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Voorwoord 

Het kiezen van een onderwerp voor een masterproef is niet altijd eenvoudig. Niettemin had ik 

reeds in de bachelor Rechten, die ik volgde aan de Universiteit Antwerpen, een grote interesse 

in het strafrecht. In het eerste masterjaar aan de Universiteit Gent was ik echter nog steeds op 

zoek naar een interessant onderwerp voor mijn masterproef. Naar aanleiding van het vak GS 

Strafrecht in datzelfde eerste masterjaar kwam ik voor het eerst in aanraking met het medisch 

recht en het anderhalf jaar erna zou ik steeds meer facetten van het medisch recht ontdekken. 

Een combinatie van beiden, dat resulteerde in het onderwerp van de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van de arts, was dan ook een voor de hand liggende keuze. 

 

Tot mijn verbazing bleek echter dat er over het Belgisch medisch strafrecht, of het 

gezondheidsstrafrecht zoals mw. mr. drs. Duijst het in Nederland noemt, nog maar weinig 

geschreven is, althans vanuit een algemeen perspectief. Het leek mij dan ook interessant om 

deze rechtstak vanuit een meer algemeen oogpunt te benaderen. Niettemin is een studie van 

enkele misdrijven onontbeerlijk, vandaar ook het grote hoofdstuk bijzonder strafrecht in deze 

masterproef. 

 

Een masterproef wordt nooit alleen geschreven. Om die reden wil ik dan ook hierbij een 

dankwoord richten aan iedereen die het mede mogelijk hebben gemaakt deze masterproef te 

kunnen schrijven.  

Allereerst denk ik daarbij aan mijn promotor, prof. dr. Brice De Ruyver, die ik niet alleen wil 

bedanken omwille van het feit dat hij de taak van promotor op zich nam, maar ook omwille 

van zijn begeleiding en beschikbaarheid voor raadgeving en suggesties, al heb ik daar niet 

vaak gebruik van gemaakt. Toch is het geruststellend om te weten dat een luisterend oor nooit 

ver weg is. 

Ten tweede wil ik ook graag alle andere professoren, zowel van de Universiteit Gent als de 

Universiteit Antwerpen, bedanken. Zonder hen zou ik niet de jurist in spe zijn die op het punt 

staat af te studeren. In het bijzonder wil ik onder hen prof. dr. Tom Vander Beken (UGent), de 

commissaris voor deze masterproef, en prof. dr. Tom Balthazar (UGent) bedanken, aangezien 

zij beiden, in hun respectievelijke vakken GS Strafrecht en GS Bijzonder Strafrecht enerzijds 

en BS Gezondheidsrecht anderzijds, mijn interesse in het medisch (straf)recht nog verder 

hebben aangewakkerd en de kennis ervan hebben vergroot. 

Ten derde bedank ik in het bijzonder mijn (stief)ouders voor hun steun en vertrouwen. Zonder 

hen zou niet alleen deze masterproef, maar tevens de hele opleiding een onmogelijke opgave 

zijn geweest voor mij. 

Ten slotte wil ik ook graag de rest van mijn familie, mijn vrienden en studiegenoten bedanken 

voor de morele steun en de uitdagende discussies gedurende de voorbije vijf jaar. Hopelijk 

heb ik de enkele artsen en geneeskundestudenten die zich hieronder bevinden niet te veel 

afgeschrikt met het schrijven van deze masterproef. Een mooier beroep als arts (buiten dat van 

jurist dan misschien) bestaat er m.i. immers niet.  

 

 

Gent 

12 augustus 2013  
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Inleiding 

Het medisch recht heeft in het laatste decennium een grote ontwikkeling gekend. 

Voornamelijk op het gebied van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid is de laatste jaren veel 

veranderd.
1
 Maar ook wetgeving inzake bepaalde geneeskundige handelingen

2
, de erkenning 

van beroepsorganisaties van niet-conventionele praktijken
3
, of de kwalificatievereisten om 

een bepaald onderdeel van de geneeskunde uit te oefenen
4
 is in de laatste 10 jaar enorm 

toegenomen. Daarnaast ontsnapt het medisch recht ook niet aan de talloze programmawetten 

en wetten houdende diverse bepalingen
5
, waardoor stilaan ook in het medisch recht het 

moeilijk wordt om door de bomen het bos nog te kunnen zien. In al die verschillende 

wetgevingen zijn vaak ook nog strafbepalingen te vinden die vaak als een verplicht nummer 

worden opgevat en in de vorm van een ‘raamstrafbaarstelling’
6
 worden gegoten.  

Dit gebrek aan interesse in het medische strafrecht zet zich ook voort in de rest van de 

juridische wereld, ondanks de vele strafrechtelijke procedures die toch werden/worden
7
 

ingesteld tegenover medici, en voornamelijk tegen artsen, aangezien zij van alle medische 

beroepen de grootste kennis hebben om geneeskundige handelingen te stellen. 

Dit gebrek aan interesse is echter eenvoudig te verklaren. Traditioneel is het bijzonder 

strafrecht niet het meest populaire onderwerp in de rechtsleer, al zeker niet wanneer het enkel 

gaat om zoals hierboven genoemde raamstrafbaarstellingen.  

Daarnaast is het ook zo dat het medisch recht voornamelijk vanuit andere standpunten 

interessanter is dan vanuit het strafrecht. Immers, een ongewenst zwangere vrouw zal eerder 

geïnteresseerd zijn in de situaties waarin abortus mogelijk is, eerder dan wat de straf is voor 

onwettige vruchtafdrijving. Ook zal het vaak relevanter zijn voor de patiënt om een 

schadevergoeding te ontvangen dan de arts te zien worden veroordeeld, aangezien zijn schade 

met een louter strafrechtelijke veroordeling nog niet vergoed is. 

Niettemin is het strafrecht wel degelijk relevant in het medische gebeuren. Immers, de arts 

heeft vanuit zijn opleiding en ervaring een uitgebreide kennis van het menselijk lichaam en de 

menselijke psyche. Deze kan hij inzetten teneinde zijn patiënten te behandelen in hun 

voordeel, maar wanneer de arts onzorgvuldig optreedt kan dit desastreuze gevolgen hebben 

voor het lichamelijke welzijn van de patiënt.  

 

 

 

                                                           
1
 Zie bv. de Wet Medische Ongevallen (Wet 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van 

gezondheidszorg, BS 2 april 2010 (ed. 1), 19.913 (hierna verkort Wet Medische Ongevallen)) die de Wet 

Medische Schadegevallen (Wet 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van 

gezondheidszorg, BS 6 juli 2007, 37.151 (hierna verkort Wet Medische Schadegevallen)), vervangt. 
2
 Bv. Wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, BS 22 juni 2002, 28.515 (hierna verkort Euthanasiewet) of 

Wet 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, BS 18 mei 2004 (ed. 2), 39.516 (hierna verkort 

Experimentenwet). 
3
 Bv. KB 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van 

een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden, BS 12 

april 2010, 20.874. 
4
 Bv. Wet 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische 

geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren, BS 2 juli 2013, 41.511.   
5
 Bv. Wet 19 maart 2013 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I), BS 29 maart 2013, 20.182. 

6
 In 1 artikel wordt bepaald dat elke inbreuk op de bepalingen van de desbetreffende wet worden bestraft met een 

welbepaalde straf, bv. art. 73 Wet 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming 

van de overtallige embryo's en de gameten, BS 17 juli 2007, 38.575. 
7
 Door de Wet Medische Ongevallen kan verwacht worden dat het aantal strafrechtelijke procedures t.a.v. artsen 

gaat dalen. 
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Sterker zelfs, als hij deze kennis en ervaring misbruikt, kan en zal hij daarbij de lichamelijke 

integriteit van de patiënt schaden.
8
 Net hier is het strafrecht belangrijk, aangezien de 

bescherming van de lichamelijke integriteit één van de hoofddoelstellingen is van het 

strafrecht.
9
 Het strafrecht is dus meer dan een stok achter de deur om er voor te zorgen dat 

bepaalde wetsbepalingen niet worden overtreden. Het geeft aan de artsen een signaal dat zij 

zich met één van de meest fundamentele waarden in onze maatschappij bezig houden, en dat 

daarmee niet licht mag worden omgesprongen. 

Hierboven werd reeds duidelijk gemaakt dat de hoeveelheid wetgeving in het medische 

strafrecht enorme proporties aanneemt. Een iets meer gedetailleerde keuze van onderwerp 

dwong zich dan ook op voor deze thesis. Door enkel de arts te viseren valt er al een heel deel 

van deze overvloed aan wetgeving buiten het bestek van deze thesis. Niettemin blijft er zelfs 

dan nog nood aan een selectie. Daarnaast is ook gekozen voor een algemeen overzicht van de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts, i.p.v. enkel een opsomming van misdrijven die 

binnen het toepassingsgebied vallen. In het volgende hoofdstuk wordt het opzet en de inhoud 

van deze thesis uitvoerig besproken.   

                                                           
8
 P. ARNOU, “De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer” in H. JANSSENS, P. VAN DAMME, 

K. VAN PEEL, H. WILLEKENS, K. BOEY, L. VAN DEN BROECK, H. SWENNEN, P. ARNOU, F. VAN 

NESTE, M. VAN QUICKENBORNE, T. VANSWEEVELT, A. HEYVAERT, K. SCHUTYSER, R. 

KRUITHOF, L. SCHUERMANS, E. DE GROOT, H. NYS en J. LAENENS, Juridische aspecten van de 

geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1989, (163) 165, nr. 1 (hierna verkort P. ARNOU, De strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van de geneesheer). 
9
 Ibid. 
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Plan en toepassingsgebied 

Deze thesis wil een algemeen overzicht geven van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 

arts. Daarom is de thesis opgebouwd uit zeven delen. Het eerste deel is het inleidende deel, 

waar tevens het plan en het materiële en personele toepassingsgebied van deze thesis uit de 

doeken wordt gedaan. Daarna worden enkele opmerkingen geformuleerd m.b.t. de toepassing 

van het algemeen strafrecht op de arts. In het derde en grootste deel wordt een overzicht 

gegeven van enkele misdrijven waarbij de hoedanigheid van arts een rol speelt, hierna 

medische misdrijven genoemd. Gezien de beperkte omvang van deze thesis is het niet 

mogelijk een exhaustatieve opsomming te geven van deze medische misdrijven. In het licht 

van een algemeen overzicht te geven, heb ik mij bij de selectie van de medische misdrijven 

dan ook laten leiden door een overzicht te geven van de mogelijke bronnen van deze 

medische misdrijven, die bijgevolg ook een algemeen overzicht geven van de verschillende 

facetten waaruit de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts bestaat. In een vierde deel 

wordt een vergelijking gemaakt tussen de strafrechtelijke aansprakelijkheid enerzijds en de 

tuchtrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de arts anderzijds. Daaropvolgend 

vergelijken we de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts t.o.v. de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van andere medische beroepen, zoals bv. de vroedvrouw en de 

verpleegkundige. In een zesde deel maken we een kleine rechtsvergelijking met Nederland, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waarbij we drie medische misdrijven, m.n. de onwettige 

uitoefening van de geneeskunde, abortus en de schending van het beroepsgeheim, vergelijken 

tussen de vier landen. In het zevende en laatste deel trekken we een besluit en bekijken we of 

er zaken beter geregeld kunnen worden door de wetgever. 

 

Deze thesis bestudeert dus de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts. Maar wat wordt 

daar nu juist mee bedoeld? Anders gezegd, binnen welke grenzen situeert zich deze thesis? 

Om dat te weten, bekijken we hieronder het materiële en personele toepassingsgebied van 

deze thesis. 

a) Personeel toepassingsgebied 

De arts is duidelijk de spilfiguur van deze thesis. Niettemin gaat deze thesis enkel over de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de arts, waardoor enkel de misdrijven waarbij de 

arts als dader kan optreden, worden geviseerd.
10

 De hamvraag is nu echter wie er als arts kan 

worden aanzien in het strafrecht. Aangezien het strafrecht een autonome rechtstak is, is men 

niet gehouden de gehanteerde begrippen in het strafrecht dezelfde betekenis te geven als zij in 

andere rechtstakken krijgen.
11

 In de eerste plaats kijkt men of er een definitie terug te vinden 

is in het strafrecht van de betrokken begrippen, maar er is van ‘arts’ geen strafrechtelijke 

definitie terug te vinden. Bij gebrek aan een strafrechtelijke definitie moet er worden gekeken 

naar de betekenis van een begrip in de gebruikelijke omgangstaal.
12

 Nu is het wel zo dat er 

van het begrip ‘arts’ indirect wel een definitie aanwezig is in het strafrecht. Art. 38, § 1, 1°, 

lid 1 KB nr. 78
13

 bestraft de onwettige uitoefening van de geneeskunde en verwijst o.a. naar 

het gebrek van het vereiste diploma als mogelijke voorwaarde voor de strafbaarstelling
14

.  

                                                           
10

 En dus niet de misdrijven die primair de bescherming van (o.a.) de arts tot doel hebben, bv. art. 410bis Sw. of 

art. 160/1 Sociaal Strafwetboek. 
11

 A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, Brugge, Die Keure, 2008, 37, nr. 70, b (hierna verkort A. 

DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht). 
12

 Ibid. 
13

 KB 10 november 1967 (nr. 78) betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, BS 14 november 

1967, 11.881, erratum BS 12 juni 1968 (hierna verkort KB nr. 78). 
14

 Zie infra voor een uitgebreide bespreking van het misdrijf Onwettige uitoefening van de geneeskunde, p. 20-

25. 
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Art. 2 , § 1, lid 1 van datzelfde KB bepaalt dat dit wettelijk vereiste diploma dat van doctor in 

de genees-, heel- en verloskunde moet zijn. Deze bepaling is echter verouderd, aangezien het 

bedoelde diploma niet meer die benaming draagt. Thans noemt dit diploma ‘Master in de 

Geneeskunde’
15

. Overeenkomstig art. 25, § 3, 10
e
 streepje Decr.Vl. 4 april 2003 betreffende 

de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen is een persoon die gerechtigd is de 

de titel van master in de geneeskunde te voeren, ook gerechtigd de titel van arts te voeren. 

Samengevat kunnen we dus stellen dat het woord ‘arts’ synoniem is voor de persoon die 

houder is van het wettelijk vereiste diploma om de geneeskunde uit te oefenen. Maar deze 

persoon voldoet dan nog niet aan de twee andere eisen, m.n. de visum- en inschrijvingsplicht, 

zoals bepaald in zowel art. 2, § 1, lid 1 jo. art. 7 KB nr. 78 als art. 38, § 1, 1°, lid 1 KB nr. 78, 

die tevens noodzakelijk zijn om de geneeskunde wettig uit te oefenen. M.a.w. een arts, in de 

strikte zin van het woord, is (nog) niet gerechtigd de geneeskunde uit te oefenen.
16

 Dit wordt 

nog eens bevestigd door het feit dat er verschillende wetsartikelen zijn waaruit af te leiden 

valt dat de term ‘arts’ niet synoniem is voor iemand die wettig de geneeskunde uitoefent, 

aangezien die wetsbepalingen zelf verwijzen naar een dergelijk iemand als ‘een arts die 

gerechtigd is de geneeskunde uit te oefenen’. Daaruit valt dus af te leiden dat er artsen zijn die 

niet gerechtigd zijn de geneeskunde uit te oefenen, meerbepaald omdat zij niet voldoen aan de 

eisen gesteld bij art. 7 KB nr. 78. Deze bepalingen vinden we zowel in het gemeen (medisch) 

recht
17

 als in het strafrecht
18

 terug. Wanneer de term arts dan ook wordt gebruikt in bv. art. 3, 

§ 1 Euthanasiewet doet dit de wenkbrauwen fronsen, aangezien strikt gezien deze arts nog 

niet bevoegd is om bv. de gezondheidstoestand van een patiënt te onderzoeken, laat staan om 

hem te euthanaseren.
19

 Naast de term ‘arts’ wordt ook de term ‘beoefenaar van de 

geneeskunde’, en varianten daarop zoals bv. beroepsbeoefenaar (in de zin van het (artikel 2, § 

1) KB nr. 78), gebruikt.
20

 Ondanks het feit dat deze term misschien nog wel, in het huidige 

klimaat
21

, de beste term is om een persoon aan te duiden die wettig de geneeskunde uitoefent, 

kan men ook zeggen dat deze term nogal vaag en onduidelijk is. Immers de geneeskunde 

omhelst meer dan enkel datgene wat een arts, die voldoet aan de vereisten van art. 7 KB nr. 

78, doet.
22

  Bovendien komen deze termen niet zo vaak voor als ‘arts’ of het hierna besproken 

‘geneesheer’. In strafrechtelijke bepalingen wordt er naast de term ‘arts’ en ‘beoefenaar van 

de geneeskunde’ dus ook vaak ‘geneesheer’ gebruikt
23

. Deze ietwat verouderde term is 

wellicht nog de beste term om een persoon aan te duiden die voldoet aan alle eisen om de 

geneeskunde uit te oefenen, in de zin van art. 2, § 1, lid 1 jo. art. 7 KB nr. 78.  

Dit omdat de term in het KB nr. 78 meermaals wordt gebruikt om dat soort personen aan te 

duiden
24

, net als in de meeste strafbaarstellingen, met het Strafwetboek voorop
25

.  

                                                           
15

 Dit valt af te leiden uit art. 128, § 4 Decr.Vl. 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger 

onderwijs in Vlaanderen, BS 14 augustus 2003, 40.964 (hierna verkort Decr.Vl. 4 april 2003 betreffende de 

herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen). 
16

 Zie ook infra, p. 20-21. 
17

 Art. 3, § 1 Wet 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde, BS 13 juli 1999 (ed. 3), 26.947 (hierna 

verkort Wet Controlegeneeskunde). 
18

 Art. 161, § 1 Sociaal Strafwetboek. 
19

 Tevens doet het de wenkbrauwen fronsen dat in deze wet wel geopteerd is om de term ‘arts’ te gebruiken, 

maar in het Sociaal Strafwetboek, dat dateert van 8 jaar na de Euthanasiewet, terug de term ‘geneesheer’ wordt 

gehanteerd. 
20

 Bv. art. 38, § 1, 1°, lid 3 KB nr. 78. 
21

 Zie infra, p. 9. 
22

 De geneeskunde omhelst ook de tandheelkunde, maar zelfs de ingeschreven arts met een visum is niet bevoegd 

om die uit te oefenen, bij gebrek aan het vereiste diploma. Zie art. 3, lid 1 KB nr. 78. 
23

 Ook het woord ‘heelkundige’ wordt meermaals gebruikt in (oudere) wetsbepalingen. Deze term kan men 

gelijkstellen met ‘geneesheer’. De term ‘officier van gezondheid’, wat ook vaak terugkomt in oudere 

wetsbepalingen, wordt thans niet meer gebruikt. 
24

 Bv. artt. 5, § 1 en 21 KB nr. 78. 
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Nochtans gaan er recent stemmen op om de term ‘geneesheer’ algemeen te vervangen door de 

term ‘arts’.
26

 De Orde der Geneesheren (!) heeft reeds in zijn Code van Geneeskundige 

Plichtenleer
27

 waar het kan de term ‘geneesheer’ vervangen door ‘arts’.
28

 De motivering 

daarvoor is begrijpelijk en zelfs in hoge mate verdedigbaar, al blijft het wel zo dat zonder 

grondig wetgevend ingrijpen er een grote verwarring kan ontstaan, in het bijzonder m.b.t. de 

(on)wettige uitoefening van de geneeskunde. 

 

Een andere figuur die we van naderbij bekijken in deze thesis is de arts in opleiding. Deze 

categorie valt uiteen in drie grote groepen. De eerste groep is die van de studenten 

geneeskunde, zij het bachelor- of masterstudenten, die nog niet geslaagd zijn voor de Master 

in de Geneeskunde. Zij hebben dus nog niet het wettelijk vereiste diploma om wettig de 

geneeskunde te kunnen uitoefenen. Niettemin zijn zij wel verplicht om bepaalde stages en 

proeven af te leggen, waarbij zij verplicht zijn de geneeskundige handelingen te stellen. Hoe 

dit te rijmen valt met art. 2, § 1, lid 1 jo. art. 7 KB nr. 78 en art. 38, § 1, 1°, lid 1 KB nr. 78 

bekijken we in het hoofdstuk over de onwettige uitoefening van de geneeskunde. Een tweede 

groep bestaat uit de huisartsen in opleiding (haio’s). Dit zijn artsen die een bijkomende 

opleiding in de huisartsgeneeskunde volgen na de Master in de Geneeskunde
29

.  De regels 

hiervoor zijn vastgelegd in artt. 2-8 en de bijlage bij MB 1 maart 2010 tot vaststelling van de 

criteria voor de erkenning van huisartsen. Een derde en laatste groep bestaat uit de 

geneesheren-specialisten in opleiding (gso’s, worden ook wel aso’s genoemd; artsen-

specialisten in opleiding). Dit zijn artsen die een bijkomende opleiding volgen in een 

specifiek deel van de geneeskunde, die leidt tot de erkenning en de bijzondere beroepstitel van 

de desbetreffende specialisatie. De regels hiervoor zijn vastgelegd per specialisatie.
30

 De 

personen behorend tot de laatste twee groepen, hebben reeds een Master in de Geneeskunde, 

waardoor zij dus ook arts zijn.
31

 In de rest van deze thesis worden zij dan ook niet verder 

besproken. 

 

Samenvattend even de terminologie op een rijtje, die in de rest van deze thesis ook in deze zin 

zal worden gebruikt: 

                                                                                                                                                                                     
25

 Bv. artt. 204; 348; 350; 377; 458 enz. Sw. 
26

 POM., “Beroep vervrouwelijkt: ‘geneesheer’ wordt ‘arts’”, Het Nieuwsblad.be, 26 juli 2013, 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130725_00670769.  
27

 Zie infra, p. 63. 
28

 Advies van de Nationale Raad, “Code van geneeskundige plichtenleer : Vervanging in de Nederlandstalige 

versie van de term "geneesheer/geneesheren" door "arts/artsen"”, T.Orde Geneesh. 13 juli 2013, nr. 142, 

http://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/code-van-geneeskundige-plichtenleer-vervanging-in-de-

nederlandstalige-versie-van-de-term-geneesheergeneesheren-door-artsartsen.    
29

 In deze master kan ook gekozen worden voor de afstudeerrichting huisartsgeneeskunde, maar dit geldt enkel 

als voorbereiding op de daaropvolgende opleiding in de huisartsgeneeskunde. De initiële master met de 

afstudeerrichting huisartsgeneeskunde wordt ook uitdrukkelijk uitgesloten als grondslag voor de erkenning als en 

de bijzondere beroepstitel van huisarts door art. 1, lid 1 in fine MB 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria 

voor de erkenning van huisartsen, BS 4 maart 2010, 13.767 (hierna verkort MB 1 maart 2010 tot vaststelling van 

de criteria voor de erkenning van huisartsen). 
30

 Een volledig overzicht hiervan zou ons te ver leiden, we nemen daarentegen een willekeurig voorbeeld; de 

regels voor de specialisatie in de otor(h)inolaryngologie (oor-neus-keelheelkunde, zie A.A.F. JOCHEMS en 

F.W.M.G. JOOSTEN, Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde, Amsterdam, Reed Business, 2012, v° 

otorinolaryngologie, 682 (hierna verkort A.A.F. JOCHEMS en F.W.M.G. JOOSTEN, Coëlho Zakwoordenboek 

der Geneeskunde)),  zijn vastgelegd in het MB 8 december 1980 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor 

de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van 

otorhinolaryngologie, BS 3 maart 1981, 2321. 
31

 Zie supra, p. 8 en infra, p. 21. 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130725_00670769
http://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/code-van-geneeskundige-plichtenleer-vervanging-in-de-nederlandstalige-versie-van-de-term-geneesheergeneesheren-door-artsartsen
http://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/code-van-geneeskundige-plichtenleer-vervanging-in-de-nederlandstalige-versie-van-de-term-geneesheergeneesheren-door-artsartsen
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 Een arts is een persoon die houder is van het wettelijk vereiste diploma 

om de geneeskunde uit te oefenen (d.i. de Master in de Geneeskunde), 

maar die niet per se ook aan de voorwaarden in art. 7 KB nr. 78 

voldoet. 

 Een geneesheer is een persoon die wettig de geneeskunde uitoefent, 

aangezien hij voldoet aan de voorwaarden gesteld in zowel art. 2, § 1, 

lid 1 jo. art. 7 KB nr. 78 als in art. 38, § 1, 1°, lid 1 KB nr. 78. 

 Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat alle geneesheren artsen 

zijn, maar niet alle artsen zijn geneesheren. 

 Een student geneeskunde is een persoon die de opleiding Master in de 

Geneeskunde (nog) niet heeft voltooid. Hij/zij is bijgevolg noch arts, 

noch geneesheer. 

In het kader van deze thesis bekijken we enkel de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de 

arts, zonder rekening te houden met enige specialisatie. M.a.w. de misdrijven die hieronder 

bestudeerd zullen worden, kunnen zowel gepleegd worden door een huisarts als door een 

geneesheer-specialist in de neurochirurgie, als door een huisarts in opleiding, enz. 

Specialisatiegebonden misdrijven vallen dus buiten het bestek van deze thesis. Hoewel ook de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van de tandarts in grote mate gelijkloopt met die van de arts, 

bekijken we deze toch apart in het hoofdstuk van de andere medische beroepen, aangezien het 

grote verschil in strafrechtelijke aansprakelijkheid tussen beiden zich bevindt in de onwettige 

uitoefening van de tandheelkunde, respectievelijk de geneeskunde in strikte zin
32

. 

 

b) Materieel toepassingsgebied 

Deze thesis bestudeert de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts. Bijgevolg zal er dus 

worden gekeken naar het strafrechtelijk contentieux in het medisch recht, meerbepaald naar 

de misdrijven waarbij de hoedanigheid van arts een rol speelt, m.a.w. de medische misdrijven. 

Zoals we net nog vermeldden, zijn de medische misdrijven die in deze thesis worden 

besproken toepasselijk op alle artsen, zonder rekening te houden met enige specialisatie van 

de arts. Niettemin moeten die misdrijven zich wel situeren binnen de uitoefening van de 

beroepswerkzaamheden van de arts, of beter gezegd, de geneesheer. Overeenkomstig art. 2, § 

1 KB nr. 78 heeft enkel de geneesheer
33

 het wettelijk monopolie wat betreft het recht de 

geneeskunde uit te oefenen.
34

  

 

 

                                                           
32

 Ook al bepaalt art. 1 KB nr. 78 dat de tandheelkunde behoort tot de geneeskunde, toch is het maar mogelijk de 

tandheelkunde uit te oefenen indien men voldoet aan de voorwaarden in art. 3 KB nr. 78. Lang niet alle artsen en 

geneesheren voldoen aan die voorwaarden, m.n. aan de vereiste van het wettelijk diploma.  
33

 Hier zijn nog twee uitzonderingen op, m.n. de vroedvrouw en de tandarts. 
34

 Meer en meer worden er hier beperkingen gesteld aan dit wettelijk monopolie, bv. door de terugbetaling in de 

ziekteverzekering enkel voor te behouden voor geneeskundige handelingen verstrekt door geneesheren-

specialisten (art. 3bis KB nr. 78 in combinatie met bv. art. 10, § 1 Bijlage bij KB 14 september 1984 tot 

vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 29 september 1984, 13.300), maar ook strikt juridisch, bv. door 

artt. 9-16 Wet 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige 

esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren, BS 2 juli 2013, 41.511, waar per specifieke 

beroepskwalificatie wordt verwezen naar welke onderdelen van de niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige en 

esthetisch-heelkundige ingrepen men bevoegd is uit te oefenen, of art. 3, § 1 Wet Controlegeneeskunde en art. 

161, § 1 Sociaal Strafwetboek, waar wordt vereist dat een controlegeneesheer minimum vijf jaar ervaring heeft 

als huisarts of een daarmee vergelijkbare praktijk (Zie ook infra, p. 47-48).  
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Bijgevolg valt wel binnen het toepassingsgebied van deze thesis, geneeskundige handelingen 

die in de praktijk voornamelijk door geneesheren-specialisten worden verricht, maar die niet 

wettelijk voor hen zijn voorbehouden
35

.
36

 Maar zelfs dan nog zijn er zo veel misdrijven die 

niet allemaal in detail kunnen worden besproken in deze thesis. Als laatste criteria is dan ook 

gekozen voor misdrijven die (potentieel) frequent voorkomen
37

 of in hoge mate relevant zijn 

voor het medische strafrecht
38

. 

Gezien het hierboven aangeduide verschil tussen geneesheer en arts, valt ten slotte ook de 

onwettige uitoefening van de geneeskunde binnen het toepassingsgebied van deze thesis, 

aangezien ook een arts zich hieraan schuldig kan maken, wanneer hij niet voldoet aan de eisen 

gesteld in art. 7 KB nr. 78.  

