-security afdelingen in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis.  

4. Het vierde niveau: GGZ-diensten met een laag beveiligingsniveau. Deze categorie bestaat uit niet-
gespecialiseerde zorgdiensten die een upgrade van middelen ontvangen om forensische zorg te 
voorzien (in sommige gevallen voor specifieke doelgroepen, zoals dubbeldiagnose of Korsakov 
patiënten) door het federale departement VG i.s.m. de regionale autoriteiten voor Welzijn.  

- Geen specifieke ingrepen om beveiliging te voorzien (behalve de gebruikelijke standaard 
in algemene GGZ), en forensische en algemene zorggebruikers zijn gemengd.  

5. Het vijfde niveau: alle overblijvende, niet-forensische GGZ-diensten. Het betreft de meeste 
algemene zorgdiensten georganiseerd door zowel het federale departement VG en regionale 
departement voor Welzijn. Er worden geen bijkomende middelen ontvangen voor de opvang van 
geïnterneerde personen, die gemengd met de algemene populatie zorg krijgen. 

6. Bijkomend werd een overkoepelend niveau voor ondersteunende en liaisondiensten toegevoegd. 
Dit zijn bv. de inreach initiatieven, en (forensische) mobiele teams. 

- Diensten die werken met forensische mensen 
 
1.5.2. Medium security seksueel delinquenten 

• In Psychiatrisch Centrum Asster in St Truiden is er een afdeling 
waar seksueel delinquenten worden behandeld 

o Met een matig tot hoog recidiverisico 
o Met een matige beveiligingsnood 

• Mensen met verschillende juridische statuten worden opgenomen 
o Die vrijgesteld zijn onder voorwaarden 

 
 
 
1.5.3. High security in Vlaanderen 

ð Enkel geïnterneerden met hoge beveiligingsnood onder statuut van plaatsing 
ð Ziet eruit als een gevangenis (binnen als een ziekenhuis)  

 
FPC GENT N = 264 (mannen)                                     FPC ANTWERPEN N = 182 (mannen en vrouwen)  
Geopend November 2014                                         Geopend augustus 2017  
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2. Interneringswet 
 
Geïnterneerde: iemand die lijdt aan geestesstoornis en een strafrechtelijk feit heeft gepleegd door die 
geestesstoornis 
 
2.1. Waarom aparte regeling voor deze wetsovertreders? 
 

• Ancien régime 
o Koning had absolute macht 
o Elk misdrijf was een persoonlijke aanval op de koning dus heftige straffen 
o Zo burgers afschrikken om misdrijf te plegen 

• Verlichting -> Klassiek Strafrecht  
o Vrije wil/sociaal contract 

§ Elke burger sluit impliciet een contract met alle andere burgers waarbij 
afspraken gemaakt werden 

§ Als je misdrijf pleegt dan schendt je dat contract en dan pas mag de overheid 
ingrijpen 

o Geen schuld = geen straf 
§ Er zijn ook mensen zonder vrije wil (zoals mensen met een geestesziekte) ® die 

vrijgesproken want zij hebben geen schuld 
o Huidig artikel 71 Strafwetboek 

• Positivisme (mens heeft geen absolute wil)  
o Gedetermineerde mens 

§ Mens is een product van verschillende factoren 
o Klemtoon op ‘sociale gevaarlijkheid’ + re-integratie 

§ Die mensen hebben niet bewust de wet geschonden maar ze zijn wel gevaarlijk 
dus ze hebben een andere regeling nodig 

o Sociaal verweer (Adolphe Prins) 
§ Mix van Klassiek Strafrecht en Positivisme: tweesporenbeleid 
§ Aparte regeling voor personen die niet aansprakelijk waren voor hun daden 
§ Wet tot Bescherming van de Maatschappij van 1930 
§ Sociaal verweer heeft geleidt tot interneringswet  

 
2.2. De weg naar de huidige interneringswet 

• Wet van 1 juli 1964 tot Bescherming van de Maatschappij 
o Maatregel van onbepaalde duur (we weten niet wanneer ze niet gevaarlijk meer zijn) 
o Meer rechten voor de geïnterneerde 
o Meer bevoegdheden voor Commissies tot Bescherming van de maatschappij (CBM’s) 

• Overbevolking Gevangenissen 
• Verschillende veroordelingen door het EHRM (eerste in 1998) 

o Onmenselijke en vernederende behandeling 
o Arbitraire vrijheidsberoving 
o Geen recht op beoordeling van de vrijheidsberoving door een rechter 
o Etc. 

• Verslagen CPT 
• Wet van 21 april 2007 (nooit in werking getreden) – gebrekkige kwaliteit omdat het snel moest 

gaan  
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2.3. Wetgevend kader internering 
 

• Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering (B.S. 09.07.2014) 
o In werking getreden op 1 oktober 2016 (meermaals uitgesteld) 
o Hierna volgen de grote krachtlijnen, in ieder geval opvallend: 

§ Gemoderniseerde terminologie 
§ Meer rechten voor de geïnterneerde: 

• Recht op zorg 
• Rechtbank ziet toe op de uitvoering van de internering 
• Procedurele rechtsbescherming 

§ Het slachtoffer krijgt een plaats 
 
2.3.1. Bepalingen betreffende het slachtoffer 

• Rechten van slachtoffers: 
o Kunnen vragen om geïnformeerd te worden  
o Kunnen vragen om gehoord worden 
o Kunnen vragen om voorwaarden op te leggen 

® In elke fase van internering 
® Initiatief altijd bij slachtoffer zodat die zelf de keuze kan maken 
 
2.3.2. Definitie internering (art. 2) 
‘De internering van personen met een geestesstoornis (…) is een 

veiligheidsmaatregel die er tegelijkertijd toe strekt de maatschappij te beschermen en ervoor te 
zorgen dat aan de geïnterneerde persoon de zorg wordt verstrekt die zijn toestand vereist met het 
oog op zijn re-integratie in de maatschappij.’  
‘Rekening houdend met het veiligheidsrisico en de gezondheid van de geïnterneerde persoon zal 
hem de nodige zorg aangeboden worden om een menswaardig leven te leiden. Die zorg is gericht 
op een maximaal haalbare vorm van maatschappelijke re-integratie en verloopt waar aangewezen 
en mogelijk via een zorgtraject waarin aan de geïnterneerde persoon telkens zorg op maat 
aangeboden wordt.’ 

 
• Doel: veiligheidsmaatregel + zorg verstrekken (cfr. Sociaal Verweer: geen schuld/straf + sociale 

gevaarlijkheid + gericht op sociale re-integratie) 
• Nieuw: recht op zorg wordt wettelijk verankerd 
• Zorgtraject gericht op maximaal haalbare vorm van maatschappelijke re-integratie 
• Voor personen met een “geestesstoornis”  

o Voorheen: staat van krankzinnigheid, ernstige staat van geestesstoornis of 
zwakzinnigheid 

 
2.3.3. Voorwaarden internering (art. 9) 
 

1. Enkel voor misdaden of wanbedrijven die de fysieke of psychische integriteit van derden aantasten 
of bedreigen 

2. Persoon moet op het ogenblik van de beslissing lijden aan een geestesstoornis die zijn 
oordeelsvermogen of controle over zijn daden tenietdoet of ernstig aantast. 

3. In zoverre er gevaar bestaat dat de dader ten gevolge van zijn geestesstoornis, desgevallend in 
samenhang met andere risicofactoren, opnieuw misdrijven zou plegen 
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• Door onderzoeksgerechten en vonnisgerechten 

• Als aan deze 3 voorwaarden is voldaan ® beslissen tot internering 
• Enkel NA forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek  

 
Dieper ingaan op de voorwaarden 

1. Strafbare feiten 
1. misdaad of wanbedrijf  

§ Lichtste straf (max 7 dagen)  
§ Wanbedrijf (7 dagen – 5 jaar)  
§ Misdaad (> 5 jaar)  

2. Die de fysieke of psychische integriteit van derden aantast of bedreigt 
 
Nieuw: drempel ingebouwd (voorheen: alle misdaden en wanbedrijven). Rechter beoordeelt 
gemotiveerd of het feit de fysieke of psychische integriteit heeft aangetast of bedreigd  

 
2. Geestesstoornis 

1. geestesstoornis (koepelbegrip mentale handicaps en geestesziekten) 
§ Aangepaste terminologie 
§ Op moment dat rechter beslissing neemt!  

2. die oordeelsvermogen of controle over daden tenietdoet of ernstig aantast 
§  Naast aantasting controlevermogen, nu uitdrukkelijk ook aantasting 

oordeelsvermogen 
§  Niet vereist: alle controle verloren 

3. op moment van de beslissing 
 

3. Gevaarlijkheid 
o Recidivegevaar voor misdrijven als gevolg van geestesstoornis ev. in samenhang met 

andere risicofactoren 
 

 Berechting: toerekeningsvatbaar Berechting: ontoerekeningsvatbaar 
Feiten: toerekeningsvatbaar Veroordeling Internering 
Feiten: ontoerekeningsvatbaar Vrijspraak Internering  

 
2.3.4. Het forensisch psychiatrisch deskundigonderzoek 

• Vroeger facultatief, nu verplicht 
• Door of onder leiding van een psychiater (kan zich laten bijstaan door team maar psychiater 

eindverantwoordelijkheid) 
• Spreekt zich niet uit over schuldvraag (niet of feiten wel/niet gepleegd zijn)  
• Onderzocht wordt: 

o Of de persoon op het ogenblik van de feiten en van het onderzoek leed aan een 
geestesstoornis 

o Of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de geestesstoornis en de feiten 
o Of het gevaar bestaat dat betrokkene opnieuw misdrijven pleegt 
o Of en hoe de persoon kan worden behandeld, begeleid, verzorgd met het oog op zijn re-

integratie in de maatschappij 
ð meer dan een zuivere medische diagnose 
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• Tegensprekelijk:  
o kan zich laten bijstaan door advocaat of arts naar keuze 
o voorlopig verslag dient aan advocaat te worden voorgelegd  
o doel = tegenexpertises vermijden 
o Impliceert geen verplichting in hoofde van de geïnterneerde om mee te werken aan het 

onderzoek 
• Is het verantwoord dat de advocaat zegt tegen zijn cliënt om niet mee te werken 

dan?   
• Mogelijkheid van observatiestelling in beveiligd klinisch observatiecentrum:  

o Indien verdachte in voorlopige hechtenis zit 
o Indien er aanwijzingen zijn dat de verdachte voldoet aan de criteria om geïnterneerd te 

worden 
o Doel is een grondig multidisciplinair deskundigenonderzoek 
o Maar...  

 
2.3.5. Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) 

• Geïnterneerden vallen tijdens hun internering onder de bevoegdheid van de KBM 
o Eerste zitting: uiterlijk 3 maanden na beslissing tot internering 

• De KBM is onderdeel van de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) 
o Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent en Luik 

• Samenstelling KBM: 
o 1 interneringsrechter 
o 1 assessor gespecialiseerd in sociale integratie 
o 1 assessor gespecialiseerd in klinische psychologie 

 
2.4. Uitvoeringsmodaliteiten 
 
2.4.1. Opsomming 

• Plaatsing en overplaatsing 
o Inrichting of afdeling tot bescherming van de maatschappij 
o Forensisch psychiatrisch centrum (FPC) 
o Inrichting met een plaatsingsovereenkomst 

  Plaatsing kan gecombineerd worden met: 
o Uitgaansvergunning (UV): max. 16u per dag, eenmalig of periodiek 
o Verlof: min. 24u, max. 14d per maand, aantal dagen per maand te specifiëren 
o Beperkte detentie (BD): max. 16u per dag 

• Altijd in instelling overnachten 
• Elektronisch toezicht (ET): max 6 + 6 maanden 
• Invrijheidstelling op proef (IOP)  

o In een residentieel of ambulant zorgtraject 
o In geval van IOP onder voorwaarde van verblijf in residentiële setting worden alle 

beslissingen aangaande het tijdelijk verlaten van de instelling genomen door de 
verantwoordelijke van de instelling 

• Vervroegde invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog 
op overlevering 

o Geïnterneerde zonder verblijfsrecht 
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o In het land van herkomst moet de zorg geboden worden die hij nodig heeft (maar dat is 
vaak niet het geval) 

o Die kan niet naar land van herkomst overgebracht worden en zit die zonder perspectief 
in België 

• Definitieve invrijheidsstelling 
o Arrest Hof van Cassatie 09/04/2019 
o Geen vereiste (minimumtermijn van 3 jaar) IOP meer 

• Nu vandaag zodra hij niet meer voldoet aan de voorwaarden op geïnterneerd te 
worden moet die vrij gesteld worden 

o Interneringsmaatregelen opgegeven 
 

2.4.2. Overzicht  
 

 
® nog definitieve invrijheidsstelling en vervroegde invrijheidsstelling 
 
Totaal aantal geïnterneerden onder KBM Antwerpen, Gent of Brussel (NL): 2.242 (dd. 08/11/2021) 
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2.4.3. Doelen en voorwaarden 
1. De wet bepaalt per modaliteit wat de mogelijke doelen kunnen zijn 

• Affectieve, sociale, morele, medische, juridische, familiale, therapeutische, opleidings- of 
professionele belangen behartigen of sociale re-integratie voorbereiden 

2. De afwezigheid van contra-indicaties in hoofde van de geïnterneerde waaraan niet kan worden 
tegemoet gekomen door het opleggen van bijzondere voorwaarden 

• Verschilt per modaliteit, bijvoorbeeld: 
o Gevaar dat de geïnterneerde persoon zich aan de uitvoering van de internering 

zou onttrekken 
o Het risico dat hij tijdens deze modaliteiten strafbare feiten zou plegen 
o Het risico dat hij de slachtoffers zou lastigvallen 

3. De geïnterneerde stem in met de 
1) Algemene voorwaarden (bij wet bepaald voor elke modaliteit): 

• Geen strafbare feiten plegen 
• Vaste verblijfplaats hebben 
• Gevolg geven aan oproepingen OM en bevoegde dienst van de 

Gemeenschappen 
+ 

2) Bijzondere voorwaarden (individueel te bepalen, i.k.v.): 
• Het vooropgestelde zorgtraject 
• De contra-indicaties 
• De belangen van de slachtoffers 

 
Voorschriften moeten gerespecteerd worden maar nergens sancties… 
 
2.5. Procedures om modaliteiten aan te vragen 
 

1. Ambtshalve periodiek onderzoek ‘normale procedure’ 
• Door voltallige kamer na tegensprekelijk debat 
• Minstens 1 maal per jaar 
• Geven advies: OM + verslag met advies door gevangenisdirecteur, ofwel verslag door 

verantwoordelijke voor de zorg, ofwel verslag door justitieassistent 
• Worden gehoord: geïnterneerde persoon, diens advocaat, OM, directeur of 

verantwoordelijke zorg of justitieassistent, op diens verzoek ook het slachtoffer 
• Nieuw: aanwezigheid en horen van slachtoffer (enkel voor slachtoffergerichte 

voorwaarden) 
Snelle procedures (soms nodig, bv begrafenis van familielid) 

2. Kabinetsbeslissingen 
• Door interneringsrechter alleen 
• Enkel voor UV’s 

3.    Beslissingen bij hoogdringendheid 
• Door voltallige KBM zonder oproeping van de partijen en zonder tegensprekelijk debat 
• Definitie hoogdringendheid? 

• Geïnterneerde zal/kan een belangrijke en onvoorzienbare kans/mogelijkheid 
mislopen 

• Impliceert dat er een datum gekend moet zijn waarop de betreffende situatie 
uitvoering zal/kan krijgen 
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Uitvoeringsmodaliteiten: wat bij onregelmatigheden? 
• In geval van: 

o Nieuw misdrijf 
o Ernstig gevaar voor derden 
o Schending voorwaarden (waaronder onttrekking) 
o Destabilisatie geestestoestand 

• Openbaar Ministerie maakt de zaak aanhangig bij KBM 
• KBM beslist: 

o Herziening = verscherping voorwaarden, bijkomende voorwaarde(n) of omzetting naar 
andere modaliteit 

o Herroeping = intrekking modaliteit 
o Schorsing = tijdelijk modaliteit niet laten doorgaan, daarna herroeping, herziening of 

opheffing schorsing. 
 
