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 INLEIDING 
 

In sommige gevallen kan het nodig zijn om aan een tuchtrechtelijke of administratieve 
overheid mee te delen dat tegen een persoon die onder de bevoegdheid van deze overheid 
valt een opsporingsonderzoek of strafrechtelijke vervolging ingesteld werd of dat betrokkene 
op strafrechtelijk vlak veroordeeld werd.  

Een dergelijke mededeling kan omwille van verschillende redenen gerechtvaardigd zijn: 

- het garanderen van de kwaliteit, de integriteit en de goede naam van de overheidsdienst: 
personen die voor een overheidsdienst werken of een bijdrage aan een opdracht van 
openbare dienst leveren, moeten, omwille van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan 
met de uitoefening van hun functie, van onberispelijk gedrag zijn en dienen bovendien te 
beantwoorden aan de legitieme verwachtingen en het vertrouwen dat de bevolking in hen stelt 
of moet kunnen stellen; 

- tuchtrechtelijke of administratiefrechtelijke maatregelen1 kunnen noodzakelijk worden t.g.v. 
een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, vervolgingen of een veroordeling en het is het 
openbaar ministerie dat ervoor moet zorgen dat de tuchtrechtelijke of administratieve overheid 
hiervan in kennis gesteld wordt, zodanig dat deze laatste haar bevoegdheden kan uitoefenen.  

De autoriteit dient desgevallend in de mogelijkheid te worden gesteld om eventuele 
administratiefrechtelijke of tuchtrechtelijke (met inbegrip van bewarende) maatregelen te 
nemen die volgens haar gerechtvaardigd lijken om de bescherming van derden te garanderen; 

- een strafrechtelijke veroordeling kan van rechtswege gevolgen hebben voor het statuut van 
de veroordeelde (verbod om bepaalde functies uit te oefenen, ontzetting uit het ambt, enz), 
en het is dan ook in deze hypothese dat het openbaar ministerie voor de mededeling ervan 
moet instaan; 
 
- door sommige beroepen te organiseren of de uitoefening ervan aan een officiële machtiging 
te onderwerpen staat de overheid in zekere zin in de ogen van het publiek garant voor de 
waardigheid van degenen die in deze beroepen actief zijn. 

 WETTELIJKE BASIS 
 
Het openbaar ministerie kan zich op meerdere wettelijke bepalingen baseren om een 
opsporingsonderzoek, vervolgingen of een veroordeling aan een derde partij mee te delen: 
 
- In lid 2 van artikel 1380 van het Gerechtelijk Wetboek, dat ingevoegd werd door de wet van 
27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, wordt voortaan het 
volgende bepaald: “Het openbaar ministerie oordeelt over de mededeling of de afgifte van een 

                                                           
1 Bijvoorbeeld een politiefunctionaris die geen wapen meer mag dragen of de overplaatsing van een ambtenaar naar een nieuwe 
dienst. 
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afschrift van akten van onderzoek en van rechtspleging in het kader van tuchtzaken of voor 
administratieve doeleinden.”2 

- Een aantal wetteksten legt specifiek de verplichting voor het openbaar ministerie vast om 
een overheid in kennis te stellen van een opsporingsonderzoek, een vervolging of een 
veroordeling, bijvoorbeeld de artikelen 14 en 38 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van 
het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de 
Dreigingsanalyse. 

- Aangezien het openbaar ministerie de rechterlijke beslissingen in strafzaken ten uitvoer moet 
leggen, geldt dit dus ook voor alle door de hoven en rechtbanken uitgesproken veroordelingen, 
die, bijvoorbeeld, in de artikelen 31, 1° of 6°, 32 en 33 van het Strafwetboek of in het Militair 
Strafwetboek vastgelegd werden. 
 
