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Positieve afloop van juridische procedures Bielen & co. - stand van zaken

Geachte medewerker

Aansluitend op onze eerdere communicatieronde delen wij u mee dat het OCMW - behoudens enkele nog
lopende procedures - een punt wil zetten achter het dossier "Bielen & co". Reden daartoe is het arrest van
de Raad van State dd. 10 augustus 2010 waardoor de eis van H. Bielen en diens partner om het
toegangsverbod tot de instelling Vinkenhof op te heffen, verworpen is. Met andere woorden, de Raad van
State - zowat het belangrijkste administratieve rechtscollege van ons land - heeft de beslissing van de
OCMW-raad (februari 2010: opleggen van een tijdelijk toegangsverbod lastens 2 regelmatige bezoekers van
Vinkenhof als collectieve beschermingsmaatregel) niet geschorst. ..

Eerder al, op 6 mei 2010, oordeelde in kortgeding de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt dat de
beslissing van de OCMW-raad genQmen werd "in overeenstemming met de geldende regelgeving en niet
berust op een machtsafwending of op een machtsovertreding".

De heer H. Bielen & co. kon dus noch bij de Raad van State noch bij de Reèhtbank van Eerste Aanleg een
actueel belang of een subjectief recht aantonen.

Meer nog, onze vroegere rusthuisbewoner zélf, A.N., werd het slachtoffer van de procedureslag. "Haar eis"
om een kopie van haar zorgdossier te ontvangen, werd zowel door de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt op 9 juli 2009 als door het Hof van Beroep te Antwerpen op 17 maart 2010 afgewezen. De
rechters oordeelden op basis van de patiëntenrechtenwet en de wet op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Inmiddels vernemen wij dat A.N. het goed stelt in haar nieuw onderkomen en we zijn oprecht
verheugd hierover.

Zoals u weet heeft de heer H. Bielen ook bij de rusthuisinspectie meermaals klachtenbundels over de
werking van Vinkenhof en over de dagelijkse verzorging van A.N. neergelegd. Na grondig onderzoek werden
deze klachten telkens inhoudelijk als ongegrond beoordeeld. We verwijzen o.m. naar de brieven van het
Vlaams Agentschap Inspectie Welzijn van 31 januari 2006 en 9 maart 2010.

Geachte medewerker, indien u nog vragen heeft bij dit dossier kan u deze stellen tijdens de eerstvolgende
personeelsvergaderingen. De directie, mevrouw S. Meylaers en/of de heer R. Geurts, maken dan samen met
u nog een korte evaluatie op waarna wij dit dossier definitief willen afsluiten. Indien gewenst kan u dan ook
inzage nemen in de vonnissen, arresten en briefwisseling waarover sprake hierboven.
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Tenslotte brengen we de enkele tips van onze vorige brief even in herinnering.

Wanneer u wordt aangesproken door derden over de houding of het gedrag van een collega of over de
werking van Vinkenhof of het OCMW in het algemeen:

Probeer rustig te blijven en erken de ernst van de vraag/opmerking.
Bewaar zelf een neutrale houding en laat je niet verleiden om een standpunt in te nemen tégen een
collega, de directie of het beleid.
Verwijs de betrokkene steeds door naar de hoofdverpleegkundige of de directie om het probleem te
bespreken.-1ev~!!tueE!!~a~slngval'l de kl~chtenproced.!.Jre>---. . _
Registreer eventueel onaangepast gedrag of agressie van de derde in een boek.

Uw directie verzocht ons om in de toekomst bij gelijkaardige voorvallen - namelijk incidenten die de rust en

de sereniteit op de verpleegafdeling ernstig verstoren en/of die het welzijn van de werknemers schaden 
even adequaat op te treden. Wat dat betreft kan u zeker op ons rekenen!

Hoogachtend
Namens het OCMW-bestuur
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