Specifieke doelgroep 

• Geïnterneerden zonder verblijfsrecht  
o Vernietiging artikelen door arrest van Grondwettelijk Hof 28/06/2018  
o Alle uitvoeringsmodaliteiten kunnen nu ook worden toegekend 

§ Voorheen enkel plaatsing, en incidentele UV’s 
§ Nu ook IOP, maar geen recht op sociale zekerheid! 

• Geïnterneerde veroordeelden en dubbel statuut 
o Interneringswet van toepassing 
o Indien geestestoestand voldoende verbeterd is, kan internering opgeheven worden 

(terugkeer naar gevangenis indien straffen nog lopen) 
o Indien geestestoestand onvoldoende verbeterd bij verstrijken van de straffen, blijft de 

internering lopen 
Afsluitend 

• Geen ‘revolutionaire wet’ 
• (Procedurele) rechtsbescherming voor de geïnterneerde personen en voor de slachtoffers 
• Laat flexibiliteit toe in trajecten voor geïnterneerde personen 
• Een moeilijk evenwicht tussen flexibiliteit en (procedurele) rechtsbescherming 
• Wettelijke verankering van recht op zorg op zich zal niet volstaan om dit ook in de praktijk te 

realiseren 
• Nood aan een wettelijke regeling inzake de interne rechtspositie van geïnterneerden 
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College 7: beroepsgeheim: De essentie 
 

1. Naïl, student pedagogie, doet stage bij CLB. Is hij gebonden aan beroepsgeheim? JA 
2. Ana werkt bij een OCMW. Ze gaat op huisbezoek bij een cliënt, en ziet veel ‘antivaxerpamflets’ liggen. 

Valt dat onder beroepsgeheim? JA  
3. De directeur van CGG ‘Ster’ vraagt aan Mila, psychologe bij CGG hoe de therapie van Victor verloopt. 

Wat antwoordt Mila daar best op?  
a. Sorry, ik ben gebonden door het beroepsgeheim en mag niets zeggen  
b. Oh, bedankt voor de interesse. Het loopt wel, maar af en toe komt hij niet opdagen  
c. Hierbij stuur ik je het opvolgingsdossier, dan kan je alles lezen  
d. Waarom vraag je dat  
e. Dat vraag je best aan Victor zelf  

4. Liam werkt bij jeugdhulpvoorziening ‘Planet’ en doet contextbegeleiding bij het gezin Droox. Daar komen 
zorgwekkende gegevens naar boven over het gewelddadige gedrag van de moeder t.a.v. de dochter. Kan 
hij dat melden aan (meerdere antwoorden mogelijk)  

a. Collega’s  
b. Politie  
c. Parket (openbaar ministerie)  
d. Vertrouwenscentrum kindermishandeling  
e. Andere  
f. niemand 

 
1. Context 

® Essentieel maar staat onder druk 
o Priester veroordeeld die biechtgeheim niet wilde schenden (schuldig verzuim na 

zelfdoding vriend)  
§ Schuldig hulpverzuim: je had moeten handelen ook al had het uw 

beroepsgeheim doorbroken 
o Ten tijden van terreur: als er risico bestaat op terreur moet je dit melden  
o Hulpverlening in verontrustende gezinssituatie moet professioneler  

 
1.1 Maatschappelijke en beleidsevoluties  
Zetten druk op beroepsgeheim!  
 

• Kindermishandeling & partnergeweld 
o Maatschappelijke bewustwording 
o Schandalen (kerk, instellingen, sport, cultuur …) 

• Gezinsdrama’s 
• Radicalisering & terrorisme 
ð Verhoogde meldingsdruk en onbegrip als je dat niet doet  

 
• Experimenten aanpak kindermishandeling en IFG 

o Ketenaanpak & Family Justice Centres 
• Integrale jeugdhulp 
ð Verhoogde samenwerkingsdruk (verschillende actoren)  
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1.2 Evoluties in de hulpverlening 
® Heeft invloed op de manier waarop beroepsgeheim een rol speelt  

• Professionalisering van de hulpverlening 
• Emancipatie van de cliënt 
• Privacy, dossiervorming en informatisering 

o Beroepsgeheim schenden gaat vele sneller 
• Contextueel werken 
• Hulpverleningstrajecten en -netwerken 
• Samenwerking met justitie  

 
Vroegere uitgangspunt: Colloque singulier (contact cliënt – arts)  

• Door alle bovenstaande elementen overgang naar multiple relations 
 

1.3 Hoe omgaan met beroepsgeheim? 
• Begripsverwarring (weten wat het is)  

o Beroepsgeheim = zwijgen? 
o Hulpverleningsplicht = spreken/handelen? 
o Discretieplicht / ambtsgeheim 

 
• Veel onzekerheid en angst 

o In de media: enkel incidenten 
o Strafrechtelijke sanctie = ‘zwaard van Damocles’ 
o Handelsverlegenheid & defensive conduct 

• Ik weet nimeer precies wat ik allemaal kan doen dus kan maar beter zo zeker 
mogelijk zijn  

 
2. Wettelijke bepaling  
Artikel 458 Strafwetboek: 
® betekent dat schenden van beroepsgeheim een misdrijf is 
 
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere 
personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, 
en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte of voor een parlementaire 
onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet, het decreet of de 
ordonnantie hen verplicht of toelaat die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf 
van een jaar tot drie jaar en een geldboete van honderd euro tot duizend euro of met een van die straffen 
alleen.” 
 
® Medisch beroepsgeheim: vallen ook hieronder maar zijn nog bijkomende aspecten 
® Ook deontologische code (interne regeling van beroepsgroep)  
 Kunnen op zich geen beroepsgeheim in leven roepen  
® Dit artikel is basis  
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3. schema’s 

 
 

® 4 simpele vragen die je moet stellen in verband met beroepsgeheim 
 

 
 
4. Wie  
 
Dubbele voorwaarde om na te gaan wie onder beroepsgeheim valt 

• Ik heb door mijn beroep of staat een noodzakelijke 
vertrouwensfunctie  

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

 
Artikel 458 Strafwetboek 
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere 
personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd…” 

1) Persoon  
• Niet enkel natuurlijke personen maar ook rechtsgeldige – CGG bijvoorbeeld als zij vragen 

om het verslag door te sturen dan kunnen zij ook vervolgd worden 
2) Vertrouwensfunctie (beroep of ‘staat’) 

• Moet over professionele relatie gaan  
• Staat: daar vallen vrijwilligers en stagiairs onder 

3) Noodzakelijkheid 
• Beroep waarbij het noodzakelijk is dat je vertrouwelijke info krijgt om uw beroep te 

kunnen uitoefenen 
• Vb: een kapper kan ook vertrouwelijke info krijgen maar die heeft geen beroepsgeheim 
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4) Maatschappelijke erkenning 
• Die noodzakelijkheid moet onderbouwd zijn 

§ Expliciet door de wet (o.a. CLB, CGG, CAW, OCMW, jeugdhulp) 
§ Impliciet door de wet (bv. vertrouwenspersonen) 
§ Gewoonte of traditie (bv. onthaal en facturatiedienst ziekenhuis) 

 
5. Wat  
 
Geheim 

• Alles wat niet bedoeld is om openbaar te worden gemaakt 
• Geheim uit zijn aard of omdat aan de hulpverlener toevertrouwd 

o Ook als je op huisbezoek gaat en daar dingen ziet 
• Zolang cliënt belang heeft dat het niet wordt bekendgemaakt, zelfs na 

overlijden 
o Na zelfdoding kan je moeder geen inzicht geven in dossier van kind  
o Er is wel een uitzondering als de cliënt toestemming geeft (dus als je weet hoe cliënt hier 

tegenover stond, kunnen hier wel uitzonderingen op worden gemaakt)  
• Ook informatie over derden 

o Ook wat er over andere wordt gezegd  
• Eventueel ook louter feit dat betrokkene ‘cliënt’ of gekend is 
• Niet: geanonimiseerde informatie 

o Als niet vastgesteld kan worden over wie de informatie gaat mag je wel info uit 
beroepspraktijk gebruiken  

o ≠ louter schrappen van naam (mag niet afgeleid worden!!) 
 
Cassatie 19 oktober 2021 

• “(…) alle informatie waarvan de kennisname is gebeurd tijdens de uitoefening van de functie van 
advocaat, terwijl hij wegens die hoedanigheid werd aangesproken, voor zover deze informatie in 
een redelijk verband staat met de uitoefening van de functie en de informatie inherent 
vertrouwelijk is of expliciet of impliciet onder de voorwaarde van geheimhouding is toevertrouwd 
aan de advocaat.” 

 
6. Schending  
Bekendmaking … 

• Ook bevestiging van reeds gekend feit  
o Vb: als politieagent vraagt ‘Jef is hier vorige week toch 

geweest want hij heeft da zelf verklaard’ Ook dan heb je 
beroepsgeheim en mag je niet bevestigen 

• Wijze van bekendmaking is niet relevant (alle vormen zijn even 
strafbaar)  

o Doorgeven van document 
o Laten meekijken op scherm 
o Mondeling 
o Telefonisch, e-mail 
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… aan derden … 
• Derde = ieder ander dan de geheimplichtige en de cliënt 
• Bijzondere situaties die vragen oproepen 

o Kind – ouders  
o Baby van 3 maanden die ziek is – aan ouders vertellen (zij zijn wettelijke 

vertegenwoordigers van ouders en oefenen rechten van kind uit)  
o Anders als meisje van 17 anti-conceptie vraagt  

o Wilsonbekwamen 
o Mensen met dementie ® ook met vertegenwoordiger werken  
o In functie van wettelijke vertegenwoordiger oefenen zij de rechten uit 

o Partner & onmiddellijke leefomgeving 
o In hulpverlening meer contextgericht werken maar uitgangpunt blijft hier ook 

om geen info te delen  
o Nabestaanden 
o Leidinggevende 

o Dossier enkel bij vaste hulpverlener  
o MAAR moet kunnen controleren of personeel wel juist werkt 

o Inspectiediensten 
o Mogen geen vertrouwelijke dossiers inkijken 
o MAAR sommige aspecten alleen maar te controleren als ze dossier inkijken  

 
… met opzet 

• Wetens en willens bekendmaken  
• Geen ‘bijzonder opzet’ (oogmerk om te schaden) vereist  

o Concrete motief is irrelevant 
• Niet: nalatigheid of onoplettendheid 

o Dossier vergeten op de trein? 
o Maar wetgeving rond verwerken van persoonsgegevens – daar is nalatigheid wel 

voldoende voor een sanctie 
 
Opzettelijk bekendmaken aan derden = misdrijf 

• Gevolgen 
o Strafvervolging (gevangenisstraf of geldboete of beide) 

o Ingezet door parket: zij zijn voorstanders om zoveel mogelijke info te krijgen 
(niet zo’n fanatieke voorstanders van beroepsgeheim)  

o Gaan vaker zeggen dat het niet erg is of zaak seponeren 
o Burgerrechtelijke gevolgen 

o Schade door info die verspreid is -> schadevergoeding (imagoschade bv)  
o Arbeidsrechtelijke gevolgen (ontslag)  
o Tuchtrechtelijke gevolgen 

o Bij psychologen deontologische code – commisie doet hier uitspraak over  
o (Ontoelaatbaar bewijs) 

o Info die verkregen is door beroepsgeheim kan niet verder gebruikt worden  
o Einde vertrouwensrelatie 
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7. uitzonderingen  

 
 
7.1 Wettelijke verplichting 
Specifieke meldplichten in de welzijns- en gezondheidszorg 

• Aangifteplicht besmettelijke ziekten (als huisarts vaststeld dat patiënt tuberculose heeft dan 
moet deze dat melden aan volksgezondheid 

• In beginsel naamloos 
• Tenzij identiteit patiënt noodzakelijk  

• Crisissituatie en/of grensoverschrijdend gedrag  
• Interne meldplicht aan specifieke aanspreekpunten in bepaalde sectoren 

 
 
7.2 Wettelijk meldrecht artikel 458bis Sw 
® je hebt de mogelijkheid, als aan alle voorwaarden zijn voldoen, een melding te maken aan een 
bepaalde instantie (maar niet de verplichting)  

• Ontstaan na Dutroux affaire: hulpverlener moet mogelijkheid hebben om dat te melden 
 

“Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor kennis heeft van een 
misdrijf zoals omschreven in de artikelen 371/1 tot 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1 en 2, 392 tot 
394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425, 426 en 433quinquies, gepleegd op een minderjarige of op een persoon 
die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap, partnergeweld, [gebruiken van geweld, 
gepleegd omwille van culturele drijfveren, gewoontes, tradities, religie of de zogenaamde "eer“], een 
ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, onverminderd de 
verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de procureur des 
Konings, hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit 
van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van 
anderen kan beschermen, hetzij wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat 
andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden van de in voormelde 
artikelen bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen.” 
 
Voorwaarden:  

• Moet gaan over een misdrijf die al gepleegd is  
• Slachtoffer moet minderjarig of kwetsbare persoon zijn  
• Gevaar dat misdrijf zich opnieuw kan voordoen  
• Je moet op de hoogte zijn (vroeger moest je het zelf gezien hebben)  

 
® Melding maken aan parket 

• Subsidiair: enkel een melding maken als je het zelf of met hulp van een ander niet kan oplossen  
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7.3 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.” 
 
® Gesprekstafel waarrond er concreet rond een bepaalde casus wordt gesproken met partners  
® Partners: hulpverlener, zorgverlener, politie, parket, lokaal bestuur…  
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Kan op 2 manieren wettelijk worden georganiseerd  

• Explicieten regelgeving die vorm van casusoverleg regelt: in welke situaties, wat zijn 
voorwaarden, wie mag deelenemen  

o Voorbeeld: LIVC (lokale integrale veiligheidscellen tegen terrorisme): worden op niveau 
van de gemeente door de burgemeester beijeen geroepen -> info van verschillende 
diensten samen leggen om betere inschatting te kunnen maken van gevaar voor 
terrorisme 

o Zowel op vlaams als federaal niveau is er een wettelijke regelgeving voor 
• Procureur des konings organiseert zo’n overleg  

o Ad hoc : eenmalig bij zwaar dossier  
o Structureel: op maandag samenkomen om alle dossiers van familiaal geweld te 

bespreken 
 
  

 
 
 
Voorwaarden:  

• Deelnamevrijheid  
• Als je wordt uitgenodigd mag je kiezen of je gaat 

• Spreekrecht, geen spreekplicht 
• En als je gaat mag je kiezen wat je zegt  

• Structurele regeling: LIVC’s (lokale integrale veiligheidscellen) 
• In ontwikkeling: Family Justice Centers 

• Samenwerkingsverbanden waarbij in één gebouw mensen van politie zitten en waar er 
van verschillende diensten aanwezig zijn  

• Zo soort van collectieve hulpverlening geven zodat mensen niet naar diensten apart 
moeten gaan  
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7.4 Noodtoestand 
 

• Bij 458 bis: misdrijf moet al gepleegd zijn 
• Staat niet in wet: is algemene noodtoestand 
• Hier: belangenafweging bescherming beroepsgeheim of beschermen integriteit/veiligheid  

o Voorbeeld: je voelt dat spanning bij cliënt hoger wordt, en relatie met vrouw wordt 
erger. Hij wilt zijn vrouw vermoorden en zelfmoord plegen 

o = noodtoestand als je inschat dat er een reële kans is dat het gaat gebeuren  
• Noodtoestand laat toe om te handelen als het nodig is  

o Bij 458 bis gaat het over melding maken  
o Hier kan je bijvoorbeeld naar de vrouw bellen dat ze moet vluchten, politie bellen en 

verwittigen 
o Op dat moment actie ondernemen die het meest passend is om het gevaar te vermijden 

 

 
7.5 Feiten waarvan cliënt het slachtoffer is 
 
= in het belang van de cliënt 
Melding aan gerechtelijke autoriteiten (openbaar ministerie) 

• Artikel 458 Sw. beoogt de cliënt te beschermen 
• Als je zowel dader en slachteroffer vertegenwoordigd kan je geen melding maken  

• Aandacht voor de concrete omstandigheden en de overwegingen van de cliënt zelf 
 
Cassatie 26 maart 2021, AR D.18.0015.N 
1. Krachtens artikel 5 koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de 

plichtenleer van de psycholoog, zoals van toepassing voor de wijziging ervan door artikel 3 koninklijk 
besluit van 4 juni 2018, legt de psycholoog, uit zorg om de privacy van de personen en bewust van de 
noodzaak van de toegankelijkheid van het beroep voor allen, zichzelf een discretie op over alles wat 
hij door en tijdens de uitoefening van het beroep verneemt. Dit houdt minstens de naleving in van het 
verplichte beroepsgeheim zoals bepaald in de strafwetgeving. Het beroepsgeheim is van openbare 
orde: de psycholoog die een cliënt of proefpersoon onder zijn hoede heeft is in alle omstandigheden 
door het beroepsgeheim gebonden. 