  

                                                           
35

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen in APR, Mechelen, Wolters Kluwer, 2005, 16, nr. 30 

(hierna verkort H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen). 
36

 Bv. onwettige vruchtafdrijving. 
37

 Bv. schending van het beroepsgeheim. 
38

 Bv. onwettige vruchtafdrijving en onwettige euthanasie. 
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De arts en het algemeen strafrecht 

1. Inleiding 

De Belgische strafwet is van toepassing op alle Belgen
39

, dus ook op artsen met de 

Belgische nationaliteit. Maar ook artsen met een vreemde nationaliteit vallen binnen het 

toepassingsgebied van het strafrecht
40

, aangezien het hoofdcriterium voor de toepassing 

van de strafwet de territorialiteit is. Er moet dus worden besloten dat de arts, die Belg is of 

een andere nationaliteit heeft, naar Belgisch recht strafbaar is, wanneer hij/zij een misdrijf 

pleegt op Belgisch grondgebied.
41

 Aangezien de arts in de uitoefening van zijn beroep ook 

niet onder een of andere immuniteit valt, kan men dus besluiten dat de regels van het 

(algemeen) strafrecht onverkort op hem/haar van toepassing zijn. Niettemin zijn er wel 

enkele onderwerpen die wat meer toelichting vragen. 

2. Gronden van niet-toerekeningsvatbaarheid 

Wil men een dader kunnen straffen, dan moet deze o.a. toerekeningsvatbaar zijn. 

Geestesgestoorden en minderjarigen worden echter geacht niet toerekeningsvatbaar te 

zijn
42

, waardoor zij buiten het klassieke strafrecht om worden berecht
43

. De vraag is nu 

echter of de arts zich wel kan beroepen op één van deze gronden van niet-

toerekeningsvatbaarheid. Mijns inziens kan dit, althans theoretisch gezien, niet. In de 

praktijk echter kunnen er zich wel uitzonderlijke situaties voordoen waarbij dit eventueel 

wel mogelijk zou kunnen zijn. We bekijken dit even van dichterbij. 

2.1. Minderjarigheid 

Het lijkt vrij logisch dat een arts zich niet kan beroepen op de minderjarigheid, ook 

al wordt er geen leeftijdsvereiste gesteld in de wet. Zoals we reeds zagen, kan men 

maar arts zijn, wanneer men het vereiste diploma, in casu dus een Master in de 

Geneeskunde, bezit. De opleidingsduur hiervoor, de Bachelor in de Geneeskunde 

meegerekend, bedraagt thans zeven jaar
44

. Deze opleiding kan pas gestart worden 

na het diploma van secundair onderwijs te hebben verkregen
45

, wat normaal 

gebeurt rond de leeftijd van 17 à 18 jaar. Normaal gezien zal men dus 24 à 25 jaar 

oud zijn wanneer men zich arts kan noemen. Vanzelfsprekend kan de arts zich dan 

niet meer kunnen beroepen op de minderjarigheid. Nochtans is het zo dat 

hogerbegaafde personen sneller dan voorzien zich de competenties die ons 

onderwijs voorschrijft eigen maken, waardoor zij in staat zijn één of zelfs 

meerdere jaren over te slaan. Niettemin is het praktisch onmogelijk om zeven jaar 

op deze manier over te slaan, waardoor moet worden besloten dat een arts zich dus 

nooit kan beroepen op de minderjarigheid. 

 

                                                           
39

 Art. 10 GW; A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 31, nr. 64. 
40

 Art. 3 Sw; A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 31, nr. 64. 
41

 Voor een bespreking van wat er onder het Belgische grondgebied valt en onder welke voorwaarden ook een 

(medisch) misdrijf dat in het buitenland gepleegd is in Belgie strafrechtelijk vervolgd kan worden, zie o.a. A. DE 

NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 24-31, nrs. 53-63. 
42

 A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 117, nr. 213. 
43

 Zie A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 118-128, nrs. 214-228. 
44

 Voor de studenten Geneeskunde die in het academiejaar 2012-2013 of later startten in het eerste bachelorjaar 

Geneeskunde bedraagt deze zes jaar, zie artt. 4-5 Wet 12 mei 2011 tot inperking van de duur van de opleiding 

geneeskunde, BS 8 juni 2011, 33.272. 
45

 Art. 9, 1° Decr.Vl. 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en 

houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen, BS 12 oktober 2004, 71.039. 
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2.2. Geestesgestoordheid 

Ook het zich beroepen op de geestesgestoordheid is twijfelachtig in het geval van 

de arts. Immers één van de voorwaarden voor men wettig de geneeskunde kan 

uitoefenen, is het viseren van het wettelijk vereiste diploma.
46

 Het verkrijgen van 

dit visum is echter een formaliteit
47

, men moet slechts een ingevuld formulier 

indienen bij het Directoraat-generaal Gezondheidsberoepen, Medische Bewaking 

en Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
48

 Niettemin blijven de provinciale 

geneeskundige commissies wel bevoegd om de echtheid van dit visum na te gaan 

en te hechten aan de titels
49

 van o.a. de beoefenaars van de geneeskunde.
50

 

Belangrijker voor de eventuele niet-toepasselijkheid van de grond van niet-

toerekeningsvatbaarheid van de geestesstoornis, is dat diezelfde provinciale 

geneeskundige commissies tevens bevoegd zijn om het visum in te trekken of het 

behoud ervan afhankelijk te maken van de aanvaarding door de arts van de 

opgelegde beperkingen, wanneer wordt vastgesteld dat de arts niet meer voldoet 

aan de vereiste fysische of psychische geschiktheden om, zonder risico's, de 

uitoefening van zijn beroep voort te zetten.
51

 Normaal gebeurt dit na advies van 

geneesheren-deskundigen aangeduid door de Nationale Raad van de Orde der 

Geneesheren, al kan er eventueel ook worden besloten tot een voorlopige 

intrekking wanneer er mogelijk ernstige gevolgen zijn voor de patiënten
52

.  

Toch is hiermee niet vermeden dat de arts zich in bepaalde gevallen toch zou 

kunnen beroepen op de geestesgestoordheid. Immers, tijdens de aanvraag tot 

verkrijging van het visum wordt er niet gecontroleerd of de arts voldoet aan de 

vereiste fysische of psychische geschiktheden om, zonder risico's, de uitoefening 

van zijn beroep voort te zetten.
53

 M.a.w. zijn visum kan dus niet a priori worden 

geweigerd omwille van zijn psychische geschiktheid. Bijgevolg kan het dus zijn 

dat een arts zijn visum aanvraagt, terwijl hij zich reeds in een toestand bevindt 

waardoor hij psychisch niet meer geschikt is om, zonder risico's, zijn beroep uit te 

oefenen. Ten gevolge daarvan kan het dus dat een arts wettig de geneeskunde 

uitoefent, terwijl hij tevens geestesgestoord is. Daarnaast zullen de provinciale 

geneeskundige commissies ook enkel het visum intrekken wanneer de artsen door 

hun psychische ongeschiktheid niet meer in staat zijn hun beroep zonder risico’s 

uit te oefenen. Bijgevolg zijn bepaalde geestesstoornissen uitgesloten als basis om 

het visum in te trekken, als deze het niet onmogelijk maken voor de arts om zijn 

beroep zonder risico’s te kunnen uitoefenen.  

                                                           
46

 Art. 7, 1° KB nr. 78, zie ook supra en infra. 
47

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 10, nr. 20; X. RYCKMANS en R. MEERT-VAN DE 

PUT, Les droits et les obligations des médecins, ainsi que des dentistes, accoucheuses et infirmières, I, Brussel, 

Larcier, 1971, 30-31, nr. 51 (hierna verkort X. RYCKMANS en R. MEERT-VAN DE PUT, Droits et 

obligations des médecins, I). 
48

 En dus niet langer bij de provinciale geneeskundige commissies, zie art. 7, 1° KB nr.78 zoals gewijzigd door 

art. 1 KB 3 juli 2005 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de Wet van 24 november 

2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg voor de artsen, BS 3 augustus 2005, 34.100 jo. art. 3 Wet 

24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, BS 9 maart 2005, 9707. 
49

 Wellicht moeten de woorden titel en diploma hier als synoniemen worden beschouwd, aangezien in het oude 

artikel 7 KB nr. 78 ook het woord titel werd gebruikt, maar met de wetswijziging artikel 37, § 1, 2°, a) KB nr. 78 

niet is aangepast.  
50

 Art. 37, § 1, 2°, a) KB nr. 78. 
51

 Art. 37, § 1, 2°, b), lid 1 KB nr. 78; H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 10, nr. 19. 
52

 Art. 37, § 1, 2°, b), lid 4 KB nr. 78. Deze voorlopige intrekking duurt maximaal twee maanden, al kan deze 

wel oneindig worden verlengd, zie art. 37, § 1, 2°, b), lid 4 in fine KB nr. 78. 
53

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 10, nr. 20. 
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Zo is het bv. immers moeilijk aan te nemen dat een arts die lijdt aan (enkel) 

kleptomanie niet meer in staat is om de geneeskunde zonder risico’s uit te oefenen. 

Maar ook of een geneesheer-specialist in de oftalmologie
54

, die lijdt aan een 

psychoseksuele stoornis
55

, niet meer in staat is zijn beroep zonder risico’s uit te 

oefenen, is betwijfelbaar. Er moet dus worden besloten dat als de arts lijdt aan een 

geestesgestoordheid, maar die geestesgestoordheid zorgt er niet voor dat de arts 

niet meer voldoet aan de vereiste psychische geschiktheden om, zonder risico's, de 

uitoefening van zijn beroep voort te zetten, dat de provinciale geneeskundige 

commissies geen bevoegdheid hebben om het visum van de betrokken arts in te 

trekken, waardoor deze laatste bevoegd blijft om de geneeskunde te blijven 

uitoefenen, en zich eventueel bij een misdrijf kan beroepen op art. 71 Sw. 

Ten slotte is het ook zo dat de provinciale geneeskundige commissies niet alle 

artsen continu kunnen monitoren, bijgevolg is het mogelijk dat een arts 

geestesgestoord wordt en een misdrijf pleegt nog voordat de bevoegde provinciale 

geneeskundige commissie een beslissing heeft genomen, of voordat zij er 

überhaupt nog maar van op de hoogte is gesteld. Ook kan het voorkomen dat de 

geestesgestoordheid slechts tijdelijk is en dat de arts reeds gezond is alvorens de 

bevoegde provinciale geneeskundige commissie over de intrekking moet beslissen. 

In beide gevallen is het dan mogelijk dat de arts zich ook dan beroept op de 

geestesgestoordheid als grond van niet-toerekeningsvatbaarheid. 

 

2.3. Tussenbesluit 

Ondanks het feit dat de geestesgestoordheid af en toe wel kan worden toegepast, 

moet toch worden besloten dat gronden van niet-toerekeningsvatbaarheid zelden 

kunnen worden ingeroepen door artsen. Voor andere gezondheidszorgberoepen 

kunnen dezelfde conclusies getrokken worden voor wat betreft de 

geestesgestoordheid, aangezien ook zij onder art. 37, § 1, 2°, b) KB nr. 78 vallen. 

Ook wat betreft de minderjarigheid zal vaak dezelfde redenering moeten worden 

toegepast. Niettemin is het wel zo dat leerlingen of studenten die een bepaald 

gezondheidszorgberoep aanleren en daarvoor vaak stages dienen te lopen tijdens 

hun opleiding vaak nog minderjarig zijn.
56

 Zij kunnen zich eventueel wel beroepen 

op de minderjarigheid als grond van niet-toerekeningsvatbaarheid. 

 

 

                                                           
54

 Oogheelkunde, zie A.A.F. JOCHEMS en F.W.M.G. JOOSTEN, Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde, 

v° oftalm-, 660. 
55

 Zoals bv. hyperseksualiteit. 
56

 Te denken valt bv. aan bepaalde paramedische beroepen, zoals de farmaceutisch-technisch assistent (art. 3, lid 

1, 1°, 2
e
 streepje KB 5 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening 

van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende vaststelling van de lijst van handelingen 

waarmee deze laatste door een apotheker kan worden belast, BS 2 juli 1997, 17.623) en de bandagist, orthesist en 

prothesist (Voorlopig is door het arrest van de Raad van State van 24 april 2003 de voorwaarde van het volgen 

van een opleiding die verplicht moet volgen op het hoger secundair onderwijs vernietigd. Bijgevolg is in de 

huidige stand van de wetgeving een diploma, zij het uit het secundair of hoger onderwijs, voldoende, zolang aan 

de andere voorwaarden (bv. het leerplan en de stage) maar is voldaan (KB 6 maart 1997 betreffende de 

beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van bandagist, van orthesist, van 

prothesist en houdende vaststelling van de lijst van technische prestaties en de lijst van handelingen waarmee een 

bandagist, orthesist, prothesist door een arts kan worden belast, BS 16 mei 1997, 12.115)) waarvoor reeds een 

diploma van secundair onderwijs voldoende is om deze beroepen wettig te mogen uitoefenen. 
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3. Strafuitsluitende verschoningsgronden 

De dader van een misdrijf moet ook strafwaardig zijn. Wanneer een dader zich echter kan 

beroepen op een strafuitsluitende verschoningsgrond, valt zijn strafwaardigheid weg.
57

 

Deze strafuitsluitende verschoningsgronden hebben een bijzonder karakter, zij gelden 

alleen voor welbepaalde misdrijven.
58

 Bijgevolg kunnen artsen zich niet beroepen op deze 

strafuitsluitende verschoningsgronden omdat deze misdrijven niet gecatalogeerd kunnen 

worden als misdrijven tijdens de uitoefening van de geneeskunde. 

 

Bloed- en aanverwantschap kan een strafuitsluitende verschoningsgrond zijn in gevallen 

van hulpverlening aan familieleden. Dit zou dus een welkome oplossing zijn voor de 

problematiek van de mantelzorg en de onwettige uitoefening van de geneeskunde.
59

 

Echter, deze strafuitsluitende verschoningsgrond geldt enkel in het geval dat de hulp 

wordt verleend aan de delinquente familieleden en niet wanneer deze uitgaat van een 

delinquent familielid. De misdrijven waarvoor deze strafuitsluitende verschoningsgrond 

wel zou kunnen worden ingeroepen
60

 behoren niet tot de medische misdrijven. 

 

De strafuitsluitende verschoningsgronden onderwerping aan de overheid
61

 of herstel van 

de schade
62

 kunnen ook enkel worden ingeroepen voor niet-medische misdrijven. 

 

Ten slotte zou men ook kunnen zeggen dat bepaalde strafuitsluitende 

verschoningsgronden enkel bepaalde soorten daders viseert, zoals art. 47quinquies Sv., dat 

de misdrijven gepleegd in het kader van de bijzondere opsporingsmethoden behandelt. 

Art. 47quinquies, § 2, lid 1-2 en 4 Sv. bepalen dat de politieambtenaar die een strikt 

noodzakelijk misdrijf pleegt en de magistraat die de politieambtenaar machtiging verleent 

om dat misdrijf te plegen vrij blijven van straf.
63

 Daarnaast, echter, heeft art. 47quinquies, 

§ 2, lid 3 Sv. het ook over de personen die aan de uitvoering van deze opdracht 

noodzakelijke en rechtstreekse hulp of bijstand hebben verleend, alsook van personen die 

niet tot de politiediensten behoren, maar op wiens deskundigheid een beroep wordt gedaan 

indien dat strikt noodzakelijk is voor het welslagen van de opdracht van de infiltrant
64

. Het 

is niet ondenkbaar dat dit hier o.a. ook artsen onder vallen. Niettemin is het wel zo dat het 

beroep op niet-politiemensen de uitzondering vormt
65

, waardoor een beroep op deze 

strafuitsluitende verschoningsgrond door een arts dan ook (zeer) uitzonderlijk zal kunnen 

worden toegepast. 

 

                                                           
57

 A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 39, nr. 72. 
58

 Ibid., 129-130, nr. 233. 
59

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 21-23, nrs. 47-51. Zie ook infra, p. 23. 
60

 A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 130-132, nrs. 236-237. 
61

 Ibid., 133, nr. 239. 
62

 Art. 490bis, lid 3 en art. 509, lid 2 Sw. 
63

 A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 133-134, nr. 240. 
64

 Art. 47quinquies, § 2, lid 3 in fine Sv. jo. art. 47octies, § 1, lid 2 Sv. 
65

 Zie bv. art. 47octies, § 1, lid 2 Sv: “In uitzonderlijke omstandigheden …”. 
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4. Het verbod de geneeskunde uit te oefenen als straf 

Zowel in België
66

, Nederland
67

 als Frankrijk
68

 is het verbod de geneeskunde uit te oefenen 

een mogelijke bijkomende straf voor een arts bij een aantal misdrijven. Opmerkelijk is 

wel dat in België het aantal misdrijven waarbij dit het geval is aanzienlijk minder is dan in 

de twee andere landen. Een mooi voorbeeld is dat bij onwettige uitoefening van de 

geneeskunde zowel in Frankrijk als Nederland het verbod de geneeskunde uit te oefenen 

een mogelijke bijkomende straf is, daar waar dit in België niet mogelijk is. Echter, voor 

verpleegkundigen en paramedische beroepen bestaat er in België ten gevolge van de 

onwettige uitoefening van die beroepen wel een tijdelijk
69

 verbod om dat beroep nog uit te 

oefenen.
70

 

 

Niettemin is het impliciet wel zo dat het verbod de geneeskunde uit te oefenen ook een 

algemeen karakter heeft als straf, m.a.w. het verbod de geneeskunde uit te oefenen kan 

impliciet worden opgelegd voor misdrijven die een geneesheer pleegt, ook al is deze 

mogelijkheid niet (straf)wettelijk vastgelegd. Dit kan op twee manieren gebeuren.  

Een eerste manier is via het tuchtrecht, waar de geneesheer een tuchtsanctie kan worden 

opgelegd; dit zijn o.a. de tijdelijke schorsing van het recht de geneeskunde uit te oefenen 

en de schrapping van de lijst van de Orde der Geneesheren.
71

 Enkel deze tuchtsancties 

leiden tot het verbod de geneeskunde uit te oefenen.
72

 Wat de tijdelijke schorsing van het 

recht de geneeskunde uit te oefenen betreft, is dit vanzelfsprekend. De schrapping van de 

lijst van de Orde der Geneesheren daarentegen leidt via een omweg tot het verbod de 

geneeskunde uit te oefenen. De tuchtsanctie zelf houdt hier niet het verbod in, maar is de 

directe aanleiding tot datgene wat wel leidt tot het verbod de geneeskunde uit te oefenen. 

Immers, we hebben reeds gezien dat één van de voorwaarden om geneesheer te zijn, de 

inschrijving op de lijst van de Orde der Geneesheren is.
73

 Wanneer de geneesheer dus 

geschrapt wordt van die lijst, voldoet hij dus niet meer aan de vereisten voor de wettige 

uitoefening van de geneeskunde. Bijgevolg is het hem dus verboden de geneeskunde uit te 

oefenen totdat hij terug ingeschreven is op dezelfde lijst. Hoewel daar vroeger discussie 

over was of een dergelijke herinschrijving mogelijk zou zijn, is het thans door zowel het 

Hof van Cassatie als de Raad van State bevestigd dat dit wel degelijk mogelijk is.
74

 

 

Een tweede manier is via de intrekking van het visum, wat een bevoegdheid is van de 

provinciale geneeskundige commissies. Deze kunnen het visum intrekken op grond van 

twee bepalingen; art. 37, § 1, 2°, b) KB nr. 78 en art. 37, § 1, 2°, h) KB nr. 78. Het eerste 

artikel zagen we reeds bij de toepassing van de geestesgestoordheid als grond van niet-

toerekeningsvatbaarheid.  

 

 

                                                           
66

 Bv. art. 117, lid 3 Sociaal Strafwetboek en art. 4, § 2 Wet 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van 

giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en 

van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en 

psychotrope stoffen, BS 6 maart 1921, 1834. 
67

 Art. 96, lid 3 Wet BIG. 
68

 Art. L4161-5 Code de la santé publique. 
69

 Voor maximum twee jaar. 
70

 Art. 43, § 2 KB nr. 78. 
71

 Zie infra, p. 65-66. 
72

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 92, nr. 206. 
73

 Zie supra en infra, p. 21. 
74

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 71-72, nrs. 155-156. 
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Voor de bespreking daarvan verwijs ik dan ook naar hierboven.
75

 Het tweede artikel, art. 

37, § 1, 2°, h) KB nr. 78, maakt het voor de provinciale geneeskundige commissies 

mogelijk om het visum in te trekken of het behoud ervan afhankelijk te maken van de 

aanvaarding door de geneesheer van de opgelegde beperkingen, wanneer blijkt dat de 

geneesheer in het verleden strafrechtelijk veroordeeld is voor feiten die voldoende 

relevant zijn voor en niet stroken met de uitoefening van (een deel van) de geneeskunde. 

Te denken valt daarbij bv. aan aanranding van de eerbaarheid, opzettelijke slagen en 

verwondingen, mensenhandel, enz.  

Het systeem dat leidt tot het verbod de geneeskunde uit te oefenen bij de intrekking van 

het visum is vergelijkbaar met dat van de tuchtsanctie van de schrapping van de lijst van 

de Orde der Geneesheren. Immers, net als de inschrijving op de lijst van de Orde der 

Geneesheren, is ook het viseren van het wettelijk vereiste diploma een essentiële 

voorwaarde om de geneeskunde wettig te kunnen uitoefenen.
76

 Wanneer dat visum dan 

weer wordt ingetrokken, dan is aan de visumplicht niet meer voldaan in hoofde van de 

geneesheer, waardoor hij bijgevolg niet meer wettig de geneeskunde kan uitoefenen, wat 

dus weer resulteert in een verbod.
77

  

Sterker zelfs, de provinciale raden van de Orde der Geneesheren laten de naam van de 

geneesheer uit de lijst weg wanneer de provinciale geneeskundige commissies, of de 

geneeskundige beroepscommissie
78

, heeft beslist en aan de Orde heeft laten weten dat een 

geneesheer de vereiste voorwaarden voor de uitoefening van de geneeskunde niet meer 

vervult.
79

 M.a.w. wanneer het visum van een geneesheer wordt ingetrokken, vervult deze 

niet meer de vereiste voorwaarden voor de uitoefening van de geneeskunde. Bijgevolg 

wordt zijn/haar naam dan ook nog eens weggelaten uit de lijst van de Orde der 

Geneesheren, waardoor men ook niet meer voldoet aan de vereiste van inschrijving op de 

lijst van de Orde der Geneesheren, waardoor men dus terug arts in de strikte zin van het 

woord is.
80

 Zoals we reeds eerder zagen is deze niet bevoegd om wettig de geneeskunde 

uit te oefenen. Bijgevolg zorgt de intrekking van het visum dus ook voor een verbod de 

geneeskunde uit te oefenen. 

Daar waar de intrekking van het visum op basis van art. 37, § 1, 2°, b) KB nr. 78 nog wel 

aanzien kan worden als een beveiligende maatregel, moet toch worden besloten dat de 

intrekking van het visum op basis van art. 37, § 1, 2°, h) KB nr. 78 en de twee 

tuchtsancties, de tijdelijke schorsing van het recht de geneeskunde uit te oefenen en de 

schrapping van de lijst van de Orde der Geneesheren, eerder als bijkomende 

strafrechtelijke sancties moeten worden beschouwd. Aangezien zowel art. 37, § 1, 2°, h) 

KB nr. 78 als art. 16, lid 1 KB nr. 79 een beperkt, doch ruim afgebakend 

toepassingsgebied hebben, is het toepassingsgebied van deze ‘straffen’ ruimer dan de 

misdrijven waarvoor thans op uitdrukkelijke wijze het verbod de geneeskunde uit te 

oefenen als bijkomende straf kan worden uitgesproken. De vraag is of dit alles niet in 

strijd is met art. 6 EVRM.  

                                                           
75

 Zie supra, p. 13. Nog vermeldenswaardig is dat het visum ook kan ingetrokken worden als de arts weigert zich 

aan een onderzoek door deskundigen aangeduid door de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren te 

onderwerpen, teneinde aan de bevoegde provinciale geneeskundige commissie een advies uit te brengen over de 

fysische of psychische geschiktheden van de arts om, zonder risico's, de uitoefening van zijn beroep voort te 

zetten. Deze intrekking duurt maximaal drie maanden, maar kan oneindig verlengd worden (Art. art. 37, § 1, 2°, 

b), lid 2-3 KB nr. 78). 
76

 Zie infra, p. 20-21. 
77

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 12, nr. 22. 
78

 Artt. 25-30 KB 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies, 

BS 4 februari 1977, 1357. 
79

 Art. 6, 1°, lid 2 KB nr. 79. 
80

 Zie supra, p. 8 en 10. 
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Wat betreft de tuchtrechtelijke sancties staat inmiddels vast dat art. 6, lid 1 EVRM van 

toepassing is op de tuchtprocedure, althans in hoger beroep
81

, gezien het feit dat de 

tuchtprocedure kan leiden tot het ontnemen van het recht om een beroep uit te oefenen dat 

geen openbaar ambt is
82

. Niettemin is het ook aannemelijk dat deze sancties ook 

strafsancties zijn, in de zin van artt. 6, lid 2-3 en 7 EVRM. Ten eerste bestaat er in het 

Belgisch strafrecht reeds een strafrechtelijke sanctie die dezelfde uitwerking heeft
83

 als de 

hierboven besproken potentiële strafrechtelijke sancties. Maar als de internrechtelijke 

kwalificatie nog niet voldoende is, moet toch worden besloten dat de hierboven besproken 

potentiële strafrechtelijke sancties wel degelijk strafrechtelijke sancties zijn. Men kan 

immers niet ontkennen dat voor algemeen geldende strafbaarstellingen deze potentiële 

strafrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd, en dit wel degelijk, naast ongetwijfeld 

ook een beveiligingsdoel, met een preventief en repressief doel.
84

 Ook de ernst van de 

sanctie, die, in theorie maar ook in praktijk, voor gevolg kan hebben voor de betrokkene 

dat deze nooit meer de geneeskunde zal kunnen uitoefenen, voldoet aan de vereisten voor 

een strafrechtelijke sanctie. Bijgevolg zijn m.i. de hierboven besproken potentiële 

strafrechtelijke sancties wel degelijk strafrechtelijke sancties.
85

 Bijgevolg zijn dus ook 

artt. 6, lid 2-3 en 7 EVRM van toepassing. Ten slotte kan ook de vraag nog worden 

gesteld of een sanctie met dezelfde uitwerking in twee landen, maar in het ene land wordt 

het voorgesteld als een tuchtsanctie terwijl het in het andere land wordt voorgesteld als 

een strafrechtelijke sanctie, wel te verzoenen valt met art. 14 jo. artt. 6-7 EVRM.
86

 

 

5. Besluit 

Het bovenstaande toont duidelijk aan dat het algemeen strafrecht slechts op details afwijkt 

wanneer het wordt toegepast op artsen. Niettemin kunnen deze afwijkingen verstrekkende 

gevolgen hebben, die vaak het verschil zullen maken tussen straf of geen straf. Het is dus 

belangrijk om deze in het achterhoofd te houden wanneer men als arts, of als jurist die de 

arts moet adviseren, geconfronteerd wordt met strafrechtelijke vervolging. 
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 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 95, nr. 209. 
82

 Ibid., 94-95, nr. 208. 
83

 Bv. art. 117, lid 3 Sociaal Strafwetboek. 
84

 Bv. verkrachting door een geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde. 
85

 § 82 EHRM 8 juni 1976, Engel e.a./Nederland, Publ.Eur.Court H.R., serie A, vol. 22; G. SMAERS, 

Gedetineerden en mensenrechten: de toepassing van het E.V.R.M. in penitentiaire detentiesituaties door de 

Europese jurisdicties en haar gevolgen voor de rechtspositie van veroordeelde gedetineerden in België in Ius 

commune, Antwerpen, Maklu, 1994, 237. 
86

 Zie het voorbeeld dat we reeds eerder gaven over de onwettige uitoefening van de geneeskunde, bv. in de 

casus waarbij een geneesheer de tandheelkunde beoefent. In Nederland zal het verbod de geneeskunde uit te 

oefenen een strafrechtelijke sanctie uitmaken, daar waar in België bv. een tuchtsanctie zal worden opgelegd, bv. 

de schrapping van de lijst van de Orde der Geneesheren.  
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De arts en het bijzonder strafrecht 

1. Inleiding 

De indeling van de medische misdrijven in deze thesis gebeurt naargelang de bronnen 

waarin ze zijn vastgelegd. Eerst worden de medische misdrijven in het Strafwetboek 

bekeken, daarna die in het KB nr. 78. Daaropvolgend bekijken we enkele misdrijven uit 

andere bijzondere strafwetten die bepaalde geneeskundige handelingen regelen. We 

eindigen met enkele misdrijven uit het Sociaal Strafwetboek en de strafbepalingen inzake 

de bloedproef, aangezien deze misdrijven klassiek niet in het medisch recht worden 

behandeld, maar wel degelijk ook tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts 

kunnen leiden. Als afwijking op deze indeling beginnen we met de bespreking van de 

onwettige uitoefening van de geneeskunde, aangezien het logisch is om eerst te weten 

wanneer men rechtsgeldig de geneeskunde uitoefent vooraleer te kijken naar misdrijven 

die zich tijdens de (wettige) uitoefening van de geneeskunde voordoen.  