- Verder kan nog verwezen worden naar het door de wet van 14 december 2012 tot 
verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een 
gezagsrelatie ingevoerde artikel 382quater van het Strafwetboek, dat de correctionele 
rechtbank de mogelijkheid biedt om de mededeling van het strafrechtelijke gedeelte van het 
beschikkend gedeelte van een vonnis te bevelen wanneer een persoon veroordeeld wordt op 
basis van de artikelen 371/1 tot 377, 377quater, 379 tot 380ter en 381 van het Strafwetboek 
en wanneer betrokkene wegens zijn hoedanigheid of beroep contact heeft met minderjarigen 
evenals naar artikel 433novies van het Strafwetboek op basis waarvan dit artikel 382quater 
eveneens van toepassing is op mensenhandel. 

- Artikel 21bis, §1 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat: “Onverminderd de 
bepalingen in de bijzondere wetten en de toepassing van de artikelen 28quinquies, § 2, 57, 
§2, 61ter, en 127, §2, en de procedure bedoeld in paragrafen 2 tot 9, kan de rechtstreeks 
belanghebbende te allen tijde naargelang de stand van de procedure de procureur des 
Konings of de onderzoeksrechter verzoeken om inzage te verlenen van het dossier of er een 
afschrift van te verkrijgen.” Als rechtstreeks belanghebbende wordt beschouwd: de 
inverdenkinggestelde, degene tegen wie de strafvordering is ingesteld in het kader van het 
gerechtelijk onderzoek, de verdachte, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, de burgerlijke 
partij, degene die een verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd, evenals degenen 
die in hun rechten getreden zijn of die hen als lasthebber ad hoc, curator, voorlopig 
bewindvoerder, voogd of voogd ad hoc vertegenwoordigen.  
In alle andere gevallen wordt de beslissing over het verlenen van inzage van het dossier of 
het verkrijgen van een afschrift ervan genomen door het openbaar ministerie, zelfs tijdens het 
gerechtelijk onderzoek.” 
 
- Tot slot blijft artikel 125 van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken de 
wettelijke grondslag die het openbaar ministerie in de mogelijkheid stelt om kopieën aan 
derden mee te delen. 

                                                           
2 In omzendbrief COL 5/2013 van het College van Procureurs-generaal werd herinnerd aan het feit dat in de memorie van 
toelichting bij de wet van 27 december 2012 het volgende vermeld werd: “Daarmee wordt het heikele probleem opgelost nopens 
de bevoegdheid van het openbaar ministerie om aan de tuchtoverheid bijvoorbeeld de noodzakelijke informatie te verlenen om 
een ambtenaar, leraar, geneesheer, politieambtenaar, enz… tijdelijk te schorsen in afwachting van de definitieve uitkomst van 
de strafprocedure of een andere administratieve maatregel. (…) Het geeft ook een duidelijke juridische grondslag voor de 
mededeling van vonnissen of arresten aan die tuchtoverheid.”.  
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In vroegere – vooral ressortelijke – omzendbrieven werden eveneens richtlijnen opgenomen 
voor de mededeling van informatie over opsporingsonderzoeken, vervolgingen of 
veroordelingen van ambtenaren. 
 
Het lijkt thans opportuun om deze richtlijnen te actualiseren en voor gans België te 
uniformeren. 
 
Er zal in dit opzicht verwezen worden naar de regels die voor sommige beroepen 
desgevallend reeds in andere circulaires opgenomen werden. 

 TOEPASSINGSGEBIED ‘RATIONAE PERSONAE’ 
 
Deze richtlijnen zijn van toepassing wanneer uit het dossier blijkt dat de persoon die het 
voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, vervolgingen of een 
veroordeling tot één van de volgende categorieën behoort. 
 
3.1. Contractuele en statutaire personeelsleden van een overheidsdienst, ongeacht de 
instantie waartoe zij behoren, de militairen en de politieambtenaren inbegrepen. 
 
3.2. Personen die een bijdrage leveren aan een opdracht van openbare dienst of die het 
publieke vertrouwen genieten3. 

Voor deze personen moeten twee criteria in aanmerking genomen worden: 
 
1° de activiteitssector waarin zij tewerkgesteld zijn, bijvoorbeeld personen die voor een 
openbare vervoersmaatschappij, een telecombedrijf, een ziekenhuis, school of 
onderwijsinstelling actief zijn, en verder vertegenwoordigers van de in België erkende 
erediensten en de niet-confessionele filosofische gemeenschappen. 
 
