19 DECEMBER 2008. - Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet)
HOOFDSTUK VI. - Tucht.
Afdeling I. - Toepassingsgebied.
Art. 117. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de leden van het personeel van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn in contractueel dienstverband.
Afdeling II. - De tuchtvergrijpen.
Art. 118. Elke handeling of gedraging die een tekortkoming aan de beroepsplichten uitmaakt of die
de waardigheid van het ambt in het gedrang brengt, alsook een overtreding van de
rechtspositieregeling, is een tuchtvergrijp en kan aanleiding geven tot een tuchtstraf.
Afdeling III. - De tuchtstraffen.
Art. 119. De volgende tuchtstraffen kunnen worden opgelegd :
1° de blaam;
2° de inhouding van salaris;
3° de schorsing;
4° het ontslag van ambtswege;
5° de afzetting.
Art. 120. § 1. De tuchtstraf inhouding van salaris mag een termijn van zes maanden niet
overschrijden. Er mag niet meer dan twintig procent van het jaarlijkse brutosalaris worden
ingehouden.
§ 2. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn garandeert aan de betrokkenen een
nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het leefloon zoals dat bij wet wordt vastgesteld.
In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de
prestaties.
Art. 121. § 1. De schorsing wordt uitgesproken voor maximaal zes maanden. De schorsing heeft,
zolang ze duurt, verlies van salaris tot gevolg.
§ 2. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn garandeert aan de betrokkenen een
nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het leefloon zoals dat bij wet wordt vastgesteld.
In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de
prestaties.
Afdeling IV. - De tuchtoverheid.
Art. 122. De aanstellende overheid treedt op als tuchtoverheid.
Als de raad voor maatschappelijk welzijn, overeenkomstig artikel 52, de uitoefening van zijn
bevoegdheid tot aanstelling van personeelsleden aan het vast bureau of de secretaris van het

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toevertrouwd heeft, treedt het orgaan waaraan de
uitoefening van die bevoegdheid is toevertrouwd, op als tuchtoverheid voor de personeelsleden die
door de raad voor maatschappelijk welzijn zijn aangesteld, voor de feiten die dat orgaan vaststelt of
waarvan het kennis heeft gekregen na de delegatie.
Afdeling V. - De tuchtprocedure.
Art. 123. De tuchtoverheid start het tuchtonderzoek op.
Als de raad voor maatschappelijk welzijn als tuchtoverheid optreedt, belast hij de secretaris van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met het tuchtonderzoek, het opstellen van het
tuchtverslag en de samenstelling van het tuchtdossier. Als er een tuchtvordering is tegen de
secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, wordt de voorzitter van de raad
voor maatschappelijk welzijn daarmee belast.
Als het vast bureau als tuchtoverheid optreedt, belast het de secretaris van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn met het tuchtonderzoek, het opstellen van het tuchtverslag en de
samenstelling van het tuchtdossier.
Als de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tuchtoverheid optreedt,
belast hij een leidinggevend personeelslid met het tuchtonderzoek, het opstellen van het
tuchtverslag en de samenstelling van het tuchtdossier.
Als het tuchtonderzoek is afgerond, wordt het tuchtverslag opgesteld dat minstens de ten laste
gelegde feiten bevat. Het tuchtdossier bevat alle stukken die betrekking hebben op de ten laste
gelegde feiten.
Art. 124. Een tuchtstraf kan pas worden opgelegd nadat het personeelslid, en in voorkomend geval
zijn raadsman, de gelegenheid heeft gekregen om door de tuchtoverheid te worden gehoord in zijn
middelen van verdediging, over alle feiten die hem ten laste worden gelegd.
Art. 125. De betrokkene mag zich te allen tijde laten bijstaan en vertegenwoordigen door een
raadsman van zijn keuze.
Art. 126. Voor de hoorzitting wordt het personeelslid op de hoogte gebracht van het tuchtverslag en
wordt aan hem, en desgevallend aan zijn raadsman, een kopie van het tuchtdossier bezorgd.
De tuchtoverheid kan ambtshalve, op verzoek van het personeelslid of zijn raadsman, getuigen
horen. In dat geval heeft het verhoor van de getuigen plaats in aanwezigheid van de betrokkene of
van zijn raadsman.
De hoorzitting, alsook de zittingen waarop de getuigen worden gehoord, zijn niet openbaar, tenzij
het betrokken personeelslid er zelf om verzoekt. De getuige kan echter de beslotenheid van zijn
getuigenverhoor op de hoorzitting vragen als het personeelslid de openbaarheid heeft gevraagd.