De behandelde medische misdrijven zullen geanalyseerd worden a.d.h.v. de methode DE 

NAUW, zoals deze wordt beschreven in zijn boek Inleiding tot het algemeen strafrecht
87

. 

Hierna een korte bespreking over de onderdelen van de analyse van de medische 

misdrijven. Volgens DE NAUW bestaat het misdrijf uit een materieel en moreel element. 

Het materieel element vormt de omschrijving van de uiterlijk waarneembare 

verschijningsvorm van het misdrijf.
88

 Het moreel element bestaat klassiek ofwel uit opzet 

of uit onachtzaamheid, naargelang of de dader al dan niet de gevolgen van zijn daad, 

waartoe hij de wil had om die te stellen, wou.
89

 In het geval dat de dader de gevolgen ook 

wou, in dat geval spreken we van opzettelijke misdrijven, moet er nog een onderscheid 

worden gemaakt tussen vier verschijningsvormen van dit opzet
90

: 

o Algemeen opzet: de dader heeft het materieel element wetens en willens 

gepleegd. Dit algemeen opzet wordt vermoed, wanneer de delictsomschrijving 

er niet uitdrukkelijk van afwijkt. 

o Bijzonder opzet: de dader moet niet alleen wetens en willens hebben 

gehandeld, maar tevens om een bijzondere beweegreden die in de 

desbetreffende delictsomschrijving is bepaald
91

. 

o Gans bijzonder opzet: de dader moet niet alleen wetens en willens gehandeld 

hebben, maar moet bovendien ook een welbepaald, bij wet omschreven, doel 

hebben nagestreefd
92

. 

o Voorbedachte rade: de dader heeft gedurende een bepaalde tijd, tussen het 

nemen van het voornemen om een misdrijf te plegen tot de daadwerkelijke 

uitvoering ervan, de handeling voorbereid. Deze vorm van opzet is enkel 

mogelijk bij geweldmisdrijven, wanneer dit uitdrukkelijk is bepaald
93

. 

Het materiële en morele element samen vormen de delictsomschrijving of het 

misdrijf.
94
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 A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 221 p. 
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 Ibid., 41-42, nrs. 75-76. 
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 Ibid., 44-45, nr. 80. 
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 Ibid., 45-46, nr. 81. 
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 Bv. ‘bedrieglijk’ in art. 193 Sw. (valsheid in geschrifte) of 461 Sw. (diefstal). 
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 Bv. art. 279bis, lid 2 Sw.; art. 394 Sw. en art. 401, lid 2 Sw. 
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 A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 37, nr. 71. 
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Een vaak genoemd derde constitutief element is de wederrechtelijkheid. Echter dit 

element moet reeds worden vermoed, aangezien de strafwetgever duidelijk een 

bepaalde feitenconstellatie strafbaar heeft willen stellen door er een strafbepaling voor 

in te voeren. De wederrechtelijkheid is dus m.a.w. inherent aan de strafwetsbepaling 

zelf. Niettemin kunnen er wel rechtvaardigingsgronden zijn, die door de strafwetgever 

uitdrukkelijk zijn bepaald, die in een bepaalde situatie het misdrijf doet verdwijnen.
95

 

Daarna bekijken we de straf die op het medisch misdrijf is gesteld. Daarbij hebben we 

ook aandacht voor een aantal mechanismen die afwijken van de algemene regels in het 

strafrecht en die daardoor een weerslag hebben op de bestraffing van het medisch 

misdrijf. Daarbij valt o.a. te denken aan o.a. verzwarende omstandigheden, regels 

inzake herhaling of samenloop, (strafuitsluitende of strafverminderende) 

verschoningsgronden), enz.
96

 Als slotopmerking vermelden we nog dat op het 

ogenblik van het schrijven van deze thesis de opdeciemen vijftig bedragen, wat 

neerkomt op een vermenigvuldigingsfactor voor de geldboetes van 6.
97

 

 

2. Onwettige uitoefening van de geneeskunde 

 Inleiding 

Vooraleer te kijken naar de onwettige uitoefening van de geneeskunde, moeten we ons 

eerst de vraag stellen of de geneeskunde op zich wel niet onwettig is. Waar vroeger 

veel discussie was over de vraag of de uitoefening van de geneeskunde eigenlijk niet 

het misdrijf van opzettelijke slagen en verwondingen opleverde
98

, wordt thans 

aangenomen dat de uitoefening van de geneeskunde op zich wettig is op basis van art. 

70 Sw.
99

 De onwettige uitoefening op zijn beurt wordt strafbaar gesteld in art. 38, § 1, 

1° KB nr. 78 dat ook verwijst naar art. 2, § 1 KB nr. 78, waar  het misdrijf onwettige 

uitoefening ook wordt omschreven.  

 Materieel element 

o Onbevoegd persoon 

Indien een persoon de drie onderstaande voorwaarden wel positief invult, is 

deze gerechtigd de geneeskunde te beoefenen, en is dus m.a.w., zoals we reeds 

eerder zagen
100

, een geneesheer. Indien hij echter niet voldoet aan één van de 

drie voorwaarden, dan is hij niet bevoegd de geneeskunde uit te oefenen. De 

vereiste van het wettelijk diploma vindt men in zowel art. 38, § 1, 1° KB nr. 78 

als in art. 2, § 1 KB nr. 78. De vereiste van het visum en de inschrijving op de 

lijst van de Orde der Geneesheren vindt men terug in art. 7 KB nr. 78 en in art. 

38, § 1, 1° KB nr. 78. 

 

 Geen wettelijk diploma 

Reeds eerder zagen we dat dit diploma thans de ‘Master in de 

Geneeskunde’ is. Indien men dit diploma niet bezit, is men in principe 

niet bevoegd de geneeskunde uit te oefenen.  
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 A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 84-87, nrs. 150-152. 
96

 Dit in afwijking van het systeem DE NAUW, maar wel met het doel een meer overzichtelijke bespreking 

mogelijk te maken. 
97

 Art. 1, lid 1 Wet 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, BS 3 april 1952, 

2606. 
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 P. ARNOU, De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer, 166-196, nrs. 4-16. 
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100

 Zie supra, p. 8. 
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Daarnaast is het mogelijk dat men wettelijk vrijgesteld is van het 

diplomavereiste
101

, of dat men in het buitenland een gelijkwaardig 

diploma heeft behaald
102

. In dat geval is aan het diplomavereiste 

voldaan, eventueel na een erkenningsprocedure. 

 

 Geen visum 

We zagen ook reeds eerder dat het enkel hebben van een diploma niet 

voldoende is, dat diploma moet ook geviseerd zijn. Dat gebeurt thans 

door het Directoraat-generaal Gezondheidsberoepen, Medische 

Bewaking en Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, maar 

de controle op dit visum ligt nog steeds bij de provinciale 

geneeskundige commissies.
103

 In bepaalde gevallen is het ook mogelijk 

dat men is vrijgesteld van de visumplicht.
104

 In de gevallen waar het 

behoud van het visum afhankelijk is gemaakt van de aanvaarding door 

de arts van de opgelegde beperkingen, is deze laatste nog steeds 

bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen, zij het binnen de grenzen 

bepaald in het voorwaardelijk behoud van het visum. Indien men echter 

bij een dergelijk voorwaardelijk behoud van het visum de voorwaarden 

overtreed en toch onwettig de geneeskunde beoefent, is dit strafbaar 

gesteld, maar niet op basis van art. 38, § 1, 1° KB nr. 78, maar op basis 

van art. 41 KB nr. 78, dat dit bestraft met een gevangenisstraf van acht 

dagen tot drie maanden of met een geldboete van 26 tot 2000 euro (na 

opdeciemen wordt dit 156 tot 12.000 euro) of met beide straffen samen. 

Ook de andere opmerkingen inzake de straf die hieronder worden 

besproken, zijn van toepassing op art. 41 KB nr. 78.  

 Niet ingeschreven op de lijst van de Orde der Geneesheren 

Deze voorwaarde hebben we ook reeds gezien.
105

 Ook op deze 

voorwaarde bestaan een aantal uitzonderingen.
106

 Bv. de Europese 

onderdaan die occasioneel
107

, of m.a.w. bij wijze van dienstverrichting,  

de geneeskunde beoefent in België
108

, maar ook bv. de 

legergeneesheren die buiten hun militair ambt niet de geneeskunde 

beoefenen
109

. 

 

o Handelingen behorend tot de geneeskunde 

Art. 1 KB nr. 78 omschrijft de geneeskunde als een deel van de geneeskunst, 

onder haar preventief of experimenteel, curatief, continu en palliatief 

voorkomen. 
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 Art. 49ter KB nr. 78; H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 6, nr. 13. 
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 Wat een Europees onderdaan (zie voor de definitie art. 1bis, 1° KB nr. 78) betreft, zie hoofdstuk IVbis KB nr. 
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 Art. 44terdecies KB n. 78; H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 62, nr. 133. 
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 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 64, nr. 136. 
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Uit de combinatie tussen art. 2, § 1, lid 2 KB nr. 78  en art. 38, § 1, 1°, lid 1 

KB nr. 78 kunnen we ook afleiden dat de handelingen behorend tot de 

geneeskunde tot doel hebben, of althans worden voorgesteld tot doel te hebben, 

het onderzoeken van de gezondheidstoestand, het opsporen van ziekten en 

gebrekkigheden, een diagnose stellen, het instellen of uitvoeren van een 

behandeling van een fysische of psychische, werkelijke of vermeende 

pathologische toestand, de inenting, de medische technische ingreep doorheen 

de huid of de slijmvliezen en waarbij, zonder enig therapeutisch of 

reconstructief doel, vooral beoogd wordt het uiterlijk van de patiënt om 

esthetische redenen te veranderen, het toezicht en elk ingrijpen op de 

zwangerschap, op de bevalling of op het postpartum. Dit alles moet gebeuren 

met een zekere doelgerichtheid bij een menselijk wezen. 

Hoewel de omschrijving van de geneeskunde limitatief genoemd kan worden, 

bestrijkt zij toch een groot toepassingsgebied. Eigenlijk moet zij als een open 

norm worden beschouwd, zeker gezien de snelle evolutie die de medische 

wetenschap kenmerkt
110

. 

 

Deze handelingen zijn dus voorbehouden voor de geneesheer gezien zijn 

wettelijk monopolie. Toch is het mogelijk dat bepaalde van deze handelingen 

worden gesteld door niet-geneesheren.
111

 Het kan zijn dat het om één van 

onderstaande rechtvaardigingsgronden gaat, maar het kan ook zijn dat het om 

bepaalde technische handelingen gaat, die op zich niet tot de geneeskunde 

behoren
112

. Nochtans behoren deze wel tot de geneeskunde indien deze 

handelingen worden aangewend met het doel om bv. de gezondheidstoestand 

te onderzoeken. Ook bepaalde eenvoudige ‘onderzoeks’handelingen, zoals het 

nemen van de bloeddruk of de lichaamstemperatuur, kunnen in bepaalde 

gevallen als niet behorend tot de geneeskunde worden beschouwd, omdat zij 

niet het onderzoeken van de gezondheidstoestand tot doel hebben, maar eerder 

of er afwijkingen zijn t.o.v. een algemeen aanvaarde norm.
113

 Deze verklaring 

overtuigt weinig, want voor de handeling van het onderzoeken van de 

gezondheidstoestand is geen mate van complexiteit vereist, ook eenvoudige 

onderzoeken vallen dus onder de strafbepaling. Bovendien worden deze 

onderzoeken zelden gesteld met het enkele doel schommelingen tegenover de 

algemeen geldende norm op te merken. Vaak zullen deze onderzoeken leiden 

tot een zekere mate van diagnose stellen in de context van het hieronder 

besproken mantel- en zelfzorg. Bijgevolg zijn deze eenvoudige onderzoeken 

ook onderzoeken naar de gezondheidstoestand en bijgevolg verboden voor 

niet-geneesheren.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
110

 Al was het maar omdat ook de geneeskunde onder haar experimenteel voorkomen voorbehouden is voor de 

geneesheer, indien deze uiteraard gericht is op menselijke wezens. 
111

 Voor een bespreking van een aantal specifieke handelingen die de algemene regels hieronder volgen, zie H. 

NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 19-39, nrs. 38-83. 
112

 Bv. het nemen van een radiografie, zie H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 27, nr. 62.  
113

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 28, nr. 65. 
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In dezelfde context wordt dus ook wel eens verwezen naar mantelzorg en 

zelfzorg. Het zou onbillijk zijn mocht dit strafbaar worden geacht, omwille van 

het eenvoudig en banaal karakter van de verrichtingen
114

, het gebrek aan 

gewoonte
115

 en het ontbreken van een geneeskundig, beroepsmatig of 

financieel doel
116

. Nu is het zo dat voor de onwettige uitoefening van de 

geneeskunde er geen vereiste is van een beroepsmatig of financieel doel, noch 

van een vereiste dat een handeling een zekere complexiteit of significantheid 

zou moeten bezitten. Bovendien is het moeilijk te verdedigen dat bv. het 

verzorgen van een wonde of het toedienen van een pijnstiller geen 

geneeskundig/curatief doel heeft. Dus hoewel de onbillijkheid van de situatie 

moet worden bijgetreden, strikt juridisch gezien is mantelzorg en zelfzorg 

strafbaar als onwettige uitoefening van de geneeskunde. Het invoeren van een 

nog extra eis in de strafbaarstelling, of beter zelfs, het invoeren van een 

expliciete uitzondering voor de mantel- en zelfzorg lijkt mij aan de orde. 

Niettemin is er in de rechtspraak thans consensus dat deze eenvoudige 

onderzoekshandelingen en de mantel- en zelfzorg niet onder de onwettige 

uitoefening van de geneeskunde vallen.
117

 

  

o Op gewoonlijke wijze 

Het eenmalig stellen van geneeskundige handelingen is niet strafbaar gesteld. 

Enkel het gewoonlijk stellen van deze handelingen is strafbaar. Minstens twee 

handelingen zijn hiervoor vereist.
118

 Irrelevant is het feit of dit dezelfde of 

verschillende geneeskundige handelingen zijn of indien deze betrekking 

hebben op één of meerdere personen. Evenmin wordt een lucratief doel vereist 

alsook het doel om van het stellen van geneeskundige handelingen zijn of haar 

beroep te maken.
119

 De soevereine beslissing over het gewoonlijk karakter ligt 

bij de rechter.
120

 

Nochtans vervalt de voorwaarde van het gewoonlijk karakter bij de onwettige 

uitoefening van de geneeskunde in de in art. 38, § 2 KB nr. 78  bepaalde 

gevallen. Bijgevolg is de gewoonte niet vereist indien men reeds eerder 

veroordeeld was op basis van art. 38, § 1, 1° KB nr. 78. Daarnaast valt ook bij 

het publiciteit maken voor het uitvoeren van de verboden handelingen de 

voorwaarde van de gewoonte weg.
121

 Ten slotte is de gewoonte ook niet vereist 

bij titelmisbruik, d.i. wanneer een onbevoegd persoon zich voordoet als zijnde 

bevoegd de geneeskundige handelingen te stellen.
122

 

 

 

                                                           
114

 Ibid., 21-22, nr. 47. 
115

 Wat vaak wel aanwezig is, bv. een moeder die haar kind verzorgt bij kleine verwondingen opgelopen bij het 

buiten spelen. 
116

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 22-23, nrs. 50-51. 
117

 Ibid., 22, 49. Dit in tegenstelling tot bv. Nederland (H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 22-

28, nr. 65). 
118

 Cass. 20 september 1937, Pas. 1937, I, 237 ; X. RYCKMANS en R. MEERT-VAN DE PUT, Les droits et les 

obligations des médecins, ainsi que des dentistes, accoucheuses et infirmières, II, Brussel, Larcier, 1971,, 402-

403, nr. 1081 (hierna verkort X. RYCKMANS en R. MEERT-VAN DE PUT, Droits et obligations, II) . 
119

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 41, nrs. 87-88. 
120

 Ibid., 40, nr. 87. 
121

 Ibid., 41-42, nr. 90. 
122

 Ibid., 42, nrs. 91-93. 
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 Moreel element 

Bij gebrek aan een uitdrukkelijke bepaling inzake het moreel element, noch in art. 2, § 

1 KB nr. 78, noch in art. 38, §1, 1°, lid 1 KB nr. 78, moet worden besloten dat 

algemeen opzet voldoende is voor de strafbaarstelling van de onwettige uitoefening 

van de geneeskunde. 

 

 Wederrechtelijk element 

Dit wanbedrijf kent twee rechtvaardigingsgronden.  

Enerzijds bepaalt art. 38, §1, 1°, lid 2 KB nr. 78 dat de strafbepaling inzake onwettige 

uitoefening van de geneeskunde niet op de verpleegkundigen en paramedici van 

toepassing is voor de handelingen die zij stellen op basis van artt. 5 en 6 KB nr. 78. 

Deze twee artikelen geven de bevoegdheid aan de geneesheren (art. 5) en de 

apothekers (art. 6) om bepaalde handelingen toe te vertrouwen aan paramedici en 

verpleegkundigen
123

. Deze handelingen zijn, of moeten nog worden, vastgelegd in 

KB’s. Wat de verpleegkundigen betreft is dit gebeurd in het Bijlage II bij het KB 18 

juni 1990
124

, aldus art. 5 van datzelfde KB. Wat de paramedische beroepen betreft is 

dit vastgelegd per paramedisch beroep.
125

   

Anderzijds bestaat er ook nog een oude wet
126

 waarbij het mogelijk wordt gemaakt om 

voor onbevoegde personen de geneeskunde te beoefenen, zij het tijdens hun opleiding 

tot geneesheer of in geval van oorlog of bij rampen.
127

 Echter, dit uitvoeren van de 

geneeskunde is beperkt tot het uitvoeren van intraveneuze inspuitingen en 

bloedafnemingen d.m.v. een aderpunctie.
128

 Bovendien mag dit niet zomaar gebeuren, 

art. 1 Wet Rechtvaardiging Onwettige Uitoefening Geneeskunde bepaalt dat deze 

personen alsnog een speciale opleiding hebben genoten teneinde deze handelingen te 

kunnen stellen. Art. 2 KB Voorwaarden Rechtvaardiging Onwettige Uitoefening 

Geneeskunde bepaalt dat in het geval nog extra voorwaarden. Zo moet in geval van 

oorlog of bij rampen het uitvoeren van deze handelingen dringend noodzakelijk zijn, 

uiteraard bij een tekort aan bevoegde personen
129

.  

 

 

                                                           
123

 De geneesheer kan beide groepen handelingen toevertrouwen, daar waar de apotheker enkel aan de 

farmaceutisch-technisch assistent handelingen kan toevertrouwen. 
124

 KB 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de 

lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, 

alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de 

beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, BS 26 juli 1990, 14.680, erratum BS 8 december 1990, 

22.780 (hierna verkort KB Verpleegkundigen). 
125

 Bv. voor de farmaceutisch-technisch assistent, zie art. 4 en Bijlage bij KB 5 februari 1997 betreffende de 

beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent 

en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een apotheker kan worden 

belast, BS 2 juli 1997,  17.623. Voor bv. de logopedist, zie art. 5 en Bijlage 1 bij KB 20 oktober 1994 betreffende 

de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van logopedist en houdende 

vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de logopedist door 

een arts kan worden belast, BS 6 december 1994, 30.113. 
126

 Wet 19 januari 1961 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in 

uitzonderlijke omstandigheden toelating wordt verleend om bepaalde geneeskundige handelingen te verrichten, 

BS 31 juli 1961, 6123, erratum BS 30 augustus 1961 (hierna verkort Wet Rechtvaardiging Onwettige 

Uitoefening Geneeskunde). 
127

 Art. 1 Wet Rechtvaardiging Onwettige Uitoefening Geneeskunde. 
128

 Art. 1 KB 1 augustus 1961 tot bepaling, ter uitvoering van de wet van 19 januari 1961, van de geneeskundige 

handelingen die personen, die daartoe wettelijk niet bevoegd zijn, mogen verrichten, BS 25 augustus 1961, 6715 

(hierna verkort KB Voorwaarden Rechtvaardiging Onwettige Uitoefening Geneeskunde). 
129

 Art. 1 Wet Rechtvaardiging Onwettige Uitoefening Geneeskunde. 



25 
 

In het geval van het uitvoeren van deze handelingen tijdens de opleiding tot 

geneesheer, moet dit gebeuren met het oog op de opleiding in een in art. 2 Wet 

Rechtvaardiging Onwettige Uitoefening Geneeskunde bedoelde inrichting of centrum 

en onder toezicht van een geneesheer die aangesteld of erkend is om de opleiding te 

geven.
130

 

Naast deze uitdrukkelijke rechtvaardigingsgronden, zijn er nog veel meer handelingen 

die mogen gesteld worden door anderen dan geneesheren, aangezien deze wettelijk 

zijn bepaald.
131

 Te denken hierbij valt aan de technisch verpleegkundige 

verstrekkingen die verpleegkundigen mogen verrichten op basis van art. 21quinquies, 

§ 1, b) KB nr. 78 jo. art. 1 en Bijlage I bij KB Verpleegkundigen. Vanzelfsprekend 

zullen deze handelingen steeds uitdrukkelijk bij (materiële) wet moeten worden 

bepaald, willen zij ook gerechtvaardigd zijn. 

  

 Straf 

Art. 38, § 1, 1°, lid 1 KB nr. 78 bepaalt dat de straf voor de onwettige uitoefening van 

de geneeskunde ofwel een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden is, ofwel 

een geldboete van 500 tot 5000 euro (na opdeciemen, 3000 tot 30.000 euro), ofwel 

beide straffen samen. Bovendien kan, overeenkomstig art. 43, § 1, lid 1 KB nr. 78, de 

bijzonder verbeurdverklaring worden uitgesproken bij de onwettige uitoefening van de 

geneeskunde, zelfs in het geval dat de veroordeelde geen eigenaar is van de 

voorwerpen bepaald in art. 42, 1° Sw. Dit wijkt af van art. 42, 1° Sw. zelf, dat bepaalt 

dat voor de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken of de zaken die gediend 

hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, de veroordeelde eigenaar 

moet zijn. Art. 44 KB nr. 78 verklaart tenslotte art. 85 Sw. en hoofdstuk VII van Boek 

I van het Strafwetboek van toepassing op dit misdrijf. 

  

o Herhaling 

Art. 42 KB nr. 78 voert een specifiek herhalingsregime in voor de inbreuken 

op het KB nr. 78 en haar uitvoeringsbesluiten. Indien men binnen 3 jaar na een 

in kracht van gewijsde gegane beslissing van een veroordeling op basis van het 

KB of haar uitvoeringsbesluiten, opnieuw wordt veroordeeld op basis van het 

KB of haar uitvoeringsbesluiten, dan kunnen de straffen worden verdubbeld, 

tot het plafond van voor de gevangenisstraf zes maanden en voor de geldboete 

50.000 euro (na vermenigvuldiging met de opdeciemen wordt dit 300.000 

euro). Voor de onwettige uitoefening van de geneeskunde ligt het plafond van 

de geldboete echter lager, aangezien de maximumgeldboete bij het 

basismisdrijf 5000 euro (zonder opdeciemen) bedraagt, na verdubbeling bij 

herhaling is dit 10.000 euro, na vermenigvuldiging met de opdeciemen 

bedraagt de maximumgeldboete 60.000 euro. 
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 Art. 2 KB Voorwaarden Rechtvaardiging Onwettige Uitoefening Geneeskunde. 
131

 Art. 70 Sw. 
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3. Valsheid in geschrifte  

3.1. Inleiding 

Het geschrift is één van de belangrijkste voorwerpen in ons rechtssysteem, gezien het 

vertrouwen dat aan het geschrift wordt gegeven in het maatschappelijk verkeer.
132

 

Ook in de medische wereld kent het geschrift een belangrijke positie. Zo zullen 

bepaalde geneeskundige handelingen enkel mogen worden gesteld indien er een 

schriftelijke bevestiging is van de toestemming van de patiënt om die handeling uit te 

voeren
133

. Maar ook is het voor de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen 

nodig dat men het getuigschrift voor verstrekte hulp kan voorleggen. Bijgevolg is het 

niet ondenkbaar dat ook in de medische wereld valsheid in geschrifte kan worden 

gepleegd. Hieronder bekijken we in welke mate de geneesheer strafbaar gesteld kan 

worden voor valsheid in medische getuigschriften. 

3.2. Medische getuigschriften 

In afdeling 2, hoofdstuk IV, titel III, Boek II van het Sw. zijn er twee artikels die zich 

specifiek richten op mogelijke valsheid in medische getuigschriften, m.n. art. 203 en 

204 Sw. Niettemin valt slechts art. 204 Sw. binnen het bestek van deze thesis.  

Art. 203 Sw. richt zich namelijk enkel tot personen die niet de hoedanigheid van 

geneesheer bezitten. Dit kan al afgeleid worden uit art. 203 Sw. zelf, waarin er wordt 

gesproken over het valselijk opmaken van een getuigschrift met bovendien de 

valselijke toevoeging van de hoedanigheid van o.a. geneesheer. Dit laatste constitutief 

element vereist dus dat de dader de hoedanigheid van geneesheer niet bezit, anders 

zou de toevoeging niet valselijk zijn. Bovendien zijn, buiten de vereiste hoedanigheid 

van de dader, de constitutieve elementen van zowel art. 203 als art. 204, lid 1 Sw. 

dezelfde. Bijgevolg kan men dus besluiten dat art. 204, lid 1 Sw. de lex specialis 

uitmaakt van art. 203 Sw en dus primeert op laatstgenoemd artikel.  

Wel dient hierbij te worden opgemerkt dat de dader van het misdrijf, beschreven in 

art. 203 Sw., zich eventueel ook schuldig kan maken aan de onwettige uitoefening van 

de geneeskunde, waarbij er mogelijks sprake kan zijn van (eendaadse) samenloop. 

Bijgevolg bespreken we hieronder enkel artikel 204 Sw. 

o Materieel 

 Hoedanigheid dader: Het is duidelijk dat de dader een arts moet zijn. 

Discussie bestaat echter of de dader enkel het wettelijk diploma moet 

bezitten of dat hij ook aan de visum- en inschrijvingsplicht moet 

voldoen. M.a.w. maakt een medisch getuigschrift afleveren een 

handeling behorend tot de geneeskunde uit, aangezien dan aan de drie 

hiervoor genoemde voorwaarden moet zijn voldaan? 

Het medisch getuigschrift als instrumentum mag dan wel uiteindelijk 

bestemd zijn voor een derde, het negotium slaat echter op de patiënt, 

aangezien deze door het medisch getuigschrift vrijgesteld is van een 

wettelijk verschuldigde dienst of een door de wet opgelegde 

verplichting. Dit is noodzakelijk om het mogelijk te maken voor de arts 

om de behandeling van de pathologische toestand van de patiënt in te 

stellen of uit te voeren.
134
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 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 24, nr. 30 (hierna verkort A. 

DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht). 
133

 Bv. bij abortus. Zie infra, p. 32. 
134

 Dit in tegenstelling tot de welwillendheidsgetuigschriften uit art. 205 Sw. 
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Overeenkomstig art. 2, § 1, tweede lid WUG behoort een handeling die 

tot doel heeft het instellen of uitvoeren van een behandeling van een 

pathologische toestand tot de uitoefening van de geneeskunde. 

Bijgevolg moet de dader dus niet alleen houder zijn van het wettelijk 

diploma, hij moet ook voldoen aan de visum- en inschrijvingsplicht. 

 

 

 Getuigschrift: Ondanks het feit dat deze vereiste niet expliciet in het 

wetsartikel staat, moet er evenwel op worden gewezen dat art. 204 Sw. 

in afdeling II van het hoofdstuk over valsheid in geschriften staat. Deze 

afdeling is enkel van toepassing op bepaalde soorten geschriften, m.n. 

reispassen, machtigingen om wapens te dragen, arbeidsboekjes, 

reisorders en getuigschriften. Aangezien de 4 eerstgenoemde soorten 

geschriften al worden behandeld in artt. 198 t.e.m. 202 Sw. en, zoals 

reeds eerder gezegd, art. 204 de lex specialis vormt van art. 203 Sw., 

waar wel gewag wordt gemaakt van de materiële voorwaarde van een 

getuigschrift, moet dus worden besloten dat art. 204 Sw. de vereiste 

van een getuigschrift inhoudt. 

Aangezien er geen strafwettelijke definitie bestaat van het begrip 

getuigschrift, moet er volgens NYS, VAN HALEWIJN en DUPONT 

onder worden verstaan: “ een schriftelijke verklaring die getuigt van 

een feit of een beoordeling ofwel een geschreven getuigenis”.
135

 

Een geneeskundig getuigschrift is dan een getuigschrift dat het bestaan 

van een ziekte of gebrek bevestigd waarvoor vrijstelling van een 

wettelijk verschuldigde dienst of van enige andere door de wet 

opgelegde verplichting kan worden verleend.
136

 Andere geschriften, bv. 

voorschriften teneinde geneesmiddelen te bekomen, maar ook 

medische dossiers vallen buiten het toepassingsgebied van art. 204 Sw. 