2° het type functie dat uitgeoefend wordt: hebben zij contact met het publiek of hebben zij 
verantwoordelijkheden die een rechtstreekse invloed op het publiek kunnen hebben.  

3.3. Beroepen die in een beroepsorde georganiseerd zijn: advocaten, gerechtsdeurwaarders, 
notarissen, geneesheren, apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten, psychologen, 
dierenartsen, architecten, boekhouders, accountants en belastingsconsulenten, 
bedrijfsrevisoren, landmeters en immobiliënmakelaars. 
 
3.4. Medische en paramedische beroepen die niet in de vorm van een beroepsorde 
georganiseerd worden: verpleegkundigen. De paramedische beroepen werden vastgelegd in 
het koninklijk besluit van 2 juli 2009 (B.S. van 17 augustus 2009), namelijk 
apothekersassistenten, audiologen, bandagisten, orthesisten, prothesisten, diëtisten, 
ergotherapeuten, laboranten, logopedisten, orthoptisten, podologen, personen die in de 

                                                           
3 Opgelet: sommige leden van bepaalde naamloze vennootschappen van publiek recht werken nog onder een statuut dat 
vergelijkbaar is met dan van ambtenaren. 
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medische beeldvorming actief zijn, personen die patiënten vervoeren en, tot slot, 
mondzorgkundigen. 
 
3.5. Burgemeesters, schepenen en OCMW-raadsleden 

De gemeenteraadsleden daarentegen vallen niet onder het toepassingsgebied van deze 
omzendbrief. Aangezien zij rechtstreeks verkozen worden kunnen zij niet gesanctioneerd 
worden op tuchtrechtelijk vlak. 

3.6. Personen die in de private of de bijzondere veiligheidssector actief zijn of het beroep van 
privédetective uitoefenen. 
 
3.7. Beroepen die met justitie samenwerken:  gerechtelijke deskundigen, vertalers, tolken en 
fysieke of rechtspersonen zoals takeldiensten of begrafenisondernemingen. 
 
3.8. De personen van wie het dossier aantoont dat zij functies uitoefenen in de 
gezondheidszorg, de welzijnszorg, de culturele sector, de jeugdsector, de media en de sport 
voor zover deze functies doorgaans een gezagsrelatie met minderjarigen of kwetsbare 
personen impliceren en ze worden uitgeoefend in het kader van een structuur met 
rechtspersoonlijkheid. 
 
Wanneer uit het dossier van een onthaalouder blijkt dat hij doorgaans samenleeft met een 
meerderjarige die het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek, 
vervolgingen of een veroordeling, dan wordt deze onthaalouder gelijkgesteld met de personen 
die vallen onder categorie 3.8 en worden de hiernavolgende richtlijnen toegepast. 

 RICHTLIJNEN 
 
Wat betreft de personen die tegelijkertijd deel uitmaken van één van de categorieën 3.1. tot 
3.7. en van categorie 3.8, worden de gegevens meegedeeld aan elke bevoegde autoriteit 
afzonderlijk overeenkomstig de regels van de categorie in kwestie. 
 

4.1 Mededeling van een veroordeling of beslissing tot erkenning van schuld   
 
a) Veroordeelden die onder de categorieën 3.1. tot 3.7 vallen 
 

Alle veroordelingen tot een criminele of correctionele straf moeten aan de overheid 
meegedeeld worden onder wiens bevoegdheid de veroordeelde persoon valt die deel 
uitmaakt van de categorieën 3.1. tot 3.7. 
 
Deze mededeling moet gebeuren zodra de veroordeling in kracht van gewijsde getreden is.  
 