 
2. Krachtens artikel 458 Strafwetboek worden geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, 

apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis 
dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij 
geroepen worden om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te 
leggen en buiten het geval dat de wet, het decreet of de ordonnantie hen verplicht of toelaat die 
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geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en een 
geldboete van honderd euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen. 

Hoewel artikel 458 Strafwetboek, behalve als er een rechtvaardigingsgrond bestaat, de hulpverlener 
verbiedt door het beroepsgeheim gedekte feiten bekend te maken die aanleiding kunnen geven tot 
strafvervolging ten laste van de patiënt, geldt dat verbod niet voor feiten waarvan de patiënt of cliënt 
het slachtoffer is geweest, in een geval waar de hulpverlener enkel met dat slachtoffer in contact is 
gekomen. 
 
3. Krachtens artikel 458bis Strafwetboek kan eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is 

van geheimen en hierdoor kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 371/1 tot 
377, 377quater, 379, 380, 383bis, § 1 en 2, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425, 426 en 
433quinquies, gepleegd op een minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn 
leeftijd, zwangerschap, partnergeweld, gebruiken van geweld, gepleegd omwille van culturele 
drijfveren, gewoontes, tradities, religie of de zogenaamde "eer", een ziekte dan wel een lichamelijk of 
geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, onverminderd de verplichtingen hem opgelegd door 
artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de procureur des Konings, hetzij wanneer er een 
ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige of de 
bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan 
beschermen, hetzij wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere 
minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden van de in voormelde artikelen 
bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen. 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het artikel uitsluitend van toepassing is in het geval waarin 
een hulpverlener zowel met de dader als het slachtoffer van een misdrijf in de zin van dat artikel contact 
heeft gehad. 
Derhalve is artikel 458bis Strafwetboek niet van toepassing in een geval waarin een hulpverlener enkel 
met het slachtoffer van een misdrijf in de zin van dat artikel contact heeft gehad. 
 
4. De Raad van Beroep stelt vast dat de eiseres, die zowel de minderjarige patiënt als diens moeder 

behandelde, een brief heeft gericht aan de procureur des Konings, waarin zij melding maakt van het 
feit dat haar minderjarige patiënt uitingen gedaan zou hebben omtrent verkrachting en/of seksueel 
grensoverschrijdend gedrag vanwege diens vader en om die reden om een strafrechtelijk onderzoek 
verzoekt. 

Desalniettemin oordeelt de Raad van Beroep vervolgens dat de eiseres door het beroepsgeheim 
gebonden is en dat dit beroepsgeheim zich uitstrekt tot alles wat zij binnen deze opdracht verneemt en 
evenzeer tot feitelijkheden betrekking hebbend op haar patiënt, dat de eiseres niet van dat 
beroepsgeheim kon afwijken op basis van de rechtvaardigingsgrond voorzien in artikel 458bis 
Strafwetboek, aangezien niet aan de toepassingsvoorwaarden ervan is voldaan, en besluit dat de eiseres 
haar beroepsgeheim geschonden heeft. 
Aldus verantwoordt de Raad van Beroep zijn beslissing niet naar recht. 
 
7.6 Schuldig hulpverzuim: artikel 422bis Sw. 
= Een andere strafbepaling en niet echt een uitzondering op beroepsgeheim 
® Als je beroepsgeheim niet doorbreekt kan je strafbaar zijn voor schuldig verzuim 
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7.7 Gedeeld beroepsgeheim 
® niet expliciet wettelijk geregeld (preciese contouren niet duidelijk)  
 
Personeel criterium 

• Aan een door het beroepsgeheim gebonden persoon 
• Binnen dezelfde hulpverleningscontext  

o Vrijwillige gezondheidscontext – gerechtelijke context  
à betrokkenheid en finaliteit  

 
Inhoudelijk criterium  

• Noodzakelijke gegevens (om andere persoon te informeren zodat deze goede hulpverlening kan 
geven) 

• Need to know vs. nice to know  
 
Cliëntgericht criterium 

• In het belang van (de hulpverlening aan) de cliënt 
• Steeds ten gunste van de cliënt  

• Geïnformeerde cliënt 
• Verzetsmogelijkheid 
• Transparantie  
• Betrokkenheid (liefst via of in aanwezigheid cliënt) 

 
 
7.8 Gezamenlijk beroepsgeheim 
 
Gedeeld beroepsgeheim, maar… 

• Binnen hetzelfde team 
o Team = duidelijk herkenbare en afgebakende entiteit  

o Relevante (i.p.v. noodzakelijke) gegevens  
o De ‘need to know’ wordt afgezwakt tot alles dat relevant is 

o Alle andere voorwaarden blijven gelden  
 
7.9 Toestemming cliënt (?) 
= niet rechtzeker! Nog veel discussie over  
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• Instemming cliënt moet voldoen aan die kenmerken en daarbovenop moet hulpverlener nog 

steeds inschatting maken in belang van cliënt 
• Geen spreekplicht voor de hulpverlener (ook nog eigen beoordeling)  
• Bij voorkeur informatiedoorstroming via of in aanwezigheid van cliënt 

 
 
 
7.10 Private aangifte: artikel 30 Sv. 
 
 

   
 

• Niet ‘strafbaar’ à aangifteplicht = morele verplichting 
• = burgerplicht  
• Ondergeschikt aan beroepsgeheim (beroepsgeheim gaat voor)  

 
7.11 Getuigenis in rechte 

• Onderzoeksrechter, rechtbank of parlementaire onderzoekscommissie 
à Dus niet t.o.v. politie of parket 
• Spreekrecht en zwijgrecht 

• Eigen beoordeling maken over wat je gaat meedelen in zo’n zaak 
• Rechterlijke controle op misbruik van zwijgrecht 

 
 
7.12 Eigen verdediging 

• In geval van straf- of tuchtrechtelijke vervolging van hulpverlener, bv.: 
o Cliënt stelt hulpverlener aansprakelijk wegens beroepsfout 
o Vervolging wegens schuldig hulpverzuim 

• “Equality of arms” 
o Om zich optimaal te kunnen verdedigen, moet informatie doorstromen naar 

advocaat en andere procespartijen 
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7.13 Mandaat 
 

 
 
Belang van openheid en duidelijkheid! 
 
8. beroepsgeheim vs. andere geheimhoudingsplichten  
 
8.1. Andere geheimhoudingsplichten 

• Beroepsgeheim is te onderscheiden van andere rechtsfiguren 
o Gegevensbescherming 
o Discretieplicht / ambtsgeheim 

  
BEROEPSGEHEIM DISCRETIEPLICHT 

Situering Strafrecht Arbeidsrecht 
Tuchtrecht 

Beschermde 
belangen 

Privaat én algemeen belang Privaat belang 

Draagwijdte T.a.v. ieder ander persoon dan de 
cliënt 

T.a.v. iedereen buiten de organisatie of dienst 

 
Grenzen liggen (juridisch) vast Grenzen in principe vrij te bepalen 

® gedeeld beroepsgeheim is niet mogelijk tussen iemand met beroepsgeheim en iemand met 
discretieplicht  
 
8.2. Ambtsgeheim 
Algemene gedragsnorm die ambtenaren verbiedt op eigen initiatief mededelingen te doen over zaken die 
zij in het raam van hun ambt hebben vernomen en waarvan de openbaarmaking niet uitdrukkelijk 
toegelaten of voorgeschreven is 

• Specifieke vorm van discretieplicht 
• Voor bv. leerkrachten - incl. zorg- en vertrouwensleerkrachten, politieagenten, personeelsleden 

in gemeenschapsinstellingen 
• In het belang van de administratie waarvoor de ambtenaar werkt 
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9 besluit  

• Juridische regeling 
• Juridische context is steeds relevant, ook in hulpverleningsrelaties  
• Geen absolute begrippen  
• Kader waarbinnen te handelen 
• Bevat criteria en procedures 

• Maar biedt ruimte è Hoe bewust en professioneel omgaan met deze ruimte?  
 

• Belang van 
o Opleiding, supra- en intervisie 
o Leren van good practices  
o Beroepsethiek en deontologie 
o Respect voor ieders optreden en positie 
o Evenwaardigheid 
o Structurele afspraken 
o Communicatie, participatie en zorgvuldigheid 
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  Deel 4: Welzijnsrecht    
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College 8: Medisch recht 
 
1. Inleiding  
 

• Nieuw, juridisch vak  
• Op uitdrukkelijke vraag van de faculteit 
• Confrontatie met juridische vragen in de praktijk, bv. 

o Wie oefent het ouderlijk gezag uit over een minderjarige wiens ouders gescheiden zijn? 
o Mag/moet je informatie over een patiënt/cliënt meedelen aan andere zorgverleners? 
o (In hoeverre) ben je aansprakelijk ingeval een behandeling schade heeft berokkend aan 

een patiënt/cliënt? 
• Juridische basiskennis en basisinzichten verwerven 
• In functie van toekomstig beroep als klinisch psycholoog of orthopedagoog 
• Referentiekaders uit recht kunnen toepassen op specifieke casussen!  

 
Opbouw 

• Gezondheidszorgberoepen: juridisch kader voor beroeps-uitoefening klinisch psychologen en 
orthopedagogen  

• Patiëntenrechten: vrije keuze beoefenaar, geïnformeerde toestemming, patiëntendossier, 
vertegenwoordiging … 

• Zorgkwaliteit: therapeutische vrijheid, recht op honorarium, recht op reclame(?), toegang tot 
gezondheidsgegevens… 

• Medische aansprakelijkheid: aansprakelijkheid en wet medische ongevallen (schadevergoeding) 
 
® De leerstof over het onderdeel gezondheidsrecht wordt getoetst aan de hand van een of meerdere 
casussen 
 
2. Casussen 
 
CASUS 1 
Een patiënte van 16 jaar heeft psychische problemen en lijdt aan automutilatie. U bent haar klinisch 
psycholoog. Haar moeder, met wie uw patiënte een bijzonder gespannen en complexe verhouding heeft, 
wenst inzage te krijgen in het patiëntendossier van haar dochter. Mag u haar deze inzage verlenen?   
 
CASUS 2 
Twee jaar later pleegt uw patiënte zelfmoord. Enkele weken later wendt de moeder van de patiënt zich 
opnieuw tot u met een vraag om inzage in haar dossier. Zij wenst te weten of er aanwijzingen zijn dat zij 
iets over het hoofd heeft gezien en de zelfmoord had kunnen voorkomen. Mag u haar inzage verlenen in 
het dossier? 
 
CASUS 3 
Een patiënte komt bij u in de praktijk naar aanleiding van een verkrachting door een trainer van haar 
turnclub. Kan je als klinisch psycholoog verdere stappen zetten?  
 
CASUS 4 
Marian heeft al tien jaar een praktijk als klinisch orthopedagoog en ze is het beu dat vele patiënten hun 
afspraken niet nakomen. Ze schrijft elke afwezige patiënt voortaan aan met de vraag om de prijs van het 
consult op haar rekening te storten. Een patient betwist deze praktijk. Heeft Marian het recht aan haar 
kant?  
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3. Gezondheidszorgberoepen  
~juridisch kader voor toegang tot en uitoefening van het beroep van klinisch psycholoog en 
orthopedagoog 
 
Juridisch kader voor de beroepsuitoefening 

• I. Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen (WUG) 
o Plaats van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen in de WUG-piramide  
o Onwettige uitoefening van de geneeskunde 
o Toegang en uitoefeningsvoorwaarden van het beroep van klinisch psycholoog en 

orthopedagoog en psychotherapie 
• II. Uitoefening niet conventionele praktijken 
• III. Plichtenleer en tucht voor psychologen 
• Reader:  E. VANERMEN en H. NYS, “De geestelijke gezondheidszorg-beroepen: nieuwkomers in de 

wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen” (RW 2016-17, afl. 14, 522-536) 
 

3.1.  Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen (WUG) 
 
3.1.1. Uitbreiding van Wet Uitoefening Gezindheidszorg beroepen 

• Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende uitoefening van gezondheidszorgberoepen 
(WUG) (KB nr. 78 van 10/11/1967) 

• Geneeskunde is al helemaal veranderd sinds 1967 
• In 2015 heeft de wetgever die wet hernummerd (maar niet veranderd) ® Men bleef 

gezondheidsberoepen toevoegen waardoor het chaotisch werd  
• Aanvankelijk enkel (tand)artsen en vroedvrouwen bevoegd om op zelfstandige wijze (deel van) 

geneeskunde te beoefenen  
• Afzonderlijk statuut voor paramedici (art. 69, e.v., lijst bij KB) 
• Aparte regeling voor verpleegkundige (1974, art. 45, e.v.), kinesitherapeut (1995, art. 43, e.v.), 

vroedvrouw (2006, art. 62, e.v.) 
• Recent uitgebreid met klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen (wet 4/4/2014 en 

10/7/2016, art. 68/1, e.v.) 
• Psychotherapie als voorbehouden behandelingsvorm 
• Nieuwe ondersteunende beroepen in WUG: ondersteunende geestelijke 

gezondheidszorgberoepen (10/7/2016) 
• WUG pyramide: wie wat kan en wat kan uitvoeren 

• Bovenaan staan beroepsgroepen die zelf en zelfstandig de geneeskunde kunnen 
uitoefenen (artsen, tandarsten en ook vroedvrouwen (bij normale bevallingen zelf en 
zelfstandig geneedkunde uitoefenen maar niet bij complexe bevallingen)) 
® Klinisch psychologen en orthopedagogen zijn er ook vanboven toegevoegd 

• Verpleegkundige: Koniknlijke besluiten staat in welke handelingn zij kunnen stellen ( niet 
bij kine) 
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3.1.2. Misdrijf van onwettige uitoefening van de geneeskunde 
Omschrijving in art. 3, §1 WUG juncto art. 122 WUG: 
“Gewoonlijk verrichten door een persoon die de wettelijke voorwaarde niet vervult, van elke handeling die 
tot doel heeft, of wordt voorgesteld tot doel te hebben, bij een menselijk wezen, hetzij het onderzoeken 
van de gezondheidstoestand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van de 
diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysieke of psychische, werkelijke of 
vermeende pathologische toestand, hetzij de inenting”  

® Het gaat ook om alle handelingen die dat tot doel hebben (niet alleen de effectieve)  
® Ik kan bepalen welke ziekte u heeft op basis van pendelen (dan beoefend u de geneeskunde 
uit volgens deze definitie en als je niet de bevoegdheid hebt dan maak je je hier schuldig aan) 
 

• Tot 6 maanden gevangenis en/of geldboete tot 5000 euro 
• Uitgangspunt: in beginsel alleen artsen 
• Uitzondering: WUG-beroepen voor reglementaire uitoefening  (art. 122, §1, 1°, 1ste lid, WUG) 

• Juridisch statuut voor mantelzorg zodat zij toch die handelingen kunnen stellen 
• Verpleegkundige studenten mogen al handeling doen zonder diploma 

• Voor wetten van 2014 en 2016 ontbrak wettelijke machtiging voor klinisch 
psychologen/orthopedagogen ® maken deel uit van de geneeskunde 

 
3.1.3. Gevolgen van kwalificatie als WUG-beroepsbeoefenaar 

• Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen 
(WUG)  

• Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 
• Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (deels 

vanaf 1/1/2022 en deels vanaf 1/7/2022) 
• Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg  

 
® Doordat deze wet van toepassing is op ons zijn er nog heel wat andere wetten ook van toepassing 
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3.1.4. Toegang en uiteofeningsvoorwaarden: WUG 
• Wettelijke voorwaarden om gezondheidszorgberoep uit te oefenen: 

o Titel (diploma, opleidingstitel of erkenning) (art. 3 WUG) 
o Visum van diploma (FOD Volksgezondheid) (art. 25 WUG) 
o Inschrijving bij beroepsorde (art. 25 WUG) 

