19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel
personeel van de hulpverleningszones

Boek 10. - Tuchtregeling
TITEL 1. - Tuchtsancties
Art. 247. De tuchtsancties kunnen worden opgelegd omwille van de volgende redenen :
1° tekortkomingen aan de beroepsplichten;
2° handelingen die de waardigheid van het ambt in het gedrang brengen;
3° overtredingen van de verbodsbepalingen, vermeld in het statuut.
Deze redenen zijn niet limitatief.
Art. 248. De tuchtsancties die kunnen worden uitgesproken ten aanzien van het personeelslid zijn :
1° de berisping;
2° de blaam;
3° de inhouding van wedde;
4° de tuchtschorsing met of zonder inhouding van wedde;
5° de terugzetting of de lagere inschaling;
6° het ontslag van ambtswege;
7° de afzetting.
Art. 249. De inhouding van wedde mag niet langer dan drie maanden duren en mag de inhouding,
vermeld in artikel 23, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers, niet overschrijden. De inhouding mag ook niet als effect hebben dat de
wedde wordt teruggebracht tot een bedrag dat lager is dan het bedrag van de
werkloosheidsuitkeringen waarop het personeelslid recht zou hebben indien hij zou vallen onder
het sociale zekerheidsregime van de loontrekkenden.
Art. 250. De tuchtschorsing mag niet langer dan drie maanden duren.
De tuchtschorsing plaatst het personeelslid van rechtswege in de administratieve stand van nonactiviteit.
Tijdens de tuchtschorsing kan het personeelslid zijn rechten op bevordering of verhoging in
weddeschaal niet doen gelden.
In geval van tuchtschorsing met inhouding van wedde mag de totale duur van deze tuchtsanctie
niet langer zijn dan drie maanden.
Art. 251. De lagere inschaling is de toekenning van een lagere weddeschaal binnen dezelfde graad.
De terugzetting is de toekenning van een lagere graad.
Art. 252. De aard, de reden en de datum van elke uitgesproken tuchtsanctie worden vermeld in het
persoonlijke dossier van de betrokkene.
Art. 253. Doorhaling van de tuchtsancties in het persoonlijk dossier van de betrokkene gebeurt

automatisch na een termijn van :
1° twee jaar voor de berisping en de blaam;
2° vier jaar voor de inhouding van wedde, de tuchtschorsing, de terugzetting en de lagere
inschaling.
De termijn begint te lopen vanaf de betekening van de tuchtsanctie.
TITEL 2. - Bevoegde overheden om de tuchtsancties uit te spreken
Art. 254. De berisping en de blaam worden uitgesproken door het college.
Art. 255. De inhouding van wedde, de tuchtschorsing, de terugzetting of de lagere inschaling, het
ontslag van ambtswege en de afzetting worden uitgesproken door de raad.
Art. 256. Ingeval van tuchtprocedure ingesteld tegen de commandant worden de bevoegdheden
door dit boek toegekend aan de commandant of diens afgevaardigde, uitgevoerd door een lid van
het college aangeduid door de voorzitter.
TITEL 3. - Rechten van de verdediging
Art. 257. § 1. Er mag geen tuchtsanctie worden opgelegd :
1° zonder dat het betrokken personeelslid voorafgaand op de hoogte werd gesteld van de inbreuk
die hem ten laste wordt gelegd;
2° zonder dat het personeelslid werd gehoord en zijn verweermiddelen heeft kunnen doen gelden.
§ 2. Elke tuchtsanctie moet ter kennis worden gebracht van het betrokken personeelslid met
vermelding van de reden van de sanctie.
§ 3. Het betrokken personeelslid en de persoon vermeld in artikel 258, kunnen op hun verzoek het
tuchtdossier in elke fase van de procedure raadplegen en daarvan kopie ontvangen.
Voorafgaand aan het verhoor, legt de tuchtoverheid een tuchtdossier aan. Het tuchtdossier bevat
alle stukken met betrekking tot de ten laste gelegde feiten evenals de getuigenissen.
Art. 258. Het betrokken personeelslid mag zich tijdens zijn verdediging voor de tuchtoverheid,
laten bijstaan door een persoon naar keuze.
TITEL 4. - Procedure
Art. 259. § 1. Iedere hiërarchische meerdere die van oordeel is dat een tuchtrechtelijke inbreuk is
gepleegd, zendt aan de commandant een informatieverslag met een relaas van de feiten. Een
informatieverslag kan eveneens worden opgesteld door een lid van de algemene inspectie,
vermeld in artikel 168 van de wet van 15 mei 2007. Op straffe van nietigheid van de procedure,
moet het informatieverslag naar de commandant gestuurd worden binnen de dertig
kalenderdagen na het plegen van de feiten of na de kennisneming ervan door de persoon die het
verslag opstelt.
§ 2. De auteur van het informatieverslag wordt op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan de
zaak gegeven wordt.