Dezelfde regels zijn van toepassing in geval van de mededeling van een beslissing tot 
erkenning van schuld (opschorting van de uitspraak of eenvoudige schuldigverklaring). 
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Voor verkeersinbreuken moeten desalniettemin enkel bewezen verklaarde feiten worden 
meegedeeld die behoren tot één van de volgende categorieën: rijden zonder rijbewijs, rijden 
zonder verzekering, rijden onder invloed of dronkenschap achter het stuur, vluchtmisdrijf en 
veroorzaken van een dodelijk ongeval. 

b) Veroordeelden die onder categorie 3.8 vallen 
 
De in kracht van gewijsde getreden veroordelingen die uitgesproken zijn op grond van artikel 
382quater van het Strafwetboek (zijnde de veroordelingen overeenkomstig de artikelen 371/1 
tot 377, 377quater, 379 tot 380ter en  381 van het Strafwetboek), op grond van artikel 383bis 
van het Strafwetboek (kinderporno), de veroordelingen wegens mishandeling van 
minderjarige of kwetsbare slachtoffers en ook alle andere veroordelingen kunnen worden 
meegedeeld aan de autoriteit onder wiens bevoegdheid de veroordeelde valt. 
 
De beslissing tot deze mededeling wordt genomen naargelang het geval waarbij er rekening 
moet worden gehouden met de cumulatieve criteria van het gevaar voor de openbare 
veiligheid (beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid) en de bestaande link tussen 
het gepleegde feit en de uitgeoefende functie (cf. punt 4.2.). Deze beslissing wordt genomen 
na overleg met de in punt 4.3.2. vermelde referentiemagistraat van het parket-generaal. 

De mededeling dient te gebeuren zodra de veroordeling in kracht van gewijsde getreden is. 

Dezelfde regels zijn van toepassing in geval van de mededeling van een beslissing tot 
erkenning van schuld (opschorting van de uitspraak of eenvoudige schuldigverklaring). 
 
4.2. Mededeling van een opsporingsonderzoek of vervolgingen 
 
Het meedelen van een tegen een persoon opgestart opsporingsonderzoek of ingestelde 
strafvervolging is een delicate aangelegenheid, waarbij verschillende overwegingen 
samengebracht moeten worden: 
 

• het kan omwille van de openbare veiligheid gerechtvaardigd zijn dat voorlopige 
administratieve of tuchtmaatregelen genomen worden zonder dat moet gewacht 
worden op een uitspraak ten gronde. 
 

• de betrokken persoon moet zich kunnen beroepen op het vermoeden van onschuld en 
het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 

• het goede verloop van het onderzoek moet gewaarborgd worden. 
 
Gezien de uiteenlopende situaties en de complexe aard ervan is het niet mogelijk precieze 
regels uit te werken op basis waarvan de parketten op een automatische manier verplicht 
zouden worden om mee te delen dat een opsporingsonderzoek geopend werd of vervolgingen 



  
COL 08/2014 

  
 

Herzien versie 09.01.2020 
 
 

7 
 

werden ingesteld tegen een lid van één van de beroepscategorieën op wie deze omzendbrief 
van toepassing is. 
 
Op grond van volgende vier algemene cumulatieve criteria zal dan ook geval per geval 
beoordeeld moeten worden of een dergelijke mededeling al dan niet opportuun is: 
 

• het gevaar voor de openbare veiligheid , dat ingeschat moet worden vanuit de risico’s 
die de elementen van het dossier voor derden (lijken te) kunnen inhouden en de ernst 
van de feiten (principes van de noodzakelijkheid en de proportionaliteit): de bedoeling 
hiervan bestaat erin te vermijden dat na het openen van een onderzoek nog nieuwe 
slachtoffers gemaakt worden. 

 
• het verband tussen het misdrijf dat gepleegd zou zijn en het beroep dat door de 

persoon uitgeoefend wordt op wie het opsporingsonderzoek of de vervolgingen 
betrekking hebben, of de gevolgen die een dergelijk misdrijf kan hebben voor de 
uitoefening van dit beroep of het vertrouwen van de bevolking in de verdachte. De aard 
van de functie of beroep kan in dit opzicht een relevant beoordelingscriterium zijn. 

 
• het belang van het onderzoek: de mededeling brengt de voortzetting van het 

opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek niet in het gedrang. 
 