• Vb voor psychologen ® psychologencommissie  
• 6de staatshervorming: Gemeenschappen bevoegd voor erkenning “met naleving van door 

federale overheid bepaalde voorwaarden” 
o Agentschap Zorg en Gezondheid 
o We hebben het vooral over federale wetten  
o Uitoefening van geneeskunde dat is residuair, die aspecten die niet naar het Vlaamse 

niveau zijn gegaan dan blijft dat een federale bevoegdheid 
o Uitoefening geneeskunde is federale materie 
o Alleen erkenningsprocedure is naar Vlaanderen gegaan (maar volgens de federale 

erkenningsnormen) 
• Professionele stageverplichting (tenzij overgangsregeling): 

o Overgangsregeling: reeds uitoefening op 1/9/2016 of studie aangevat uiterlijk tijdens 
academiejaar 2016-2017 

o Afstuderende studenten vanaf academiejaar 2021-2022 
• Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering (in werking op 1/1/2022 en deels 

op 1/7/2022) 
 
3.1.5. Diploma, visum en erkenning  
klinische psychologen 

• Visum = attestering van echtheid van uw diploma 
o universitair diploma in klinische psychologie, waarbij de opleiding in het voltijds 

onderwijs minstens vijf jaar omvat of 300 ECTS telt 
o of universitair diploma in psychologie, maar niet de klinische psychologie, uitgereikt voor 

1/9/2016 en beroepservaring van minstens drie jaar in de klinische psychologie. 
• Erkenning = controle dat u over juiste kwalificaties en competenties beschikt 

o KB 26/4/2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, 
alsmede van stagemeesters en stagediensten 

• Titelbescherming: art. 128/1 WUG 
o Als iemand zich voordoet als psycholoog maar daarvoor niet bevoegd is, dan isdat 

strafbaar 
o Men mag titel niet gebruiken zonder dat men er bevoegd voor is 

 
Orthopedagogen 

• Visum = attestering van echtheid van uw diploma 
o universitair diploma in klinische orthopedagogie, waarbij opleiding in voltijds onderwijs 

min. 5 jaar omvat of 300 ECTS 
• Erkenning = controle dat u over juiste kwalificaties en competenties beschikt 

o Koninklijk besluit 26/4/2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch 
orthopedagogen, alsmede van stagemeesters en stagediensten 

• Titelbescherming: art. 128/1 WUG 
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3.1.6. Bekwaamheid en visum: Art. 8-10 Kwaliteitswet (1/1/2022) 
• Beoefenaar verstrekt enkel gezondheidszorg waarvoor hij over nodige aantoonbare 

bekwaamheid en ervaring beschikt 
o Niet langer om wettelijke bevoegdheid, maar ben je wel bekwaam? 
o Dit zet zich in op de kwaliteit 

• Hij houdt in een portfolio nodige gegevens bij (bij voorkeur elektronisch) waaruit dit blijkt 
o Bijkomende opleidingen moeten opnemen zodat ze aantonen dat ze nieuwe 

ontwikkelingen bijhouden  
o Pas afgestudeerde die zijn bij met de ontwikkelingen 

• Verwijzing naar andere ter zake bevoegde beoefenaar bij overschrijden van grenzen van zijn 
eigen bekwaamheid 

• Vermelding van doorverwijzing in patiëntendossier 
o Doorverwijzingsplicht 
o Zodat patiënten iemand krijgen die competent is 

• Beoefenaar mag enkel gezondheidszorg verstrekken met visum dat bekwaamheid tot uitoefening 
beroep reflecteert 

• Dit visum wordt uitgereikt door DG Gezondheidszorg (Koning kan nadere regels bepalen voor 
aanvragen en uitreiken visum) 

 
3.1.7. Intrekking of schorsing van visum door provinciale geneeskundige commissie 

• Visum intrekken, schorsen of het behoud ervan aan bepaalde voorwaarden verbinden in 
volgende gevallen: 

o Fysische of psychische ongeschiktheid om het beroep uit te oefenen zonder risico’s of 
zware gevolgen voor patiënt of volksgezondheid 

• Bv. Verslaving (alcohol bv) 
o Gerechtelijke veroordeling, waarbij de feiten voldoende relevant geacht worden in het 

kader van beroepsuitoefening 
• Als sanctie het visum afpakken 
• Iemand die kinderbehandelingen doet, maar is veroordeeld voor pedofilie 

• Vanaf 1/7/2022: Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in gezondheidszorg (art. 
44 e.v. Kwaliteitswet) 

o Nu: op elk provincie niveau is er een commissie voor klachten en zij kunnen visum 
intrekken – moeten dit uit handen geven want wordt FEDERALE COMMISSIE 

o Deze gaat worden opgericht 
o Kritiek want provincie stond dichter bij uitoefenaars  

 
In toekomst: toezicht door nieuwe Toezichtscommissie (1/7/2022) 

• Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg (bij DG 
Gezondheidszorg) 

• Toezicht op fysieke en psychische geschiktheid + naleving van bepalingen wet en 
uitvoeringsbesluiten 

• Door systematisch toezicht of ad hoc toezicht (n.a.v. klacht of op eigen initiatief) 
• Concrete toezicht door gezondheidsinspecteurs  

• Kan wel iemand met onmiddellijk ingang schorsen  
• Beslissing Minister na advies Toezichtscommissie (intrekking of schorsing visum of verbeterplan) 
• Uitzonderlijk maatregel door directeur-generaal (onmiddellijke voorlopige schorsing) 
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3.1.8. Uitoefening klinische psychologie  
(art. 68/1) 

• “Gebruikelijk verrichten van handelingen die tot doel hebben of worden voorgesteld tot doel te 
hebben, bij een mens en in een wetenschappelijk onderbouwd klinisch psychologisch 
referentiekader, de preventie, het onderzoek, het opsporen of het stellen van een 
psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden en die persoon 
te behandelen of te begeleiden.” 

• Artsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen met voldoende kennis van klinische 
psychologie 

• Artsen kunnen gehele beroepen uitoefenen buiten tanden 
• Beroepsbescherming: art. 122 §1, 1ste lid WUG 

• Niemand mag die handelingen van psycholoog stellen zonder daar wettelijk bevoegd 
voor te zijn 

 
(art.68/2) 

• In een wetenschappelijk referentiekader van de klinische orthopedagogiek, gebruikelijk 
verrichten van handelingen die de preventie, het opsporen en het stellen van een pedagogische 
diagnostiek met een bijzondere aandacht voor contextuele factoren en het opsporen van 
problemen in verband met de opvoeding, het gedrag, de ontwikkeling of het leren van personen 
tot doel hebben alsook de behandeling en begeleiding van die personen 

• Artsen, klinisch orthopedagogen en klinisch psychologen met voldoende kennis van klinische 
orthopedagogiek 

• Beroepsbescherming: art. 122, §1, 1°, 1ste lid, WUG 
 
3.1.9. Uitoefening van de psychotherapie 

• “behandelingsvorm in de gezondheidszorg waarin men op een consistente en systematische 
wijze een samenhangend geheel van psychologische middelen (interventies) hanteert, die 
geworteld zijn binnen een psychologisch wetenschappelijk referentiekader en waarbij 
interdisciplinaire samenwerking is vereist” 

• Artsen, klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen 
o Binnen relatie psychotherapeut-patiënt om psychologische moeilijkheden, conflicten, 

stoornissen op te heffen/te verminderen 
o Specifieke opleiding psychotherapie van minstens 70 ECTS gevolgd bij universiteit of 

hogeschool 
o Professionele stage in domein psychotherapie van min. 2 jaar voltijdse of  equivalent 

i.g.v. deeltijdse uitoefening (kan simultaan) 
• Mogelijke uitbreiding bij KB van andere WUG-beroepen (momenteel nog geen sprake van)  

 
3.1.10. Autonome uitoefening psycho-therapie - overgangsregeling 
® enkele categorieën die wel psychotherapie kunnen blijven uitoefenen zonder aan voorgaande 
voorwaarden te beantwoorden  
 

• beroepsbeoefenaars die uiterlijk in academiejaar 2015-2016 hun studies hebben beëindigd én : 
o 1° beschikken over een beroepstitel overeenkomstig deze wet; 
o 2° specifieke opleiding in psychotherapie met vrucht volbracht; 
o 3° 1/9/2018 bewijs voorleggen van uitoefening psychotherapie; 
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• beroepsbeoefenaars hebben specifieke opleiding psychotherapie in academiejaar 2016-2017 
aangevat én:  

o 1° beschikken over een beroepstitel overeenkomstig deze wet; 
o 2° specifieke opleiding in psychotherapie met vrucht volbracht; 

• WUG-beroepsbeoefenaars die opleiding van min. bachelorniveau in academiejaar 2016-2017 
aanvatten én  

o 1° specifieke opleiding psychotherapie met vrucht beëindigd; 
o 2° de professionele stage gevolgd 

 

 
 
3.1.11. Niet autonome uitoefening psychotherapie - overgangsregeling 

• Onder toezicht van beoefenaar die autonoom psychotherapie mag uitoefenen én in 
interdisciplinair verband met intervisie: 

– Zij die uiterlijk in academiejaar 2015-2016 hun studies beëindigden én: 
– 1° opleiding van minimaal bachelorniveau met vrucht beëindigden; 
– 2° specifieke opleiding in de psychotherapie met vrucht volbrachten; 
– 3° op 1/9/2018 bewijs voorleggen van uitoefening van psychotherapie; 

– Zij die specifieke opleiding in psychotherapie in academiejaar 2016-2017 aanvatten én: 
– 1° opleiding van minimaal bachelorniveau met vrucht beëindigd; 
– 2° specifieke opleiding in de psychotherapie met vrucht volbracht; 

–  Zij die opleiding van minimaal bachelorniveau in academiejaar 2016-2017 aanvatten én: 
– 1° opleiding van minimaal bachelorniveau met vrucht beëindigd; 
– 2° specifieke opleiding bedoeld in § 3, 1ste lid, met vrucht beëindigd; 
– 3° professionele stage gevolgd, zoals bedoeld in § 3, tweede lid 

– Zij kunnen nooit bovenaan de piramide komen, altijd onderschikt aan psychologen en ortho 
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3.1.12. GwH, nr 39/2027, van 16 maart 2017 (BS °3-04-2017, p.47990) 

• Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 16 maart 2017 geoordeeld dat: personen die op 
1/09/2016 reeds de psychotherapie uitoefenden maar niet in aanmerking komen voor een 
verworven recht omdat ze niet aan de voorwaarden beantwoorden, de psychotherapie verder 
mogen blijven uitoefenen zonder bijkomende voorwaarden 

• Ontbreken van een overgangsregeling doet afbreuk aan de rechtmatige verwachtingen van de 
betrokken personen zonder dat een dwingende reden van algemeen belang voorhanden is die 
het ontbreken van een overgangsregeling kan verantwoorden 

• Gelijkheidsbeginsel  
 
3.2.  Wet 29/4/1999 niet-conventionele praktijken 
 
3.2.1. Een lange lijdensweg 

• Alternatieve en aanvullende geneeskunde: homeopathie, chiropraxie, acupunctuur, osteopathie, 
naturopathie, … 

“Gewoonlijk verrichten van handelingen die tot doel hebben de gezondheidstoestand van 
een menselijk wezen te bevorderen en/of te bewaken, met inachtneming van de in deze 
wet opgenomen voorschriften en voorwaarden” (art. 2, §1, 2° wet) 

• Enkel registratie homeopathie bij KB, na advies kamer homeopathie + overkoepelende paritaire 
commissie 

• Na meer dan 15 jaar nog geen individuele registratie! 
• Wel terugbetaling van erelonen in raam van aanvullende verzekering door ziekenfondsen 
• Bepaalde vormen van illegale uitoefening van de geneeskunde worden blijkbaar gedoogd (RvS 

3/6/2014) 
• Deze wet nog steeds niet volledig in werking getreden 
• Er werd vastgesteld dat in heel veel landen beroep wordt gedaan op niet-conventionele 

praktijken 
• De rechten van die patiënten die daar beroep op doen die zijn heel schroom, Die 

personen hebben weinig bescherming 
• Er waren meer wetten rond nodig 
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3.2.2. Plichten van beoefenaars 
• Wet vereist registratie van niet-conventionele praktijk en van de individuele beroepsbeoefenaar 

(art. 8 wet) 
• Opvragen van recente diagnose bij een arts (art. 9 wet) 

o Uitzondering: schriftelijke en ondubbelzinnige weigering patiënt 
• Plicht om kwaliteitsvolle dienstverstrekking te verlenen 
• Geen conventionele behandeling ontzeggen (art. 9 wet) (Mogelijkheden en risico’s)  
• Plicht tot informatieverstrekking en informed consent  

o Informeren dat het niet wetenschappelijk onderbouwd is 
• Beroepsgeheim respecteren (art. 9 wet)  
• Uitwisseling informatie met arts of tussen beoefenaars niet-conventionele praktijken mits 

akkoord patiënt (art. 9) 
• Bijhouden, inzage en afschrift patiëntendossier (art. 9) 

 
3.2.3. Eerste uitvoeringsbesluiten 
® Zolang wet van 1999 niet van toepassing is ® kijken naar wet van WUG (Beroepen binnen WUG 
kunnen dit uitoefenen ) 

• KB 26/3/2014: algemene voorwaarden voor uitoefening van alle niet-conventionele praktijken 
o Verplichte beroepsverzekering en minimumdekking (art. 5 KB) 
o Registratie (art. 8 wet; art. 6-7 KB) 
o Regels naleven inzake bekendmaking aan publiek (art. 8-9 KB) 
o Enkel arts mag chirurgische ingrepen verrichten, geneesmiddelen injecteren, 

farmacologische sedatie toepassen (art. 10 KB) 
• KB 26/3/2014: bijzondere voorwaarden voor homeopathie 

o Registratie als homeopaat: artsen, tandartsen en vroedvrouwen  
• Mits diploma homeopathie (en overgangsmaatregel) 

o “Op complementaire wijze aan zijn gezondheidszorgberoep” 
o Werking aangetoond volgens Evidence Based Medicine (voor artsen mits naleving van 

medische deontologie-code) 
 

3.2.4. Wet niet-conventionele praktijken blijft dode letter 
• Niet-conventionele praktijkbeoefenaars zonder artsendiploma strafbaar: onwettige uitoefening? 
• Verbod voor personen zonder WUG-beroepstitel 

o Onwettige uitoefening geneeskunde (WUG) 
o Patiënten blijven in de kou staan: wet patiëntenrechten is niet van toepassing (maar art. 