Valsheid in deze geschriften kunnen echter wel strafbaar worden 

gesteld overeenkomstig art. 196 Sw.
137

 Valsheid in geschriften die 

voorkomen in het sociaal recht worden bestraft overeenkomstig artt. 

232-235 Sociaal Strafwetboek.
138

 In medische context kan dan bv. 

gedacht worden aan getuigschriften voor verstrekte hulp inzake de 

terugbetaling van geneeskundige kosten. 

 

 Bestaan van ziekten of gebreken bevestigen 

Niet alle getuigschriften vallen onder deze bepaling, enkel diegene die 

een ziekte of gebrek bevestigen. Een medisch 

welwillendheidsgetuigschrift valt dus buiten het toepassingsgebied van 

art. 204 Sw., maar valsheid daarin kan bestraft worden op basis van art. 

205 Sw.
139
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 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 577-578, nr. 1345. 
136

 J. VANHALEWIJN, J. en L. DUPONT, L., Valsheid in geschriften in APR, Gent, Story-Scientia, 1975, 71, 

nr. 222 (hierna verkort J. VANHALEWIJN en L. DUPONT, Valsheid in geschriften). 
137

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 582, nrs. 1361-1362. 
138

 Zie voor een bespreking, F. BLOMME en T. MESSIAEN, Handboek Sociaal Strafrecht. Het nieuwe Sociaal 

Strafwetboek, Gent, Story Publishers, 2010, 524-535 (hierna verkort F. BLOMME en T. MESSIAEN, Handboek 

Sociaal Strafrecht).  
139

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 582, nr. 1363. 
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 Valselijk bevestigen 

Dit betekent dat men iets bevestigt wat onwaar is. Dit kan zowel 

betrekking hebben op de ziekte of het gebrek zelf als op de gevolgen 

ervan.
140

 

 

 Vrijstelling van een wettelijk verschuldigde dienst of van enige andere 

door de wet opgelegde verplichting 

De termen wettelijk verschuldigde diensten en andere door de wet 

opgelegde verplichtingen worden ruim geïnterpreteerd, maar deze 

verplichtingen mogen niet een louter privaat karakter hebben.
141

 

Bijgevolg is het valse getuigschrift dat vrijstelling verleent omwille van 

tijdelijke werkonbekwaamheid niet strafbaar onder art. 204 Sw., maar 

onder art. 196 Sw.
142

 Valsheid in getuigschriften die tevens het bestaan 

van ziekten of gebreken bevestigen, maar die niet leiden tot de 

vrijstelling van een wettelijk verschuldigde dienst of van enige andere 

door de wet opgelegde verplichting, maar bv. ter staving van een 

aanvraag voor het Fonds voor Medische Ongevallen, wat een louter 

privaat karakter heeft, is strafbaar op basis van art. 196 Sw. 

 

o Moreel 

Het moreel element vereist niet een gans bijzonder opzet, m.n. het oogmerk om 

iemand te bevoordelen door de vrijstelling van een wettelijk verschuldigde 

dienst of van enige andere door de wet opgelegde verplichting, aldus art. 204, 

lid 1 Sw. Een vergissing die de arts door nalatigheid pleegt zal dus niet leiden 

tot veroordeling voor valsheid in medische getuigschriften.
143

  

o Straf: Art. 204 Sw. bestraft valsheid in medische getuigschriften met een 

gevangenisstraf  van acht dagen tot twee jaar. Bovendien bepaalt art. 214 Sw. 

dat in het geval dat er geen specifieke geldboete is bepaald in de eerste vier 

hoofdstukken van Titel III, Boek II  van het Strafwetboek, er ook een 

geldboete moet worden opgelegd van zesentwintig tot tweeduizend euro, nog 

te vermeerderen met de opdeciemen, wat neerkomt op een geldboete van 156 

tot 12.000 euro. 

 Verzwarende omstandigheden 

Het tweede lid van art. 204 Sw. voert nog een verzwarende 

omstandigheid in; indien de arts valsheid heeft gepleegd teneinde een 

gift te ontvangen of een belofte te doen nakomen, wordt de 

gevangenisstraf verhoogt tot de schaal van één tot vijf jaar. Bovendien 

kan de arts in dat geval ook nog worden veroordeeld tot de gehele of 

gedeeltelijke ontzetting uit de rechten, bepaald in art. 31, lid 1 Sw., 

voor een periode van vijf tot tien jaar.
144

 

Onder giften valt niet het gewone honorarium dat de geneesheer 

ontvangt n.a.v. de raadpleging van en het opstellen van het attest voor 

de patiënt.
145
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4. Vruchtafdrijving  

4.1. Inleiding 

In tegenstelling tot wat algemeen vaak wordt aangenomen, is vruchtafdrijving nog 

steeds principieel verboden in België. Enkel in het specifieke geval waar aan de 

voorwaarden van art. 350, lid 2 is voldaan, m.a.w. bij een wettige abortus, is er geen 

sprake van een misdrijf.
146

 Strafbare vruchtafdrijving kan vele vormen aannemen, wat 

leidt tot aan amalgaam aan mogelijke straffen. Echter, vruchtafdrijving door 

onachtzaamheid
147

 is niet strafbaar naar Belgisch recht.
148

 In grote lijnen kunnen twee 

vormen van vruchtafdrijving worden onderscheiden, m.n. de opzettelijke 

vruchtafdrijving
149

 en vruchtafdrijving als ongewild gevolg van het toebrengen van 

opzettelijke slagen en verwondingen
150

. Deze laatste heeft echter weinig uitstaans met 

de geneeskunde, waardoor deze niet wordt opgenomen in deze thesis.  

Wat de opzettelijke vruchtafdrijving betreft, kan men nog een onderverdeling maken 

tussen de situatie waarbij de zwangere vrouw haar toestemming geeft tot de 

vruchtafdrijving of niet. 

4.2. Opzettelijke vruchtafdrijving zonder de toestemming van de zwangere vrouw  

 Materieel element 

o Door eender wie 

I.t.t. tot voor de Wet van 3 april 1990 betreffende de 

zwangerschapsafbreking
151

, toen art. 353 Sw. een zwaardere straf voorzag 

indien de dader een geneesheer was, is thans de hoedanigheid van de dader 

irrelevant voor zowel het misdrijf als de strafmaat.
152

 

 

o Door enig middel 

Ook het middel dat leidt tot de vruchtafdrijving is irrelevant. Zowel geweld als 

het toedienen van bepaalde geneesmiddelen als enig ander middel kan in 

aanmerking komen, zolang aan de andere voorwaarden is voldaan. 

 

o Vernietiging van de vrucht 

De vrucht, ongeacht of deze nog een embryo is of reeds een foetus
153

, moet 

worden vernietigd. I.t.t. wat de naam van het misdrijf doet vermoeden is de 

eigenlijke uitdrijving van de (levensloze) vrucht niet vereist, al zal deze wel 

vaak volgen op de vernietiging ervan.
154
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Deze voorwaarde vereist ook dat de vrucht nog niet dood is en dat de vrouw 

überhaupt zwanger is, anders is er sprake van een volstrekt ondeugdelijke 

poging, die niet strafbaar is.
155

 I.t.t. wat enkele auteurs en de parlementaire 

voorbereidingsstukken doen uitschijnen
156

, is het al dan niet levensvatbaar zijn 

van de vrucht geen element in deze strafbaarstelling, bij gebrek van enige 

verwijzing hiernaar in enig wetsartikel. 

o Vernietiging in utero
157

 

De vernietiging van de vrucht moet plaatsvinden in de baarmoeder van de 

vrouw. In vitro vruchtafdrijving valt dus niet onder art. 348 Sw. Enige 

uitzondering op deze regel is de vrucht die levend geboren wordt, maar die 

sterft ten gevolge van de afdrijving. 

o Causaal verband 

Er moet uiteraard een oorzakelijk verband bestaan tussen het gehanteerde 

middel en de vernietiging van de ongeboren vrucht.
158

 Bv. een middel dat een 

handicap veroorzaakt aan de vrucht, maar de vrucht niet vernietigd en dus de 

levensvatbaarheid ervan niet in gevaar brengt, valt niet onder art. 348 Sw. 

Maar een vruchtafdrijving die door een andere oorzaak plaatsvindt dan door 

het gehanteerde middel, valt ook niet onder art. 348 Sw., althans voor de 

hanteerder van voormeld gehanteerde middel, bij gebrek aan een causaal 

verband. 

o Gebrek aan toestemming van de zwangere vrouw 

 

 Moreel element 

Het algemeen opzet is voldoende voor de strafbaarstelling.
159

 

 

 Straf 

Art. 348 Sw. bestraft deze misdaad met opsluiting tussen vijf en tien jaar. 

 

 Poging 

Art. 52 Sw. bepaalt dat de poging tot een misdaad steeds strafbaar is. 

Niettemin wijkt art. 348 Sw. hier uitdrukkelijk van af. Enkel indien de 

gebruikte middelen hun uitwerking hebben gemist, m.a.w. bij een mislukt 

misdrijf, is de poging strafbaar. Bijgevolg is een onvoltooide poging tot  

opzettelijke vruchtafdrijving zonder de toestemming van de zwangere 

vrouw niet strafbaar, in afwijking van de algemene regel van art. 52 Sw.
160

 

Deze poging wordt bestraft met een gevangenisstraf van minstens één 

maand tot maximum vijf jaar.
161
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4.3. Opzettelijke vruchtafdrijving met de toestemming van de zwangere vrouw 

 Materieel element 

De materiële elementen zijn dezelfde als bij de opzettelijke vruchtafdrijving 

zonder de toestemming van de zwangere vrouw, met uitzondering dan dat bij 

dit misdrijf de zwangere vrouw wel haar toestemming geeft tot de 

vruchtafdrijving. 

 Moreel element 

Net zoals bij de opzettelijke vruchtafdrijving zonder de toestemming van de 

zwangere vrouw, is het algemeen opzet voldoende voor de strafbaarstelling.
162

 

 Wederrechtelijk element 

Art. 350, lid 2 Sw. is ingevoerd met de Wet Zwangerschapsafbreking en maakt 

het mogelijk om, indien voldaan is aan een hele reeks voorwaarden, toch een 

vruchtafdrijving uit te voeren zonder dat men een misdrijf pleegt. We noemen 

dit (wettige) abortus. Deze voorwaarden bestaan uit een aantal algemene 

voorwaarden, vereist voor alle abortussen en een aantal specifieke 

voorwaarden, indien de abortus plaatsvindt na het einde van de twaalfde week 

na de bevruchting. 

Algemene voorwaarden 

 Noodsituatie 

In de wet is bewust geen definitie van de noodsituatie gegeven, om een 

zo ruim mogelijk toepassingsgebied te hebben van wat allemaal onder 

het begrip noodsituatie moet worden verstaan. Men kan de noodsituatie 

nog het best omschrijven als een subjectieve gevoelstoestand van de 

vrouw die het gevolg is van een geheel van factoren die leidt tot de 

weloverwogen en volgehouden wil de zwangerschap voortijdig te 

beëindigen.
163

 Enkele voorbeelden van noodsituaties zijn verkrachting, 

reeds een voltooid gezin, relatiemoeilijkheden met de partner, enz.
164

 

De zwangere vrouw beslist zelf over de gegrondheid van de 

noodsituatie.
165

 Bijgevolg is noch de rechter, noch de echtgenoot of 

biologische vader van de vrucht, noch de ouders van een zwangere 

minderjarige bevoegd de beslissing voor de zwangere vrouw te nemen, 

aangezien anders art. 458 Sw. toepasselijk is.
166

 De noodsituatie is ook 

geen noodtoestand
167

, enkel en alleen al omdat de noodtoestand op zich 

al voldoende is als rechtvaardigingsgrond voor een misdrijf, daar waar 

de noodsituatie een noodzakelijke, doch onvoldoende voorwaarde is 

voor de rechtvaardigingsgrond van de wettige abortus. Ook aan de 

hieronder besproken voorwaarden moet zijn voldaan wil men zich op 

deze laatste rechtvaardigingsgrond kunnen beroepen. 
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 Vaste wil en verzoek van de zwangere vrouw om de zwangerschap af 

te breken 

De vrouw zelf, en dus niet bv. haar echtgenoot, moet verzoeken om de 

vruchtafdrijving.
168

 Bovendien moet uit dit verzoek de vaste wil blijken 

van de zwangere vrouw om abortus te plegen.
169

 Het is aan de 

geneesheer, en enkel aan de geneesheer, om deze vaste wil te 

beoordelen.
170

 Wanneer hij van oordeel is dat die vaste wil er niet is, 

moet hij weigeren de abortus uit te voeren, anders maakt hij zich 

schuldig aan art. 350, lid 1 Sw. Het is ook zo dat vooraleer de abortus 

uitgevoerd mag worden, de zwangere vrouw op de dag van de ingreep 

een schriftelijke verklaring moet neerleggen waaruit haar volgehouden 

en weloverwogen wil om tot abortus over te gaan, blijkt. Deze 

verklaring wordt bij het medische dossier gevoegd.
171

 

 Tussenkomst van een geneesheer 

Zoals hierboven reeds is vermeld, is een geneesheer vereist
172

 om de 

vaste wil van de zwangere vrouw te controleren, maar ook om vast te 

stellen hoe lang de vrouw reeds zwanger is
173

. Ook zal de geneesheer 

een rol spelen bij de voorlichting
174

. De geraadpleegde geneesheer is 

echter niet verplicht zijn medewerking te verlenen aan de abortus.
175

 

Hij dient dan wel de zwangere vrouw hiervan bij haar eerste bezoek op 

de hoogte te stellen.
176

 

 Plaats van uitvoering 

De abortus moet uitgevoerd worden in een instelling voor 

gezondheidszorg waaraan een voorlichtingsdienst is verbonden.
177

 Dit 

kunnen ziekenhuizen zijn, maar ook zogenaamde abortuscentra
178

. 

 Verplichte voorlichting 

De voorlichtingsdienst verbonden aan de instelling voor 

gezondheidszorg en ook de geraadpleegde geneesheer moeten de 

vrouw inlichten over een aantal zaken
179

, waaronder de mogelijkheid 

tot adoptie van het kind na de geboorte of de onmiddellijke of 

toekomstige medische risico's waaraan de vrouw zich blootstelt door 

het uitvoeren van abortus en informatie over contraceptiva. 
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 Wachttijd 

De abortus uitvoerende geneesheer moet na de eerste raadpleging van 

de zwangere vrouw bij hem een wachttijd van zes dagen in acht nemen 

vooraleer de abortus mag worden uitgevoerd.
180

 Enige uitzondering 

hierop is wanneer men zich kan beroepen op de noodtoestand
181

. De 

vraag stelt zich of de aanvang van de wachttijd reeds begint te lopen bij 

de eerste geneesheer die de vrouw spreekt over haar wil tot abortus (bv. 

de huisarts) of pas bij de eerste keer dat zij de geneesheer die 

uiteindelijk de abortus uitvoert hierover voor het eerst spreekt.
182

 NYS 

is van mening dat de rechtvaardigingsgrond enkel kan worden 

ingeroepen als alle voorwaarden hiervoor zijn verenigd in één persoon, 

m.n. de geneesheer die de abortus uitvoert.
183

 Vanuit strafrechtelijk 

oogpunt moet ik mij daarbij aansluiten, nochtans lijkt het mij billijker, 

zeker wanneer de periode van de eerste 12 weken zwangerschap op zijn 

einde loopt, om ook de kennisname door een andere geneesheer dan die 

de abortus uitvoert in aanmerking te nemen voor de aanvang van de 

wachttermijn. Niettemin is m.i. daarvoor een wetswijziging vereist.  

o Abortus na de twaalfde week zwangerschap 

 Algemene voorwaarden 

De hierboven besproken algemene voorwaarden zijn onverkort van 

toepassing op de abortus die plaatsvindt na 12 weken zwangerschap.
184

 

 Ernstig gevaar de gezondheid van de vrouw of de vrucht lijdt aan een 

ongeneeslijk zware kwaal 

Enkel indien de fysieke of psychische gezondheid van de vrouw ernstig 

gevaar lijdt of indien bij de vrucht een diagnose is gesteld dat deze, als 

hij geboren wordt, zal lijden aan een, op het ogenblik van de diagnose 

ongeneeslijke, uiterst zware kwaal, is het mogelijk om na 12 weken nog 

abortus te plegen.
185

  

 Advies van een tweede geneesheer 

Zeker is dat het advies van een tweede geneesheer moet worden 

ingewonnen, en dat wordt bij het medisch dossier gevoegd.
186

 Wat de 

werkelijke taak van de tweede geneesheer is, is niet volledig 

duidelijk.
187

 Wellicht moet deze nagaan of er inderdaad ernstig gevaar 

is voor de gezondheid van de vrouw of dat de vrucht inderdaad lijdt aan 

een ongeneeslijk zware kwaal.
188

 

 Straf 

Een overtreding van art. 350, lid 1 Sw. leidt tot een gevangenisstraf van drie 

maanden tot één jaar en een geldboete van 100 tot 500 euro. Na opdeciemen 

bedraagt deze geldboete 600 tot 3000 euro. 
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 Deelneming 

Deelneming aan het misdrijf in art. 350, lid 1 Sw volgt de algemene regels 

in het strafrecht. Echter, de zwangere vrouw, die per definitie haar 

medewerking verleend, want de vruchtafdrijving gebeurt met haar 

toestemming, is strafbaar op basis van een apart wetsartikel, m.n. art. 351 

Sw. wanneer zij een onwettige vruchtafdrijving laat uitvoeren. Zij kan dus 

nooit mededader of medeplichtige zijn aan art. 350, lid 1 Sw.
189

  

Ook zij geniet van de rechtvaardigingsgrond in art. 350, lid 2 Sw. De 

zwangere vrouw geniet van lagere straffen dan de uitvoerder van de 

onwettige vruchtafdrijving, m.n. zij kan slechts worden veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van één maand tot één jaar en een geldboete van 50 tot 200 

euro (na opdeciemen, een geldboete van 300 tot 1200 euro).
190

 

4.4. Verzuimen aan de registratieverplichting  

 Inleiding 

De arts is ook verplicht om bij elke abortus die hij uitvoert een registratiedocument 

in te vullen die hij bezorgd aan de Nationale Evaluatiecommissie inzake de 

toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking (hierna 

Evaluatiecommissie).
191

 Indien hij dit niet doet is hij strafbaar. Deze verplichting 

dient ertoe de Evaluatiecommissie in staat te stellen hun taak tot het uitbrengen 

van verslagen aan het Parlement uit te voeren. 

     

 Materieel element 

o Registratiedocument 

Dit document wordt opgesteld door de Evaluatiecommissie.
192

 

o Geneesheer die de zwangerschapsafbreking heeft uitgevoerd 

Enkel de geneesheer die de (wettige) abortus uitvoerde, mag het 

registratiedocument invullen, aldus art. 2, lid 1 Wet Evaluatiecommissie 

Wet Zwangerschapsafbreking. Een geneesheer die nog enkel maar van plan 

is een abortus uit te voeren is dus (nog) niet verplicht dit document in te 

vullen.
193

 

o Verplichte vermeldingen 

Art. 2, lid 1, 1) - 8) Wet Evaluatiecommissie Wet Zwangerschapsafbreking 

bevat de elementen die verplicht moeten worden opgenomen in het 

registratiedocument. Deze lijst is limitatief, m.a.w. er mogen niet meer dan 

deze elementen opgenomen worden op de lijst.
194

 

o Binnen vier maanden na de uitvoering abortus moet dit registratiedocument 

worden doorgestuurd naar de Evaluatiecommissie.
195
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 Moreel element 

Art. 6, lid 1 Wet Evaluatiecommissie Wet Zwangerschapsafbreking bepaalt 

uitdrukkelijk dat zowel nalatigheid als algemeen opzet een constitutief element 

kunnen uitmaken van dit misdrijf. 

 Straf 

Art. 6, lid 1 Wet Evaluatiecommissie Wet Zwangerschapsafbreking bestraft dit 

misdrijf met een gevangenisstraf van acht dagen tot één maand of een geldboete 

van 50 tot 5000 euro, na vermenigvuldiging met de opdeciemen wordt dit 300 tot 

30.000 euro. 

Art. 6, lid 2 Wet Evaluatiecommissie Wet Zwangerschapsafbreking verklaart art. 

85 Sw. en hoofdstuk VII van Boek I van het Strafwetboek van toepassing op dit 

misdrijf. 

5. Schending van het beroepsgeheim 

 Inleiding 

Het beroepsgeheim is wellicht de grootste link tussen de medische praktijk en het 

recht. Elke geneesheer is er in zijn carrière wel meermaals mee in aanraking gekomen. 

Maar niet alleen geneesheren kennen een beroepsgeheim, ook vele andere beroepen 

kennen een beroepsgeheim.
196

 Dit toont duidelijk het maatschappelijk belang aan van 

het beroepsgeheim, dat een tweeledig doel dient, namelijk langs de ene kant het belang 

van de geheimgerechtigde (i.c. de patiënt) dat de geheimhouder (i.c. de geneesheer) de 

aan laatstgenoemde toevertrouwde geheimen ook bewaart en aan de andere kant het 

belang dat de betrouwbaarheid van bepaalde beroepen gewaarborgd moet blijven, 

zodat deze beroepen degelijk kunnen worden uitgeoefend.
197

 De schending van het 

beroepsgeheim is dan ook strafbaar gesteld in art. 458 Sw.  

  

 Materieel element 

o Hoedanigheid van de dader 

In het kader van deze thesis bepaalt art. 458 Sw. al op uitdrukkelijke wijze dat 

o.a. de geneesheer gehouden is tot het beroepsgeheim. In het algemeen moet de 

dader de hoedanigheid hebben van een noodzakelijke vertrouwenspersoon.
198

 

Dit vereist drie voorwaarden. Ten eerste moet de bijstand van de 

geheimhouder noodzakelijk zijn. Ten tweede moet het vertrouwen dat de 

geheimgerechtigde heeft in de geheimhouder, noodzakelijk zijn opdat de 

geheimhouder zijn beroep optimaal zou kunnen uitvoeren. Ten derde moet het 

beroep van de geheimhouder in verband staan met het algemeen belang. Een 

mooi voorbeeld om de laatste twee voorwaarden te illustreren is de architect, 

die geen beroepsgeheim heeft. Immers een architect dient niet echt het 

algemeen belang
199

 en het is ook zo dat het vertrouwen van de opdrachtgever 

in de architect niet noodzakelijk is voor de architect om een bouwplan op te 

maken.  

 

                                                           
196

 Zie voor een overzicht van deze personen, o.a. A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 286-293, 

nrs. 367-373 of A. MASSET, ‘Beroepsgeheim’ in A. MASSET en T. VANDER BEKEN (eds.), Strafrechtelijke 

kwalificaties met jurisprudentie, Brugge, Die Keure, losbl. (2007), 5-9 (hierna verkort A. MASSET, 

Beroepsgeheim). 
197

 A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 286, nr. 365. 
198

 W. DIJKHOFFZ, CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN en SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, Je 

rechten als patiënt, Antwerpen, EPO, 2008, 103 (hierna verkort W. DIJKHOFFZ e.a., Je rechten als patiënt); A. 

MASSET, Beroepsgeheim, 6; H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 524-526, nrs. 1223-1227. 
199

 Al zou men uiteraard wel kunnen argumenteren dat de veiligheid van bouwwerken het algemeen belang raakt. 



36 
 

Bijgevolg zijn ook niet alle geneesheren automatisch onderworpen aan het 

beroepsgeheim. Zo is een geneesheer die als deskundige optreedt
200

, of die de 

bloedproef moet uitvoeren, moeilijk een noodzakelijke vertrouwenspersoon te 

noemen, aangezien het hier niet noodzakelijk is dat de geheimgerechtigde 

vertrouwen heeft in de geheimhouder zodat deze laatste zijn beroep goed zou 

kunnen uitoefenen. Hetzelfde geldt voor de controlegeneesheer of de 

verzekeringsgeneesheer.
201

 Bij deze laatste zou je zelfs de voorwaarde van het 

algemeen belang in twijfel kunnen trekken. Een onwettige beoefenaar van de 

geneeskunde valt niet onder het beroepsgeheim, althans zo besluit NYS
202

. 

Niettemin vermeldt hij wel dat de geneesheer die, door een tuchtsanctie een 

impliciet verbod heeft gekregen de geneeskunde uit te oefenen, nog wel onder 

het beroepsgeheim valt.
203

 Maar ook andere onwettige beoefenaars van de 

geneeskunde, zoals studenten geneeskunde, vallen onder het beroepsgeheim.
204

 

 

o (Beroeps)geheim 

Het beroepsgeheim is een geheim dat de geheimhouder heeft verkregen uit 

hoofde van zijn beroep of staat.
205

 Allereerst gaat het dus om geheimen, dit zijn 

particuliere waarheden die overeenkomstig algemeen aanvaarde criteria en 

normen niet kenbaar gemaakt mogen worden.
206

 Te denken valt bv. aan het feit 

dat een vrouw bij de geneesheer verzoekt om een abortus, of het feit dat een 

persoon AIDS heeft, e.d. Ten tweede moet het gaat om geheimen die de 

geheimhouder verkregen heeft. Dit verkrijgen kan gebeuren door het 

toevertrouwen van de patiënt aan de geneesheer van een geheim
207

, maar de 

geneesheer kan ook geheimen verkrijgen door het uitvoeren van een medisch 

onderzoek en zo tot bepaalde vaststellingen komen.
208

 Ten derde moet de 

geheimhouder dit geheim verkregen hebben uit hoofde van zijn beroep, i.c. dus 

als geneesheer (of een ander gezondheidszorgberoep). Dit vereist dat de 

geheimhouder bij het verkrijgen van het geheim moet optreden als de 

noodzakelijke vertrouwenspersoon
209

 van de geheimgerechtigde. Dit heeft zijn 

weerslag op de inhoud van het beroepsgeheim. De geneesheer zal dus tot 

geheimhouding verplicht zijn wanneer hij iets te weten komt over de 

gezondheidstoestand van zijn patiënt, maar ook informatie over de sociale 

situatie van de patiënt, die een weerslag kan hebben op de gezondheid van de 

patiënt
210

, valt onder het beroepsgeheim
211

. Maar als de patiënt het heeft over 

door hem begane belastingontduiking, of dat de geneesheer door een 

huisbezoek het nieuwe behangpapier aan de muren ziet hangen, is er helemaal 

geen sprake van het beroepsgeheim.  
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Immers, deze zaken zijn niet verkregen uit hoofde van het beroep van 

geneesheer, maar bij gelegenheid daarvan.
212

 

Bovendien is het de taak van de rechter om soeverein te beslissen of iets al dan 

niet een beroepsgeheim uitmaakt.
213

 Qua inhoud is het tevens irrelevant of het 

beroepsgeheim positief of negatief is voor de geheimhouder.
214

 

o Bekendmaking 

De schending van het beroepsgeheim gebeurt door de bekendmaking ervan. 

Een bekendmaking vereist dat het beroepsgeheim wordt medegedeeld aan 

derden.
215

 De wijze waarop dit gebeurt is echter irrelevant
216

, maar er moet wel 

degelijk een effectieve bekendmaking zijn geweest.
217

 

 

 Moreel element 

Voor de schending van het beroepsgeheim volstaat een algemeen opzet in hoofde van 

de dader.
218

 

 Wederrechtelijk element 

Kenmerkend voor dit misdrijf is de grote hoeveelheid aan al dan niet specifieke 

rechtvaardigingsgronden. Al deze rechtvaardigingsgronden kunnen echter verdeeld 

worden in drie grote groepen. Hieronder volgt een kort overzicht. 

 

o Gebod van de wet/Bevel van de overheid 

Bij deze rechtvaardigingsgrond, die zijn grond vindt in art. 70 Sw., wordt de 

wederrechtelijkheid weggenomen door een wettelijk voorschrift of door een 

opdracht van een hiërarchisch overste. Wat de schending van het 

beroepsgeheim betreft kunnen o.a. volgende rechtvaardigingsgronden worden 

onderscheiden: 

 Getuigenis in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie 

Art. 458 Sw. bepaalt dat wanneer een geneesheer wordt opgeroepen in 

rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie een getuigenis 

af te leggen, hij het beroepsgeheim mag schenden, zonder daarvoor 

strafbaar te worden gesteld. Hij is hier echter niet toe verplicht, de 

geneesheer moet zelf oordelen over de opportuniteit om al dan niet zijn 

beroepsgeheim te schenden.
219

 Het gaat hier dus om een spreekrecht. 

Daarbij mag hij het beroepsgeheim wel niet afwenden van zijn doel. De 

rechter oordeelt soeverein of de geneesheer dit al dan niet doet.
220

 

Deze rechtvaardigingsgrond is enkel geldig bij een getuigenis voor een 

gerechtelijke instantie
221

 of een parlementaire onderzoekscommissie, en 

op verzoek van deze laatste.
222
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 Art. 458bis Sw. 