De tuchtoverheid mag zich te allen tijde laten bijstaan door een raadsman, behalve bij de
beraadslaging en de stemming.
Art. 127. De betrokkene wordt van de beslissing van de tuchtoverheid op de hoogte gebracht met
een aangetekende brief of met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs. In de
kennisgeving van de beslissing wordt melding gemaakt van de beroepsmogelijkheid, vermeld in
afdeling VIII, en van de termijn waarbinnen het beroep kan worden aangetekend.

Art. 128. De Vlaamse Regering stelt de termijnen en de nadere procedureregels van de
tuchtprocedure vast, met inbegrip van de wijze van de oproeping, het getuigenverhoor, de
raadpleging van het tuchtdossier, de beraadslaging en de uitspraak.
Afdeling VI. - De verjaring van de tuchtvordering.
Art. 129. § 1. De tuchtoverheid kan geen tuchtrechtelijke vervolging meer instellen na verloop van
een termijn van zes maanden na de vaststelling of de kennisname door de tuchtoverheid van de
daarvoor in aanmerking komende feiten. De tuchtvervolging wordt geacht te zijn ingesteld zodra de
tuchtoverheid beslist om een tuchtonderzoek op te starten als vermeld in artikel 123.
§ 2. Als in verband met dezelfde feiten de strafvordering werd ingesteld, wordt de termijn, vermeld
in § 1, gestuit tot op de dag dat de tuchtoverheid door de gerechtelijke overheid ervan op de hoogte
wordt gebracht dat er een beslissing werd uitgesproken die in kracht van gewijsde is gegaan en die
de strafvordering beëindigt.
§ 3. Het strafrechtelijk onderzoek doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de tuchtoverheid om
een tuchtstraf uit te spreken. Als een opgelegde tuchtstraf onverenigbaar blijkt te zijn met een latere
in kracht van gewijsde getreden strafrechtelijke uitspraak, kan het betrokken personeelslid binnen
zestig dagen na de kennisneming ervan bij de tuchtoverheid een verzoek tot intrekking van de
opgelegde tuchtsanctie instellen.
§ 4. Als de tuchtstraf wordt vernietigd, kan de tuchtoverheid vanaf de datum van de kennisgeving
van de vernietiging, de tuchtrechtelijke vervolging hernemen gedurende het gedeelte van de termijn,
vermeld in § 1, dat is overgebleven bij het instellen van de vervolging en minstens gedurende een
termijn van drie maanden.
Als de tuchtstraf wordt ingetrokken, kan de tuchtoverheid vanaf de datum van de intrekking de
tuchtrechtelijke vervolging hernemen gedurende het gedeelte van de termijn, vermeld in § 1, dat is
overgebleven bij het instellen van de vervolging.
Afdeling VII. - De preventieve schorsing.
Art. 130. Als tegen een personeelslid een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek loopt en zijn
aanwezigheid onverenigbaar is met het belang van de dienst, kan de tuchtoverheid het personeelslid
preventief schorsen bij wijze van ordemaatregel, al dan niet met inhouding van salaris.
Art. 131. De preventieve schorsing wordt uitgesproken voor een termijn van maximaal vier maanden.
Als er een strafrechtelijk onderzoek loopt, kan de overheid die termijn voor perioden van maximaal
vier maanden verlengen zolang de strafrechtelijke procedure duurt, op voorwaarde dat het
personeelslid daarover vooraf wordt gehoord.
Als binnen de vermelde termijnen geen tuchtstraf wordt opgelegd, vervallen de gevolgen van de
preventieve schorsing.
Art. 132. § 1. Als tegen een personeelslid een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek loopt, kan
de tuchtoverheid die de preventieve schorsing uitspreekt, beslissen tot een inhouding van salaris, op
voorwaarde dat het personeelslid daarover vooraf wordt gehoord.
§ 2. De inhouding van salaris mag niet meer dan de helft ervan bedragen.

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarborgt aan het personeelslid een
nettosalaris dat gelijk is aan het bedrag van het leefloon, zoals dat bij wet wordt vastgesteld.
In geval van deeltijdse prestaties wordt dat bedrag berekend evenredig met de omvang van de
prestaties.
Art. 133. Als de tuchtoverheid, in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van salaris,
geen tuchtstraf oplegt of de tuchtstraf blaam oplegt, wordt de preventieve schorsing ingetrokken en
betaalt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het ingehouden salaris uit.
