COL 8/2014

(herziene versie 09.01.20)

Omzendbrief van het College van Procureurs-generaal
houdende de mededeling van opsporingsonderzoeken,
vervolgingen en veroordelingen van ambtenaren, en
personen die taken van openbaar belang waarnemen of
die functies uitoefenen die doorgaans een
gezagssrelatie met minderjarige of kwetsbare personen
impliceren

Algemene doelstellingen
• Garanderen van kwaliteit, integriteit en goede naam van
een overheidsdienst (vertrouwen van de bevolking)
• Tuchtrechtelijke, administratiefrechtelijke of bewarende
maatregelen mogelijk maken ter bescherming van derden
• Tenuitvoerlegging van strafrechtelijke veroordelingen die
van rechtswege gevolgen hebben voor het statuut van de
veroordeelde (ontzettingen en beroepsverboden)
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Wettelijke basis
• Artikel 1380 lid 2 Gerechtelijk Wetboek
• Tenuitvoerlegging van veroordelingen op basis van
artikelen 31-33 van het Strafwetboek
• Artikel 382quater van het Strafwetboek
• Artikel 21bis §1 van het Wetboek van Strafvordering
• Artikel 125 van het algemeen reglement op de
gerechtskosten in strafzaken
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• Aanpassing en uitbreiding van toepassingsgebied ‘ratione
personae’ op vraag van Vlaamse Regering op 1 oktober
2018
• Aanstelling een aantal contactpersonen ter facilitering van
de taken van de referentiemagistraten (Onderwijs, Cultuur
Jeugd en Media, Sport en Welzijn (thans Opgroeien)
• Verfijning van de richtlijnen met betrekking tot de mede te
delen gegevens (facultatief of verplicht)
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Toepassingsgebied ‘ratione personae’
• 3.1. contractuele en statutaire personeelsleden van een
overheidsdienst
• 3.2. personen die een bijdrage leveren aan een opdracht van
openbare dienst of die het publieke vertrouwen genieten (bvb. De Lijn
B-Post, NMBS,Belgacom)
• 3.3. beroepen die in een beroepsorde georganiseerd zijn
• 3.4. medische een paramedische beroepen
• 3.5. burgemeesters, schepenen en OCMW-raadsleden
• 3.6. personen die in de private of bijzondere veiligheidssector actief
zijn
• 3.7. beroepen die met justitie samenwerken
• 3.8. personen die functies uitoefenen in de gezondheidssector,
welzijnszorg, culturele sector, jeugdsector, media en sport, voor
zover deze functies een gezagsrelatie met minderjarigen of
kwetsbare personen impliceren en uitgeoefend worden in het
kader van een structuur met rechtspersoonlijkheid.
• Ook met betrekking tot personen die met een onthaalouder
samenleven! (gelijkgesteld met deze categorie)
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Twee soorten van mededelingen
• Mededeling van een (definitieve) veroordeling of van een
beslissing tot erkenning van schuld
- Verplicht voor de categorieën van 3.1 tot 3.7: alle veroordelingen tot
een criminele of correctionele straf en voor zware verkeersinbreuken
- Facultatief voor categorie 3.8 en rekening houdend met vier algemene
cumulatieve criteria
• Mededeling van een opsporingsonderzoek of van vervolgingen

- Steeds facultatief mits aanwezigheid van vier algemene cumulatieve
criteria, gelet op onder meer de noodzaak voor de openbare veiligheid,
het vermoeden van onschuld en het belang van het onderzoek, naleving
van de privacy
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Vier algemene cumulatieve criteria
• Gevaar voor de openbare veiligheid (risico’s voor derden en ernst van
de feiten, vermijden van recidive)
• Verband tussen het misdrijf dat gepleegd zou zijn en het beroep of
de aard van de functie (gevolgen voor de uitoefening van het beroep of
het vertrouwen van de bevolking)
• Belang van het onderzoek
• Stadium van de rechtspleging
• Gerechtelijk onderzoek: advies onderzoeksrechter
• Ingeval van twijfel: advies referentiemagistraat parket-generaal
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Actoren die de mededelingen doen/ontvangen
• Procureur des Konings/ Arbeidsauditeur
• Procureur-generaal (voor bepaalde beroepsgroepen en voor de
mededeling van arresten na behandeling voor het hof van beroep)
• Referentiemagistraat van het parket-generaal is de bevoorrechte
gesprekspartner van zowel de voornoemde magistraten als de
vertegenwoordigers van de overheden die bevoegd zijn om de
informatie te ontvangen
• Bevoegde controle- en tuchtoverheden (minister, burgemeester
provinciegouverneur, tuchtraden, Provinciale geneeskundige
Commissie) en voor personen die functies uitoefenen in de
gezondheidszorg, in de welzijnszorg in de cultuursector, in de
jeugdsector, in de media en in de sport (cfr. Categorie 3.8) de
vertegenwoordigers van de structuur met rechtspersoonlijkheid waar de
persoon in kwestie zijn functies uitoefent of de overheid die de erkenning
toekent aan de onthaalouder (Regie Opgroeien, Kind en Gezin)
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Inhoud van de mee te delen informatie
• Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van
de nagestreefde doelstelling (Need to know)
• Garantie van de vertrouwelijkheid van de medegedeelde gegevens
• Voor lopende opsporingsonderzoeken of vervolgingen: beknopt met
vermelding van de ten laste gelegde misdrijven en het stadium waarin
de procedure zich bevindt, gelet op vermoeden van onschuld
• Voor veroordelingen enkel afschrift van de beslissing met
desgevallend pseudonimisatie van de namen van andere
veroordeelden, slachtoffers of burgerlijke partijen
• Tevens vermelding van de rechtsgrondslag van de mededeling, het
doeleinde en de proportionaliteit ervan met inachtneming van dit
doeleinde met verwijzing naar de beginselen van de AVG-verordening
inzake de bescherming van persoonsgegevens
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Aandachtspunten bij de toepassing van COL
8/2014
• Gebrek aan informatie over het beroep van verdachten of
veroordeelden (beroep niet langer opgenomen in de exhaustieve lijst
van de gegevens die voor ieder persoon verplicht worden opgenomen
en bewaard in het Rijksregister)
• Niet uit te sluiten dat COL 8/2014 niet steeds door iedereen strikt
wordt toepast. Het is geen automatisering van de kennisgeving,
maar deze dient weloverwogen te gebeuren
• Onmogelijkheid om in de databanken van het Openbaar Ministerie
een selectie te maken van zaken die betrekking hebben op personen
werkzaam in de kinderopvang
• Toepassing van de COL 8/2014 is echter ook geen
eenrichtingsverkeer vanuit het Openbaar Ministerie
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