
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Justitie over "de controle bij 

het afleveren van een model 2-getuigschrift van goed zedelijk gedrag" (nr. 17959) 

  

07.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, wanneer men zich momenteel 

kandidaat stelt voor een activiteit die valt onder opvoeding, psychomedisch-sociale 

begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van 

minderjarigen, moet men een moraliteitsattest of een uittreksel uit het strafregister, model 2, 

voorleggen.  

  

De Raad van State heeft echter de omzendbrief die deze materie regelde in 2006 vernietigd. 

De Raad van State was het inhoudelijk wel eens met de omzendbrief maar was het niet eens 

met de vorm. De Raad van State was ertegen gekant dat het geregeld was bij omzendbrief en 

niet bij wet. De omzendbrief moest dus worden ingetrokken. 

  

Bijgevolg word een aantal belangrijke gegevens, zoals die van de federale en de lokale politie 

uit de politiedatabank, niet meer als advies geregistreerd op het formulier model 2. Vroeger 

gebeurde dat wel met de nodige bescherming van de privacy. Als er een probleem was, werd 

het wel gemeld op het model 2. Bijvoorbeeld kinderkribben of organisaties die werken met 

jeugd gaan er vaak vanuit dat het in orde is wanneer het blad blanco is. Dat is echter verre van 

waar, vermits het model 2 natuurlijk niet alle inlichtingen bevat. Het geeft geen volledig beeld 

van het profiel van de aanvrager. 

  

Waarschijnlijk bent het u met mij eens dat het belangrijk is dat, wanneer iemand een beroep 

wil uitoefenen waarbij hij met minderjarigen in contact komt, hij voldoende wordt gescreend.  

  

Door de vernietiging van de omzendbrief door de Raad van State werkt men momenteel in 

een zeer moeilijke positie. Op lokaal vlak meldt men al problemen, want er worden attesten 

afgeleverd voor personen die eigenlijk geen blanco strafblad hebben of die bepaalde zaken op 

hun kerfstok hebben. Het gaat om zaken die niet in het strafregister zijn opgenomen, maar wel 

in de ANG, de Algemene Nationale Gegevensbank. Het gaat niet om vermoedens, maar om 

zaken waarbij het gaat over betrapping op heterdaad, waarvoor bewijzen voorhanden zijn of 

waarvoor convergerende getuigenissen zijn. Alleen die zaken belanden ook in de ANG. Het 

gaat dus over ernstige feiten. 

  

Voorbeelden maken wat meer duidelijk. Men signaleerde mij dat een persoon, gekend in de 

ANG voor drugsbezit, smaad, drugsverkoop, opzettelijke slagen en verwondingen, maar voor 

die feiten nog niet veroordeeld, na een sollicitatie een job kan uitoefenen bij bijvoorbeeld een 

speelpleinwerking. Hij beschikt immers over een blanco model 2 omdat die persoon nog niet 

is veroordeeld. Hij kan dus zonder problemen een blanco model 2 gaan afhalen en worden 

tewerkgesteld. 

  

Een ander bekend voorbeeld betreft een job in het onderwijs. Een persoon was bij de politie 

gekend voor recent gepleegde ernstige feiten, namelijk opzettelijke slagen en verwondingen, 

zware diefstal, opzettelijke vernielingen, bezit en dracht van wapens en munitie, 

weerspannigheid en gewone diefstal. Ook daar kon de politie niets anders doen dan een 

model 2 afleveren. Men kon dat niet weigeren. De volgende dag kon die persoon aan de slag 

in het onderwijs, omdat hij voor die feiten nog niet was veroordeeld. 

  

Zo zijn er tal van voorbeelden. Dat is te wijten aan het feit dat de rondzendbrief door de 

Raad van State werd vernietigd. De Raad van State had daarbij dus geen problemen met de 



inhoud. Het ging alleen om de vorm, dus het feit dat dit via een rondzendbrief werd geregeld 

en niet met een wet. 

  

Daarom heb ik een wetsvoorstel ingediend, reeds in juli 2011, om een einde te maken aan 

deze situatie en deze relevante informatie toch op model 2 te plaatsen. 

  

Nogmaals, het gaat hier niet over vermoedens, maar over harde feiten met voldoende 

bewijslast, maar waarvoor de dader nog niet is veroordeeld. 