• het stadium van de rechtspleging: wanneer een aanhoudingsbevel afgeleverd werd of 
de zaak aan een rechtscollege voorgelegd werd voor een uitspraak ten gronde 
(beslissing tot verwijzing of rechtstreekse dagvaarding), is het makkelijker om het 
bestaan van vervolgingen mee te delen, zij het op voorwaarde dat de drie andere 
criteria vervuld zijn. Er zal evenwel een hogere mate van voorzichtigheid aan de dag 
gelegd moeten worden indien de zaak zich in het stadium van het 
opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek bevindt, zonder dat er sprake is 
van een aanhouding. 

Wanneer de zaak zich bij de onderzoeksrechter bevindt, is het aangewezen ook diens advies 
in te winnen alvorens over te gaan tot een mededeling, zodat zeker is dat het lopende 
onderzoek niet geschaad wordt. 

Indien het de procureur des Konings of de arbeidsauditeur (zie punt 4.3.1.) is die voor de 
mededeling moet instaan, moet het advies van de referentiemagistraat van het parket-
generaal ingewonnen worden wanneer er twijfel bestaat over de hierboven vermelde criteria 
(cf. punt 4.3.2).  

De beslissing om een opsporingsonderzoek of vervolgingen ten aanzien van een persoon uit 
categorie 3.8. mee te delen wordt genomen na overleg met de referentiemagistraat van het 
parket-generaal, en er zal hierbij eveneens rekening gehouden worden met de bestemmeling 
van de mededeling. Wanneer bepaalde elementen uit het dossier het risico inhouden dat 
betrokkene deze gegevens op een dergelijke manier zou kunnen aanwenden dat het correcte 
verloop van het onderzoek, de naleving van de privacy en het vermoeden van onschuld van 
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de persoon in kwestie in het gedrang zouden komen, dan zal de beslissing om deze informatie 
al dan niet mee te delen met de grootst mogelijke omzichtigheid worden genomen. 

Er mag niet uit het oog verloren worden dat de wet4 oplegt dat voor bepaalde 
beroepscategorieën systematisch gecommuniceerd moet worden dat een opsporings- of 
gerechtelijk onderzoek geopend werd, nl.: 
 

• Artikel 14 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en 
inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse legt de 
procureur des Konings, de arbeidsauditeur, de federale procureur of de procureur-
generaal bij het hof van beroep op om, naargelang het geval, de voorzitter van het 
Vast Comité P op de hoogte te brengen telkens tegen een lid van een politiedienst en 
het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse een opsporingsonderzoek of een 
gerechtelijk onderzoek wegens een misdaad of wanbedrijf wordt ingesteld. 
 

• Artikel 38 van deze wet verplicht bovendien dezelfde gerechtelijke overheden om de 
voorzitter van het Comité I op de hoogte te brengen telkens tegen een lid van een 
inlichtingendienst of van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse een 
opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek wegens een misdaad of 
wanbedrijf wordt ingesteld. 

 
Er moet ook rekening gehouden worden met de huidige stand van de rechtspraak van de 
Raad van State, waarin overwogen wordt dat de bepalingen die de tuchtoverheid toelaten om 
het einde van de strafrechtelijke procedure af te wachten vooraleer tuchtrechtelijke vervolging 
in te stellen, enkel een mogelijkheid zijn, en dat deze mogelijkheid de tuchtoverheid er niet 
van ontslaat om in het kader van de ingestelde vervolgingen het principe van de redelijke 
termijn in acht te nemen5. 

4.3. Concrete mededelingsmodaliteiten 

4.3.1. Instantie die voor de mededeling moet instaan 
 

In principe is het de procureur des Konings of de arbeidsauditeur die overeenkomstig deze 
omzendbrief moet zorgen voor de mededeling van een opsporingsonderzoek, vervolgingen, 
een veroordeling en een beslissing tot erkenning van schuld.  

Wanneer de procureur-generaal het opportuun acht, dan kan hij vóór deze mededeling 
overleggen met de referentiemagistraat (cf. punt 4.3.2.) binnen zijn ressort. 