Dit artikel maakt het mogelijk voor de geneesheer om in het geval dat 

hij te weten is gekomen dat een minderjarige of een kwetsbaar 

persoon
223

 het slachtoffer is geworden van bepaalde misdrijven
224

 de 

procureur des Konings hierover in te lichten, indien er een ernstig en 

dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit van de 

minderjarige of de kwetsbare persoon ofwel als er aanwijzingen zijn 

van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of 

kwetsbare personen het slachtoffer worden van de voormelde 

misdrijven en de geneesheer deze integriteit niet zelf of met hulp van 

anderen kan beschermen. Ook hier gaat het om een spreekrecht, en 

geen spreekplicht. 

 Kennisgeving en aangifte van een bevalling buiten een inrichting van 

gezondheidszorg
225

 

Indien een vrouw bevalt buiten een gezondheidszorginrichting, is de 

geneesheer verplicht dit te melden aan de ambtenaar van de burgerlijke 

stand van de gemeente waar de geboorte plaatsvond, ten laatste de 

eerste werkdag na de geboorte. Indien hij dit niet doet, is de geneesheer 

strafbaar met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden of 

een geldboete van 26 tot 200 euro (na opdeciemen, 156 tot 1200 euro) 

of met beide straffen samen. Hier gaat het dus duidelijk wel om een 

spreekplicht. 

Besmettelijke ziektes 

Ook in het geval van besmettelijke ziektes moeten geneesheren hun 

beroepsgeheim schenden, op basis van artikel 2, § 1 B.Vl.Reg. 

Besmettelijke Ziekten
 226

. Deze besmettelijke ziekten zijn in een lijst 

vastgelegd
227

, maar ook vermoedens van andere infecties die een 

epidemisch karakter hebben of dreigen te krijgen moeten gemeld 

worden.
228

 De gegevens die gemeld moeten worden zijn bepaald in art. 

4 en 5 B.Vl.Reg. Besmettelijke Ziekten. Ook hier gaat het duidelijk om 

een spreekplicht. 

  

 

o Noodtoestand 

In sommige gevallen moet het beroepsgeheim wijken voor andere waarden die 

beschermd moeten worden en die hoger ingeschat worden dan het 

beroepsgeheim. Dat is o.a. het geval bij: 
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 Verdediging in rechte van de geneesheer 

Indien de arts zichzelf in rechte moet verdedigen, al dan niet t.a.v. zijn 

patiënt, is het de geneesheer toegelaten zijn beroepsgeheim te 

schenden. Het recht op verdediging primeert dus op het 

beroepsgeheim.
229

 Hier is sprake van een spreekrecht. 

 Patiënt is slachtoffer van een misdrijf 

We zagen reeds dat in art. 458bis Sw. er een uitdrukkelijk spreekrecht 

is ingevoerd voor geneesheren indien zij kennis krijgen dat een patiënt, 

minderjarige of kwetsbaar persoon, slachtoffer is van bepaalde 

misdrijven.
230

 Dit kan in zekere mate verlengd worden naar andere 

slachtoffers en misdrijven.
231

 Ook hier handelt het over een 

spreekrecht. 

 Wetenschappelijk onderzoek
232

 

Ook voor wetenschappelijk onderzoek kan een uitzondering worden 

gemaakt op het beroepsgeheim. Het is immers in het belang van de 

volksgezondheid dat er conclusies kunnen getrokken worden uit 

bepaalde gegevens teneinde bv. bepaalde ziektes beter te kunnen 

bestrijden. Het is belangrijk dat de schending van het beroepsgeheim 

hier proportioneel gebeurt met de baten die daaruit kunnen 

voortvloeien. Zo zal het meedelen van de leeftijd van patiënten 

irrelevant zijn indien de symptomen of de bestrijding van een ziekte 

leeftijdsonafhankelijk zijn. Niettemin zijn steeds verboden, het 

meedelen van de voornaam van de patiënt, foto’s waarop de patiënt 

herkenbaar is en de genetische voorgeschiedenis van de patiënt.
233

 

 

o Gedeeld beroepsgeheim
234

  

In de medische wereld wordt vaak gebruik gemaakt van de theorie van het 

gedeelde beroepsgeheim. Het is immers zo dat de geneesheer thans niet meer 

alleen werkt, maar omringd is door allerlei medewerkers en andere beoefenaars 

van gezondheidszorgberoepen. Indien zij niet tussen elkaar vrijuit zouden 

kunnen communiceren, zou dit de hulpverlening aan de patiënt ernstig in 

gevaar kunnen brengen. Vandaar dat men zich in de medische sector vaak 

beroept op de figuur van het gedeelde beroepsgeheim. Dit mag echter niet 

zomaar, er moet aan drie voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet de patiënt 

hiervoor zijn toestemming hebben gegeven. Ten tweede is het vereist dat deze 

gegevens nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de beroepen van 

de geneesheer en zijn team. Ten derde moet de nieuwe geheimhouder, m.a.w. 

één van de medewerkers van de geneesheer, onder dezelfde regels inzake 

beroepsgeheim vallen als de geneesheer, wat zo is in het geval van andere 

gezondheidszorgberoepen.
235
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 Straf 

Art. 458 Sw. bepaalt dat de schending van het beroepsgeheim wordt gestraft met een 

gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van 100 tot 500 

euro. De geldboete vermenigvuldigd met de opdeciemen bedraagt dan 600 tot 3000 

euro. 

6. Het Sociaal Strafwetboek 

6.1.Inleiding 

Zoals we reeds zagen
236

 zijn er ook in het sociaal strafrecht enkele bepalingen die 

van toepassing kunnen zijn op een arts tijdens de uitoefening van zijn 

beroepswerkzaamheden. Meer zelfs, er zijn enkele bepalingen die specifiek artsen 

viseren. Sommige van die bepalingen zijn echter alleen gericht op 

preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren of controlegeneesheren
237

, waardoor deze 

buiten het bestek van deze thesis vallen. Hieronder wordt eerst even ingegaan op 

de (aparte) systematiek van het sociaal strafrecht en daarna bekijken we enkele 

inbreuken. 

 

6.2. Het nieuwe sociaal strafrecht 

 Met het Sociaal Strafwetboek heeft de wetgever ervoor gezorgd dat de 

vroegere verspreide strafbepalingen, elk in de door hen beschermde 

sociale wet, nu gebundeld zijn in één groot wetboek.
238

  Daardoor werd 

het mogelijk om gelijkvormige regels inzake opsporing, vervolging en 

bestraffing op te stellen en toepasselijk te maken op al deze sociale 

inbreuken.
239

 Een ander doel van het Sociaal Strafwetboek was om de 

bestraffing van de inbreuken op de sociale wetten te hervormen. Dit 

gebeurde o.a. door het invoeren van enkele bijkomende straffen
240

, 

zoals het exploitatie-
241

 en beroepsverbod
242

. Maar de belangrijkste 

innovatie is de administratieve geldboete
243

, die nu niet alleen mogelijk 

is voor elke inbreuk op de sociale wetten
244

, maar zelfs de enige 

mogelijke sanctie is voor inbreuken van niveau 1
245

. 
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 Hoewel het Sociaal Strafwetboek erg lijkt op het authentieke 

Strafwetboek
246

, zijn er toch grote verschillen tussen beiden. Daar waar 

het Strafwetboek in Boek I enkel bepalingen van materieel strafrecht 

bevat, bevat Boek I van het Sociaal Strafwetboek voornamelijk  

bepalingen van formeel (sociaal) strafrecht. Relevant voor deze thesis 

is de afwijkende wijze waarop het Sociaal Strafwetboek de inbreuken 

op de sociale wetten bestraft. 

Naast de administratieve geldboete, zijn er ook de klassieke 

strafrechtelijke sancties, m.n. de geldboete en de gevangenisstraf. Deze 

sancties zijn onderverdeeld in vier niveaus: 

Tabel 1: Klassieke hoofdstraffen in het Sociaal Strafwetboek
247

 

Niveau Strafrechtelijke geldboete Gevangenisstraf 

1
248

 NVT NVT 

2 50 tot 500 euro NVT 

3 100 tot 1000 euro NVT 

4 600 tot 6000 euro 6 maanden tot 3 jaar 

 

Ook in het sociaal strafrecht moet de geldboete nog vermenigvuldigd 

worden met de opdeciemen.
249

 Daarna kan de geldboete in bepaalde 

gevallen nog worden vermenigvuldigd met o.a. het aantal werknemers, 

stagiairs, enz.
250

 Deze vermenigvuldiging mag echter niet groter zijn 

dan het honderdvoud van de maximumgeldboete.
251

 Dit zorgt voor 

volgende mogelijkheden inzake de strafrechtelijke geldboete: 

Tabel 2: De strafrechtelijke geldboete na opdeciemen en na vermenigvuldiging in het Sociaal Strafwetboek 

Niveau Na opdeciemen Maximum na 

vermenigvuldiging
252

 

1 NVT NVT 

2 300 tot 3000 euro 300 000 euro 

3 600 tot 6000 euro 600 000 euro 

4 3600 tot 36 000 euro 3 600 00 euro 
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Art. 108 Sociaal Strafwetboek introduceert een speciaal 

herhalingsregime voor de inbreuken op de sociale wetten.
253

 Indien men 

binnen het jaar opnieuw veroordeeld wordt voor een inbreuk op Boek II 

van het Sociaal Strafwetboek, kan de straf op het dubbele van het 

maximum worden gebracht. Hiermee blijkt deze bepaling strenger te 

zijn dan art. 56, lid 2 Sw. De inbreuken die worden gestraft met sancties 

van niveau 2 t.e.m. 4 kunnen allen aanzien worden als wanbedrijven.
254

 

In het gemene strafrecht is herhaling bij wanbedrijven slechts mogelijk 

indien de eerste veroordeling heeft geleid tot een gevangenisstraf van 

ten minste één jaar. In het Sociaal Strafwetboek daarentegen kan het 

dus zelfs al bij een eerdere veroordeling tot slechts een geldboete, 

sterker zelfs, aangezien er geen uitdrukkelijke uitzondering wordt 

gemaakt voor een eerdere veroordeling tot een sanctie van niveau 1, 

moet worden geconcludeerd, dat een eerdere veroordeling tot een 

administratieve geldboete reeds voldoende is om de herhalingsregel van 

art. 108 Sociaal Strafwetboek te laten spelen. Anderzijds moet wel 

worden opgemerkt dat de periode waarin de herhaling kan plaatsvinden 

veel korter is in het sociaal strafrecht dan in het gemene strafrecht. In 

het sociaal strafrecht bedraagt deze periode slechts één jaar, daar waar 

in het gemene strafrecht deze termijn vijf jaar bedraagt. Ten slotte moet 

nog worden opgemerkt dat art. 108, lid 2 Sociaal Strafwetboek de 

regels inzake herhaling van het gemene strafrecht niet van toepassing 

verklaart op Boek II van het Sociaal Strafwetboek. Deze bepaling is 

echter overbodig gezien het primaire karakter van het Sociaal 

Strafwetboek
255

. 

Artt. 109-110 Sociaal Strafwetboek verklaren, in afwijking van art. 100 

Sw., de gemeenstrafrechtelijke regels inzake deelneming en 

verzachtende omstandigheden van toepassing op de inbreuken bepaald 

in Boek II van het Sociaal Strafwetboek. Echter, art. 110 Sociaal 

Strafwetboek, lid 1 in fine bepaalt dat in geval van verzachtende 

omstandigheden, de strafrechtelijke geldboete niet kan worden verlaagd 

tot minder dan 40 % van het minimumbedrag
256

, dit in afwijking van 

art. 85 Sw. Ook i.v.m. verzachtende omstandigheden kan men dus 

stellen dat het Sociaal Strafwetboek strengere bepalingen bevat dan het 

gemene strafrecht.  
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 J. P. BOGAERT, Het Sociaal Strafwetboek: over  “nieuwigheden”, “bijna-nieuwigheden” en “blijvers” 

(deel II), 19, nr. 76. 
254

 De geldboetes zijn allen hoger dan 25 euro (art. 38, lid 2 Sw.), en de mogelijke gevangenisstraffen vallen 

geheel binnen het bestek van de correctionele gevangenisstraffen (art. 25, lid 1 Sw.).  
255

 Lex specialis derogat legi generali. 
256

 J. P. BOGAERT, Het Sociaal Strafwetboek: over  “nieuwigheden”, “bijna-nieuwigheden” en “blijvers” 

(deel II), 19-20, nr. 77. Hier bestaat echter nog een uitzondering op, m.n. wanneer de geldboete is opgelegd aan 

de sociaal verzekerde, indien zijn financiële situatie deze vermindering rechtvaardigt, gezien het feit dat hij 

vatbaar is voor een vermindering, een opschorting of een volledige of gedeeltelijke uitsluiting van het recht op 

een sociaal voordeel bedoeld bij artikel 230 Sociaal Strafwetboek. In dat geval geldt de gemeenstrafrechtelijke 

regeling uit art. 85 Sw. Dit kan bv. het geval zijn met art. 232 Sociaal Strafwetboek (zie supra). 
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6.3. Art. 117, lid 1, 3° Sociaal Strafwetboek 

 Inleiding 

Artt. 117-118 Sociaal Strafwetboek stellen de inbreuken op de wet over 

de medische onderzoeken in het kader van arbeidsverhoudingen, zoals 

geregeld in de Wet van 28 januari 2003
257

, strafbaar. Zij vervangen de 

vroegere strafbepalingen uit laatstgenoemde wet (artt. 11-15). 

Aangezien art. 118 Sociaal Strafwetboek zich enkel richt op de 

werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, valt deze bepaling buiten het 

bestek van deze thesis. Art. 117 Sociaal Strafwetboek valt uiteen in vier 

leden, waarvan de eerste nog eens wordt onderverdeeld in drie delen 

die de eigenlijke delictsomschrijvingen vormen. Het eerste deel viseert 

de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber.
258

 Het tweede deel viseert 

de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
259

 Het derde deel beoogt dan 

weer eenieder die niet de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber
 260

 

of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer is.
261

  

Het tweede en derde lid leggen, bovenop de reeds in de eerste drie 

delen bepaalde straffen,  nog twee facultatieve, bijkomende straffen op, 

waaronder een tijdelijk beroepsverbod om de geneeskunde uit te 

oefenen.
262

 Lid 4 ten slotte verwijst naar de vermenigvuldigingsregel. 

In het kader van deze thesis bekijken we enkel deel drie en vier van het 

eerste lid en de andere leden. 

 Materieel element 

Art. 117, lid 1, 3° Sociaal Strafwetboek bestraft de inbreuk zoals 

bepaald in art. 3, § 3, lid 1 Wet Medische Onderzoeken Arbeidsrelatie. 

Dit is m.n. het laten uitvoeren van biologische tests of medische 

onderzoeken terwijl men niet de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 

is, die verbonden is aan de afdeling belast met het medisch toezicht van 

de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk of aan de 

afdeling belast met het medisch toezicht van de externe dienst voor 

preventie en bescherming op het werk waarop de werkgever een beroep 

doet. 

Drie constitutieve elementen moeten verenigd zijn alvorens van een 

inbreuk te kunnen spreken: 

 Het laten uitvoeren van: Wellicht is dit een vergetelheid 

geweest van de wetgever. Het zou immers onlogisch zijn om 

een persoon wel te bestraffen wanneer hij een test laat 

uitvoeren, maar niet wanneer hij die zelf zou uitvoeren, temeer 

omdat art. 3, § 3 Wet Medische Onderzoeken Arbeidsrelatie 

bepaalt dat enkel de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 

gemachtigd is om deze onderzoeken te (laten) uitvoeren.
263
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 Wet 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen 

worden uitgevoerd, BS 9 april 2003 (ed. 2), 17.757 (hierna verkort Wet Medische Onderzoeken Arbeidsrelatie). 
258

 Art. 117, lid 1, 1° Sociaal Strafwetboek. 
259

 Art. 117, lid 1, 2° Sociaal Strafwetboek. 
260

 Dit kan worden afgeleid uit het feit dat art. 117, 1°, b) Sociaal Strafwetboek dit reeds specifiek in hoofde van 

de werkgever, zijn lasthebber of aangestelde strafbaar heeft gesteld. Immers, lex specialis derogat legi generali. 
261

 Art. 117, lid 1, 3° Sociaal Strafwetboek. 
262

 Art. 117, lid 3 Sociaal Strafwetboek. 
263

 P. HUMBLET en M. RIGAUX (eds.), Synopsis van het Belgische arbeidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 

p.67, nr.80; H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 189, nr. 418. 
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Niettemin is de wettekst op dit vlak duidelijk, en moet 

overeenkomstig het legaliteitsbeginsel dan ook worden besloten 

dat, zolang de wetgever hier niet ingrijpt, enkel het laten 

uitvoeren strafbaar is, terwijl het zelf uitvoeren dat niet is.
264

  

Niettemin moet wel worden opgemerkt dat de persoon die het 

onderzoek zelf zou uitvoeren, wel een geneesheer moet zijn, wil 

men aan strafrechtelijke vervolging ontsnappen, aangezien 

anderszins deze feiten mogelijk het onwettig uitoefenen van de 

geneeskunde kunnen uitmaken. 

 Biologische tests of medische onderzoeken: Uiteraard moet er 

een biologische test of medisch onderzoek worden uitgevoerd, 

wil men een inbreuk kunnen maken op de Wet Medische 

Onderzoeken Arbeidsrelatie. Maar wat verstaat men daar 

onder? Een biologische test wordt omschreven door de 

wetgever als een test waarbij men een deel van het menselijk 

lichaam wegneemt en onderzoekt.
265

 Een medisch onderzoek 

daarentegen wordt aanzien als minder ingrijpend en kan bv. een 

algemene controle inhouden waarbij bv. bloeddruk, hartslag e.d. 

worden gecontroleerd of zelfs gewoon een gesprek met de 

patiënt.
266

 Irrelevant voor de strafbaarstelling is of het gaat om 

een toegelaten of verboden onderzoek. M.a.w. of men nu enkel 

een gesprek aanknoopt, of een principieel
267

 verboden aidstest 

of voorspellend genetisch onderzoek
268

 uitvoert, men is in beide 

gevallen strafbaar. 

Wat de preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren betreft; zij 

vallen enkel onder deze bepaling wanneer het gaat om 

toegelaten onderzoeken; het laten uitvoeren of aanvragen van 

verboden onderzoeken is voor hen reeds strafbaar gesteld in art. 

117, lid 1, 2° Sociaal Strafwetboek. 

 Door iemand die niet de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 

is, die verbonden is aan de afdeling belast met het medisch 

toezicht van de interne dienst voor preventie en bescherming op 

het werk of aan de afdeling belast met het medisch toezicht van 

de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 

waarop de werkgever een beroep doet
269

: 

Uit deze formulering kunnen twee situaties worden 

onderscheiden. Ten eerste kan het dus zijn dat men geen 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer is.  

                                                           
264

 Hetzelfde probleem stelt zich ook bij de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber; zie art. 117, lid 1, 1°, b) 

Sociaal Strafwetboek. 
265

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 188, nr. 417. 
266

 Ibid. 
267

 Van het principiële verbod op deze onderzoeken  kan worden afgeweken bij een besluit vastgesteld na 

overleg in de Ministerraad, zie art. 5 Wet Medische Onderzoeken Arbeidsrelatie. 
268

 Art. 3, § 1, lid 2 Wet Medische Onderzoeken Arbeidsrelatie. Dit kan nog worden uitgebreid naar andere 

medische onderzoeken of biologische tests bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld KB, zie art. 3, § 1, 

lid 3 Wet Medische Onderzoeken Arbeidsrelatie. 
269

 Voor een uitgebreide bespreking over de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en zijn bevoegdheden, zie o.a. 

N. GILIS, Het gezondheidstoezicht op de werknemers in Veiligheid en milieu, Mechelen, Kluwer, 2012, 118 p. 

en G. VAN HOUTE, “Van arbeidsgeneesheer naar preventieadviseur” in O. VANACHTER (ed.), De 

Welzijnswet Werknemers. De Wet van 4 augustus 1996, Antwerpen, Intersentia, 1997, 55-63. 
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Nu zijn er juridisch gezien geen expliciete voorwaarden gesteld 

aan het beroep van preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.
270

 

Niettemin is het wel zo dat de preventieadviseur-

arbeidsgeneesheer in ieder geval een geneesheer zal moeten 

zijn, aangezien de taken die de preventieadviseur-

arbeidsgeneesheer moet uitvoeren handelingen zijn die behoren 

tot de geneeskunde.
271

  Ten tweede kan het zijn dat men wel 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer is, maar dat men niet 

verbonden is aan de afdeling belast met het medisch toezicht 

van de interne dienst voor preventie en bescherming op het 

werk of aan de afdeling belast met het medisch toezicht van de 

externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 

waarop de werkgever een beroep doet. Nu is het zo dat een 

preventieadviseur steeds verbonden is aan ofwel een interne 

ofwel een externe dienst voor preventie en bescherming op het 

werk.
272

 Een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zal binnenin 

dergelijke dienst ook enkel deel kunnen uitmaken van de 

afdeling die belast is met het medisch toezicht.
273

 De mogelijke 

preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren die dus in deze laatste 

situatie geviseerd worden, zijn preventieadviseurs-

arbeidsgeneesheren van een andere externe dienst dan die 

waarop de werkgever een beroep doet of van een interne dienst 

van een andere werkgever. 

 

 Moreel element 

Art. 117, lid 1, 3° Sociaal Strafwetboek bepaalt niets i.v.m. opzet, 

bijgevolg is algemeen opzet voldoende voor de totstandkoming van de 

inbreuk. 

 

 Straf 

Art. 117, lid 1 Sociaal Strafwetboek bepaalt dat de inbreuk wordt 

bestraft met een sanctie van niveau 2, zijnde dus een geldboete van 50 

tot 500 euro, nog te vermenigvuldigen met de opdeciemen, en daarna 

nog te vermenigvuldigen met het aantal betrokken (kandidaat-

)werknemers
274

, wat dus neerkomt op een geldboete die kan variëren 

tussen 300 en 300.000 euro.
275

 

 

 

                                                           
270

 Zie art. 25 KB 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, BS 

31 maart 1998 (ed. 3), 9.833 (hierna verkort KB Externe Dienst). In art. 24 KB Externe Dienst daarentegen 

wordt aan het hoofd van de afdeling belast met het medisch toezicht wel voorwaarden gesteld. 
271

 Bv. de medische onderzoeken of de biologische tests, waarvan sprake is in art. 3, § 1 Wet Medische 

Onderzoeken Arbeidsrelatie, impliceren nu eenmaal het onderzoeken van de huidige gezondheidstoestand van de 

werknemer.  
272

 E. DIRIX, B. TILLEMAN en P. VAN ORSHOVEN (eds.), De Valks Juridisch Woordenboek, Antwerpen, 

Intersentia, 2010, v° preventieadviseur, 323. 
273

 Zie artt. 24-25 KB Externe Dienst. Echter, een persoon met dezelfde kwalificaties kan ook deel uitmaken van 

de afdeling belast met risicobeheersing, maar heeft dan niet de titel van preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, 

maar van preventieadviseur met deskundigheid op het gebied van arbeidsgeneeskunde; zie art. 21, 2° en 22, 2° 

cf. art. 24, lid 1 van voornoemd KB.  
274

 Art. 117, lid 4 Sociaal Strafwetboek. 
275

 Zie supra. 
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Daarnaast bepaalt art. 117, lid 2 Sociaal Strafwetboek dat de overtreder 

of een mededader van de inbreuk bedoeld in 3° geheel of gedeeltelijk 

ontzet kan worden uit de rechten bepaald in art. 31, lid 1 Sw. gedurende 

een periode van 5 tot 10 jaar.
276

 

 

 Verzwarende omstandigheden 

Art. 117, lid 3 Sociaal Strafwetboek bepaalt een facultatieve 

bijkomende straf in het geval dat de overtreder of een 

mededader van de inbreuk bedoeld in 3° een beoefenaar van de 

geneeskunde is. In dat geval is het mogelijk dat de rechter de 

beoefenaar tijdelijk een verbod oplegt om de geneeskunde uit te 

oefenen, gedurende 1 maand tot 3 jaar. De wetgever heeft 

hiermee de mogelijkheid om een definitief verbod om de 

geneeskunde uit te oefenen als facultatieve bijkomende straf bij 

een overtreding van de Wet Medische Onderzoeken 

Arbeidsrelatie verlaten.
277

 

 Deelneming 

Niet alleen de mededaders, maar ook de medeplichtigen kunnen  

geheel of gedeeltelijk ontzet worden uit de rechten bepaald in 

art. 31, lid 1 Sw. gedurende 5 à 10 jaar en, indien zij 

beoefenaars van de geneeskunde zijn, kunnen zij ook een 

verbod opgelegd krijgen om de geneeskunde uit te oefenen, 

gedurende 1 maand tot 3 jaar.
278

  

6.4. Art. 161 Sociaal Strafwetboek 

 Inleiding 

Art. 161 Sociaal Strafwetboek bestraft de inbreuken gepleegd op de 

Wet Controlegeneeskunde. Het artikel valt uiteen in 2 paragrafen, 

waarvan de eerste zich richt op het uitoefenen van de 

controlegeneeskunde, zonder daartoe gerechtigd te zijn.  

De tweede paragraaf bestraft dan de (bevoegde) controlerend 

geneesheer
279

 die zich niet houdt aan de regels inzake de uitoefening 

van de controlegeneeskunde, bepaald in art. 3, § 2 Wet 

Controlegeneeskunde.
280

 Deze laatste paragraaf, die zich dus slechts 

enkel richt op controlerende geneesheren, valt buiten het 

toepassingsgebied van deze thesis. 

 

 Materieel element 

Art. 161, § 1 Sociaal Strafwetboek bestraft de inbreuk op art. 3, § 1 

Wet Controlegeneeskunde. M.a.w. art. 161, § 1 Sociaal Strafwetboek 

bestraft eenieder die de controlegeneeskunde verricht zonder arts te zijn 

die gerechtigd is de geneeskunde uit te oefenen en vijf jaar ervaring 

heeft als huisarts of een daarmee vergelijkbare praktijk. Drie 

constitutieve elementen zijn dus vereist: 

                                                           
276

 Art. 117, lid 2 Sociaal Strafwetboek jo. art. 33 Sw. 
277

 Art. 14 (oud) Wet Medische Onderzoeken Arbeidsrelatie. 
278

 Art. 117, lid 3 Sociaal Strafwetboek. 
279

 Of controlearts, zie art. 2, 2° Wet Controlegeneeskunde. Echter voor de eenvormigheid van de terminologie 

gebruiken wij ‘controlerend geneesheer’. 
280

 F . BLOMME en T. MESSIAEN, Handboek Sociaal Strafrecht, 444-445. 



47 
 

 De controlegeneeskunde uitoefenen: De Wet 

Controlegeneeskunde definieert de controlegeneeskunde 

als volgt
281

: “de medische activiteit die door een arts 

wordt verricht in opdracht van een werkgever om de 

arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval van een 

werknemer te controleren”. De 

Arbeidsovereenkomstenwet verduidelijkt nog, 

meerbepaald in art. 31, § 3, lid 2: “De controlearts gaat 

na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is, 

verifieert de waarschijnlijke duur van de 

arbeidsongeschiktheid en, in voorkomend geval, de 

andere medische gegevens voorzover die noodzakelijk 

zijn voor de toepassing van de bepalingen van deze wet; 

alle andere vaststellingen blijven onder het 

beroepsgeheim”. De uitoefening van de 

controlegeneeskunde is dus beperkt omschreven. In 

ieder geval is zeker dat de uitoefening van de 

controlegeneeskunde een handeling is die behoord tot de 

geneeskunde
282

, al was het maar omwille van het 

volgende element. 

 Geen arts zijn die gerechtigd is de geneeskunde uit te 

oefenen: Dit verwijst naar de moeilijkheden inzake 

terminologie die we reeds eerder hebben behandeld. 

M.a.w., dit element vereist dat, om geen strafbaar feit te 

plegen, dat de persoon in kwestie dus een geneesheer is. 

Nog op te merken hierbij is dat indien de controlerend 

geneesheer niet meer gerechtigd is de geneeskunde uit te 

oefenen of het voorwerp uitmaakt van een tuchtstraf van 

de Orde van Geneesheren, die een rechtstreeks gevolg 

heeft voor het behoud van het recht om de geneeskunde 

uit te oefenen, hij/zij zijn controleopdrachten
283

 moet 

onderbreken.
284

 In dat geval is de (ex-)controlerend 

geneesheer niet strafrechtelijk aansprakelijk onder 

artikel 161, § 1 Sociaal Strafwetboek.  