  

Ik kan ook het voorbeeld geven van een vader die zijn kinderen mishandelde, maar 

aanvaardde om in therapie te gaan, waardoor hij geen veroordeling kreeg. De partner werd 

daarna onthaalmoeder. Men zou dan denken dat daar niets aan de hand is, maar dat is zeker 

niet het geval. 

  

In het Parlement en ook op politiek vlak was er een sensibilisering rond het misbruik, ook 

seksueel, van kinderen. Wij moeten zeker zijn dat er niets aan te merken is op al wie met onze 

kinderen in contact komt, klein of minder klein. Dat is zeer belangrijk. 

  

Ik vrees dat heel wat scholen ervan uitgaan dat ze iemand voor zich hebben die niets op zijn 

of haar kerfstok heeft omdat hij of zij een blanco model 2 kan voorleggen, terwijl de waarheid 

compleet anders ligt. Daaraan moeten wij iets doen. 

  

Dat werd mij ook gemeld door politiemensen op het terrein. Zij wachten op een rechtzetting 

van deze situatie. 

  

Mevrouw de minister, wat kunt u op korte termijn doen om dit probleem te verhelpen? Hebt u 

reeds stappen ondernomen? Hoe staat u tegenover het wetsvoorstel dat ik heb ingediend? Ik 

hoop dat wij dit voorstel, met uw steun en een meerderheid in het Parlement, snel kunnen 

goedkeuren om deze situatie recht te zetten. 

  

07.02 Minister Annemie Turtelboom: Ten eerste moet ik u erop wijzen dat de term “bewijs 

van goed gedrag en zeden model 2” niet meer actueel is. Sinds de wet van 21 juli 2009 

houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister spreekt men over 

het uittreksel uit het Strafregister, afgeleid conform artikel 596, tweede lid, van het Wetboek 

van strafvordering, of kortweg model 596/2. De Raad van State legt sinds 2006 de klemtoon 

op het hanteren van een neutrale terminologie, die geen ruimte laat voor interpretaties. 

  

Bovendien wordt zowel de Belgische als de Europese rechtsorde gekenmerkt door het 

vermoeden van onschuld. U zult het met mij eens zijn dat dat een van de algemene 

rechtsbeginselen en een van de pijlers van onze democratie is. Wie achteraf onschuldig blijkt 

te zijn, heeft immers de grootste moeite om zich te ontdoen van vroegere verdachtmakingen. 

Als bewijs van schuld geldt bovendien enkel een definitieve gerechtelijke veroordeling. 

  

De huidige regels voor de afgifte van een uittreksel uit het Strafregister bevatten wel degelijk 

de nodige wettelijke garanties inzake het uitoefenen van professionele activiteiten die contact 

met minderjarigen impliceren. Zo heeft de wetgever erin voorzien dat de gerechtelijke 

beslissing tot opschorting van de veroordeling, de internering, de terbeschikkingstelling van 

de regering en de buitenlandse beslissingen inzake vonnissen die minder dan drie jaar oud 

zijn, worden vermeld op het model 596/2.  

  



Beslissingen die langer dan drie jaar geleden zijn uitgesproken, worden altijd vermeld indien 

zij zijn uitgesproken voor feiten die ten opzichte van een minderjarige werden gepleegd of 

indien een vervallenverklaring van meer dan drie jaar in verband met minderjarigen werd 

uitgesproken in het vonnis, bijvoorbeeld het verbod te werken in een onderwijsinstelling voor 

minderjarigen, er lessen te volgen. 

  

Ten slotte moet het uittreksel model 596/2 eveneens melding maken van het eventueel door 

een rechter of onderzoeksrechter uitgesproken verbod een activiteit uit te oefenen die de 

aanvrager in contact zou brengen met minderjarigen. In de praktijk vraagt men bij de lokale 

politie of een contactverbod met minderjarigen werd uitgesproken ten opzichte van de 

aanvrager van het uittreksel model 596/2. De politie consulteert daarvoor de algemene 

nationale gegevensbank of ANG. 

  

07.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, dat de nieuwe terminologie 

model 596/2 luidt in plaats van model 2, daarin geef ik u volledig gelijk. Daar gaat het niet 

over. Ik stel evenmin ter discussie dat men pas schuldig is wanneer men veroordeeld is. Die 

feiten staan in het Strafregister vermeld. Daar is geen probleem mee. 