Niettemin is het de procureur-generaal die verantwoordelijk is voor deze mededeling 
wanneer het één van de volgende beroepscategorieën betreft: magistraten, advocaten, 
notarissen, gerechtsdeurwaarders, burgemeesters en schepenen, personeelsleden van de 
                                                           
4 Zie ook Omzendbrief nr. COL 4/2003 mbt tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten. 
5 Cf. principearrest nr. 190.728 van 20 februari 2009 van de Raad van State, dat in algemene vergadering uitgesproken werd in 
de zaak Darville tegen het Waals Gewest. 
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FOD Justitie en personen met bevoegdheden van gerechtelijke politie. In deze gevallen moet 
de procureur des Konings onverwijld alle relevante informatie aan de procureur-generaal 
bezorgen. 

De procureur-generaal staat ook in voor de mededeling van de arresten die door de hoven 
van beroep geveld worden. 

4.3.2. Referentiemagistraat van het parket-generaal 
 

De procureur-generaal stelt bij het parket-generaal een referentiemagistraat aan, die de 
vragen die de toepassing van deze omzendbrief met zich meebrengt, zal bestuderen. 

Deze referentiemagistraat is de bevoorrechte gesprekspartner van:  

- De magistraten van het parket-generaal, het auditoraat-generaal, de parketten van 
eerste aanleg en de arbeidsauditoraten wanneer er zich moeilijkheden voordoen bij de 
toepassing van de omzendbrief en in het bijzonder bij de toetsing van de criteria op 
basis waarvan er moet worden bepaald of een opsporingsonderzoek, vervolgingen of 
een beslissing tot veroordeling of erkenning van schuld (opschorting van de uitspraak 
of eenvoudige schuldigverklaring) dienen te worden meegedeeld (punten 4.1 en 4.2); 

- De vertegenwoordigers van de overheden die bevoegd zijn om de informatie te 
ontvangen (cf. punt 4.3.3) wanneer de toepassing van de omzendbrief een probleem 
oplevert.  

 
Gelet op het potentieel zeer grote aantal bij deze materie betrokken overheden, en aangezien 
het niet vanzelfsprekend is om ze te identificeren, is het onmogelijk om de contactgegevens 
van de referentiemagistraten van de parketten-generaal aan al deze instanties mee te delen, 
en beslist het College van Procureurs-generaal om ze te bezorgen aan de ministers-
presidenten van de Vlaamse Gemeenschap, de Federatie Wallonië-Brussel (FWB), de Franse 
Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) die de 
bevoegde autoriteit deze gegevens zal verschaffen, mocht er zich een bijzonder probleem 
voordoen bij de mededeling van informatie door de procureur des Konings. 

4.3.3. Overheid die bevoegd is om informatie te ontvangen 
 

Contractuele of statutaire personeelsleden van een federale overheidsdienst en van de 
gewesten of gemeenschappen: de mededeling dient te gebeuren aan de bevoegde minister. 

Leden van een politiedienst: mededeling aan de overheden die vastgelegd werden in 
omzendbrief COL 4/2003 van het College van Procureurs-generaal. 

Militairen: mededeling aan de FOD Landsverdediging – Algemene Directie Human 
Resources, overeenkomstig de richtlijnen uit omzendbrief COL 1/2004 van het College van 
Procureurs-generaal. 
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Personeelsleden van de gemeentes: mededeling aan de burgemeester. 

Personeelsleden van de provincies: mededeling aan de provinciegouverneur. 

Burgemeester: mededeling aan de bevoegde minister. 

Schepenen: mededeling aan de provinciegouverneur. 

OCMW-raadsleden: mededeling aan de voorzitter van het provinciecollege. 

Leden van een beroepsorde: mededeling aan de verantwoordelijke van de betrokken orde. 

Personen die in de private of de bijzondere veiligheid actief zijn of het beroep van 
privédetective uitoefenen: mededeling aan de FOD Binnenlandse Zaken – Directie Private 
Veiligheid, overeenkomstig de richtlijnen uit omzendbrief COL 12/2009 van het College van 
Procureurs-generaal. 

Personen die een openbare dienst verlenen of die het publieke vertrouwen genieten: 
mededeling aan de werkgever (vb. onderwijsinstelling, Belgacom, Bpost, NMBS, De Lijn, etc.). 
Indien het gaat om een vertegenwoordiger van een erkende eredienst of een niet-
confessionele filosofische gemeenschap, moet de mededeling gebeuren aan de 
verantwoordelijke van de betrokken eredienst of filosofische gemeenschap.  