30 Ziekenhuiswet) 
• Gaan in verhouding patiënt – WUG beroep 
• Problematisch: Wanneer het gaat om die niet WUG beroepen dan vallen die niet 

onder het toepassingsgebied van patiëntenrechten 
• Voor andere WUG-beroepsbeoefenaars => valt praktijk binnen wettige uitoefening van WUG-

beroep? 
o Cass. 12/6/2012: acupunctuur kinesist = onwettige uitoefening geneeskunde (gaat verder 

dan fysieke therapie: art. 43,§4 WUG) ® in de wet staat ‘niet-invasieve prikkels’ 
o Wet patiëntenrechten is van toepassing op WUG-beroepen die niet conventionele 

praktijken beoefenen 
o Heel wat WUG beroepbeoefenaars, toch op onwetttige wijze die niet conventionele 

praktijken beoefenen 
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3.3. Plichtenleer en tucht voor psychologen 
• Wet van 8 November 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (titelbescherming met 

strafsanctie) 
• Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van 

de psycholoog 
o Die deontologische code is opgetilt tot een koninklijk besluit 
o Dat zijn juridsiche regels geworden 
o Deontologische rechtregels die nageleeft moeten worden 
o Verschil met artsen 
o Deontologie = recht / juridisch = plicht  

• Psychologencommissie: Tuchtraad (met kamer N en F) en Raad van Beroep (met kamer N en F) 
• Officiële lijst van psychologen 

o Verplichte inschrijving op de lijst: niet strijdig met vrijheid van vereniging (art. 11, §2 
EVRM) volgens Cass., EHRM 

• Het gaat hier om een publieke instantie  
o Bijdrageverplichting 

• Soms gaan de deontologische regels niet diepgenoeg 
 
3.3.1. Medisch tuchtrecht: finaliteit en kenmerken 

• Finaliteit (ó strafrecht):  
o Waken over naleven van geneeskundige plichtenleer;  
o Handhaven van waardigheid en integriteit;  
o Kwaliteitsbewaking (sanctioneren van ondeskundig handelen) 

• Tuchtinbreuken: nullum crimen sine lege geldt niet  
• Tuchtsancties: nulla poena sine lege geldt wel (art. 8/6) 

o Waarschuwing, schorsing in het recht om geneeskunde uit te oefenen (max. 2j), 
schrapping van de lijst 

o Aanvraag tot eerherstel ten vroegste vijf jaar na de uitspraak tot schrapping 
(buitengewone omstandigheden) 

o Gebonden door het evenredigheidsbeginsel (art. 3 EVRM) 
 
3.3.2. Tuchtprocedure en rechten van verdediging 

• Toepasselijkheid van art. 6 EVRM (EHRM, Le Compte II): 
o recht om geneeskunde in vrij beroep uit te oefenen is van burgerlijke aard 
o eerlijke en openbare behandeling, binnen redelijke termijn, door onafhankelijke en 

onpartijdige instantie bij wet ingesteld  
• Bepalingen van Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de wraking gelden naar analogie 
• Zittingen en uitspraken zijn openbaar (art. 8/11) 

 
® NIET KENNEN! Komen ook geen vragen van op examen!  
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College 9: Rechten en plichten van patiënten  
 

• Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking 
• Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar 
• Recht op gezondheidstoestandinformatie en geïnformeerde toestemming 
• Rechten met betrekking tot het patiëntendossier 
• Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
• Klachtrecht 
• Plicht tot medewerking van de patiënt 
• Vertegenwoordigingsregeling  

 
1. Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt 

 
Patiënt?  

® Patiënt: “natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen 
verzoek” (art. 2, 1°) 

o Heel breed omdat er veel personen onder moeten vallen (geen instellingen,…)  
o Zonder verzoek (spoedgeval); verzoek van derde (controle) 
o Niet behandelen van een lijk 

 
Gezondheidszorg (art. 2, 2°):  

® “diensten verstrekt door beroepsbeoefenaar m.o.o. bevorderen, vaststellen, behouden, 
herstellen of verbeteren van de gezond-heidstoestand, om uiterlijk van een patiënt om 
voornamelijk esthetische redenen te veranderen of om patiënt bij het sterven te begeleiden” 
 

Beroepsbeoefenaar? 
® WUG-beroepen (art. 2, 3°) 

o Niet: seksuologen, bejaardenhelper, mantelzorg, studenten…  
§ Ook geen psycholoog die geen klinisch psycholoog is  
§ Tijdens stage vallen studenten niet onder deze wet (maar wel hun begeleider)  

o Niet: gezondheidszorgvoorzieningen (~ art. 30 Ziekenhuiswet) 
§ Art 30 wijst erop dat binnen het ziekenhuis er moet worden gezorgd dat die wet 

op patiënten zoveel mogelijk moet worden eerbiedigt (deze wet waakt er dus 
ook over dat studenten, beroepen buiten WUG... de wet van de 
patiëntenrechten gaan respecteren)  

 
Sancties?  

® Geen strafsancties  
® Patiëntenrechtenwet kan wel worden afgedwongen (orde, tuchtregelement, deontologische 

code… zien er op toe dat de wet wordt toegepast ) 
® Ook bij aansprakelijkheidsrecht komen patiëntenrechten in het vizier (vergoeding voor 

onzorgvuldig optreden van welbeoefenaar)  
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1.1 Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking (art. 5) 
(Deels al ingebakken binnen kader van de wet van gezondheidsberoepen – grondwet art. 23 ® menselijke 
waardigheid)  
 
ð Zit al reeds binnen kader van de wet van gezondheidsberoepen  

o Met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid (zie ook art. 23 Gw) en zijn 
zelfbeschikking  

o En zonder enig onderscheid op welke grond ook (zie ook algemene antidiscriminatiewet 
van 10 mei 2007) 

ð Kwaliteitsvolle zorg betekent zorgvuldige zorg 
ð Zorg die beantwoordt aan behoeften van patiënt ó wensen van patiënt 

o Patiënt kan geen gezondheidszorg eisen  
o Wij  bepalen welke behandeling is meest geschikt voor patiënt  
o Maar wel steeds rekening houden met belangen en behoeften van patiënt 

ð Overbodige wetsbepaling: doublure met andere normen, i.h.b. de algemene zorgvuldigheidsnorm 
 
1.2 Recht op vrije keuze van beroepsbeoefenaar (art. 6)  
 
ð Geen exclusief recht uit wet patiëntenrechten: vb. 127, §1 GVU-wet 1994; 29 Wet Arbeidsongevallen 

o Er zijn verschillende uitzonderingen: controlegeneeskunde (ivm de arbeidsarts)  
ð Recht op vrije keuze en keuzeherziening 

o Recht op vragen van second opinion  
ð Behoudens beperkingen opgelegd krachtens de wet 

o Wet van 8/7/1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening: vb. dichtstbij 
gelegen ziekenhuis 

o Behandelingen uitsluitend op voorschrift (ziekteverzekering) 
ð Feitelijke beperkingen 

o Bewusteloze patiënten 
o Interne medische organisatie: enkel met ziekenhuis verbonden artsen worden toegelaten 

om hun specialisme daar te beoefenen 
o Tijdens een wachtdienst in een ziekenhuis is keuze beperkt tot de aanwezige 

beroepsbeoefenaars van wacht  
 
1.3 Recht op gezondheidstoestand-informatie (art. 7, §1) 
Informatierecht onderverdelen in 2 categorieën (art. 7 & art. 8)  
® duidelijk aangeven over welke categorie binnen het informatierecht het gaat !!!  
 
ð Recht op alle noodzakelijke informatie om inzicht te krijgen in gezondheidstoestand en vermoedelijke 

evolutie 
o Informatie over (waarschijnlijkheids)diagnose 
o Informatie over de prognose 
o Informatie die losstaat van enige behandeling of medische tussenkomst 
o Gezondheidsvoorlichting: informatie over wenselijk gedrag 

ó Toestemmingsinformatie (= info die patiënt moet krijgen met oog op het geven van 
geïnformeerde toestemming ) 

ð Elke beroepsbeoefenaar moet in beginsel die informatie geven die behoort tot zijn vakgebied 
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ð Aan patiënt, vertrouwenspersoon (van wilsbekwame patiënt – art. 7, §2) of vertegenwoordiger (van 
wilsonbekwame patiënt – art. 14, §1) 

o Bij vertegenwoordiger is volmacht gegeven  
o Vertrouwenspersoon is gekozen persoon die info mee mag horen  

ð Geschrift kan mondeling gesprek niet vervangen 
o Patiënt kan vragen om info op papier te zetten maar deze moet steeds mondeling 

worden geduidt – kijken op patiënt alle info wel heeft begrepen  
 
Verhouding tot de plichtenleer van de psycholoog? 
 

• Art. 21, §3 Koninklijk Besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de 
plichtenleer van de psycholoog: 

• “Hij heeft de plicht de cliënt of proefpersoon wanneer deze daarom vraagt, op de hoogte te 
stellen van de resultaten van de onderzoeken die hem aangaan, en dit op een zodanige wijze dat 
hij er baat bij heeft.” 

• ó Spontane informatieplicht van klinisch psycholoog  
 

® Patiëntenrechten gaan veel verder dan wat de plichtenleer voorziet  
® Naleven plichtenleer ≠ voldoende om conform de patiëntenrechten te handelen  
 
Uitzonderingen op de gezond-heidstoestandinformatieplicht 
 
Recht op niet-weten (art. 7, §3) 

• Toepassing recht op fysieke integriteit, zelfbepaling en privacy 
o Patiënt kan zeggen ‘ik wil het niet weten’ 

• Uitdrukkelijk verzoek (optekenen in patiëntendossier) 
• Uitzondering: klaarblijkelijk ernstig nadeel voor gezondheids-toestand van patiënt of derden (na 

advies beroepsbeoefenaar) 
o Bijvoorbeeld besmetting Covid-19 
o Steeds pas na beoordeling van andere WUG beoefenaar  

 
Therapeutische exceptie (art. 7, §4) 

• Meedelen zou klaarblijkelijk ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt meebrengen 
o Klaarblijkelijk = manifest, voor iedereen en algemeen geweten  
o Voorbeeld van hersentumor bij persoon in zwaar verkeersongeval dat voor zijn leven 

vecht   
• Heel uitzonderlijk (beoordeling in concreto), na raadplegen beroepsbeoefenaar + schriftelijke 

motivering in patiëntendossier 
• Mededelingsplicht herleeft na verdwijnen van gevaarssituatie!  

o Als persoon uit kritieke toestand is moet arts nieuws wel delen  
 
1.4 Recht op geïnformeerde toestemming (art. 8) 
ð Patiënt die toestemt oefent persoonlijkheidsrecht uit 
ð Geldige toestemming: vrij, voorafgaand en voorgelicht 
ð Recht op weigering en intrekking van toestemming (zelfs al is die levensreddend) 
ð Schriftelijke weigering met uitgesteld gevolg = negatieve wilsverklaring (belang van vroegtijdige 

zorgplanning!) 
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o Probeer laten toevoegen in patiënten dossier 
ð In principe informeert ieder over zijn vakgebied 
ð Formulieren kunnen mondeling gesprek niet vervangen! 
ð Uitdrukkelijke toestemming of omstandig stilzwijgen 

o Omstandig zwijgen: patiënt die gewoon bij psycholoog gaat zitten en zijn verhaal start  
ð Schriftelijke toestemming wettelijk vereist bij bv. medisch experiment, euthanasie, esthetische 

geneeskunde, …) 
 
Inhoud van de toestemmingsinformatie 
Wat erin moet staan ® omschreven in art. 8  
 

• Doel, aard, spoedeisend karakter, duur, frequentie, nazorg  
• Relevante risico’s, tegenaanwijzingen en nevenwerkingen (in functie van ernst, frequentie en 

persoon van de patiënt) 
• Behandelingsalternatieven 
• Gevolgen bij niet-behandeling (duidelijk maken wat gevolgen zijn van de weigering)  
• Financiële gevolgen van de tussenkomst 
• Al dan niet beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
• Vergunnings- of registratiestatus 
• Andere relevante gegevens 
• Wettelijke bepalingen over de tussenkomst (bv. euthanasievoorwaarden, ivf-behandeling) 

 
3 kaders ivm meedelen binnen toestemmingsinformatie  

i. Beroepsbeoefenaar mocht zelf beslissen (paternalistisch)  
ii. Normale en voorzienbare risico’s (teveel nadruk op frequentie)  

iii. Rekening houden met 3 criteria: ernst, frequentie van risico, patiënt als persoon  
 
Uitzonderingen op de geïnformeerde toestemming 
 

• Wettelijke uitzonderingen: dwangbehandeling in het algemeen belang 
o Dwangopname enkel onder strikte voorwaarden (gevaar voor zichzelf of samenleving) 

• Noodtoestand (art. 8, §5):  
o Dreiging van onmiddellijk en ernstige schade (spoedgeval) 
o Patiënt is bewusteloos of geestesziek en vertegenwoordiger kan niet tijdig worden 

bereikt 
• Afstand van het recht op geïnformeerde toestemming (art. 8, §3):  

o Verwijst naar art. 7 (recht op niet weten) 
o Vrijwillig, reëel en werkelijk 
o Niet slaan op niet-therapeutische of ernstige schadeverwekkende handelingen 

• Therapeutische exceptie? Op grond van noodtoestand: als patiënt niet meer tot beslissing in staat 
zou zijn 

 
Informed consent: wie draagt bewijsrisico? 
Fundamentele vraag: wie bewijst dat info al dan niet gegeven is?  

• Patiënt draagt bewijslast, maar bewijs van negatief feit moet niet met zelfde striktheid worden 
geleverd (Cass. 16/12/2004; art. 8 nieuw BW)  

• ó Arts draagt bewijslast (Cass. fr. 25/2/1997) ® geval in Frankrijk  
o Hier doen ze dit niet uit schrik dat geïnformeerde toestemming snel gegeven zou worden  
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• Cass. 18 juni 2020 (AR C.19.0343.N): patiënt draagt bewijsrisico onvoldoende informatie van arts 
• “Wanneer de benadeelde aanvoert dat hij schade heeft geleden doordat de arts heeft nagelaten 

hem de in voormeld artikel 8 Wet Patiëntenrechten bepaalde informatie te verschaffen, moet hij 
niet alleen bewijzen dat de arts hem de informatie daadwerkelijk had moeten geven, maar ook 
dat hij dat niet heeft gedaan” 

 
Schending informed consent en causaal verband 

• Zou geïnformeerde patiënt toestemming hebben geweigerd? 
o Je moet 3 dingen aantonen: fout, misgelopen info en schade  
o + oorzakelijke relatie tussen 3: aantonen dat je behandeling had geweigerd als je info had 

gehad  
• Verzachtingen: 

o Verlies van een kans-theorie: informatiefout ontneemt kans op weigering toestemming 
§ Ontnemen van gunstige uitkomst ® schadevergoeding voor die kansverlies  

o Onvoorbereidheidsschade? Zie Cass.fr. 23/1/2014: (in Frankrijk)  
“(…)le non-respect par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à 
celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant 
d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser 
sans réparation” 

o Schade omdat je u niet hebt kunnen voorbreiden op de complicatie  
 
1.5 Rechten met betrekking tot het patiëntendossier (art. 9) 
 
ð Recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier (§1, 1ste lid) 

o Dit door de beroepsbeoefenaar  
ð Recht op toevoeging van documenten (§1, 2de lid) 

o Bv. Toegevoegen vertrouwenspersoon  
ð Art. 33 Wet kwaliteitsvolle praktijkvoering: verplichte gegevens in patiëntendossier (vanaf 1/7/2022) 

o Volgens deze wet moeten dossiers enkele vermeldingen bevatten (beschreven in art. 33)  
ð Rechtstreeks recht op inzage in het patiëntendossier (§2) 

o Controlerecht tot bescherming van het privéleven 
o Geen inzage in persoonlijke notities en gegevens over derden 

§ Als derden info geven over patiënt heeft patiënt geen recht om dit te lezen  
§ Ook niet persoonlijke notities beoefenaar (kunnen slechts hypotheses zijn)  

• Vanaf deze worden gedeeld met andere beroepsbeoefenaar zijn deze 
niet meer geheim  

o Bijstand door of uitoefening via vertrouwenspersoon 
o Bij therapeutische exceptie inzage via aangewezen beroepsbeoefenaar 

ð Recht op afschrift of kopie van het patiëntendossier (§3) 
o Onder zelfde voorwaarden als inzage (zie §2) 
o Afschrift is strikt persoonlijk en vertrouwelijk 
o Beroepsbeoefenaar weigert als duidelijke aanwijzingen van druk 
o Maximumbedragen vastgesteld bij KB 

ð Inzage (geen afschrift) door nabestaanden (mits onderstaande voorwaarden)  
o Enkel echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of feitelijke partner en 

bloedverwanten tot tweede graad 
o Onrechtstreeks via een door verzoeker aangewezen WUG-beroepsbeoefenaar 
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o Voldoende gemotiveerd en gespecifieerd verzoek vb. vermoeden van medische fout, 
genetische afwijking, betere verwerking 

o Patiënt heeft zich niet uitdrukkelijk verzet 
 
Doelen dossier:  

• Voor bewijs tegen schending  
• Continuïteit tussen hulpverleners  

 

1.6 Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art. 10) 
 
ð Recht op privéleven omvat recht om niet te worden geraakt in zijn psychische of fysieke integriteit  

o Persoon kan zelf bepalen welke medische (be)handelingen hij ondergaat en welke 
geneesmiddelen worden toegediend 

o Recht om niet te weten 
o Beroepsgeheim (zie supra) 