 Geen vijf jaar ervaring hebben als huisarts of een 

daarmee vergelijkbare praktijk: Enkel een geneesheer 

zijn is niet voldoende, de geneesheer moet ook minstens 

5 jaar ervaring hebben als huisarts of  een daarmee 

vergelijkbare praktijk. De Raad van State vraagt zich 

echter af wat er juist met ‘een met de huisartspraktijk 

vergelijkbare praktijk’ wordt bedoeld.  

 

                                                           
281

 Art. 2, 1° Wet Controlegeneeskunde. 
282

 Het nagaan of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is, houdt in dat de geneesheer de 

gezondheidstoestand van de werknemer zal moeten onderzoeken. Ook het verifiëren van de waarschijnlijke duur 

van de arbeidsongeschiktheid houdt het stellen van een diagnose in. Beiden zijn dus handelingen behorend tot de 

geneeskunde. 
283

 Deze worden dan trouwens als nietig beschouwd. Daarnaast moet de (ex-)controlerend geneesheer ook de 

voorzitter van de Opvolgingscommissie voor de controlegeneeskunde hiervan in kennis stellen.  
284

 Art. 10 KB 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters, BS 3 augustus 2001, 

26.662. 
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Sterker zelfs, zij vraagt zich af of er wel een dergelijke 

praktijk bestaat.
285

 In de Memorie van Toelichting bij de 

Wet Controlegeneeskunde verduidelijkt de wetgever dat 

een met de huisartspraktijk vergelijkbare praktijk de 

uitvoering van de algemene geneeskunde buiten een 

eigenlijke huisartspraktijk betreft.
286

 Te denken hierbij 

valt bv. aan een polikliniek of de spoedafdeling van een 

ziekenhuis. 

 

 Moreel element 

Art. 161, § 1 Sociaal Strafwetboek bepaalt niets i.v.m. opzet; bijgevolg 

is algemeen opzet voldoende voor de totstandkoming van de inbreuk. 

 

 Straf 

Art. 161, § 1 Sociaal Strafwetboek bepaalt dat de inbreuk wordt bestraft 

met een sanctie van niveau 2. D.i. dus een geldboete van 50 tot 500 

euro, na opdeciemen wordt dit een geldboete van 300 tot 3000 euro. 

Art. 161, § 1 Sociaal Strafwetboek maakt geen toepassing van de 

vermenigvuldigingsregel in art. 103 Sociaal Strafwetboek, waardoor 

3000 euro dus de maximumstraf is voor deze inbreuk. 

6.5. Art. 225 Sociaal Strafwetboek 

 Inleiding 

Art. 225 Sociaal Strafwetboek bestraft enkele inbreuken tegen de 

wetgeving op de geneeskundige verzorging en uitkeringen alsook de 

nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen.
287

 Dit artikel bestond 

oorspronkelijk uit 3 delen, elk met een specifieke inbreuk.  

Thans telt dit artikel nog 2 delen, aangezien het oude art. 225, 3° 

Sociaal Strafwetboek is opgeheven
288

. De inbreuk daarin vervat is 

echter niet gedecriminaliseerd, maar gedepenaliseerd
289

, waardoor deze 

thans buiten het bestek van deze thesis valt. 

 Materieel element 

Art. 225, 1° bepaalt dat strafbaar zijn, de beoefenaars van de 

geneeskunst, de kinesitherapeuten, de verpleegkundigen, de 

paramedische medewerkers, de beheerders van rustoorden voor 

bejaarden en de beheerders van de verzorgingsinrichtingen die 

weigeren aan de rechthebbenden de bescheiden uit te reiken die zijn 

voorgeschreven door de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 

1994 en de uitvoeringsbesluiten en -verordeningen ervan. Hieruit 

volgen drie constitutieve elementen: 
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 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 57, nr. 123. 
286

 Ibid. 
287

 F. BLOMME en T. MESSIAEN, Handboek Sociaal Strafrecht, 518. 
288

 Art. 4 Wet 15 februari 2012 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het Sociaal Strafwetboek, BS 8 

maart 2012, 14.267. 
289

 Art. 169 jo. art. 73bis, lid 1, 2° en art. 142, § 1, 2° Gec.Wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 27 augustus 1994, 21.524 (hierna verkort ZIV-wet). 
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 De beoefenaars van de geneeskunst, de 

kinesitherapeuten, de verpleegkundigen, de 

paramedische medewerkers, de beheerders van 

rustoorden voor bejaarden en de beheerders van de 

verzorgingsinrichtingen: De ZIV-wet definieert de 

beoefenaars van de geneeskunst als volgt: “de doctors in 

de genees-, heel- en verloskunde, de artsen, de 

licentiaten in de tandheelkunde en de tandartsen, de 

apothekers, de vroedvrouwen, die wettelijk gemachtigd 

zijn om hun kunst uit te oefenen” 
290

. Dit is in lijn met 

wat we reeds eerder zagen.
291

 De kinesitherapeuten, 

verpleegkundigen en paramedische medewerkers (in de 

ZIV-wet gedefinieerd als “de logopedisten, de 

orthopedisten, de diëtisten, de podologen, de 

verstrekkers van prothesen en toestellen, de verstrekkers 

van implantaten, de licentiaten in de wetenschappen, die 

gemachtigd zijn om verstrekkingen te verlenen als 

bedoeld in deze gecoördineerde wet” 
292

) zien we later 

nog.
293

 De beheerders van rustoorden voor bejaarden en 

van de verzorgingsinrichtingen zijn de personen die het 

algemeen beleid van de inrichting bepalen en de 

beheersbeslissingen ervoor nemen.
294

   

 Die weigeren de bescheiden uit te reiken die zijn 

voorgeschreven door de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en de 

uitvoeringsbesluiten en -verordeningen ervan: Een van 

de voorwaarden om tot het toekennen van prestaties 

over te gaan is om de juiste documenten te gebruiken.
295

 

Art. 53, § 1, lid 1 ZIV-wet bepaalt dat de zorgverleners 

van wie de verstrekkingen aanleiding geven tot een 

tegemoetkoming van de verzekering ertoe gehouden zijn 

aan de rechthebbenden, of aan een 

verzekeringsinstelling, zodra mogelijk, en ten laatste 

binnen een termijn van twee maanden volgend op het 

einde van de maand waarin de verstrekkingen werden 

verleend
296

, een getuigschrift voor verstrekte hulp of van 

aflevering of een gelijkwaardig document uit te reiken.  
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 Art. 2, l) ZIV-wet. 
291

 Zie supra, Onwettige uitoefening geneeskunde. 
292

 Art. 2, m) ZIV-wet. 
293

 Zie infra. 
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 Art. 16 Gec.Wet 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, BS 7 november 2008, 

58.624. 
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 J. VAN LANGENDONCK, J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL, 

Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 403, nr. 1192 (hierna verkort J. VAN 

LANGENDONCK e.a., Handboek Socialezekerheidsrecht). 
296

 Art. 1, lid 1 KB 19 mei 1995 tot uitvoering van de artikelen 53 en 168 van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 26 september 

1995, 27.287 (hierna verkort KB tot uitvoering van de artikelen 53 en 168 ZIV-wet). 
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Nog op te merken is het feit dat de inbreuk in het 

meervoud is omschreven. Dit is, m.i., geen vergetelheid, 

aangezien art. 53, § 1, lid 4 ZIV-wet voor één enkele 

inbreuk een administratieve geldboete bepaald, buiten 

het Sociaal Strafwetboek om. Deze regeling wordt 

verder uitgewerkt in artt. 3-6 KB tot uitvoering van de 

artikelen 53 en 168 ZIV-wet. 

 Aan de rechthebbenden: Rechthebbenden worden 

gedefinieerd in art. 2, j) ZIV-wet als “iedere persoon die 

aanspraak kan maken op de in deze gecoördineerde wet 

vastgestelde prestaties”.
297

  

Art. 225, 2° Sociaal Strafwetboek bestraft de geneesheren, de 

tandheelkundigen, de vroedvrouwen, de kinesitherapeuten, de 

verpleegkundigen, de paramedische medewerkers en de beheerders van 

verzorgingsinrichtingen die de honoraria en prijzen niet in acht nemen 

die zijn vastgesteld met toepassing van artikel 52 van de wet van 14 

februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en 

financieel herstel. Deze bepaling vereist dus twee constitutieve 

elementen: 

 De geneesheren, de tandheelkundigen, de 

vroedvrouwen, de kinesitherapeuten, de 

verpleegkundigen, de paramedische medewerkers en de 

beheerders van verzorgingsinrichtingen: Zie art. 225, 1° 

Sociaal Strafwetboek.  

Op te merken valt wel dat de beheerders van rustoorden 

voor bejaarden niet strafbaar kunnen gesteld worden 

onder deze bepaling.
298

 

 Die de honoraria en prijzen niet in acht nemen die zijn 

vastgesteld met toepassing van artikel 52 van de wet van 

14 februari 1961 voor economische expansie, sociale 

vooruitgang en financieel herstel: Deze honoraria zijn 

vastgelegd in de bijlage bij het KB 14 september 1984 

tot vaststelling van de nomenclatuur van de 

geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen
299

. De inbreuk bestaat dus reeds wanneer de 

geneesheer (bv.) een andere prijs hanteert dan de 

nomenclatuur. M.a.w. indien de geneesheer een lagere 

prijs hanteert, neemt hij de honoraria, die een 

vastgelegde prijs zijn, ook niet in acht. Bijgevolg is de 

geneesheer ook dan strafbaar. 

                                                           
297

 De voorwaarden hiervoor zijn echter zo divers dat het onmogelijk is om ze in deze thesis allemaal te 

behandelen. Zie echter voor een uitgebreide bespreking, J. VAN LANGENDONCK e.a., Handboek 

Socialezekerheidsrecht, 383-485, nrs. 1125-1423. 
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 Contra art. 225, 1° Sociaal Strafwetboek. 
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 KB 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 29 september 1984, 13.300. 
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 Moreel element 

Art. 225 Sociaal Strafwetboek bepaalt niets i.v.m. opzet; bijgevolg is 

algemeen opzet voldoende voor de totstandkoming van de inbreuken. 

 Straf 

Art. 225 Sociaal Strafwetboek bepaalt dat de inbreuken worden bestraft 

met een sanctie van niveau 2, m.a.w. een geldboete van 50 tot 500 euro, 

na opdeciemen wordt dit een geldboete van 300 tot 3000 euro. Art. 225 

Sociaal Strafwetboek maakt geen toepassing van de 

vermenigvuldigingsregel uit art. 103 Sociaal Strafwetboek, waardoor 

3000 euro tevens de maximumstraf is voor deze inbreuken. 

7. De weigering tot het verrichten van de bloedproef 

o Inleiding 

Gezien zijn bijzondere expertise kan de geneesheer ook als gerechtelijk expert 

optreden. Deze expertise bestaat niet alleen uit de kennis van de geneesheer, 

maar ook uit de praktische vaardigheden. Zo komt het enkel aan de geneesheer 

toe om een bloedproef te verrichten, aangezien art. 44bis Sv. en art. 63, § 1 

Wegverkeerswet
300

 dit uitdrukkelijk voorbehouden voor de daartoe 

opgevorderde geneesheer. Hetzelfde blijkt ook uit het KB Bloedproef Alcohol
301

 

en het KB Bloedproef Andere Stoffen
302

.  

 

o Materieel element 

 Geneesheer opgevorderd overeenkomstig de vermelde bepalingen: 

In beide KB’s is het dus vereist dat de bloedproef wordt uitgevoerd 

door een geneesheer. Beide KB’s verwijzen daarbij naar de betrokken 

wetsbepalingen die het mogelijk maken om een geneesheer op te 

vorderen voor een bloedproef. In totaal verwijzen ze naar drie 

categorieën van bepalingen: 

 Art. 44bis Sv.
303

: Dit artikel bepaalt de algemene bevoegdheid, 

dus ook buiten het wegverkeerrecht, van de procureur des 

Konings om een geneesheer te vorderen om de medische 

vaststellingen te doen omtrent de staat van dronkenschap , 

waaronder ook het afnemen van een bloedstaal. Wel moet hier 

worden opgemerkt dat dit enkel kan bij een misdaad of een 

wanbedrijf waarbij de dader op heterdaad wordt betrapt.
304

 

Bovendien worden de overtredingen van de wetgeving inzake 

wegverkeer uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied 

van art. 44bis, lid 1 Sv.
305
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 Wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, BS 27 maart 1968, erratum BS 23 april 1968, 

3146 (hierna verkort Wegverkeerswet). 
301

 KB 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte en tot 

vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 April 1958 tot wijziging van het Wetboek, 

van strafvordering, van de wet van 1 Augustus 1899 houdende herziening van de wetgeving en van de 

reglementen op de politie van het vervoer en van de besluitwet van 14 November 1939 betreffende de 

beteugeling van de dronkenschap, BS 26 juni 1959 (hierna verkort KB Bloedproef Alcohol). 
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 KB 4 juni 1999 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan 

alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden, BS 8 juni 1999 (ed. 2), 21.101 (hierna verkort KB Bloedproef Andere 

Stoffen). 
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 Zowel in art. 1, lid 1 KB Bloedproef Alcohol als in art. 1, lid 1 KB Bloedproef Andere Stoffen. 
304

 Art. 44bis, § 1, lid 1 Sv. 
305

 Art. 44bis, § 1, lid 2 Sv. 
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Paragrafen 3 en 4 van art. 44bis Sv. zijn daarentegen wel 

toepasbaar op overtredingen van de wetgeving inzake 

wegverkeer, door art. 64 Wegverkeerswet. Niettemin worden 

deze regels verder uitgewerkt in de beide hierboven genoemde 

KB’s. Het verschil met de volgende bepalingen is dat de 

opgevorderde geneesheer in art. 44bis Sv. verplicht is de 

deskundigeneed af te leggen.
306

 

 Art. 4bis Wet 1 augustus 1899
307

: Deze wet, althans de 

bepalingen die op 16 maart 1968 nog golden, zijn geïntegreerd 

in de Wegverkeerswet.
308

 Thans zijn zij vastgelegd in art. 63, § 

1, 1°-3° Wegverkeerswet.
309

 Het gaat hier om de gevallen 

waarin bij de onderzochte persoon noch een ademtest, noch een 

ademanalyse uitgevoerd is kunnen worden, of het geval waarbij 

een ademtest heeft uitgewezen dat het alcoholgehalte van de 

onderzochte persoon ten minste 0,22 milligram per liter 

uitgeademde alveolaire lucht bedraagt. Deze bloedproef dient 

dus om het exacte alcoholgehalte van het bloed van de 

onderzochte persoon te bepalen. 

 Art. 63, § 1, 4°-5° Wegverkeerswet
310

: Deze bepalingen 

verwijzen naar de gevallen waarin ofwel geen speekseltest of 

een speekselanalyse is kunnen uitgevoerd worden bij de 

onderzochte persoon, ofwel geen speekselanalyse is kunnen 

uitgevoerd worden, maar waarbij de speekseltest wel aantoont 

dat er minstens het gehalte bepaald in de tabel bij art. 61bis, § 2, 

2 Wegverkeerswet van één van de stoffen in die tabel vermeld. 

Deze bloedproef dient om het exacte gehalte van deze stoffen in 

het bloed van de onderzochte persoon te bepalen. 

Als conclusie moet worden getrokken dat beide KB’s een ruimer 

toepassingsgebied hebben dan enkel het opleggen van een bloedproef in 

het wegverkeerrecht (cf. art. 44bis Sv.), al zal uiteraard de bloedproef 

meestal worden opgelegd in het kader van art. 63, § 1 Wegverkeerswet. 

 Weigeren een bloedproef te verrichten: 

Het weigeren de bloedproef te verrichten indien men als geneesheer is 

opgevorderd overeenkomstig de hierboven vermelde bepalingen is in 

beide KB’s voldoende voor de strafbaarstelling van de geneesheer.
311

 

Toch is de wetgever ook hier slordig geweest met de terminologie. De 

opgevorderde geneesheer verricht de bloedproef niet zelf, maar neemt 

enkel een bloedstaal of -monster af, teneinde het mogelijk te maken een 

bloedproef te verrichten.  
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 Art. 44bis, § 2 Sv. 
307

 Enkel in art. 1, lid 1 KB Bloedproef Alcohol. 
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 Art.1, 1° KB 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, BS 27 

maart 1968, 3145. 
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 H. RUYPERS, ‘Alcoholcontrole in het verkeer’ in X., Postal Memorialis. Lexicon Strafrecht, Strafvordering 

en bijzondere Wetten, Mechelen, Kluwer, 1997, A 120/13. 
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 Enkel in art. 1, lid 1 KB Bloedproef Andere Stoffen. 
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 Er zijn echter wel rechtvaardigingsgronden, zie infra, p. 53.   
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De eigenlijke bloedproef, of beter bloedanalyse, gebeurt in een erkend 

laboratorium door een door de gerechtelijke overheid gevorderde 

deskundige van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 

Criminologie of door een deskundige werkzaam in een door de 

Minister van Justitie erkend laboratorium
312

, indien het gaat om een 

bloedproef tot het vaststellen van het gehalte van andere stoffen dan 

alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden. In het geval van een 

bloedproef tot het bepalen van het alcoholgehalte in het bloed gebeurt 

de eigenlijke bloedproef ook niet door de bloedafnemende geneesheer, 

maar door een in een erkend laboratorium optredend deskundige, 

uiteraard ook in een erkend laboratorium.
313

 

M.a.w. de strafbaarstelling zou dus beter spreken over het weigeren van 

een bloedafname te verrichten, i.p.v. weigeren een bloedproef te 

verrichten. 

 

o Moreel element 

Art. 1, lid 1 KB Bloedproef Alcohol en art. 1, lid 1 KB Bloedproef Andere 

Stoffen bepalen niets inzake het moreel element. Algemeen opzet is dus 

voldoende; bovendien spreekt het voor zich dat, wil de geneesheer strafbaar 

zijn, dat hij wetens en willens geweigerd heeft het bloedstaal af te nemen. 

o Wederrechtelijk element 

Er is een rechtvaardigingsgrond waardoor de geneesheer niet strafbaar is 

indien hij weigert de bloedproef te verrichten. 

Deze rechtvaardigingsgrond kan twee vormen aannemen. Ten eerste kan de 

geneesheer zelf constateren dat er contra-indicaties bestaan tegen een 

bloedafname. Ten tweede kan de te onderzoeken persoon zelf een reden 

aanvoeren waarom de bloedafname niet zou moeten plaatsvinden. De 

geneesheer beslist dan autonoom of hij deze reden gegrond vindt of niet.
314

 De 

geneesheer die zich op één van deze situaties beroept om te weigeren de 

bloedproef te verrichten, moet van deze redenen melding maken in een 

onmiddellijk op te maken verslag dat aan de opvorderende overheid wordt 

bezorgd.
315

 De mogelijke redenen zijn uiteenlopend, maar te denken valt bv. 

aan arteriële trombose
316

 of een zware hypotensie
317

. 

 

o Straf 

Ook de strafmaat lijkt op het eerste gezicht verschillend voor beide 

bloedproeven. De strafmaat voor het weigeren van het afnemen van een 

bloedstaal voor een bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van 

andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden, wordt bepaald in 

art. 3, lid 4 Programmawet (II) 27 december 2006
318

.
319
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 Art. 7, lid 1 KB Bloedproef Andere Stoffen. 
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 Art. 7, lid 1 KB Bloedproef Alcohol. 
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 Art. 1, lid 1 in fine KB Bloedproef Alcohol en art. 1, lid 1 in fine KB Bloedproef Andere Stoffen. 
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 Art. 1, lid 2 KB Bloedproef Alcohol en art. 1, lid 2 KB Bloedproef Andere Stoffen. 
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 Vorming van bloedstolsels die zich vastzetten aan de binnenzijden van de slagaders (A.A.F. JOCHEMS en 

F.W.M.G. JOOSTEN, Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde, v° arterieel, trombose en trombus, 67 en 

963). 
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 Lage bloeddruk (A.A.F. JOCHEMS en F.W.M.G. JOOSTEN, Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde, v° 

hypotensie, 452), bv. met een systolische druk van minder dan 80 mm Hg. 
318

 Programmawet (II) 27 december 2006, BS 28 december 2006 (ed. 3), 75.262 (hierna verkort Programmawet 

(II) 27 december 2006). 
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Dit artikel bepaalt dat de straf een geldboete inhoudt van 50 tot 500 euro. Na 

vermenigvuldiging met de opdeciemen bedraagt de geldboete 300 tot 3000 

euro. De weigering tot het afnemen van een bloedstaal voor een bloedproef 

met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte moet gestraft worden met de 

straf bepaald in artikel 10 van de wet van 1 Juni 1849 over de herziening der 

tarieven van gerechtskosten in strafzaken.
320

 Echter deze wet is opgeheven 

door art. 7, 1° Programmawet (II) 27 december 2006. Laatstgenoemde wet 

voert echter een algemene strafbepaling in voor de dienstverlenende persoon 

die weigert de opdracht uit te voeren waarvoor hij gevorderd werd, en laat dit 

nu net art. 3, lid 4 zijn, dezelfde bepaling waarnaar art. 1, lid 1 KB Bloedproef 

Andere Stoffen uitdrukkelijk verwijst. Nu kan het uiteraard zijn dat de 

wetgever door art. 1, lid 1 KB Bloedproef Alcohol niet te wijzigen, impliciet 

de strafbaarstelling in art. 1, lid 1 KB Bloedproef Alcohol wou opheffen. Maar 

dan is het vreemd dat voor een in hoofde van de geneesheer gelijkaardige 

handeling
321

 een ongelijke bestraffing wordt ingevoerd. Alsof het voor de 

weigering van de geneesheer om een bloedstaal af te nemen determinerend is 

dat het om een controle gaat van alcohol, dan wel van andere stoffen die de 

rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Een meer plausibele verklaring is dat de 

wetgever in het KB Bloedproef Alcohol de verwijzing naar de strafmaat is 

vergeten te wijzigen. Problematisch is dit echter niet, aangezien art. 3, lid 4 

Programmawet (II) 27 december 2006 reeds van toepassing kan worden geacht 

op art. 1, lid 1 KB Bloedproef Alcohol, zelfs zonder uitdrukkelijke verwijzing 

in laatstgenoemde wetsbepaling. Bijgevolg, de straf bepaald voor het misdrijf 

omschreven in art. 1, lid 1 KB Bloedproef Alcohol is tevens een geldboete van 

50 tot 500 euro, met inbegrip van de opdeciemen wordt dit bedrag verhoogt en 

komt de geldboete neer op een bedrag tussen 300 en 3000 euro. 

 

Aangezien in geen enkele wetsbepaling ervan wordt afgeweken, moet men 

besluiten dat, overeenkomstig art. 100 Sw., art. 85 Sw. en hoofdstuk VII van 

Boek I van het Strafwetboek niet van toepassing zijn op deze wanbedrijven 

inzake het weigeren de bloedproef te verrichten.  

                                                                                                                                                                                     
319

 Art. 1, lid 1 KB Bloedproef Andere Stoffen. 
320

 Art. 1, lid 1 KB Bloedproef Alcohol. 
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 Het weigeren van een bloedstaal af te nemen. 



55 
 

De verhouding tussen de strafrechtelijke aansprakelijkheid enerzijds en de 

burgerrechtelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid anderzijds 

1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

o 1.1. Inleiding 

Op burgerrechtelijk vlak heeft het medisch recht de laatste jaren een ware 

metamorfose doorgemaakt. Reeds in 2007 was er een Wet Medische 

Schadegevallen die echter nooit in werking is getreden, voornamelijk omwille 

van de vele kritieken op de wet
322

 en de politieke situatie destijds.
323

 

Bovendien vernietigde het Grondwettelijk Hof ook nog een deel van de wet
324

, 

waarna werd besloten een totaal nieuwe wet aan te nemen, de Wet Medische 

Ongevallen, die in werking trad op 1 september 2012.
325

 Hierna wordt eerst de 

situatie geschetst voor de inwerkingtreding van de Wet Medische Ongevallen 

en daarna de situatie na de inwerkingtreding ervan.  

 Situatie voor de Wet Medische Ongevallen 

Om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een persoon vast te 

stellen, moet men drie zaken bewijzen: een fout van deze persoon, 

schade en een causaal verband tussen beide.
326

 Voor 1 september 2012 

was de strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de 

arts bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden in de praktijk. Het was 

immers voor de medische leek niet eenvoudig om een fout van de arts 

te bewijzen. Een strafrechtelijke procedure, waar de bewijslast bij het 

openbaar ministerie ligt
327

, vormde voor het patiënt-slachtoffer een 

welgekomen oplossing.
328

 Wanneer de strafrechter namelijk besloot tot 

de schending van een (straf)wetsartikel, was automatisch al voldaan 

aan de vereiste van een fout.
329
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 T. VANSWEEVELT, “De Wet Medische Ongevallen: De krachtlijnen, de filosofie en het toepassingsgebied” 
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 GwH 15 januari 2009, T.Gez. 2009-10, 28, noot G.S.  
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 Art. 1 KB 25 augustus 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 31 maart 2010 
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Ongevallen, (1) 2, nr. 3. 
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 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafprocesrecht, 1101. 
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 Tenzij de fout enkel leidde tot het verlies van genezings- of overlevingskansen; in dat geval kan geen 

strafrechtelijke veroordeling worden uitgesproken, wegens het niet met zekerheid vaststaande causaal verband 
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11, afl. 36, 1527, noot en T.Gez. 2011-12, afl. 5, 387, noot QDR; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder 

strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 221-223, nr. 273. 
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 Cass. 3 oktober 1994, Arr.Cass. 1994, 807, RW 1996-97, 1227, noot; T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, 

Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, 126, nr. 175 en 137-139, nrs. 190-193.  
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Daarna kon de zaak afgehandeld worden, ofwel voor de strafrechter, 

indien het slachtoffer zich burgerlijke partij had gesteld, ofwel in een 

aparte procedure voor de burgerlijke rechter met het vonnis van de 

strafrechter als bewijs van de fout.
330

 

Niettemin had deze werkwijze ook zijn nadelen. Met het bewijs van de 

fout was nog steeds niet automatisch een schadevergoeding verkregen, 

aangezien ook de schade en het causaal verband nog moesten worden 

bewezen. De schade vormde op zich niet een groot probleem, het was 

voornamelijk het causaal verband waarop vele procedures nog spaak 

liepen. Immers, de schade kon ook nog voortkomen uit bv. het normale 

ziekteverloop van de ziekte of aandoening waar het patiënt-slachtoffer 

aan leed. Er was dus nog steeds sprake van een onvoorspelbare en dus 

onzekere afloop van de procedure
331

, zelfs met de verlichting van de 

bewijslast van de fout via het strafrecht. Bovendien was deze procedure 

ook duur en tijdrovend, zeker wanneer men ervoor opteerde om de 

schadevergoeding apart bij de civiele rechter te vorderen.
332

 

Maar ook voor de arts had deze procedure nadelen. Zo bracht een 

proces, in het bijzonder een strafproces, heel wat negatieve publiciteit 

met zich mee, wat kon lijden tot reputatieschade voor de arts.
333

 

Bovendien mag ook de fysieke en psychische impact van een dergelijk 

proces op de arts niet worden onderschat. Wanneer de arts nog 

werkzaamheden uitvoerde tijdens zijn proces was het aannemelijk dat 

deze onder de stress dat een dergelijk proces met zich meebrengt 

konden lijden, met mogelijks nieuwe aansprakelijkheden tot gevolg.
334

 

De invoering van een no-faultstelsel  zou deze problemen kunnen 

oplossen
335

, maar brengt ook nadelen met zich mee. De meest 

voorkomende kritieken zijn de problematische afbakening van wat er 

precies onder het toepassingsgebied van het no-faultstelsel valt en de 

hoge kostprijs van het stelsel, wat op zijn beurt weer leidt tot de 

invoering van vergoedingsvrijstellingen en –plafonds.
336

  

Een eerste poging kwam met de Wet Medische Schadegevallen, deze 

zou een éénspoorsysteem
337

 hebben geïntroduceerd, m.n. de invoering 

van een no-faultstelsel, maar met de afschaffing van de 

gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van de arts.
338

 Maar zoals reeds 

eerder vermeld is, is deze wet nooit in werking getreden en vervangen 

door de Wet Medische Ongevallen. 
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 Situatie na de Wet Medische Ongevallen 

De Wet Medische Ongevallen introduceert ook een no-faultstelsel, 

maar behoudt tevens het gemene aansprakelijkheidsrecht, m.a.w het 

introduceert een tweesporensysteem
339

. Het patiënt-slachtoffer heeft 

dus de keuze tussen ofwel een procedure via het nieuwe Fonds voor 

Medische Ongevallen
340

 (waarnaar hierna verkort wordt verwezen als 

Fonds) ofwel een beroep op het gemene aansprakelijkheidsrecht, met al 

dan niet een strafrechtelijke procedure. 

Het is echter te verwachten dat er voornamelijk gebruik zal gemaakt 

worden van de procedure voor het Fonds, omwille van de volgende 

redenen:  

 De procedure is kosteloos voor de aanvrager.
341

 Te verwachten 

valt dat de rechtsbijstandverzekeraars in hun polissen zullen 

opnemen dat zij enkel nog de kosten van een gerechtelijke 

procedure op zich zullen nemen, wanneer eerst een procedure 

voor het Fonds is doorlopen.  