Als de tuchtoverheid, in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van salaris, de
tuchtstraf inhouding van salaris, schorsing, ontslag van ambtswege of afzetting oplegt, heeft de
tuchtstraf uitwerking met ingang van de dag waarop de preventieve schorsing is ingegaan. In dat
geval wordt het bedrag van het tijdens de schorsing ingehouden salaris in mindering gebracht van
het bedrag van het salarisverlies, verbonden aan de tuchtstraf. Als het bedrag van het ingehouden
salaris groter is dan het bedrag van het salarisverlies, verbonden aan de tuchtstraf, dan betaalt het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het verschil uit.
Art. 134. Voor de tuchtoverheid beslist tot een preventieve schorsing, al dan niet met inhouding van
salaris, hoort ze de betrokkene.
In hoogdringende gevallen kan de tuchtoverheid de preventieve schorsing, al dan niet met inhouding
van salaris, onmiddellijk uitspreken, met de verplichting het personeelslid binnen acht dagen na de
uitspraak te horen over de preventieve schorsing en, in voorkomend geval, over de inhouding van
salaris. De preventieve schorsing vervalt als ze niet wordt bevestigd binnen vijftien dagen nadat de
betrokkene is gehoord.
Art. 135. De Vlaamse Regering stelt de termijnen en nadere procedureregels vast.
Afdeling VIII. - Beroep.
Art. 136. De Beroepscommissie voor tuchtzaken, opgericht bij artikel 137 van het Gemeentedecreet,
treedt ook op als beroepsinstantie voor tuchtsancties van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.
Art. 137. De Beroepscommissie voor tuchtzaken is een bestuurlijk orgaan. De Vlaamse Regering
regelt de samenstelling, de werking en de vergoeding van de leden ervan.
Art. 138. Binnen dertig dagen na de ontvangst van de beslissing over het opleggen van een tuchtstraf
of een preventieve schorsing kan het personeelslid tegen die beslissing beroep aantekenen bij de
Beroepscommissie voor tuchtzaken. Behalve in geval van preventieve schorsing schorst het beroep
de beslissing.
Art. 139. De Beroepscommissie voor tuchtzaken mag pas uitspraak doen nadat aan het personeelslid
en aan de tuchtoverheid en hun respectieve raadsman de gelegenheid werd geboden om te worden
gehoord. Die hoorzittingen zijn niet openbaar, tenzij het betrokken personeelslid er zelf om verzoekt.
Art. 140.

<Opgeheven bij DVR 2012-06-29/15, art. 30, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
Art. 141.[1 Binnen zestig dagen na de dag van ontvangst van het tuchtdossier spreekt de
Beroepscommissie voor tuchtzaken zich uit over het beroep. De Beroepscommissie voor tuchtzaken
deelt de datum waarop ze het tuchtdossier heeft ontvangen, mee aan de tuchtoverheid en de
indiener van het beroep.
De Beroepscommissie voor tuchtzaken kan de oorspronkelijke termijn van zestig dagen tweemaal
verlengen met een termijn van zestig dagen. Ze brengt, voor het verstrijken van de termijn van zestig
dagen, de tuchtoverheid en het personeelslid op de hoogte van de verlengde termijn.
Onverminderd de termijn bedoeld in het eerste en tweede lid, kan de Beroepscommissie voor
tuchtzaken de tuchtoverheid in de gelegenheid stellen om binnen een bepaalde termijn een
onwettigheid in de bestreden beslissing te herstellen. In voorkomend geval deelt de
Beroepscommissie voor tuchtzaken partijen mee op welke wijze het beroep verder wordt behandeld
na kennisname van de beslissing van de tuchtoverheid tot herstel van de onwettigheid en uiterlijk na
het verstrijken van deze termijn om de onwettigheid te herstellen.
Indien de Beroepscommissie voor tuchtzaken het beroep gegrond verklaart, vernietigt zij de
bestreden beslissing.]1
---------(1)<DVR 2012-06-29/15, art. 31, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
Art. 142. De Vlaamse Regering stelt de nadere procedureregels vast.
Afdeling IX. - De doorhaling van de tuchtstraf.
Art. 143. De tuchtstraffen blaam, inhouding van salaris en schorsing worden in het persoonlijk
dossier van de personeelsleden doorgehaald na verloop van een termijn van één jaar voor de blaam,
drie jaar voor de inhouding van salaris en vier jaar voor de schorsing. Die termijnen lopen vanaf de
datum waarop de tuchtstraf werd uitgesproken door de tuchtoverheid of, als beroep werd
aangetekend overeenkomstig artikel 138, vanaf de datum van de uitspraak van de Beroepscommissie
voor tuchtzaken. De doorhaling heeft enkel uitwerking voor de toekomst.