ð Enkel personen aanwezig als verantwoord in raam van dienstverlening, behoudens toestemming 
ð Uit art. 8 EVRM volgt plicht voor overheid om er voor te zorgen dat deze rechten afdoende worden 

gegarandeerd  
 

 
1.7 Klachtrecht bij de bevoegde ombudsfunctie (art. 11) 
 
ð Klacht i.v.m. uitoefening van patiëntenrecht (ook vermeende medische fout) bij bevoegde 

ombudsfunctie: 
o Verplichte ombudsfunctie in ziekenhuizen (art. 71 Ziekenhuiswet) 
o Federale Commissie voor de rechten van de patiënt bij afwezigheid van specifiek 

bevoegde functie (art. 16,§3) 
ð Opdrachten ombudsfunctie: o.m. bemiddelen en inlichten over mogelijkheden bij gebrek aan bereikte 

oplossing  
ð Voorwaarden van onafhankelijkheid, deskundigheid en juridische bescherming bij KB 
ð Tuchtbevoegdheid orde van artsen en apothekers 
ð Bemiddeling door of via het Fonds voor medische ongevallen (art. 8, §1, 5° Wet medische ongevallen) 
 
1.8 Medewerkingsplicht van de patiënt (art. 4) 
 
ð Beroepsbeoefenaar leeft wet na “in de mate waarin de patiënt hieraan zijn medewerking verleent” 
ð Eigen fout hypothekeert recht op (integrale) schadevergoeding 
ð Meedelen van informatie over zijn gezondheidstoestand, zoals allergie voor een stof 
ð Meedelen dat informatie niet meteen wordt begrepen 
ð Opvolgen van de raad van de zorgverlener en een ongezonde levensstijl wijzigen 
ð Zorgvuldig gedrag tijdens de behandeling 
ð Zich niet verzetten tegen bijhouden van patiëntendossier en niet overdrijven met toevoegen van 

documenten 
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1.9 Vertegenwoordigingsregeling van minderjarigen (art. 12) 
 
ð Vertegenwoordigings-, samenwerkings- en autonomie-systeem gekoppeld aan 3 ontwikkelingsfasen: 

o Minderjarige is wilsonbekwaam en ook niet in staat om een mening te vormen en te 
uiten (vb. pasgeborene): ouders/voogd 

o Minderjarige is wilsonbekwaam maar in staat om een mening te vormen en te uiten: 
minderjarige betrokken i.f.v. leeftijd/ maturiteit 

o Minderjarige is wilsbekwaam, d.i. in staat om zelf en zelfstandig zijn rechten uit te 
oefenen (bv. 17 jaar): minderjarige 

§ Aan de zorgverlener om die keuze te maken 
ð Wilsbekwaam = als ze tot een redelijke beoordeling van hun belangen in staat kunnen worden geacht 

o Die bewust met kennis van zaken kan toestemmen 
ð Ontvoogde minderjarigen oefent patiëntenrechten zelf en zelfstandig uit 
 
Verhouding tot de plichtenleer van de psycholoog? 
 
ð Art. 23 § 5 KB 2 april 2014: 

o Wanneer een wettelijke vertegenwoordiger verzoekt om een raadpleging voor een 
minderjarige of voor een wettelijk beschermde meerderjarige die onder zijn gezag staat, 
probeert de psycholoog hun instemming te verkrijgen in de mate van hun mogelijkheden 
en vergewist zich van de inlichting en de toestemming van hun wettelijke 
vertegenwoordiger(s). 

ó Wilsbekwame minderjarige oefent zelf en zelfstandig zijn rechten uit krachtens de wet rechten van 
de patiënt 

 
1.10 Vertegenwoordigingsregeling van beschermde meerderjarige (art. 14) 
 
ð Nieuwe wet beschermde meerderjarige van 17/3/2013 

o Vaak iemand die dementerend is 
o Gaat over rechterlijke beschermingsmaatregel 

ð Door vrederechter aangewezen bewindvoerder over de persoon oefent slechts patiëntenrechten uit 
indien:  

o de arts de wilsonbekwaamheid in concreto vaststelt, m.a.w. de feitelijke bekwaamheid 
primeert (art. 14, §1, 1ste lid); 

o de beschermde persoon eerder niet zelf een vertegenwoordiger heeft gemachtigd of 
deze niet optreedt (art. 14, §1, 2de lid) 

o de vrederechter zich uitdrukkelijk uitspreekt over de bevoegdheid om de rechten van de 
patiënt uit te oefenen o.b.v. art. 14, §2 - overeenkomstig art. 492/1, §1, 4de lid van het 
Burgerlijk Wetboek 

 
1.10.1. Vertegenwoordiging van de feitelijk onbekwame meerderjarige 
® die tijdelijk die rechten zelf niet kan uitvoeren 
ð Indien de uitdrukkelijke onbekwaamverklaring door de vrederechter ontbreekt (feitelijke 

onbekwaamheid): 
ð de door de patiënt zelf aangewezen vertegenwoordiger (zie ook zorgvolmacht: wet 21/12/2018) 
ð zo niet een vertegenwoordiger uit de kring van verwanten van deze patiënt, in dalende volgorde:  
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o => echtgenoot/ wettelijk samenwonende partner/ feitelijk samenwonende partner => 
een meerderjarig kind => een ouder => een meerderjarige broer/zus => de betrokken 
beroepsbeoefenaar (ook bij conflict tussen personen van dezelfde rang) 

ð Juridisch document dat moet worden opgesteld 
 
 
1.10.2. Rol van de vertegenwoordiger 
 
ð Vertegenwoordigingsstandaarden: werkelijke wil (wilsverklaring?) › vermoedelijke wil › belang patiënt 

o VZP vermijdt veel onzekerheid/discussie wegens rechtstreeks gesprek wilsbekwame 
patiënt en zorgverlener! 

ð Grenzen vertegenwoordiging (art. 15, §2):  
o in belang van de patiënt en om bedreiging van diens leven of ernstige aantasting van 

diens gezondheid af te wenden wijkt  hulpverlener af van beslissing van de 
vertegenwoordiger  

§ nooit in het eigen belang 
o Indien de beslissing genomen werd door een door de patiënt aangewezen 

vertegenwoordiger, wijkt de beroepsbeoefenaar hiervan slechts af voor zover die 
persoon zich niet kan beroepen op de uitdrukkelijke wil van de patiënt 

ð Weigering van inzage door vertegenwoordiger met oog op bescherming persoonlijke levenssfeer (art. 
15, §1): 

o als vertegenwoordiger uitsluitend eigen belang nastreeft 
o als wanverhouding dreigt tussen het belang van de vertegenwoordiger en het recht op 

privéleven 
=> maar: onrechtstreeks inzagerecht via beroepsbeoefenaar die door vertegenwoordiger 
wordt aangeduid?! 

ð Patiënt zoveel mogelijk en in verhouding tot begrips-vermogen betrokken bij de uitoefening van zijn 
rechten. 
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College 10: Kwaliteit van gezondheidszorg 
 

• Wet uitoefening Gezondheidsberoepen => toekomstig recht: Wet kwaliteitsvolle praktijkvoering 
(deels vanaf 1/1/2022 en deels vanaf 1/7/2022) 

• Diagnostische en therapeutische vrijheid 
• Recht op een honorarium of forfaitaire bezoldiging 
• Recht om reclame te maken?  
• Toegang tot en delen van gezondheidsgegevens: beroepsgeheim en verwerking 

persoonsgegevens 
• Continuïteit van gezondheidszorg en de wachtdienst 
• Verwijzingsplicht voor alle beoefenaars van WUG-beroep 

 
1. Diagnostische en therapeutische vrijheid 
 
1.1. Begrip 
 

• Vrijheid om met oog op diagnose of behandeling die middelen aan te wenden die een zorgvuldig 
beroepsbeoefenaar in dezelfde omstandigheden zou aanwenden (gebonden vrijheid) 

• Twee componenten: 
– Overheid en zorginstelling moeten zich onthouden van inmenging (door derden) in de 

keuze van de behandelingswijze 
• U bepaald naar wat de beste behandeling is (therapeutische vrijheid) 
• U bent beschermd tegen inmenging in de uitoefening van uw beroep 
• Als u in het ziekenhuis werkt dan kan het ziekenhuis u daarin niet beperken  
• De overheid mag niet zomaar zeggen ‘die handeling mag u niet stellen’ 
• De enige beperking is via een formele wet die gestemd is in het parlement  

• Niet bij koninklijk besluit, maar echt bij wet 
– Bevestiging van zorgvuldigheidsplicht en zuinigheidsplicht 

• Zorgvuldigheidsplicht: die middelen die een zorgvuldige beroepsbeoefenaar in 
dezelfde omstandigheden zou aanwenden 

• Zuinigheidsplicht: als er 2 even effectieve behandelingen zijn dan moet je niet de 
duurste pakken 

 
1.2.  Wettelijke verankering 
 

• Beperkte juridische duiding ondanks maatschappelijk belang  
• Art. 31-32 WUG 

verbod van reglementaire of contractuele beperkingen bij keuze van middelen die 
aangewend moeten worden bij diagnose/ behandeling (therapeutische vrijheid) 

• Art. 73 GVU-wet 1994 
Verplichting om zich te onthouden van het uitvoeren of laten uitvoeren van onnodig dure 
of overbodige verstrekkingen ten laste van de regeling voor verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen 
® zuiningheidsplicht  
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1.3. Grenzen aan de diagnostische en therapeutische vrijheid 
 
Vrijheid mits eerbiediging van zorgvuldigheidsplicht 

• “middelen die aangewend moeten worden” (art. 31 WUG): niet onder- of overbehandelen 
• Recht op kwaliteitsvolle zorgverstrekking die beantwoordt aan behoeften van de patiënt (art. 5 

wet rechten van de patiënt) 
Vrijheid mits eerbiediging van zuinigheidsplicht 

• Vrijheid houdt geen aanspraak in tegen overheid op onbeperkte middelen  
• “zich onthouden van overbodige of onnodig dure verstrekkingen” (art. 73 GVU)  

 
Art. 4-7 kwaliteitswet (art. 31-32 wordt opgeheven)  

• Beoefenaar kiest, binnen perken van wettelijke bevoegdheden, vrij de middelen die hij aanwendt 
– Laten leiden door relevante wetenschappelijke gegevens en zijn expertise  
– en rekening houden met voorkeuren patiënt 

• Geen reglementaire beperkingen 
• Voorschrijven kan worden voorbehouden door wetgever aan beoefenaars met bijzondere 

beroepstitel 
• Substitutierecht van apotheker 

– Kan geneesmiddel vervangen door generiek product dat dezelfde samenstelling heeft 
maar goedkoper 

• Strijdige bepalingen in overeenkomst als niet geschreven beschouwd 
 
Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (RIZIV): evaluatie verstrekkingen in licht van art. 73 GVU  

• In vergelijking met aanbevelingen van goede medische praktijkvoering (Nationale Raad voor 
Kwaliteitspromotie) en,  

• Bij ontbreken, normaal zorgvuldige praktijk 
• Administratieve sancties bij niet naleving (art. 142 GVU 1994) 
• DGEC gaat toezien of handelingen die gesteld worden wel nodig zijn  

 
 
2. Recht op een honorarium of forfaitaire bezoldiging 
 

• Vorderingsrecht of schuldvordering (art. 35 WUG):  
– Mits eerbiediging van de plichtenleer recht op honoraria of forfaitaire bezoldigingen voor 

de door hen geleverde prestaties 
– Cliënt betaald honorarium 

• Tegenhanger van geoorloofde en zorgvuldige prestatie 
– ó Niet op afspraak opdagende patiënt (eventueel: schadeverg.) 
– Een forfaitair bedrag vragen van de patiënt wanneer patiënt niet komt opdagen ® dat 

kan maar onder bepaalde voorwaarden (sws patiënt daarover informeren) 
• verbod vooraf gesloten overeenkomst die het honorarium koppelt aan doelmatigheid van 

behandeling (art. 36 WUG) 
• Gebruiksvergoeding voor personeel, lokalen en materiaal bepaald in statuut/ overeenkomst met 

derde (art. 37 WUG) 
• Verbod op ereloonverdeling en ontvangst van verboden voordelen vb. in ruil voor doorverwijzing 

patiënten (art. 38 WUG)  
• Informatierecht: patiënt erover informeren 
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2.1. Vrije bepaling van het honorarium (art. 35, lid 2 WUG) 
 
Uitzonderingen:  

• Geconventioneerde beroepsbeoefenaar: maximumtarieven voor nomenclatuur 
• Georganiseerde wachtdienst: maximumtarieven  
• Meerpatiëntenkamer: maximumtarieven 
• Wettelijke uitzonderingen: vb. deskundige in strafzaken 
• Statutaire en contractuele beperkingen (vb. algemene regeling in ziekenhuis) 
• Beteugeling misbruiken via controle door de rechter en voor psychologen door Tuchtraad (art. 37 

KB 2 april 2014: eerlijk en correct over financiële gevolgen en voorwerp van overeenkomst) 
 
3. Voorwaardelijk recht om reclame te maken 
 

• Recht volgt in het bijzonder uit de bescherming van de mededinging en recht op vrije 
meningsuiting 

• Reclame mag geen onnodige zorg in de hand werken  
• Geen principieel tuchtrechtelijk gesanctioneerd verbod, maar steeds in concreto nagaan of de 

praktijken: 
– Schending inhouden van fundamentele regels van het beroep of 
– Algemeen belang en/of de volksgezondheid schaden 

• Wettelijke beperkingen: 
– Boek VI Wetboek Economisch Recht bevat bepalingen omtrent misleidende (95), 

agressieve (101) en vergelijkende reclame (16) 
– Beperkingen t.a.v. terugbetaalde verstrekkingen (127, §2 GVU-wet) 
– Reclameverbod tandverzorging wet 15/4/1958 opgeheven – HvJ 4/5/2017: absoluut 

reclameverbod strijdig met vrij dienstenverkeer! 
– Art. 64 Wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid =>: 

art. 31 Wet kwaliteitsvolle praktijkvoering 
– Geen reclame rond doelstelling 

 
Nieuwe bepaling praktijkinformatie gezondheidsbeoefenaars 

• Vanaf 1/1/2022: art. 31 Wet kwaliteitsvolle praktijkvoering 
• Beroepsbeoefenaar mag praktijkvoering aan publiek enkel kenbaar maken onder volgende 

voorwaarden: 
– waarheidsgetrouw, objectief, relevant en verifieerbaar zijn en moet wetenschappelijk 

onderbouwd zijn; 
– niet aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen noch de ronseling van 

patiënten tot doel hebben; 
– de praktijkinformatie vermeldt de bijzondere beroepstitel(s) waarover de 

gezondheidszorgbeoefenaar beschikt.  
– gezondheidszorgbeoefenaar kan ook informeren over bepaalde opleidingen waarvoor 

geen bijzondere beroepstitel bestaat. 
• Vgl. art 39 Deontologische code 

– Diensten beendmaken op voorwaarde dat objectief/op waardige wijze  voorstelt zonder 
reputatie van vakgenoten te schenden. Hij onthoudt zich van elke colportage en plicht, 
indien hij titels en kwalificaties, opleiding, ervaring, competentie, aansluiting bij 
beroepsgroepering vermeldt, dit op een correcte wijze te doen 
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• Niet alleen naar de code kijken!! 
• Code minder strikt dan bepalingen  
• Voor klinische psychologen/ortho ® striktere toepassing dan enkel deontologische code  

 
 
4. Toegang tot en delen van gezondheidsberoepen: beroepsgeheim en verwerking 

persoonsgegevens 
 
4.1. Beroepsgeheim: grondslag en rechtsbasis 
 
Strafrechtelijk beschermd (naast tuchtrecht) (art. 458 Sw.) 

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere 
personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn 
toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of 
voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de 
wet, het decreet of de ordonnantie hen verplicht of toelaat die geheimen bekend te maken, worden 
gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en een geldboete van honderd euro tot 
duizend euro of met een van die straffen alleen.” 

 
® MISDRIJF! 
 