 De procedure is eenvoudiger: de procedure kan worden 

opgestart met een ter post aangetekende brief
342

 i.p.v. een 

dagvaarding. 

 De procedure zou ook sneller moeten afgehandeld zijn; het 

gemiddelde streefdoel is 1 jaar vanaf de aanvraag tot aan de 

eventuele vergoeding.
343

 

Uiteraard is de Wet Medische Ongevallen niet van toepassing op alle 

schadegevallen die op één of andere manier verband houden met een 

verstrekking van gezondheidszorg. Schadegevallen die buiten het 

toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen vallen, kunnen 

dus enkel vergoed worden via het gemene aansprakelijkheidsrecht, met 

eventueel een daaraan gekoppelde strafrechtelijke procedure, indien 

daar tenminste aanleiding toe bestaat.
344

 Het is vanzelfsprekend dat de 

Wet Medische Ongevallen van toepassing is op verstrekkingen van 

gezondheidszorg door een arts.
345
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De wet is daarentegen alleen maar van toepassing wanneer er 

daadwerkelijk gezondheidszorg wordt verstrekt door een arts
346

. De arts 

zal dus een dienst moeten verstrekken die tot doel heeft de patiënt 

ofwel te begeleiden bij het sterven, ofwel de patiënt zijn 

gezondheidstoestand te bevorderen, vast te stellen, te behouden, te 

herstellen of te verbeteren.
347

 Een student geneeskunde die stage loopt 

is echter geen beroepsbeoefenaars in de zin van het KB nr. 78
348

 en valt 

bijgevolg buiten het toepassingsgebied van de Wet Medische 

Ongevallen.
349

 

Vergoeding zal echter pas verkregen worden indien de schade in 

causaal verband staat met een verstrekking van gezondheidszorg.
350

 Het 

bewijs van het causaal verband en de schade moet door het patiënt-

slachtoffer worden geleverd, al zal dit veelal ook blijken uit het 

deskundigenverslag
351

.
352

  

Het toepassingsgebied is dus ruim gedefinieerd
353

, maar toch zijn er 

nog enkele uitzonderingen op het materiële toepassingsgebied van de 

Wet Medische Ongevallen: 

 Schade die voortvloeit uit een experiment in de zin van de 

Experimentenwet.
354

 Laatstgenoemde wet voorziet zelf in een 

foutloze aansprakelijkheid van de opdrachtgever van het 

experiment
355

, die weliswaar hiervoor verplicht wordt een 

verzekering af te sluiten.
356

 Niettemin moet rekening gehouden 

worden met verstrekkingen van gezondheidszorg die de 

deelnemer aan het experiment ontvangt, maar die los staan van 

het experiment; deze kunnen wel degelijk onder het 

toepassingsgebied vallen van de Wet Medische Ongevallen, net 

als experimenten die niet onder het toepassingsgebied vallen 

van de Experimentenwet, maar wel een verstrekking van 

gezondheidszorg uitmaken.
357

 

 Schade uit gezondheidszorgverstrekkingen met een esthetisch 

doel en die niet terugbetaalbaar zijn overeenkomstig de ZIV-

wet
358

.
359
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Gezondheidszorgverstrekkingen met een esthetisch doel die wel 

worden terugbetaald door het RIZIV vallen bijgevolg wel onder 

het toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen.
360

 Ook 

schade voortvloeiend uit een ingreep die complicaties uit de 

esthetische ingreep moet rechtzetten valt binnen het 

toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen.
361

 

 In beginsel zou schade uit gezondheidszorgverstrekkingen met 

gebrekkige producten ook onder de Wet Medische Ongevallen 

vallen, aangezien deze niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten in de 

wet zelf. In de parlementaire voorbereiding blijkt echter dat het 

de wil van de wetgever is geweest om ook deze schade uit te 

sluiten uit het toepassingsgebied, en wel om de reden dat ook 

voor deze schade een foutloze aansprakelijkheid is ingevoerd in 

de Wet Productaansprakelijkheid
362

.
363

 

 

o 1.2. De invloed van de burgerlijke aansprakelijkheid op de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid en vice versa 

Van oudsher zijn de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid met 

elkaar verbonden.
364

 Op het vlak van medisch recht wordt dit nog versterkt 

door de reeds besproken praktijk waarbij het patiënt-slachtoffer zijn bewijslast 

probeert te verlichten via een strafrechtelijke procedure.
365

 Deze praktijk zal 

dus waarschijnlijk in frequentie afnemen door de Wet Medische Ongevallen, 

maar zal gezien het keuzerecht dat de patiënt uit dezelfde wet put
366

 en het 

beperkte toepassingsgebied van de wet
367

 nog steeds kunnen en worden 

toegepast. Bijgevolg is het belangrijk om enkele knelpunten tussen beiden 

verder toe te lichten. 

 

 De procedure voor het Fonds geniet voorrang op zowel de procedure 

voor de burgerlijke rechter als de procedure inzake de burgerlijke 

vordering voor de strafrechter.
368

 De strafrechtelijke procedure geniet 

op zijn beurt voorrang op de burgerlijke procedure.
369

 Het doel van 

deze voorrang is echter verschillend bij beide procedures. De voorrang 

van de strafvordering op de burgerlijke vordering heeft tot doel 

tegenstrijdige uitspraken te vermijden
370

, hiertoe wordt de burgerlijke 

vordering voor de burgerlijke rechter geschorst totdat de 

strafrechtelijke uitspraak kracht van gewijsde heeft gekregen.
371
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De verplichting tot schorsing geldt enkel indien de strafvordering is 

ingesteld voor of tijdens de burgerlijke rechtsvordering.
372

 Bovendien is 

de schorsing enkel van toepassing op de uitspraak ten gronde, en niet 

op bv. een vonnis alvorens recht te doen.
373

 

Het doel van de voorrang van de procedure voor het Fonds is het 

terugdringen van het aantal gerechtelijke procedures tegen o.a. 

geneesheren.
374

 Zo wordt de burgerlijke vordering, ongeacht of deze 

voor de burgerlijke rechter of de strafrechter is gebracht
375

, geschorst 

tot de dag nadat de procedure voor het Fonds is afgerond.
376

 De 

strafvordering wordt echter niet geschorst en ook de instelling van de 

strafvordering schorst de procedure voor het Fonds niet. Dit is echter 

niet problematisch, aangezien het advies van het Fonds niet bindend is, 

noch voor de betrokken partijen, noch voor de rechter
377

, waardoor er 

geen gevaar bestaat voor tegenstrijdige uitspraken.  

 

 Wanneer het patiënt-slachtoffer kiest voor een burgerlijke partijstelling 

bij het strafgerecht, dan is het lot van de burgerlijke vordering 

afhankelijk van het lot van de strafvordering.
378

 M.a.w., als de 

strafvordering onontvankelijk wordt verklaard, dan wordt de 

burgerlijke vordering dat ook.
379

 Zo zal ook bij een vrijspraak de 

burgerlijke vordering ongegrond zijn, aangezien de schade in dat geval 

niet voortvloeit uit een misdrijf.
380

 Enige uitzondering op deze regel is 

de burgerlijke vordering die is ingesteld bij het vonnisgerecht voor het 

verval van de strafvordering.
381

 

 

 De verjaring van de strafvordering verschilt van die van de burgerlijke 

vordering, aangezien zij beiden door andere bepalingen worden 

geregeld.  

De verjaring van de strafvordering wordt geregeld in art. 21 e.v. V.T. 

Sv. De duur ervan varieert naargelang het type misdrijf
382

, en zij vangt 

aan op de dag waarop het misdrijf is gepleegd.
383
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De verjaring van de burgerlijke vordering wordt echter geregeld in art. 

2262bis, § 1, lid 2-3 BW.
384

 Daarin wordt een dubbele 

verjaringstermijn vooropgesteld.
385

 De vordering verjaart namelijk vijf 

jaar na de dag volgend op de dag waarop het slachtoffer kennis heeft 

gekregen van de (verzwaring van de) schade en van de identiteit van de 

daarvoor aansprakelijke persoon. Dit vereist uiteraard dat men als 

slachtoffer kennis heeft van beide voorwaarden, zoniet begint de 

relatieve verjaringstermijn niet te lopen.
386

 Wel begint er een absolute 

verjaringstermijn te lopen vanaf de dag volgend op de dag waarop het 

schadeverwekkend feit zich voordeed, en die duurt 20 jaar.
387

 

 

Maar de vraag rijst nu wat er gebeurt met de burgerlijke vordering voor 

de strafgerechten. Hiervoor zagen we reeds dat het lot van de 

burgerlijke vordering dat van de strafvordering volgt, dus zou de 

burgerlijke vordering ook moeten verjaren wanneer de strafvordering 

verjaart, mocht de burgerlijke vordering al niet op zichzelf verjaard 

zijn. Dit is echter niet het geval. Art. 26 V.T.Sv. bepaalt dat de 

burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf niet kan verjaren 

voor de strafvordering.
388

 

Een ander mogelijk probleem is dat er mogelijk een verschillende 

verjaringstermijn is tussen enerzijds het gemene 

aansprakelijkheidsrecht en anderzijds de aanvraag bij het Fonds. 

Echter, art. 12, § 3 Wet Medische Ongevallen bepaalt dezelfde dubbele 

verjaringstermijn voor de aanvragen bij het Fonds als voor de 

burgerlijke vorderingen in het gemene aansprakelijkheidsrecht. Maar 

de verjaring van de aanvraag bij het Fonds kan wel verjaren voor de 

strafvordering.
389

 Bijgevolg kan het zijn dat de aanvraag bij het Fonds 

reeds verjaard is, terwijl de  burgerlijke vordering nog steeds ingesteld 

kan worden, aangezien de strafvordering nog niet is verjaard. 

 

 Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde betekent dat de burgerlijke 

rechter gebonden is door wat de strafrechter zeker, noodzakelijk en 

hoofdzakelijk heeft beslist
390

, en enkel inter partes
391

.  
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Zo zal de burgerlijke rechter gebonden zijn door de kwalificatie van 

een misdrijf
392

, wat in sommige gevallen belangrijk is voor het al dan 

niet toekennen van schadeposten
393

. Zo ook zal de burgerlijke rechter 

gebonden zijn door het zekere karakter van de ontstentenis van schuld 

bij een vrijspraak wegens twijfel
394

, althans wat betreft een eventuele 

inbreuk op een strafwetsartikel
395

.  

Bovendien geldt het gezag van gewijsde ook maar tot het bewijs van 

het tegendeel.
396

  

Daarnaast is de strafrechter ambtshalve verplicht om de burgerlijke 

belangen, indien die er zijn, ambtshalve aan te houden wanneer de zaak 

wat betreft deze belangen (nog) niet in staat van wijzen is.
397

 

 

 Het patiënt-slachtoffer kan dus kiezen welke procedure er wordt 

opgestart, en kan op deze keuze terugkomen.
398

 Dit zou kunnen leiden 

tot een dubbele vergoeding, ware het niet dat dit uitdrukkelijk wordt 

uitgesloten door art. 3, § 3 Wet Medische Ongevallen. Deze regel 

wordt bovendien nog eens verzekerd door de verplichting om reeds 

ontvangen of in behandeling zijnde vergoedingen te melden bij de 

aanvraag
399

 en de verplichting om de instelling waarbij het patiënt-

slachtoffer een aanvraag of vordering instelt in te lichten over nieuwe 

of reeds ingestelde aanvragen of vorderingen.
400

 Daarnaast wordt het 

verbod van dubbele vergoeding ook verzekerd door de 

onontvankelijkheid van de aanvraag voor het Fonds indien er reeds een 

definitieve vergoeding heeft plaatsgevonden.
401

 

 

Als laatste moet ook nog worden herinnerd dat het Fonds gesubrogeerd kan 

worden in de rechten van het patiënt-slachtoffer.
402

 Ten gevolge daarvan 

zal ook het Fonds kunnen optreden als burgerlijke partij, uiteraard slechts 

ten belope van de subrogatie.
403

 

 

                                                           
392

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafprocesrecht, 800. 
393

 Bv. art. 420 Sw., dat het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestraft dat enkel slagen of verwondingen 

veroorzaakt, i.t.t. art. 421 Sw., dat het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestraft dat leidt tot een ziekte of 

ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid. 
394

 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafprocesrecht, 800. 
395

 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht , 49, nr. 69. Er 

kan dus nog wel een fout zijn in de vorm van bv. een schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm, zie infra. 
396

 H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 340; C. 

VAN DEN WYNGAERT, Strafprocesrecht, 799-800. 
397

 Art. 4, lid 2 V.T.Sv; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure 

pénale, 341; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafprocesrecht, 789-790 en 793-794; T. VANSWEEVELT en B. 

WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, 40-41, nr. 56. 
398

 T. VANSWEEVELT en B. WEYTS, Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht, 39, nr. 53. 
399

 Art. 12, § 2, 7° Wet Medische Ongevallen. 
400

 Art. 12, § 6 Wet Medische Ongevallen. 
401

 Art. 12, § 5, 1-2° Wet Medische Ongevallen. 
402

 Art. 28, lid 1 Wet Medische Ongevallen. 
403

 H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 322-323; C. 

VAN DEN WYNGAERT, Strafprocesrecht , 783. 
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o 1.3. Besluit 

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de arts heeft een grote omwenteling 

meegemaakt op procedureel vlak. Te verwachten valt dat een heel aantal zaken 

voor gerechtelijke instanties vermeden zal worden door de invoering van het 

Fonds. Niettemin zal het gemene aansprakelijkheidsrecht nog steeds een 

belang hebben, gezien het beperkte toepassingsgebied van de Wet Medische 

Ongevallen, maar ook gezien het feit dat het patiënt-slachtoffer steeds zijn 

keuze voor een bepaalde procedure kan wijzigen. In dat geval is het belangrijk 

om oog te hebben voor de knelpunten, zoals die hierboven zijn aangestipt. 

 

 

2. Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid 

o 2.1. Inleiding 

Ook op tuchtrechtelijk vlak heeft de geneesheer een zekere 

verantwoordelijkheid. Het toezicht op deze verantwoordelijkheid wordt 

verzekerd door de Orde der geneesheren
404

 (hierna verkort Orde
405

). 

Interessant, en volgens sommigen ook problematisch, is dat diezelfde Orde 

tevens de bevoegdheid heeft om zelf de algemene beginselen en de regels 

inzake die verantwoordelijkheid op te stellen.
406

 Dit wordt echter binnenin de 

Orde opgelost door deze twee taken te verdelen tussen respectievelijk de 

provinciale raden en de Nationale Raad. Echter, de schijn van inmenging blijft 

bestaan, aangezien de provinciale raden meer dan de helft van de leden van de 

Nationale Raad mogen verkiezen.
407

 Anderzijds is het ook zo dat een andere 

taak van de Nationale Raad het bijhouden is van een repertorium van door de 

provinciale raden of raden van beroep gewezen beslissingen in tuchtzaken die 

niet meer voor beroep vatbaar zijn.
408

 Deze taak heeft tot doel om de code van 

geneeskundige plichtenleer
409

 aan te vullen, nader te omschrijven of zelfs aan 

te passen aan de tuchtrechtspraak. Bijgevolg zou men hier uit kunnen afleiden 

dat de tuchtrechtelijke beslissingen in het kader van de Orde 

precedentenwerking hebben zoals in de Wet Oprichting Orde der 

geneesheren
410

. Dit is echter niet het geval, aangezien de Raad van State reeds 

heeft geoordeeld dat enkel de Nationale Raad, als enige orgaan binnen de 

Orde, normerende bevoegdheid heeft.
411

  

 

 

                                                           
404

 Art. 6, 2° KB 10 november 1976 (nr.79) betreffende de Orde der geneesheren, BS 14 november 1976, 

erratum BS 12 juni 1968 (hierna verkort KB nr. 79). Voor een bespreking van de procedure, zie o.a. H. NYS, 

Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 94-118, nrs. 208-261. 
405

 De Orde bestaat uit drie soorten organen, m.n. 10 provinciale raden, 2 raden van beroep (één voor elke 

taalgroep) en 1 Nationale Raad. 
406

 Art. 15, § 1 KB nr. 79. 
407

 Art. 14, lid 2, 1° KB nr. 79. 
408

 Art. 15, § 2, 1° KB nr. 79. 
409

 Het opstellen van deze Code is de eerste taak van de Nationale Raad (art. 15, § 1 KB nr. 79). Dit is reeds 

gebeurd (Code 19 november 1975 van geneeskundige plichtenleer, http://www.ordomedic.be/nl/code/inhoud/ 

(hierna verkort Code geneeskundige plichtenleer), maar aanpassingen zijn nog steeds mogelijk (zie impliciet art. 

15, § 1, lid 2 in fine KB nr. 79). 
410

 Wet 25 juli 1938 tot oprichting van de Orde der geneesheren, BS 13 augustus 1938. 
411

 RvS 23 januari 1995, nr. 41.825, Picard, Vl.T.Gez. 1993-94, nr. 1, 53, noot T. BALTHAZAR; H. NYS, 

Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 85, nrs. 186-187. 

http://www.ordomedic.be/nl/code/inhoud/
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De provinciale raden, en de raden van beroep in graad van beroep
412

, hebben 

dus de bevoegdheid om te waken over het naleven van de regelen van de 

medische plichtenleer en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid, de 

eerlijkheid en de waardigheid van de artsen die onder hun gezag en 

rechtsmacht vallen. Maar welke artsen vallen nu juist onder het gezag en de 

rechtsmacht van de provinciale raden?
413

 Art. 5, lid 1 KB nr. 79 bepaalt dat 

elke provinciale raad gezag en rechtsmacht heeft over de geneesheren
414

 die op 

de lijst van de Orde in die provincie zijn ingeschreven, alsook de arts uit één 

van de lidstaten van de EU of de EER
415

 die in een andere lidstaat dan België 

als arts gevestigd is en die een dienstverrichting uitoefent in het ambtsgebied 

van de betrokken provinciale raad
416

. In het geval dat een arts verhuist naar een 

andere provincie, blijft toch de vorige provinciale raad bevoegd, zolang de arts 

niet de nodige regularisatie van zijn inschrijving heeft verkregen.
417

 Bijgevolg 

is het criterium voor de rechtsmacht van de provinciale raden dus te herleiden 

tot de ingeschrevenen en de arts uit de EU/EER die tijdelijk en incidenteel een 

dienst verricht in het ambtsgebied van de betrokken provinciale raad. 

Maar wat is nu de materiële bevoegdheid van de tuchtorganen? Art. 6, 2° KB 

nr. 79 spreekt over de regelen van de medische plichtenleer en over de 

handhaving van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid 

van de geneesheren. Art. 15, § 1, lid 1 KB nr. 79 daarentegen bepaalt dat de 

nationale raad de algemene beginselen en de regels vaststelt betreffende de 

zedelijkheid, de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid, de waardigheid en de 

toewijding die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep vaststelt; 

deze beginselen en regelen vormen de code van medische plichtenleer. 

Bijgevolg moet men toch afleiden dat ook de zedelijkheid en de toewijding, 

waarvan geen sprake is in art.6, 2° KB nr. 79, toch onder de regels van 

medische plichtenleer vallen, aangezien zij deel uitmaken van de regels van 

medische plichtenleer, aldus art. 15, § 1, lid 1 in fine KB nr. 79.
418

 Bijgevolg 

vallen zij ook onder de materiële bevoegdheid van de tuchtorganen, aangezien 

zij deel uitmaken van de regelen van de medische plichtenleer (art.6, 2° KB nr. 

79).  

De provinciale raden zijn dus belast met het toezicht, daartoe zijn zij 

bovendien gerechtigd tot het treffen van tuchtmaatregelen wegens fouten die 

deze geneesheren in de uitoefening van hun beroep of naar aanleiding ervan 

begaan.  

                                                           
412

 Art. 13, lid 1 KB nr. 79. 
413

 De raden van beroep zijn elk bevoegd voor het hoger beroep tegen de beslissingen van de provinciale raden 

met het Nederlands of het Frans als voertaal (art. 13., lid 1 KB nr. 79). 
414

 Dit zijn inderdaad geneesheren zoals gedefinieerd in deze thesis, aangezien de aanvraag tot inschrijving op de 

lijst van de Orde o.a. het wettelijk diploma, door de bevoegde geneeskundige commissie geviseerd, vereist. (Art. 

21, § 1, lid 1, 1 KB 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der 

geneesheren, BS 14 februari 1970, erratum BS 26 april 1984 (hierna verkort KB Organisatie en werking raden 

Orde))  M.a.w. met de inschrijving op de lijst van de Orde, komt de iure dus ook de bevoegdheid om wettelijk de 

geneeskunde uit te oefenen.  
415

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 62, nr. 133. 
416

 Art. 5, lid 1 KB nr. 79 spreekt echter enkel over de EU (strikt juridisch enkel over de EEG), maar zegt niets 

over de EER, daar waar art. 44ter en afdeling 3, hoofdstuk IVbis KB nr. 78 wel degelijk ook Noorwegen 

Liechtenstein en Ijsland vermelden. Ook volgens NYS vallen artsen uit deze landen onder het gezag en 

rechtsmacht van de territoriaal bevoegde provinciale raad (zie vorige voetnoot). 
417

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 76-77, nr. 168. 
418

 Dit in tegenstelling tot wat enkele auteurs nog durven te betwijfelen, zie H. NYS, Geneeskunde. Recht en 

medisch handelen, 77, nr. 168. 
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Tevens zijn zij bevoegd om tuchtmaatregelen te nemen wegens zware fouten 

bedreven buiten de beroepsbedrijvigheid, wanneer die fouten de eer of de 

waardigheid van het beroep kunnen aantasten.
419

 De beslissing tot oplegging 

van een tuchtstraf moet bovendien gemotiveerd zijn
420

, wat dus ook een 

omschrijving van de grondslag van de tuchtinbreuk inhoudt.
421

 Deze 

omschrijvingen kan men op twee plaatsen vinden, ofwel in de Code 

geneeskundige plichtenleer, ofwel in wettelijke bepalingen die uitdrukkelijk 

tuchtmaatregelen voorzien wanneer zij overtreden worden. Andere bronnen, 

zoals de mogelijke precedentwerking van de tuchtrechtelijke beslissingen
422

 of 

de adviezen
423

, ongeacht of ze zijn verstrekt door een provinciale raad
424

 of de 

Nationale Raad
425

, kunnen geen grondslag vormen voor tuchtrechtelijke 

veroordelingen. Echter, de Code geneeskundige plichtenleer is nog niet 

bindend verklaard
426

, waardoor de bepalingen ervan geen bindende werking 

hebben t.a.v. de geneesheren, en dus geen grondslag kunnen vormen voor 

tuchtrechtelijke veroordelingen.
427

 Zij mogen echter wel geciteerd worden of 

als verwijzing worden gebruikt in een tuchtrechtelijke beslissing.
428

 Wil dit 

echter zeggen dat op dit ogenblik enkel wettelijk vastgelegde 

tuchtmisdrijven
429

 vervolgbaar zouden zijn? Nee, want het criterium voor 

vervolgbaarheid is in tuchtzaken de geldigheid van een regel, het gecodiceerd 

zijn van een regel is daarbij niet van belang, i.t.t. het strafrecht, waar het 

legaliteitsbeginsel speelt.
430

 M.a.w. in het tuchtrecht kan ook een inbreuk op 

een ongeschreven regel vervolgd worden, i.t.t. in het strafrecht.
431

 

Art. 16, lid 1-2 KB nr. 79 bepaalt de tuchtsancties die de tuchtorganen mogen 

toepassen. Dit zijn, in oplopende orde van zwaarte; de waarschuwing, de 

censuur, de berisping, de tijdelijke (max. 2 jaar) schorsing in het recht de 

geneeskunde uit te oefenen en de schrapping van de lijst van de Orde. De 

eerste drie daarvan zijn eerder symbolisch van aard, daar waar de laatste twee 

wel belangrijk zijn voor de praktijk, zoals we reeds eerder zagen.
432

 De 

tuchtrechter is i.t.t. de strafrechter niet gehouden aan minimum- of 

maximumgrenzen bij de tuchtsancties
433

 (tenzij dan bij de tijdelijke schorsing), 

maar hij mag geen andere sanctie opleggen dan de bepaalde, aangezien de 

tuchtrechter wel gebonden is door het beginsel nulla poena sine lege
434

, maar 

dus niet door het beginsel nullum crimen sine lege
435

.  
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 Voor enkele interpretatieproblemen, zie H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 77-78, nrs. 169-

173. 
420

 Art. 26, lid 4 KB Organisatie en werking raden Orde. 
421

 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 89-90, nr. 197. 
422
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423
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424
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 Voor de redenen daarvoor zie o.a. H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 80, nr. 177. 
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 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 80, nr. 178. 
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 Ibid., 81, nr. 180. 
429

 Zie bv. Art. 38, § 3 KB nr. 78. 
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 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 82, nr. 180. 
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 Zie Algemeen strafrecht, verbod geneeskunde uit te oefenen. 
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 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 90-91, nr. 200. 
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 Ibid. 
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 Althans niet volledig, zie supra en H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 81-82, nr. 180. 
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o 2.2. De invloed van de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid op de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid en vice versa 

Het gezag van strafrechtelijk gewijsde geldt ook in het tuchtrecht, althans voor 

datgene wat de strafrechter zeker en noodzakelijk heeft beslist.
436

 Nochtans 

staat de tuchtvordering los van de strafvordering
437

, waardoor de 

tuchtvordering niet hoeft te worden geschorst wanneer de strafvordering 

aanhangig is gemaakt.
438

 Bijgevolg kan men zeggen dat het gezag van 

strafrechtelijk gewijsde enkel geldt voor tuchtvorderingen die worden 

uitgesproken na een strafrechtelijke uitspraak, in andere situaties verlopen 

beide procedures zonder inmenging van elkaar. 

Wat betreft de tuchtrechtelijke veroordeling tot hetzij de tijdelijke schorsing in 

het recht de geneeskunde uit te oefenen, hetzij de schrapping van de lijst van 

de Orde en hun weerslag op het misdrijf van onwettige uitoefening van de 

geneeskunde, zie supra. 

 

o 2.3. Besluit 

Het tuchtrecht kende veel minder dan het strafrecht of het burgerrechtelijk 

aansprakelijkheidsrecht een bewogen evolutie. Niettemin is en blijft het 

medisch tuchtrecht een belangrijk middel om normoverschrijdend gedrag van 

artsen te sanctioneren vanuit deontologisch oogpunt. Opmerkelijk daarbij is 

wel dat het tuchtrecht grote invloed kan uitoefenen op de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid van de betrokken arts/geneesheer via de opgelegde 

tuchtmaatregelen. 