  

Ik wijs u er echter op dat de rondzendbrief van voormalig minister Dewael in 2006 niet uit de 

lucht gegrepen was. Het advies van de politie was toen dat ook andere gegevens uit de 

politiedatabanken op het formulier vermeld zouden worden. De Raad van State heeft toen niet 

de inhoud, maar wel de vorm veroordeeld. Ik vraag u dan ook in de toekomst niet enkel 

rekening te houden met de effectieve veroordelingen, maar ook met de gegevens in de 

politionele databanken. 

  

De Raad van State heeft nu gezegd dat de politie wat er in de politionele databanken zit niet 

mag vermelden op het model 2-formulier. Hierdoor krijgen mensen een blanco model 596/2 

en gaat men er van uit dat er geen vuiltje aan de lucht is. Toch kunnen dat zaken zijn waarbij 

er bijvoorbeeld een betrapping op heterdaad is geweest of waarbij er materiële bewijzen zijn 

of convergerende getuigenissen. Het gaat dus niet om gewone vermoedens want dat zijn 

zaken die men niet opneemt in de politionele databank. Het gaat om zaken die nog niet tot een 

veroordeling hebben geleid. 

  

Mevrouw de minister, wat doet u met de gegevens die ernstig genoeg zijn maar die dateren uit 

de fase van vóór de veroordeling? Ik ga mij niet uitspreken over de straf die daaraan moet 

worden gekoppeld of over de schuldvraag, maar als de politie ze ernstig genoeg vindt om ze 

in de databank op te nemen en intussen bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure op te zetten, 

dan vind ik het raar dat daar geen rekening mee wordt gehouden, enkel en alleen omdat de 

Raad van State in 2006 heeft gezegd dat dit niet conform was en dat het met een wet moest 

worden geregeld.  

  

U hebt niet geantwoord op mijn vraag hoe u staat tegenover het feit dat wij dit opnieuw met 

een wet zouden moeten regelen. Het maakt mij niet uit of het wetsvoorstel dan wel een 

wetsontwerp wordt, als de zaak maar geregeld wordt. 

  

07.04 Minister Annemie Turtelboom: Als er een wetgevend initiatief wordt genomen door 

een van de collega’s, dan zullen wij dat hier uiteraard bespreken. Ik heb het antwoord gegeven 

dat ik gegeven heb. Ik wijs op de terminologie, op het feit dat iemand niet veroordeeld is en 

op het feit dat als er een contactverbod is dat via de gemeente gesignaleerd wordt. 

  



07.05  Nahima Lanjri (CD&V): Ik denk niet dat wij elkaar tegenspreken. Mevrouw de 

minister, als u het hebt over een contactverbod, dan is er al een veroordeling geweest.  

  

De politie vraagt mij om iets te doen aan de situatie van gegevens – geen roddels, dat zijn 

geen zaken die in de politionele databanken komen –, van duidelijke probleemgevallen die in 

de politionele databank komen.  

  

Tot 2006, onder uw collega Dewael, werden die wel op het model 2 genoteerd. Ik zeg niet dat 

ze in detail werden vermeld maar er werd door de commissaris een advies geformuleerd dat 

voorbehoud maakte of signaleerde dat er een probleem was. Privacy speelde daar ook een rol 

maar op zijn minst waren de organisatoren verwittigd. Nu worden ze niet meer verwittigd 

omdat er pas vanaf een veroordeling of een contactverbod iets op het formulier verschijnt. U 

weet dat het in ons land heel lang kan duren voor men veroordeeld wordt.  

  

De Raad van State heeft in 2006 gezegd dat men dit mag doen maar dat het dan wel op een 

correcte manier moet worden gedaan, namelijk door het te regelen in een wet. 

  

Als er morgen iets gebeurt, bijvoorbeeld als een pleinbegeleider morgen iets doet ten aanzien 

van kinderen en het achteraf duidelijk wordt dat het is wegens een lacune in de wet en dat wij 

dat al wisten, maar dat wij het niet hebben goedgekeurd, zal ik mij schuldig en heel ambetant 

voelen omdat wij dat niet hebben geregeld toen wij het konden regelen. 

  

Ik hoop dat wij de lokale politie de nodige instrumenten kunnen geven om, als zij een 

uittreksel in toepassing van artikel 596/2 – het vroegere model 2 – moeten afgeven, zij dat met 

een gerust hart kunnen doen. 

  

Ik hoop dat ik uw steun kan krijgen zodra dit wetsvoorstel in plenaire vergadering wordt 

besproken. 

  

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
 