4.2. Beroepsgeheim: finaliteit 
 

• Betrouwbaarheid garanderen van beroepsbeoefenaars 
• Bijdragen tot toegankelijkheid van gezondheids- en welzijnssector 
• Bescherming van algemeen belang en onrechtstreeks van individueel belang (privacy van 

geheimgerechtigde) 
 

4.3.  Constitutieve bestanddelen van de schending van het beroepsgeheim 
 

• Een bekendmaking… 
ó feiten waarvan patiënt slachtoffer is aan gerechtelijke of tuchtoverheden (tenzij patiënt 

vraagt om stilzwijgen te bewaren) 
Cass. 26/3/2021, D.18.0015.N: “in geval de hulpverlener enkel met dat 
slachtoffer in contact is gekomen” en dus niet met de dader 

• … van een geheim… 
Þ geheim dat in redelijk verband staat met de beroepsactiviteit 
Þ ook als informatie m.b.t. door patiënt gepleegd (voltooid) misdrijf 

• … dat beroepsbeoefenaar is toevertrouwd… 
• … die opzettelijk is gepleegd … 
• … door een persoon die door zijn staat of beroep gehouden is tot het beroepsgeheim 

ð Alle noodzakelijke vertrouwenspersonen (Cass. 30 oktober 1978) 
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4.4. Gronden die de schending van het beroepsgeheim uitsluiten 
• Wettelijke verplichting of toelating (art. 458 Sw) zoals: 

Þ Geroepen voor getuigenis in rechte (458 Sw) = aan onderzoeks- of vonnisrechter (niet 
agent, parketmagistraat) – zwijgrecht!  

Þ Getuigenis voor parlementaire onderzoekscommissie (458 Sw) 
Þ Misdrijf gepleegd t.a.v. minderjarig/kwetsbaar persoon (458bis Sw): geen spreekplicht 

tenzij als schuldig hulpverzuim (422 Sw) 
• Je moet kennis hebben van misdrijf – bij nakend gevaar kan je hier geen beroep 

op doen (dan wel op algemene rechtvaardigingsgrond)  
Þ Wettelijke basis voor casusoverleg bij dreigend geweld (458bis Sw) 
Þ Schuldig hulpverzuim (art. 422bis Sw): afweging van beschermde rechtswaarden (vb. 

bedreiging van leven of persoonlijke integriteit) 
• Als patiënt aangeeft zelfmoord te plegen ® en je doet zelf niets dan ben je ook 

mogelijk schuldig aan een misdrijf 
Þ Ziekteverzekering (RIZIV-controle) (150 GVU-wet 1994) 
Þ Fonds voor Medische Ongevallen (wet 31/03/2010) 
Þ Rechten van verdediging (art. 6 EVRM) - spreekrecht 

 
• Noodtoestand:  

Þ Geconfronteerd met belangenconflict ziet drager beroepsgeheim geen andere uitweg 
dan bekendmaken van geheimen 

Þ Behartigde rechtsgoed heeft hogere of gelijke waarde dan in art. 458 Sw beschermde 
rechtsgoed ó eer en goede naam) 

Þ Vrees voor “nakend kwaad” 
§ Geen gevaar in de toekomst maar een onmiddellijk gevaar 

 
• Toestemming geheimgerechtigde ontheft beroepsbeoefenaar niet van beroepsgeheim?  

– Cass. 30/10/1978: raakt openbare orde ó feitenrechters: maar geen verplichting tot 
mededeling 

 
4.5.  Delen van gezondheidsgegevens in de gezondheidszorg 
® Kan u info delen met andere actoren? Welke voorwaarden?  
 

• Verbod geldt in principe ook voor gegevensdeling tussen gezondheidszorgbeoefenaars 
• Wanneer informatie “geven” aan een collega? Gedeeld beroepsgeheim (rechtsleer, rechtspraak, 

art. 14 KB 2/4/2014) 
– In principe is het een derde 

• Quid “consultatie” van tussen instellingen gedeelde elektronische dossiers? E-healthplatform  
– met toestemming patiënt (www.patientconsent.be) voor uitwisseling tussen e-

gezondheidszorginstellingen en in HUB’s 
– Consultatie voorbehouden aan zorgverstrekkers met therapeutische relatie 
– Gaat niet tot echt ‘delen’ maar over toegang hebben tot informatie  

• Quid toegang tot gezondheidsgegevens binnen instellingen? Wet Kwaliteitsvolle Praktijkvoering – 
GDPR 

– Gaat bepalen wat mogelijk is bij toegang tot instelling 
– Voorwaarden leunen sterk aan bij voorwaarden beroepsgeheim  
– Deels al in overeenstemming met GDPR 
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4.6. Gezamenlijk versus gedeeld beroepsgeheim 

 
 
4.7. Toegang gezondheidsgegevens in art. 36-40 kwaliteitswet (1/7/2022) 

• Voorafgaande geïnformeerde toestemming patiënt  
– Volstaat impliciete toestemming? (niet verduidelijkt door wetgeving) 

• Voor bewijs biedt dit wel meer zekerheid 
• Voor veiligheid in het licht van de wetgevin kan men dit beter vragen  

– Uitzondering bij spoedgeval en geen duidelijkheid over toestemming 
• Is in belang van de patiënt 

– Patiënt kan bepaalde beoefenaars uitsluiten (gevaarlijk) 
• Er zijn risico’s aan gekoppeld ® moet je patiënt over inlichten 

• Therapeutische relatie = relatie tussen patiënt en beoefenaar in kader waarvan gezondheidszorg 
wordt verstrekt 

• Koning kan categorieën beoefenaars uitsluiten 
• Finaliteit van toegang: verstrekken van gezondheidszorg 
• Toegang is noodzakelijk voor continuïteit en kwaliteit van verstrekken van gezondheidszorg 
• Toegang beperkt tot gegevens die dienstig en pertinent zijn in kader van verstrekken van 

gezondheidszorg 
• Controlerecht toegang door patiënt: Patient moet weten wie toegang heeft gehad (≈logboek)  

 
4.8.  Verwerking gezondheidsgegevens: Art. 9 GDPR en WVP 30/7/2018 
 

• Verbod behalve in limitatief opgesomde gevallen (9.2 GDPR) 
– uitdrukkelijke toestemming betrokkene,  
– noodzakelijk voor medische diagnosen, verstrekken gezondheids-zorg, beheer 

gezondheidszorgstelsels en -diensten … 
• de patiënt moet geïnformeerd worden 

• en onder voorwaarden (art. 9.3 GDPR en 9 WVP):  
– Onder toezicht van aan beroepsgeheim gebonden beroeps-beoefenaar/ persoon die 

wettelijk tot geheimhouding is gehouden 
– ziekenhuizen, groepspraktijken en wachtposten wijzen verwerkings-verantwoordelijke 

aan die register opstelt en ter beschikking houdt  
– Register bevat categorieën van personen die toegang hebben, met gedetailleerde 

omschrijving van hun hoedanigheid t.o.v. verwerking 
– Personen moeten tot vertrouwelijkheid gehouden zijn. 
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5. Continuïteit van gezondheidszorg en de wachtdienst 
 
Vanaf 1 januari worden deze bepalingen opgeheven omdat voortaan continuïteit van gezondheidszorg en 
wachtijd geregeld zal worden in kwaliteitswet! 

• Continuïteit van zorg (art.27 en art.122, §1, 3°, b WUG) 
– Verbod om wetens en zonder wettige reden een behandeling te onderbreken zonder 

vooraf alle maatregelen te hebben getroffen om de continuïteit van de zorgen te laten 
verzekeren door andere beoefenaar met zelfde wettelijke kwalificatie  

• Mededeling van gezondheidsgegevens aan andere behandelde beroepsbeoefenaars (art. 33 
WUG) 

• Medische permanentie/wachtdienst (art. 28 WUG) 
– Door representatieve beroepsverenigingen 
– Enkel voor dringende gevallen (noodbehandelingen) 
– Op niveau van een ziekenhuis of ten huize van beoefenaars  
– Niet deelname = strafbaar (uitz.: dringender beroepstaak, ernstige reden, vervanging); 

verlies van erkenning, accreditering 
• Controle door provinciale geneeskundige commissie 

 
5.1.  Continuïteit van zorg: art. 17-20 Kwaliteitswet (1/1/2022) 
 

• Aan gang zijnde behandeling niet onderbreken zonder vooraf alle voorzieningen te hebben 
getroffen 

• Niet zomaar een maand naar het buitenland zonder een oplossing te treffen voor de 
patiënt 

• Patiënt in kennis stellen van collega met dezelfde bekwaamheid voor opvolging indien niet 
beschikbaar 

• Strengere verplichtingen voor beoefenaars die risicovolle verstrekkingen stellen: procedure bij 
spoedhulp en overbrenging van patiënten (zie ook art. 41) 

• Mits toestemming meedelen van alle nuttige of noodzakelijke informatie aan ander door patiënt 
aangewezen beoefenaar  

• Wanneer patiënt naar een nieue klinische psycholoog wil gaan  
• Procedure bij definitieve stopzetting van de praktijk 

• Als bijvoorbeeld beoefenaar sterft/ziek wordt ® federale toezichts commissie gaat 
schikkingen treffen  

 
5.2.  Permanentie: Art. 21-26 Kwailiteitswet (1/7/2022) 
 

• Verplichte deelname en vermelding in portfolio 
— Portfolio waaruit blijkt dat u competent bent  

• Mogelijke opvordering door gouverneur 
— Kan iedereen opvorderen om te werken door vb covid  

• Verbod om beoefenaar uit te sluiten 
• Koning bepaalt minimale voorwaarden voor permanentie 
• Mogelijkheid van vrijstelling door deontologische raad voor deelname o.b.v. gezondheid, leeftijd, 

gezinssituatie of feitelijke uitoefening van gezondheidszorgberoep 
— Vandaag nog op provinciaal niveau – erna federaal  
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6. Verwijzingsplicht voor alle beoefenaars van WUG-beroep 
 

• Art. 31/1 WUG (wet 4/4/2014) => art. 9 Kwaliteitswet (1/1/2022) 
Gezondheidsbeoefenaar verwijst patiënt naar andere ter zake bevoegde 
gezondheidszorgbeoefenaar wanneer gezondheidsproblematiek of vereiste 
gezondheidszorg de grenzen van zijn eigen bekwaamheid overschrijdt  

• Art. 8: enkel gezondheidszorg waarvoor beoefenaar over nodige aantoonbare bekwaamheid en 
ervaring beschikt (blijkt uit portfolio) (1/1/2022) 

• Wettelijk bevoegd versus feitelijk bekwaam 
• Vanaf 1 januari gaat visum iets anders inhouden 
• Niet enkel echtheid van diploma, visum houdt ook in dat u bekwaam bent op basis van 

het portfolio 
• ‘Licence to cure’ – visum krijgt ruimere invulling  

• = algemene zorgvuldigheidsnorm en patiëntenrecht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg  
• art. 32 en 33 KB van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van 

de psycholoog   
• ook een deontologische verplichting naast een juridische  

 
6.1. Karakterisatie en omkadering: art. 12-14 Kwaliteitswet (1/1/2022) 
 

• Indien pertinent karakterisatie van patiënt en verstrekking voor verstrekking van 
gezondheidszorg 

• Verstrekking: standaard of complexe ingreep, zijn er risico’s aan verbonden? Is er 
voldoende omkadering om met de risico’s om te gaan (art 14 van kwaliteitswet!)  

• Voorziet dat nodige omkadering aanwezig moet zijn – beoefenaar moet dit zelf 
checken  

• Karakterisatie is belangrijk om dat na te gaan, ook karakterisatie van patiënt: een simpele 
behandeling kan voor een bepaalde patiënt risicovol zijn  

• Analyse van gezondheidsstoestand  en opname pertinente gegevens in patiëntendossier 
• Karakterisatie leidt tot intramurale zorg in 4 gevallen (vb. bloedtransfusie, nood aan intensieve 

zorg) 
• Dan moet dat binnen ziekenhuis plaatsvinden  

• Beoefenaar verzekert er zich van dat de nodige omkadering aanwezig is die toelaat om 
gezondheidszorg op kwalitatief hoogstaand niveau te verrichten 

 
6.2. Registratie van praktijken: art. 42-43 (1/7/2022) 
Registratie samengesteld op overheidsniveau  
 

• Verplichte mededeling aan DG Gezondheidszorg: 
– algemene omschrijving van de gezondheidszorg die hij verstrekt 
– of hij gezondheidszorg verstrekt in kader van een samenwerking met andere 

gezondheidszorgbeoefenaars 
– de locatie waar hij bedoelde gezondheidszorg verstrekt 

• Publiek heeft toegang tot register 
• Koning kan nadere regels vaststellen 
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College 12: schadevergoeding in de gezondheidszorg  
® NIET strafrechtelijk! (van openbare orde) 
® Bv schending van beroepsgeheim: mogelijk strafrechtelijke procedure en straf  
® Bv verstrekkingen aangeven bij sociale zekerheid die je niet hebt gedaan (schrifvervalsing): 
strafrechtelijk 
 
® Hier burgerlijk rechtelijke aansprakelijkheid!! ® Geregeld in burgerlijk wetboek  
® Hiervoor kan je wel verzekeren (i.t.t. strafrechtelijk)  
® Belangrijk om nog steeds aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten: schade door verstrekking van 
gezondheidszorg moet u dan niet voor opdraaien  
 
1.Historiek, doelstellingen & krachtlijnen van de wet Medische Ongevallen  
 
1.1 Wet Medische ongevallen: een langverwachte wet 
 

• Ontevredenheid over medisch aansprakelijkheidsrecht:  
o Onzekere en onvoorspelbare afloop 
o Dure en tijdrovende procedure 

• Bewijslast bij slachtoffer was heel zwaar  
• Ook kosten (experten betrekken) 

o Claimcultuur 
o Problemen op verzekeringsvlak 

• Verzekeringspremies gingen omhoog – gaan verstrekkingen nog wel 
verzekerbaar blijven?  

• Interuniversitaire werkgroepen (1996 & 2000) en wetsvoorstellen (1999-2003) 
• Wet van 15 mei 2007 trad nooit in werking 

o Werd uitgesteld door Constitutionele vragen naar gelijkheid en discriminatie  
o Besefte dat men het anders moest doen dus andere wet 

• Wet van 31 maart 2010 beoogt: minnelijke, kosteloze en snelle procedure; preventie; betaalbaar 
systeem  

o Minnelijk: liefst buiten rechtbank  
o Kostenloos: voor patiënt en aanvrager  
o Preventie: heel wat info wordt samengebracht bij één fonds  

• Doordat alle zaken samenkomen ® beter inschatten of er bepaalde 
schadegevallen zijn die vaak voorkomen en of men hier niet aan preventie moet 
doen  

o Betaabaar: bepaalde vergoeding voor slachtoffers buiten aansprakelijkheid 
 
1.2 Krachtlijnen van de wet – belangrijkste vernieuwingen 
 

• Subjectief recht op integrale vergoeding bij een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid 
• Subjectief recht omdat het een recht gekoppeld is aan een subjectief object (personen)  
• Nieuw recht op een vergoeding zelfs wanneer er geen aansprakelijkheid wordt 

vastgesteld (dat was volledig nieuw) 
• Behoud van het aansprakelijkheidsrecht 

• Belangrijk om dit eerst na te gaan  
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• Aansprakelijkheidsverzekering sluiten is belangrijk 
• Nieuwe advies- en vergoedingsprocedure voor het Fonds voor de Medische Ongevallen 

• Als er geen aansprakelijkheid is dan gaat men zich wenden tot het Fonds 
• Slachtoffers kunnen naar de rechter stappen of naar dat fonds gaan  

• Keuzevrijheid tussen minnelijke procedure en procedure voor de rechter 
• Als er procedure loopt bij het Fonds, wordt procedure bij rechter on hold gezet  

• Procedure bij het fonds heeft voorrang 
• In Frankrijk kan men enkel ernstige dossiers aanbieden bij Fonds  
• Hier mag alles wat dus maakt dat Fonds heel veel onderzoek moet doen  

• Betaalbaarheid door schadedrempels en stabilisering van verzekeringspremies 
 
1.3 Behoud van het burgerrechtelijke aansprakelijkheidsrecht 
 

• Burgerrechtelijke versus strafrechtelijke aansprakelijkheid 
• Bij burgerlijke aansprakelijkheid nog een onderscheid tussen contractuele en buiten 

contractuele aansprakelijkheid  
• Contractueel: wilsovereenstemming over essentiële bestanddelen 
• Buiten contractueel: buiten contract (vb op spoed)  

• Maar de voorwaarden zijn bij beide zo goed als hetzelfde 
• Aansprakelijkheid in principe contractueel  