Personen die met justitie samenwerken (gerechtelijke deskundigen, vertalers, tolken 
en fysische of rechtspersonen zoals de herstellers of de begrafenisondernemingen:  de 
bevoegde procureur-generaal waakt over de goede verspreiding van de informatie binnen het 
openbaar ministerie (zie ook hierboven punt 3.8). 

Personen die functies uitoefenen in de gezondheidszorg, in de welzijnszorg, in de 
cultuursector, in de jeugdsector, in de media en in de sport: de vertegenwoordiger van 
de structuur met rechtspersoonlijkheid waar de persoon in kwestie zijn functies uitoefent of de 
overheid die de erkenning toekent aan de onthaalouder. 

4.3.4. Bijkomende mededeling voor medische en paramedische beroepen 
 

Wanneer het opsporingsonderzoek, de vervolgingen of de veroordelingen betrekking hebben 
op een persoon die in een medisch (geneesheer, apotheker, tandarts, verpleegkundige, 
kinesitherapeut) of paramedisch (cf. de lijst die vastgelegd werd in het koninklijk besluit van 2 
juli 2009, B.S., 17 augustus 2009) beroep actief is, moet deze informatie eveneens bezorgd 
worden aan de Provinciale Geneeskundige Commissie, want het is deze instantie die met het 
oog op de volksgezondheid instaat voor de controle op de uitoefening van de medische 
beroepen. Deze Commissie is bovendien bevoegd de toelating om een beroep uit te oefenen 
op te schorten of in te trekken wanneer betrokkene niet langer fysiek en/of psychisch geschikt 
is om zonder risico’s zijn beroep waar te nemen.  
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De bevoegde Provinciale Geneeskundige Commissie is deze van de plaats waar het beroep 
uitgeoefend wordt. Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, moet de mededeling gericht 
worden aan de Provinciale Geneeskundige Commissie van de woonplaats van betrokkene. 

4.3.5. Inhoud van de mee te delen informatie 

De in deze circulaire vastgelegde mededeling heeft betrekking op persoonsgegevens in de 
zin van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)6. De magistraat deelt in ieder geval enkel de gegevens mee 
die strikt noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van de nagestreefde doelstelling (cf. de redenen 
die de mededeling rechtvaardigen onder punt I).   

Hij garandeert aan de hand van de vermelding ”vertrouwelijk” de vertrouwelijkheid van de aan 
de bestemmeling meegedeelde gegevens, die zo precies mogelijk wordt geïdentificeerd via 
de elementen van het dossier. 

a) Lopend opsporingsonderzoek of lopende vervolging

Er moet hierover op een beknopte manier gecommuniceerd worden, met vermelding van de 
ten laste gelegde misdrijven en het stadium waarin de procedure zich bevindt. Het kan in deze 
context bovendien opportuun zijn om te herinneren aan het principe van het vermoeden van 
onschuld. 

b) Veroordeling of erkenning van schuld

Wanneer een beslissing tot veroordeling of erkenning van schuld (opschorting van de 
uitspraak, eenvoudige schuldigverklaring) in kracht van gewijsde is getreden, moet een 
afschrift van deze beslissing meegedeeld worden, waarbij desgevallend de eventuele 
andere veroordeelden, slachtoffers of burgerlijke partijen gepseudonimiseerd7  zullen worden. 

c) Bericht aan de bestemmeling (AVG)

De magistraat brengt de bestemmeling op de hoogte van de rechtsgrondslag van de 
mededeling, het doeleinde ervan en de proportionaliteit ervan met inachtneming van dit 
doeleinde (rechtmatigheid, doelbinding en minimale gegevensverwerking). Hij verzoekt de 
bestemmeling om de meegedeelde persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de 

6 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR  
7 De terminologie uit de AVG-verordening wordt gehanteerd. 
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beginselen van de AVG-verordening, ze uitsluitend aan te wenden overeenkomstig de 
vastgelegde doeleinden en een passende beveiliging te garanderen, met inbegrip van de 
bescherming tegen de ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking. 
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