 

3. Besluit 

Het strafrecht mag dan wel een autonome rechtstak zijn
439

, het is één van de vele 

rechtstakken die betrekking heeft op de geneeskundige activiteit. Sterker zelfs, in het 

geval dat het strafrecht ook daadwerkelijk wordt ingeschakeld, wordt ook vaak het 

(medisch) tuchtrecht en het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht ingeschakeld.
440

 Deze 

rechtstakken hebben echter wel een invloed op elkaar, waarbij het strafrecht de grootste 

invloed uitoefent met het gezag van strafrechtelijk gewijsde. Maar ook in de andere 

richting is er een invloed, getuige de doorwerking van bepaalde tuchtmaatregelen en de 

voorrang van de procedure bij het Fonds voor Medische Ongevallen. Het is daarom 

belangrijk om een goed inzicht te hebben in hoe deze rechtstakken zich in een bepaalde 

feitenconstellatie tot elkaar verhouden en welke de gevolgen van bepaalde beslissingen 

kunnen zijn, aangezien dit al dan niet bepalend kan zijn voor het verdere verloop in andere 

procedures.  
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 Cass. 15 oktober 1987, RW 1987-88, 992; H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 120, nr. 264. 
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 Art. 417 Ger.W. 
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 H. NYS, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 119, nr. 262; C. VAN DEN WYNGAERT, 

Strafprocesrecht, 689. 
439

 A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 36-37, nr. 70.  
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 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafprocesrecht, 688-689. 
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De verhouding tussen de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts en 

de andere medische beroepen 

1. Onwettige uitoefening 

Ook de uitoefening van de andere beroepen uit het KB nr. 78 worden beschermd door een 

strafbepaling die onwettige beoefenaars ervan bestraft met correctionele straffen. De 

onwettige uitoefening van de tandheelkunde, wat deel uitmaakt van de geneeskunde, wordt 

net als de onwettige uitoefening van de geneeskunde bestraft met een gevangenisstraf van 

acht dagen tot zes maanden of met een geldboete van vijfhonderd tot vijfduizend euro of met 

beide straffen samen.
441

 De onwettige uitoefening van andere gezondheidszorgberoepen, zoals 

de verpleegkunde of de paramedische beroepen, wordt bestraft met een gevangenisstraf van 

acht dagen tot drie maanden of met een geldboete van zesentwintig tot tweeduizend euro of 

met beide straffen samen.
442

 Maar hoe weet men nu welk gezondheidszorgberoep tot het 

stellen van welke handelingen bevoegd is? Daarvoor moet men per beroep kijken naar de 

desbetreffende wettelijke bepalingen die in tegenstelling tot bij de geneeskunde wel meer 

beperkter zijn opgesteld.
443

 Maar in dit alles wordt er één groep vergeten door de wetgever, 

m.n. de studenten geneeskunde. I.t.t. hun collega’s in de verpleegkunde
444

 of in de opleiding 

tot een paramedisch beroep
445

 zijn zij niet gerechtigd om tijdens hun opleiding handelingen te 

stellen die eigenlijk zijn voorbehouden voor houders van het wettelijk vereiste diploma, wat 

studenten  in de desbetreffende opleiding per definitie niet zijn. De enige uitzondering hierop 

zagen we reeds bij de rechtvaardigingsgronden van de onwettige uitoefening van de 

geneeskunde, m.n. de Wet Rechtvaardiging Onwettige Uitoefening Geneeskunde en het KB 

Voorwaarden Rechtvaardiging Onwettige Uitoefening Geneeskunde, dat echter slechts 

intraveneuze inspuitingen en bloedafnames d.m.v. aderpuncties toeliet om door studenten 

geneeskunde te worden verricht. Langs de andere kant worden de studenten geneeskunde wel 

genoemd in de strafbaarstellingen van de onwettige uitoefening van de verpleegkunde, 

zorgkunde, hulpverlener-ambulancier en de paramedische beroepen, waar zij uitgesloten 

worden van vervolging indien zij deze handelingen stellen in het kader van hun opleiding.
446

 

M.a.w. al de handelingen die die beroepen mogen verrichten, die mogen studenten 

geneeskunde ook verrichten, zolang zij gebeuren in het kader van hun opleiding. De vraag is 

nu of zij buiten die handelingen ook nog andere handelingen verrichten tijdens de stages die 

zij moeten verrichten tijdens hun opleiding. Deze handelingen zouden per definitie dus 

onwettelijk zijn, waardoor de student geneeskunde strafrechtelijk aansprakelijk kan worden 

gesteld. Zo is het niet uitgesloten dat een student geneeskunde tijdens een stage een aantal 

handelingen stelt die hij nog niet zou mogen stellen. Bovendien vereisen de eindtermen voor 

de ‘Master in de Geneeskunde’ vaak het verrichten van handelingen op personen die eigenlijk 

enkel een geneesheer mag stellen. Nu is het zo dat niet al die handelingen reeds moeten zijn 

verricht door een student geneeskunde op een menselijk wezen, vaak is kennis en een test op 

een dummy voldoende, maar het toont aan hoe precair de situatie van de Belgische studenten 

geneeskunde is, die gedurende hun hele opleiding balanceren op de rand van de onwettige 

uitoefening van de geneeskunde.  
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 Art. 38, § 1, 1°, lid 1 KB nr. 78. 
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 Bv. art. 38ter, 1°, lid 1 en art. 39, 1°, lid 1 KB nr. 78. 
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 Bv. voor de bevoegdheden van vroedvrouwen, zie KB 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het 

beroep van vroedvrouw, BS 6 april 1991, 7262. 
444

 Art. 38ter, 1°, lid 3 KB nr. 78. 
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 Art. 39, 1°, lid 2 KB nr. 78. 
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 Art. 38ter, 1°, lid 3 en 8°, lid 3 en 11°, lid 3 KB nr. 78 en art. 39, 1°, lid 2 KB nr. 78. 
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Misschien is het een idee om net zoals in andere landen
447

 ook de studenten geneeskunde vrij 

te stellen van vervolging voor handelingen gesteld binnen het kader van hun opleiding. Of 

misschien is het een idee om zoals in het Verenigd Koninkrijk de situatie om te draaien, door 

i.p.v. de geneeskunde voor te behouden voor een beperkte groep en daarop uitzonderingen 

creëren, de uitoefening van de geneeskunde open te stellen voor iedereen en bepaalde 

handelingen voorbehouden voor geneesheren. Dit zou ook de oplossing kunnen zijn voor o.a. 

de problematiek van de mantel- en zelfzorg
448

.   

2. Beroepsgeheim 

Reeds eerder zagen we dat er iets bestaat als het gedeeld beroepsgeheim, wat het mogelijk 

maakt voor beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen om gegevens uit te wisselen die 

nuttig of noodzakelijk zijn voor de dienstverlening naar de patiënt toe.
449

 Een van de 

voorwaarden was dat beide geheimhouders onder dezelfde regels inzake het beroepsgeheim 

ressorteerden. De vraag stelt zich nu of dat ook zo is in de gezondheidszorg. Ten eerste 

worden ook andere gezondheidszorgberoepen uitdrukkelijk vermeld in art. 458 Sw., zoals de 

apothekers en de vroedvrouwen. Deze vallen dus wel degelijk onder dezelfde regels als de 

geneesheren. Daarnaast vallen ook de noodzakelijke medewerkers, stagiairs, helpers en 

uitvoerders van beroepen die door de wet of het gebruik beschouwd worden als noodzakelijke 

vertrouwenspersonen
450

 onder het wettelijk beroepsgeheim. Ook personen die op geregelde 

wijze, al dan niet rechtstreeks, een geneesheer bijstaan bij de uitoefening van zijn beroep
451

 

vallen onder hetzelfde beroepsgeheim als de geneesheer. Bijgevolg kan men besluiten dat alle 

gezondheidszorgberoepen uit het KB nr. 78 onder het medische beroepsgeheim vallen. 
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 Bv. Frankrijk, zie Art. 4161-1, lid 2 Code de la santé publique. 
448

 Zie supra, p. 22. 
449

 Zie supra, p .39. 
450

 Bv. de student geneeskunde; Corr. Brussel 6 maart 1973, Entr.et dr. 1976, 314; A. MASSET, Beroepsgeheim, 

7. 
451

 Bv. de verpleegkundige; A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, 288, nr. 368. 
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Rechtsvergelijking met Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 

1. Nederland 

o 1.1. Onwettige uitoefening van de geneeskunde 

In Nederland is de regeling inzake de gezondheidszorgberoepen zo geregeld 

dat iedereen op het gebied van de individuele gezondheidszorg handelingen 

kan stellen.  

Enkel voor bepaalde handelingen
452

 is het noodzakelijk om een opleiding 

genoten te hebben en zich te hebben ingeschreven in het BIG-register.
453

 Zelfs 

voor deze handelingen kent het Nederlandse recht geen visumvereiste.  

Voor deze voorbehouden handelingen is wel de onwettige uitoefening ervan 

strafbaar gesteld, meerbepaald in art. 96, lid 1 en art. 97 Wet BIG. Deze 

vereisen echter wel meer voorwaarden dan de Belgische incriminatie. Zo 

vereist art. 96, lid 1 Wet BIG dat er schade buiten noodzaak of een 

aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van een ander moet zijn 

veroorzaakt, wil men op basis van dit artikel strafbaar zijn.  

Art. 97 vereist direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens of 

een dat men in de voorbije twee jaar reeds tweemaal een bestuurlijke boete is 

opgelegd geweest. Beide artikelen worden bestraft met hechtenis van 

maximaal drie maanden en een geldboete van maximaal 3900 euro
454

. Bij 

overtreding van art. 96, lid 1 (en 2, wat een verzwarende omstandigheid 

inhoudt) kan de betrokkene nog een bijkomende straf worden opgelegd, m.n. 

de ontzetting uit het recht het betrokken beroep uit te oefenen.
455

  

 

o 1.2. Schending van het beroepsgeheim 

In Nederland zijn de geneesheren ook gebonden door het beroepsgeheim.
456

 

Dit beroepsgeheim heeft een gelijkaardige inhoud als in het Belgische recht.
457

 

De schending ervan wordt bestraft overeenkomstig art. 272 WvSr., dat een 

gevangenisstraf voorschrijft van maximaal 1 jaar of een geldboete van de 

vierde categorie
458

. Wel is de schending van het beroepsgeheim in Nederland 

een klachtmisdrijf
459

, dit in tegenstelling tot in België.  

 

o 1.3. Abortus 

In Nederland is ook abortus toegelaten, op basis van art. 296, lid 5 WvSr. Die 

verwijst naar de Wet van 1 mei 1981 houdende regelen met betrekking tot het 

afbreken van zwangerschap
460

. De voorwaarden hiervoor zijn vergelijkbaar als 

voor de abortus in België, met hier en daar kleine afwijkingen, zoals het 

criterium van 13 weken zwangerschap i.p.v. 12 weken in België.  
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 Deze zijn bepaald in art. 36 Wet BIG. 
453

 W.L.J.M. DUIJST, Gezondheidsstrafrecht in Studiepockets Strafrecht, Deventer, Kluwer, 2009, 30. 
454

 Art. 23,  lid 4 WvSr. 
455

 Art. 96, lid 3 WvSr. 
456

 Art. 272 WvSr.; art. 88 Wet BIG en art. 7:457 BW. 
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 W.L.J.M. DUIJST, Praktijkboek beroepsgeheim en informatieverstrekking in de zorg, Apeldoorn, Maklu, 

2009, 13-14; D.P. ENGBERTS, ‘Relatie arts-patiënt’ in D.P. ENGBERTS en L.E. KALKMAN-BOGERD 

(eds.), Gezondheidsrecht, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2009, 40-41. 
458

 Dit is een geldboete van maximaal 19.500 euro, zie art. 23,  lid 4 WvSr. 
459

 Art. 272, lid 2 WvSr. 
460

 Hierna verkort WAZ (Wet Afbreking Zwangerschap). 
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Opzettelijke vruchtafdrijving zonder de toestemming van de zwangere vrouw 

wordt bestraft in art. 296, lid 3 WvSr., met een gevangenisstraf van maximaal 

12 jaar of een geldboete van maximaal 78.000 euro. Opzettelijke 

vruchtafdrijving met de toestemming van de zwangere vrouw wordt strafbaar 

gesteld in art. 296, lid 1 WvSr., waarvoor dus de rechtvaardigingsgrond van de 

wettige abortus bestaat, zoals we reeds hierboven zagen. De straf die bepaald 

wordt voor de opzettelijke vruchtafdrijving met de toestemming van de 

zwangere vrouw is een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of een 

geldboete van maximaal 19.500 euro. Beide misdrijven kunnen nog eens 

strenger worden bestraft indien de feiten de dood van de zwangere vrouw tot 

gevolg hebben.
461

 Ten slotte is ook het verzuim aan de registratieverplichting 

strafbaar in Nederland, overeenkomstig art. 18, lid 1 jo. art. 11, lid 1 WAZ. De 

geneesheer wordt bestraft met een geldboete van maximaal 7800 euro. 

2. Frankrijk 

o 2.1. Onwettige uitoefening van de geneeskunde 

Ook in Frankrijk wordt de onwettige uitoefening van de geneeskunde 

strafrechtelijk gesanctioneerd.
462

 Echter voor de wettige uitoefening van de 

geneeskunde is geen visum vereist.
463

 Ook in tegenstelling tot België is de 

student geneeskunde vrijgesteld van vervolging voor de onwettige uitoefening 

van de geneeskunde.
464

 Art. 4161-5 Code de la santé publique bepaalt dat dit 

wordt gestraft met een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 

30.000 euro. Daarnaast kunnen ook enkele bijkomende straffen worden 

opgelegd, waaronder een tijdelijk verbod van maximaal vijf jaar of een 

definitief verbod om een beroep uit te oefenen dat wordt geregeld in de Code 

de la santé publique, waaronder dus ook dat van geneesheer.
465

 

 

o 2.2. Schending van het beroepsgeheim 

De schending van het beroepsgeheim in Frankrijk komt in grote lijnen overeen 

met de situatie in België.
466

 Enkel de bestraffing wijkt significant af. Art. 226-

13 Code pénal bepaalt een gevangenisstraf van één jaar en een geldboete van 

15.000 euro. M.a.w. de gevangenisstraf in Frankrijk is het dubbele van in 

België, terwijl de geldboete zelfs oploopt tot bijna het drievoudige van de 

Belgische geldboete. Ook de straffen bepaald in art. 226-31 zijn van 

toepassing. Hieronder valt o.a. de ontzetting uit de burgerlijke rechten, een 

algemeen beroepsverbod, het verbod een wapen te dragen e.d. 
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 Art. 296, lid 2 en 4 WvSr. In België bestaat deze verzwarende omstandigheid ook, maar vormt eigenlijk een 

verzwarende omstandigheid voor het misdrijf van opzettelijke slagen en verwondingen, aangezien voor art. 352 

Sw. niet vereist is dat de vrouw zwanger is, de dader moet enkel die gedachte gehad hebben.  
462

 G. MÉMETEAU, Cours de droit médical, Bordeaux, Les Études Hospitalières Éditions, 2006, 135-137, nrs. 
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 Contra art. L4111-1 Code de la santé publique.  
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 Art. 4161-1, lid 2 Code de la santé publique. 
465

 Art. L4161-5, lid 2, c) Code de la santé publique. 
466

 Met uitzondering van de exacte bepalingen van de rechtvaardigingsgronden. Dit zou ons echter te ver leiden 

om dit in deze thesis te onderzoeken. Voor een bespreking, zie M. VÉRON, Droit pénal spécial, Sirey 

Université, 2006, 204-207, nrs. 289-294 (hierna verkort M. VÉRON, Droit pénal spécial) en A. 

CASTELLETTA, Responsabilité médicale. Droit des malades in Dalloz Référence, Paris, Dalloz, 2004, 46-64, 

nrs. 22.21-22.175. 
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o 2.3. Abortus 

 Inleiding 

Sinds de wet van 4 juli 2001 zijn de bepalingen inzake wettige 

zwangerschapsafbreking niet meer in de Code pénal te vinden, maar in 

de Code de la santé publique
467

, meerbepaald in de artt. L2212-1 tot 

L2212-11. Ook de strafbepalingen vinden we terug in deze Code de la 

santé publique, meerbepaald in de artt. L2222-1 tot L2222-4. 

Interessant om op te merken is dat in tegenstelling tot het Belgische 

recht, het Franse recht in art. L2212-7 Code de la santé publique ook 

uitdrukkelijk een regeling inhoudt voor hoe een minderjarige een 

abortus kan laten uitvoeren. 

 Opzettelijke vruchtafdrijving zonder de toestemming van de zwangere 

vrouw
468

 

Dit misdrijf vinden we ook terug in het Franse strafrecht, meerbepaald 

in art. 223-10 Code pénal alsook in art. L2222-1 Code de la santé 

publique. Zij wordt bestraft met een gevangenisstraf van 5 jaar en, daar 

waar in België geen geldboete is bepaald, met een geldboete van 

75.000 euro. Daarnaast wordt de dader ook ontzet uit zijn burgerlijke 

rechten, bepaald in art. 131-26 Code pénal.
469

 Ook kunnen hem de 

straffen bepaald in art. 223-17 Code pénal worden opgelegd, waaronder 

de verbeurdverklaring en de sluiting van de inrichting waar het misdrijf 

plaatsvond. Art. 223-17, 1° Code pénal voorziet ook een algemeen 

beroepsverbod, maar art. 223-19 bepaalt dat de dader verplicht een 

verbod moet worden opgelegd om een medisch of paramedisch beroep 

uit te oefenen, gedurende maximaal vijf jaar, iets wat in het Belgisch 

strafrecht totaal onmogelijk is. Belangrijk om op te merken zijn dus de 

hoeveelheid straffen die kunnen worden opgelegd.  

 Opzettelijke vruchtafdrijving met de toestemming van de zwangere 

vrouw
470

 

Art. L2222-2 Code de la santé publique bestraft dit misdrijf in het 

Franse strafrecht. De bepalingen zijn vergelijkbaar tussen beide landen. 

Enkel in de rechtvaardigingsgrond van de wettige 

zwangerschapsafbreking zijn bepaalde verschillen, zoals de wachttijd 

die in Frankrijk een week bedraagt
471

, waar in België dit zes dagen is, 

of het feit dat een zwangerschapsafbreking na 12 weken zwangerschap 

maar kan indien in bepaalde gevallen meer dan twee artsen werden 

geraadpleegd.
472

 De straf is een gevangenisstraf van twee jaar en een 

geldboete van 30.000 euro. Indien de dader deze praktijken gewoonlijk 

stelt is voldaan aan de verzwarende omstandigheid bepaald in art. 

L2222-2, lid 2, dat gestraft wordt met vijf jaar gevangenisstraf en 

75.000 euro geldboete. I.t.t. België is de poging om dit misdrijf te 

plegen ook strafbaar gesteld.
473
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 M. VÉRON, Droit pénal spécial, 123, nr. 170. 
468

 M. VÉRON, Droit pénal spécial, 124, nr. 171. 
469

 Art. 223-16 Code pénal. Dit kan bij ons uiteraard ook, op basis van art. 32 Sw, en dit gedurende tien tot 

twintig jaar, in Frankrijk is dit maximum tien jaar (art. 131-26 Code pénal). 
470

 M. VÉRON, Droit pénal spécial, 124-125, nrs. 172-173. 
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 Art. 2212-5 Code de la santé publique. 
472

 Bv. art. L2213-1, lid 2 Code de la santé publique. 
473

 Art. L2222-2, lid 3 Code de la santé publique. 
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 Verzuimen aan de registratieverplichting 

Ook in Frankrijk bestaat er een registratieverplichting voor de arts
474

 en 

ook dit is strafbaar gesteld op basis van art. R2222-2 Code de la santé 

publique en wordt bestraft met een geldboete van 1500 euro.
475

 

 

3. Verenigd Koninkrijk 

o 3.1. Onwettige uitoefening van de geneeskunde 

In het Verenigd Koninkrijk kent men het misdrijf van de onwettige uitoefening 

van de geneeskunde niet.
476

 Wel is het zo dat er een titelbescherming
477

 bestaat 

en dat bepaalde handelingen enkel kunnen worden uitgevoerd door 

geregistreerde geneesheren
478

. 

 

o 3.2. Schending van het beroepsgeheim 

Ook in het verenigd Koninkrijk is een geneesheer gebonden door het 

beroepsgeheim.
479

 Niettemin wordt een schending ervan niet strafrechtelijk 

gesanctioneerd.
480

 Het beroepsgeheim is bijna volledig gebaseerd op art. 8 

EVRM en case law en hetzou ons te ver leiden om hier verder op in te gaan. 

Voor een overzicht, zie S. PATTINSON en D. BEYLEFELD, ‘Confidentiality 

and Data Protection’ in A. GRUBB, J. LAING en J. McHALE (eds.), 

Principles of Medical Law, Oxford, Oxford University Press, 2010, 651-724.  

  

o 3.3. Abortus 

 Inleiding 

Abortus is toegelaten in het Verenigd Koninkrijk, op basis van section 

1 Abortion Act 1967.
481

 Niettemin verschilt toegelaten abortus sterk 

van die in België. Section 1 Abortion Act 1967 bepaalt dat abortus 

enkel toegelaten is in het geval dat er een medische reden toe is.
482

 

Daartegenover staat dan wel weer dat de abortus langer toegelaten is, 

tot na 24 weken na de bevruchting.
483

 Ook moet er aanvankelijk reeds 

het advies worden ingewonnen van twee geneesheren.
484

 Wat de 

misdrijven betreft zijn er twee strafbepalingen waar we moeten naar 

kijken, m.n. section 58 Offences Against The Person Act 1861 en 

section 1 Infant Life (Preservation) Act. Het verschil tussen beide 

strafbaarstellingen is dat de vrucht reeds levensvatbaar moet zijn bij 

section 1 Infant Life (Preservation) Act.  
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 Art. L2212-10 Code de la santé publique.  
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 Art. 131-13, lid 2, 5° Code pénal. 
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 M. O’ROURKE QC en J. HOLL-ALLEN, ‘Regulating Health Care Profesions’ in A. GRUBB, J. LAING en 

J. McHALE (eds.), Principles of Medical Law, Oxford, Oxford University Press, 2010, 88, nr. 2.13.  
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 Ibid., 89, nr. 2.15. Zie s 49 Medical Act 1983. 
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McHALE (eds.), Principles of Medical Law, Oxford, Oxford University Press, 2010, 652-660, nrs. 12.05-12.28.  
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 Tenzij dan evenueel met punitive damages. . PATTINSON en D. BEYLEFELD, ‘Confidentiality and Data 

Protection’ in A. GRUBB, J. LAING en J. McHALE (eds.), Principles of Medical Law, Oxford, Oxford 

University Press, 2010, 681-682, nrs. 12.98-12.104. 
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 E. JACKSON, ‘Abortion’ in A. GRUBB, J. LAING en J. McHALE (eds.), Principles of Medical Law, 

Oxford, Oxford University Press, 2010, 865-866, nr.16.07-16.08.  
482

 s 1, (1) Abortion Act 1967. 
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 Tenzij er zwaarwichtige medische redenen aanwezig zijn, s 1, (1), (b)-(d) Abortion Act 1967. 
484

 s 1, (1) Abortion Act 1967. 
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Beiden worden bestraft met levenslange opsluiting of een straf die 

minder zwaar is.
485

 

 

 Verzuimen aan de registratieverplichting 

Ook in het Verenigd Koninkrijk bestaat er een registratieverplichting 

voor de geneesheer, die is vastgelegd in section 2, (1) Abortion Act 

1967. Het verzuimen deze verplichting te volbrengen wordt gestraft 

met een geldboete van 5.000 £.
486
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 s 1, (1) Criminal Justice Act 1948. 
486

 s 2, (3) Abortion Act 1967 jo. s 37, (2) Criminal Justice Act 1982. 
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Eindbesluit 

Zoals we reeds in de inleiding vermeldden, en wat we in de rest van deze thesis bevestigd 

zagen, is dat het medisch recht een rechtstak is met een overvloed aan wetgeving die met de 

dag verder groeit. Met deze groeispurt, want we kunnen nog wel stellen dat het medisch recht, 

i.t.t. bv. het strafrecht, het familierecht of het handelsrecht, nog niet het stadium van 

volwassenheid heeft bereikt in België, is er ook een boom aan strafbepalingen ontstaan die 

stilaan megalomane proporties aanneemt. Enkele voorbeelden nog die deze thesis niet gehaald 

hebben zijn bv. het verbod reclame te maken voor abortieve middelen of voor prestaties van 

medische esthetiek. Daarnaast zijn er uiteraard ook nog de vele strafbepalingen die betrekking 

hebben op de andere gezondheidszorgberoepen, waarvan we in deze thesis enkele kort hebben 

aangetoetst. 

Deze wildgroei aan strafbepalingen zorgt onvermijdelijk voor problemen. We hebben gezien 

dat studenten geneeskunde mogelijks flagrant onwettig de geneeskunde beoefenen en we 

zagen dat de strafbepaling voor het weigeren te verrichten van een bloedproef tot bepaling 

van het alcoholgehalte eigenlijk is opgeheven, terwijl we er toch van moeten uitgaan dat dit 

nog steeds strafbaar is, gezien het feit dat de weigering tot het verrichten van een bloedproef 

tot het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid 

beïnvloeden, wel nog steeds strafbaar is. Ook het laten uitvoeren van medische onderzoeken 

in een arbeidsrelatie door iemand anders dan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer is 

strafbaar, maar als men het zelf uitvoert, terwijl men geen preventieadviseur-

arbeidsgeneesheer is, is dan weer niet strafbaar, indien men tenminste geneesheer is. 

Misschien allemaal kleine details wanneer men het van op een afstand bekijkt, maar het 

strafrecht is nu eenmaal een rechtstak waar het op details kan aankomen, zeker gezien het 

legaliteitsbeginsel. 

Maar de problematiek zit ook veel dieper dan enkele onvolkomenheden bij welbepaalde 

strafbepalingen. Bij het hoofdstuk over het toepassingsgebied zagen we dat de term arts meer 

en meer populariteit krijgt in zowel de medische als de juridische wereld terwijl de term 

geneesheer steeds meer gratie verliest. Dit is begrijpelijk, maar voorlopig is een kortzichtige 

terminologiewijziging, althans in het strafrecht, nog niet aan de orde. Op dit ogenblik zou je 

kunnen zeggen dat, overeenkomstig art. 3, § 1 Euthanasiewet, een net afgestudeerde master in 

de geneeskunde, die nog geen visum heeft, noch ingeschreven is op de lijst van de Orde der 

Geneesheren, zo iemand kan euthanaseren, indien hij uiteraard aan de voorwaarden voor 

euthanasie voldoet. Maar als een net afgestuurde student dit kan, kan ook een 

geestesgestoorde arts dit, ook al is hij dan zijn visum kwijtgeraakt. Maar de 

terminologiewijziging kan zelfs leiden tot nog grotere misverstanden, en we zouden zelfs 

moeten concluderen dat we dan in een systeem terechtkomen zoals in Nederland of Engeland 

waar de uitoefening van de geneeskunde door een groter aantal personen kan worden 

uitgeoefend. Uiteraard zal het zo’n dramatische vaart niet lopen. Zelfs bij zo’n wijziging is 

dan nog steeds een diploma ‘Master in de Geneeskunde’ vereist, iets wat de gemiddelde 

Belgische burger nog niet onmiddellijk kan voorleggen. Bovendien kan men zich ook de 

vraag stellen of een visum en de inschrijving op een lijst van een (net afgestudeerd) persoon 

een kundiger beoefenaar van de geneeskunde maakt. Niettemin houdt de wijziging van de 

term geneesheer naar de term arts wel degelijk gevaren in. Zo zou een voormalig geneesheer 

die tot een zware tuchtsanctie, bv. de schrapping van de lijst, is veroordeeld nog wel steeds de 

geneeskunde kunnen uitoefenen. Bijgevolg kan men zich dan ook de vraag stellen wat het nut 

van het medisch tuchtrecht bij zo’n terminologiewijziging nog is, buiten een symbolisch 

waarde dan. 
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Samengevat moet dus worden besloten dat een blinde terminologiewijziging meer problemen 

creëert dan dat ze oplost. Dit wil echter niet zeggen dat een terminologiewijziging niet kan, 

maar dan zal men er aandacht voor moeten hebben dat bv. degene die simpel houder is van 

een diploma ‘Master in de Geneeskunde’ niet meer de titel van arts mag voeren. Of men moet 

als wetgever creatief zijn, en een nieuw woord verzinnen voor de lading die de term 

geneesheer thans dekt. 

Wat de kleinere problemen betreft inzake bv. de weigering tot het verrichten van de 

bloedproef waar we het hierboven nog over hadden; deze kunnen verholpen worden met een 

paar kleine, doch goed doordachte wetswijzigingen die niet opnieuw dezelfde fouten maken 

als hun voorgangers. Wat kleine esthetische ingrepen zouden dus al wonderen kunnen doen. 

Gelukkig heeft de wetgever voor deze esthetische ingrepen nog geen bijzondere beroepstitel 

nodig. Wat de inbreuken van de studenten geneeskunde betreft op de artt. 2, § 1 en 38, § 1 KB 

nr. 78; deze kunnen eventueel worden verholpen door een bepaling die, net zoals bij artt. 

38ter, 1° of art. 39, 1° KB nr. 78, de studenten die de opleiding volgen tot dat specifiek 

gezondheidszorgberoep vrijstelt van de onwettige uitoefening ervan, eventueel met de 

bijkomende voorwaarde dat deze uitoefening steeds gebeurt onder toezicht van een 

geneesheer. Dit gebeurt nu al, zoals we reeds gezien hebben, in de Wet Rechtvaardiging 

Onwettige Uitoefening Geneeskunde en het KB Voorwaarden Rechtvaardiging Onwettige 

Uitoefening Geneeskunde.  

Maar we hoeven over dit alles ook niet al te dramatisch te doen. Het medische strafrecht, en 

voornamelijk, gezien de grote bevoegdheid van de geneesheer in de medische praktijk, de 

strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts/geneesheer, is allesbehalve perfect geregeld. 

Maar als we één ding leren in een opleiding Rechten, is dat geen enkele rechtstak perfect is. 

Bovendien is, zoals we aan het begin van dit besluit reeds zeiden, deze rechtstak nog in volle 

ontwikkeling. Gaandeweg zullen vele schoonheidsfoutjes weggewerkt worden, en hopelijk zal 

er bij grondiger wetgevend werk ook aandacht besteed worden aan de strafrechtelijke 

implicaties, die tot nu toe vaak minder aandacht kregen. Bovendien zorgen de in deze thesis 

aangekaarte problemen er niet voor dat we in België met talloze incompetente of criminele 

geneesheren zitten. Integendeel, onze gezondheidszorg behoort nog steeds tot de betere in de 

wereld. We kunnen dus besluiten dat onze patiënt, het medisch strafrecht, en met name dat 

deel ervan dat betrekking heeft op de arts/geneesheer, momenteel hoge koorts heeft, maar nog 

verre van in levensgevaar is. 
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 Section 49 Medical Act 1983. 

Rechtspraak 
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 GwH 15 januari 2009, T.Gez. 2009-10, 28, noot G.S. 
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 RvS 23 januari 1995, nr. 41.825, Picard, Vl.T.Gez. 1993-94, nr. 1, 53, noot T. 
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