• Verbintenissen zijn in principe inspanningsverbintenissen 
• Maatstaf: normale zorgvuldige klinisch psycholoog en orthopedagoog, geplaatst in 

dezelfde externe omstandigheden 
• Resultaatsverbintenissen: schending beroepsgeheim, verboden handeling, gebruik van 

gebrekkig materiaal, …  
• Gunstiger statuut voor werknemers en ambtenaren 

• In ziekenhuis werk je als werknemer?  
• Slechts aansprakelijk t.a.v. ziekenhuis en benadeelde derde voor opzettelijke, zware of 

gewoonlijk voorkomende lichte fout  
• Art. 18 Arbeidsovereenkomstenwet - Wet 10/2/2003 op aansprakelijkheid van/voor 

personeel openbare rechtspersonen 
• Centrale aansprakelijkheid ziekenhuis (art. 30 Ziekenhuiswet) 

• Als medisch ongeval plaatsvindt binnen de ziekenhuismuren kan men zich rechtstreeks 
richten naar het ziekenhuis 

• De ziekenhuizen zijn als een centraal aanspreekpunt bestempeld 
 
1.4 Samenstelling en financiering van het Fonds voor de Medische Ongevallen 
 

• Bijzondere operationele dienst RIZIV, met eigen beheerscomité en dagelijkse leiding 
• Dossierbeheerders, juristen, geneesheren, … + pools van externe experten 

• Er moeten heel veel experten zijn om te zien wat de oorzaak is van het schadegeval  
• Begroting 2021: 21.549.468 EUR (waarvan 15.178.000 EUR voor vergoedingen en gerechtskosten) 
• Financiering via o.m. begroting administratiekosten RIZIV 
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1.5 Enkele cijfers 
 

• Opstart van het Fonds: 1 september 2012 
• Maandelijks gemiddeld 40-50 nieuwe aanvragen 
• Totaal: (31/12/2020): 5581 aanvragen (3463 gesloten)  
• Bij helft aanvragen: aanwijzingen dat > ernstdrempel ® vaak ook complexe dossiers 
• >85% ongevallen in ziekenhuizen (vooral: orthopedie, chirurgie, gynaecologie) 
• Aantal adviezen per type in 2020 (op totaal van 505):  

o 44 MOZA (> ernstdrempel)  
o 69 aansprakelijkheid (35 > ernstdrempel) 

 
2. Personeel en materieel toepassingsgebied – toepassingsgebied van de wet medische 
ongevallen  
 

2.1 Personeel toepassingsgebied (art. 2) 
 

• Patiënt: natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen 
verzoek 

• Rechthebbenden 
o Naasten die extra kosten moeten doen omdat de patiënt een bekomende handicap heeft  
o Ook na overlijden van de patiënt kunnen de naasten aanvraag doen tot vergoeding 

• Zorgverlener: beroepsbeoefenaar of verzorgingsinstelling 
o WUG-beroepen (+ beoefenaars niet-conventionele praktijken) 
o Elke instelling die gezondheidszorg verstrekt, gereglementeerd door de ziekenhuiswet, 

bloedtransfusiecentra, laboratoria voor klinische biologie 
o óNIET rustoorden voor bejaarden/ woonzorgcentra (ROB) ® dus als patiënt in ROB bed 

ligt, kan die de opgelopen infectie niet linken aan ROB bed. Kan schadevergoeding krijgen 
maar moet dan aantonen dat de zorg gegeven is door een specifieke WUG beoefenaar 

• Heeft te maken met bevoegdheid ® vlaamse gemeenschap  
• <-> patiënt in ziekenhuis kan zich richten op zorgverlener (maakt de positie van 

slachtoffers gunstiger)  
 
2.2 Materieel toepassingsgebied: schade vindt oorzaak in verstrekking gezondheidszorg 
® aansluiting bij wet rechten van een patiënt  

• Door een zorgverlener verstrekte diensten met oog op bevorderen, vaststellen, behouden, 
herstellen of verbeteren van gezondheidstoestand of om patiënt bij sterven te begeleiden (art. 2, 
3°) 

• Contraceptie, vrijwillige zwangerschapsafbreking, medisch begeleide voortplanting, bevallingen 
• “zoveel mogelijk vermijden dat een persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, wordt 

uitgesloten van het voordeel van de wet” (Memorie van Toelichting) 
• Ook niet conventionele pratkijken – WUG beoefenaar die niet conventionele praktijken 

uitoefend, en veroorzaakt schade -> wel degelijk verstrekking gezondheidszorg  
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2.3 “Verstrekking van gezondheidszorg”: uitgesloten schadegevallen 
• Niet door RIZIV terugbetaalbare esthetische zorg (art. 3, §2) 
• Schade die gevolg is van een experiment in de zin van de wet van 7 mei 2004 (art. 3, §2) 

o Die worden al vergoed volgens de wetgeving 
• Autonome schending door een zorgverlener van de wet patiëntenrechten 

o Enkel schenden op basis van deze wet – valt niet onder verstrekking gezondheidszorg 
o Schenden van patiënten rechten wordt niet geviseerd 

• Quid legionella in douche, stikken in niet gemalen voeding, valpartijen: verband met 
gezondheidszorg? 

o Advies FMO 10/10/2012: legionella door douche in ziekenhuiskamer houdt verband met 
gezondheidszorg 

o Valpartij: vallen in zieknhuis niet zo, maar vallen van operatietafel wel dan weer 
• Orgaanwegneming? 
• Schade door gebrekkige producten?  

o Is het niet brekkig geplaatst? ® Fonds moet met experten nagaan wat exacte oorzaak is 
 

3.. Voorwaarden voor vergoeding bij het Fonds 
 
3.1 Vergoeding bij medisch ongeval zonder aansprakelijkheid – MOZA  
® dan is het de belastingbetalen die ervoor instaan dat slachtoffer toch vergoeding krijgt (Fonds betaald 
uit publieke middelen)  
 
Schade die voortvloeit uit medisch ongeval zonder aansprakelijkheid 

• Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid: 
o ongeval dat verband houdt met een verstrekking van gezondheidszorg, 
o dat geen aanleiding geeft tot aansprakelijkheid (moet steeds worden nagekeken of die 

aansprakelijkheid kan worden uitgesloten of niet) 
o dat niet voortvloeit uit de toestand van de patiënt 

• Logisch want een behandeling garandeert niet dat een patiënt geneest  
o en dat voor de patiënt abnormale schade meebrengt 

• Schade voldoet aan één van de ernstdrempels vermeld in artikel 5  
 
Ongeval vloeit niet voort uit de toestand van de patiënt 

• Therapeutisch falen is geen medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (art. 2, 7°) 
• Verkeerde diagnose zonder fout is geen medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (art. 2, 7°)  
• Vergoedbare schade t.g.v. foutieve diagnose of foutief verzuim om adequate zorg te verlenen 

o Moeilijke bewijslast van fout en causaal verband (dat de foute diagnose is gesteld) 
o Men moet minstens een kans hebben verloren op een gunstige uitkomst 
o  

Ongeval dat voor de patiënt abnormale schade met zich meebrengt 
 

• Schade had zich niet moeten voordoen rekening houdend met (art. 2, 7°): 
o de huidige stand van de wetenschap (=vermijdbaar), 

• Gaat niet over aansprakelijkheid maar men kijkt naar de ideale situatie: had 
schade vermeden kunnen worden of niet 
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o de toestand van de patiënt en zijn objectief voorspelbare evolutie (=onvoorzienbaar 
gelet op gezondheidstoestand) 

• standaardingreep bij gezonde patiënt en die is verlamd of heeft infectie 
opgelopen  

     ® 2 niet cumulatieve criteria (FMO, zie ook: Rb.Gent 21/3/2016;Rb.Hasselt 10/3/2016, beide niet 
 gepubl.) 

• Wetgever opteert voor een objectief criterium: verwachtingen van de patiënt zijn niet relevant 
• Of patiënt geinformeerd is of niet speelt hier geen rol  

• Actuele én meest geavanceerde stand van de wetenschap ® wat is objectief onvoorzienbaar 
 
Indicatoren FMO: de schade is vermijdbaar 
 

• Een andere behandelingstechniek bestaat 
• De andere behandelingstechniek zou in casus toepasbaar geweest zijn 
• De andere behandelingstechniek leidt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet tot 

zelfde/vergelijkbare/ernstigere complicatie 
• De andere bestaande behandelingstechniek heeft dezelfde of vergelijkbare succesratio 

 
Indicatoren FMO: de schade is redelijkerwijze onvoorzienbaar gelet op gezondheidstoestand 
® Indicatoren om eenduidigheid te hebben  

• 1. De globale gezondheidstoestand: meerdere algemene risicofactoren voor complicaties: ↘  
o De leeftijd, de constitutie, de lichamelijke conditie… 
o De chronische ziekten 
o Vroegere ziekten, operaties 
o Geneesmiddelengebruik 
o Levensgewoonten 

 
• 2. De reden/oorzaak/doel van de zorgverstrekking 

o Geen aandoening (preventief, vaccin, …): ↗ 
o Aandoening is goedaardig, banaal, zelflimiterend: ↗ 
o Aandoening staat ver van de schade: ↗ 
o Verhoogd risico bij de patiënt voor deze complicatie: ↗ 

 
• 3. De zorgverstrekking zelf 

o Eenvoudig: ↗ 
o Beproefd, gekend: ↗ 
o Hoger algemeen risico (niet m.b.t. gerealiseerde risico) ↘ 
o Hoger specifiek risico (dat zich gerealiseerd heeft): ↘ 

 
• 4. De complicatie(s) 

o Prevalentie oorspronkelijk complicatie laag: ↗ 
o Prevalentie uiteindelijke schade laag: ↗ 
o Opeenvolgende serie van complicaties: ↗ 
o Samenloop van complicaties: ↗ 
o Grotere functionele weerslag van de complicatie(s): ↗ 
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Ernstige schade: hoge drempel (art. 5) 
Één van deze schadedrempels volstaat! 

• Blijvende invaliditeit van 25% of meer 
• Tijdelijke arbeidsongeschiktheid: minstens 6 maanden (opeenvolgend of binnen 12 maanden) 
• Schade die bijzonder zwaar de levensomstandigheden verstoort: vangnet? 

o FMO baseert zich op International Classification of Functioning, Disability and Health 
(WGO) ® hierop begrijpen hoe ingrijpend de schade is op het leven van de patiënt 

o + ernstgraad, factor tijd (tijdelijk, langdurig, blijvend) + verloop van de stoornis (constant 
of wisselend karakter) 

• Patiënt is ten gevolge van het medisch ongeval overleden 
 
Casus 1 

• Thomas van 25 jaar loopt een zware dijbeenfractuur op bij een verkeersongeval 
• Hij valt in coma na opname op IZ in afwachting van operatie en overlijdt 
• Oorzaak overlijden: massieve vetembolie 

o OFWEL: vetpartikels van door trauma beschadigde weefsel dringen bloedbaan binnen  
o OFWEL: biochemische veranderingen na trauma: systematische vrijzetting van 

samensmeltende vetzuren met toxisch effect 
• Kan Thomas aanspraak maken op schadevergoeding? 

o Advies FMO: schade vindt niet haar oorzaak in een verstrekking van gezondheidszorg 
o Zorgverstrekking is niet de oorzaak van het optreden van dit vetemboolsyndroom 
o Het verkeersongeval is de oorzaak van het optreden van het syndroom 
o => aanvraag onontvankelijk  

Casus 2  
• Sarah (40 jaar): ondergaat een heelkundige ingreep wegens een kwaadaardige tumor in dikke 

darm 
• Gezwel wordt operatief verwijderd 
• Tijdens ingreep treedt onverwacht een hevige bloeding op 
• Ze wordt overgebracht naar IZ: volledige dunne darm moet worden verwijderd 
• Kan zij aanspraak maken op vergoeding? 

• FMO besluit tot afwezigheid aansprakelijkheid: betrokken artsen handelden zorgvuldig 
• FMO besluit tot bestaan van een MOZA 
• Oorzaak in de gezondheidszorgverstrekking, niet in de (evolutie van de) 

gezondheidstoestand 
• Abnormale schade: vermijdbaar gelet op meest geavanceerde stand van wetenschap en 

techniek 
• Binnen universitaire chirurgische dienst maag- en darmheelkunde kon vasculaire 

bypass worden uitgevoerd 
• Schade is ernstig 

 
® op examen hypothese maken!  

• Eerst nagaan of er sprake is van aansprakelijkheid (ook als dit niet af te leiden is uit de casus – 
vermelden dat het niet in de casus staat) 

o Bij aansprakelijkheid moet verzekeraar een voorstel voor vergoeding doen 
• Geen sprakelijkheid – met MOZA bekijken of er voorwaarden vervult zijn 

o Abnormale schade? (overzienbaar of vermijdbaar)  
 



 146 

Casus 3 
• Werner, 55 jaar, ondergaat ingreep om cervicale tussenwervelschijven te vervangen 
• Daags nadien heeft hij een grote zwelling in de halsstreek veroorzaakt door een hematoom 
• Dit leidt later op de dag tot ademnood, reanimatie, tracheostomie, mechanische ventilatie 
• Hij wordt in comateuze toestand naar IZ gebracht 
• Na de nodige zorgen blijft Werner achter met 70% invaliditeit  
• Heeft Werner recht op schadevergoeding? 
• FMO besluit tot afwezigheid van medische aansprakelijkheid 
• FMO besluit tot het bestaan van een MOZA  
• Oorzaak in de gezondheidszorgverstrekking, niet in de (evolutie van de) gezondheidstoestand 
• Abnormale schade: onvoorzienbaar gelet op (objectief voorspelbare evolutie) van 

gezondheidstoestand 
• Goede globale gezondheidstoestand en beproefde behandeling 
• Relatief hoog risico op complicatie van 5,6%, maar gevolgen in casu zijn erg uitzonderlijk  
• Risicopercentage slechts één indicator: beoordeling in concreto 

• Schade is ernstig: 70% blijvende invaliditeit 
 
Casus 4 

• Vrouw, 60 jaar ondergaat een bilaterale varicectomie voor behandeling spataders 
• Zelfde nacht: opname IZ o.w.v. bloedvergiftiging en septische shock 
• Diagnose van ernstige infectie in onderhuids vetweefsel door een agressieve streptokok  
• FMO besluit tot onvoorzienbare schade 
• Risico van 3% op infectie bij varicectomie, maar 0,03-0,09% op ernstige infectie in onderhuids 

vetweefsel 
• Onverwachts en bijzonder complex ziekteverloop na een in principe ambulante ingreep  

 
3.2 Vergoeding bij medisch ongeval met aansprakelijkheid 
 
Ongeval mét aansprakelijkheid (art. 4, 2°-4°) 

• Fonds betaalt toch ondanks aansprakelijkheid: 
o om snelle vergoeding van slachtoffer te verzekeren 
o maar Fonds moet schadelast in principe niet definitief dragen (verhaal) 

• Fonds gaat bedrag proberen terug te vorderen, maar wanneer er door de 
rechter geen aansprakelijkheid wordt bepaald ® dan is Fonds geldt kwijt  

• Drie hypothesen: 
o Niet of onvoldoende verzekeringsdekking 
o Zorgverlener of verzekeraar betwist aansprakelijkheid en schade is ernstig 
o Kennelijk ontoereikend voorstel verzekeraar (financiële sanctie voor verzekeraar: 15%) 

 
Verhaal door Fonds bij aansprakelijkheid zorgverlener 

• Na vergoeding heeft Fonds subrogatoir verhaal t.a.v. zorgverlener/ b.a. verzekeraar 
• Dubbele beperking:  

o bedrag betaald door Fonds en  
o bedrag dat aanvrager had kunnen vorderen krachtens gemeen recht 

• Fonds draagt risico van andere aansprakelijkheids- en schadebeoordeling door rechter  
 
Procedure voor het Fonds ® GEEN LEERSTOF  
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Slotbeschouwingen 
 

• Het ene bed is het andere niet: ROB v. RVT 
• De ene schade is de andere niet (esthetische chirurgie, gebrekkige producten) 
• Belang rechtspraak FMO/ rechter bij invulling wettelijke begrippen, i.h.b. abnormale schade-

begrip 
• Ernstdrempel als vergoedingsvoorwaarde ó ernstdrempel als ontvankelijkheidsvoorwaarde 

(Frankrijk) 
• Aanbevelingen voor preventie van ongevallen 

 
Tip: modelexamen zeker bekijken! ® Zelfde type van vraag  


