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vrijdag 11 juni 2010 om 16u59

Vrederechter dient klacht in tegen
bijzitter met doktersbriefje
Roeselare - De vrederechter van Roeselare heeft bij het parket van
Kortrijk een klacht ingediend tegen een vrouwelijke bijzitter die zondag
weigert om te zetelen. De vrouw kon een doktersbriefje voorleggen,
maar de vrederechter trekt de geloofwaardigheid van het attest in
twijfel. De Orde van Geneesheren vindt de dat vrederechter zijn
boekje te buiten gaat.
Dat de vrederechter van Roeselare streng
zou optreden tegen voorzitters en bijzitters
die zonder geldige reden hun kat sturen,
wisten we al. Maar nu heeft de man ook
daadwerkelijk een klacht ingediend tegen
een vrouwelijke bijzitter. De vrouw was
zoals een paar andere weigeraars in het
bezit van een doktersattest, maar zij had
dat wel gekregen van een geneesheer uit
haar eigen familie.
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“Iik heb er een aantal binnengekregen. In vele gevallen heb ik de patient of dokter
opgebeld. En dat heeft op één geval na tot overleg geleid. Het gaat niet over die
betrokkene als persoon. Ik heb een aantal gegevens over die betrokkene en ik denk
dat ik in eer en geweten mijn plicht moet doen.”
De vrederechter vraagt dan ook dat de huisartsen in de toekomst meer details over
de ziekte op de vrijstellingsattesten meedelen. Hij baseert zich daarbij op een richtlijn
van Binnenlandse zaken. Maar dat is volgens de Orde van Geneesheren onmogelijk.
“In 2006 was er een analoog probleem met de procureur-generaal. Het kan niet dat
een arts zijn diagnose bekendmaakt op het medisch attest, op vraag van de
vrederechter. Dat behoort tot het beroepsgeheim.”
De vrederechter van Roeselare heeft in totaal zo’n vijfhonderd vervangers moeten
zoeken die zondag zullen fungeren als voorzitter of bijzitter. Maar hoe dan ook stuurt
hij zondag een controlearts naar de vrouw die door ziekte zal thuisblijven.
(ld)
Meer hierover in het nieuws op Focus-WTV vanaf 18u00, en ook stipt om
22u00.

Stuur een foto van de eerste
schooldag en win Plopsa-tickets
Win Op woensdag 1
september zwaaien de
schoolpoorten weer open.
Wie een leuke foto mailt,
maakt kans op
pretparkprijzen voor het
gezin of de klas!
1 reactie

FOTOSPECIAL Eerste schooldag 2010

FOTOSPECIAL Waregem Koerse
Specials Waregem Koerse
lokte weer vrolijke vogels,
wij konden niet ontbreken.

Brugge Bierkaas is
West-Vlaanderens
jongste
03 september 2010
Geflitste
Meulebekenaar steekt
flitspaal in brand
03 september 2010

Hobbykok Claudia aan de slag
met aardbeien

Koperdieven aan de
haal met magere buit
03 september 2010

Specials Roeselare Tophobbykok Claudia
Allemeersch stelt deze week
haar eerste boek voor. Voor
jullie schudt ze twee frisse
aardbeienreceptjes ...

Nieuwe regel
opleidingscheques treft
ook Syntra West
03 september 2010
Renovatie Jan Breydel
definitief in prullenmand
03 september 2010
Musea in Westhoek
gaan samenwerken
met Franse collega's
03 september 2010
Inbrekers aan de haal
met grote buit
kindermerkkleding
03 september 2010

Recept 1 : Aardbeienmascarpone met pistache
Recept 2 : Claudia aan de 'aardbeit' met munt en
pisang

MEEST GELEZEN
1. FOTOSPECIAL Eerste schooldag 2010
2. FOTOSPECIAL Waregem Koerse
3. Nieuwsgierige kloosterzuster overlijdt na val bij

tandarts
MEER OVER: Jan Nolf, Vredegerecht Roeselare, Verkiezingen
2010, Verkiezingen
Aanraden

Raad dit als eerste van je vrienden aan.

Payrollprofessional
Opleiding Verloop van een payroll-jaar
www.sdworx.com/opleidingen/payroll

REAGEER

Delen |

4. FOTOSPECIAL Waregem Koerse

Nieuwsbrief

5. Focus-WTV bouwt eigen huis

Ontvang het recentste
regionaal nieuws
wekelijks in uw
mailbox!
E-mail:
INSCHRIJVEN

http://kw.rnews.be/nl/regio/wvl/nieuws/algemeen/vrederechter-dient…t-in-tegen-bijzitter-met-doktersbriefje/article-1194752920540.htm

Pagina 1 van 3

Vrederechter dient klacht in tegen bijzitter met doktersbriefje - Algemeen - Nieuws - KW.be

03/09/10 15:20

Naam:
Commentaar (*):

Help Pakistan

VERSTUREN

WEERBERICHT
Vandaag

Morgen

vrijdag, 3
september 2010

zaterdag, 4
september 2010
6 daagse voorspelling »

Vind ons op Facebook

Krant Van West-Vlaanderen
Vind ik leuk
1,126 personen vinden Krant Van WestVlaanderen leuk

Katleen

Tom

Robbie

Kristof
Lieven
Mario
Sociale plug-in van Facebook

Steph

Paul

Bart

Hans

Mediwe
Medische controles uitvoeren en professioneel
advies verlenen
www.mediwe.be

16 KG Afvallen in 4 Weken
Snel & ZonderJoJo effect Niet Goed is Geld
Terug. Bestel nu!
www.rdx-ultra.nl/Afvallen

Caravan Mechelen
Verkopers van Caravans In Uw buurt? Alle
Adressen via de Gouden Gids!
GoudenGids.truvo.be/Caravan

Zonnecellen Roeselare
Zonnepanelen laten plaatsen in de provincie
West-Vlaanderen.
offrea.be/zonnepanelen

Sitemap
Homepage
Nieuws
Algemeen
Benidorm Bad
KW congé
KW WK-blog

Interessante links van A tot Z
Acties
Win
Voordeelacties
Specials
KW-Initiatieven
Algemeen reglement online
wedstrijden

Contact
Contact
Adverteren
Lezers helpen lezers
Abonneren
KW op Facebook
KW op Twitter

50 plussers
Antiek
Auto
Bedrijfstips
Beursnieuws
Boeken
Bouwen

Fiscaliteit
Gastronomie
Gezondheid
Het Weer
Horoscoop
IT & Telecom
Jobs

Nieuws Europa
Nieuws Wereld
Regionaal Nieuws
Reizen
Restaurants
Sport
Technologie

http://kw.rnews.be/nl/regio/wvl/nieuws/algemeen/vrederechter-dient…t-in-tegen-bijzitter-met-doktersbriefje/article-1194752920540.htm

Pagina 2 van 3

Vrederechter dient klacht in tegen bijzitter met doktersbriefje - Algemeen - Nieuws - KW.be
Tekst-archief KW

wedstrijden
Agenda

Partners van onze sites
Media Markt

KW op Twitter
Routebeschrijving
Partners

Bouwen
Business
Economie
Entertainment
Finance

03/09/10 15:20
Jobs
Jobs in Finance
Lifestyle
Mediaclub
Mode
Nieuws België

Technologie
Televisie
Trends Immo
Top 100000
Wetenschap
Zoekertjes

© 2010 Roularta Media Group. Alle rechten voorbehouden.

http://kw.rnews.be/nl/regio/wvl/nieuws/algemeen/vrederechter-dient…t-in-tegen-bijzitter-met-doktersbriefje/article-1194752920540.htm

Pagina 3 van 3