Art. 260. § 1. De commandant of diens afgevaardigde, die op de hoogte is van de feiten waarvan hij
meent dat zij aanleiding moeten geven tot tuchtrechtelijke vervolgingen, stelt een tuchtvordering
in tegen het betrokken personeelslid door hem per aangetekend schrijven of via elke andere
drager met bewijskracht en vaste datum een kopie van het inleidend verslag te betekenen. Op
straffe van nietigheid van de procedure, dient de betekening van het inleidend verslag te gebeuren
binnen de zestig kalenderdagen volgend op de kennisneming van de feiten door de commandant
of diens afgevaardigde en ten minste tien kalenderdagen voor het verhoor van het personeelslid.
§ 2. Het inleidend verslag vermeldt :
- de identiteit van het betrokken personeelslid,
- het recht om het verhoor van getuigen, evenals de openbaarheid van dit verhoor te vragen,
- in voorkomend geval de identiteit van de getuigen,
- de ten laste gelegde tuchtinbreuken,
- het feit dat een tuchtsanctie wordt overwogen en dat een tuchtdossier wordt aangelegd,
- de plaats en de termijn binnen dewelke het tuchtdossier kan worden geraadpleegd,
- de termijn waarbinnen een verweerschrift kan worden ingediend,
- de plaats, de dag en het uur van het verhoor,
- het recht van de betrokkene om zich te laten bijstaan door een verdediger naar keuze,
- het recht van de betrokkene om te vragen dat hij alleen wordt verhoord tijdens het verhoor.
Het inleidend verslag mag het dienovereenkomstig aangevulde informatieverslag zijn.
§ 3. Het betrokken personeelslid kan een verweerschrift indienen bij de commandant of diens
afgevaardigde.
§ 4. Het betrokken personeelslid beschikt over de nodige tijd om zijn verdediging voor te bereiden
en een verweerschrift in te dienen.
Deze tijd mag niet minder bedragen dan tien kalenderdagen.
§ 5. Op gemotiveerd verzoek van de betrokkene, kan het verhoor worden uitgesteld binnen een
redelijke termijn. De nieuwe datum wordt meegedeeld aan de betrokkene.
Art. 261. § 1. De commandant of diens afgevaardigde laat door een meerdere van het betrokken
personeelslid ieder onderzoek instellen dat kan leiden tot het ontdekken van de waarheid, onder
meer het ambtshalve of op aanvraag van het betrokken personeelslid afnemen van iedere nuttige
getuigenis.
Bij afwezigheid van een meerdere, anders dan de commandant, van het betrokken personeelslid,
wordt het onderzoek uitgevoerd door een lid van het administratief kader dat aangeduid is door
de commandant.
§ 2. Het betrokken personeelslid neemt kennis van deze schriftelijke of mondelinge getuigenissen.
Art. 262. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 258, vindt het verhoor van het
betrokken personeelslid voor de commandant of diens afgevaardigde plaats in aanwezigheid van
een personeelslid dat bekleed is met een hogere graad dan de zijne en die het informatieverslag
niet heeft opgesteld.
Wanneer het betrokken personeelslid geen andere hiërarchische meerdere heeft dan de
commandant, is het de commandant en een lid van het college, aangeduid door de voorzitter, die
het verhoor uitvoeren.
Wanneer de commandant het voorwerp uitmaakt van tuchtrechtelijke vervolging, is het het lid van
het college, aangeduid door de voorzitter, overeenkomstig artikel 256, dat het verhoor uitvoert,

vergezeld van een een ander lid van het college, eveneens aangeduid door de voorzitter.
Indien het personeelslid erom verzoekt, wordt het alleen gehoord.
Art. 263. Er wordt een proces-verbaal van het verhoor opgesteld, dat getrouw de verklaringen van
de verhoorde persoon weergeeft.
Als het proces-verbaal wordt opgemaakt bij afloop van de hoorzitting, wordt hiervan onmiddellijk
lezing gegeven en wordt de betrokkene verzocht om dit te ondertekenen.
Als het proces-verbaal wordt opgesteld na het verhoor, wordt dit binnen de acht werkdagen na het
verhoor meegedeeld aan de betrokkene met het verzoek om dit te ondertekenen.
In elk geval kan de betrokkene voorbehouden formuleren op het ogenblik van de ondertekening.
Indien hij weigert om te tekenen, wordt hiervan melding gemaakt in het tuchtdossier.
Art. 264. Als de betrokkene er schriftelijk van afgezien heeft gehoord te worden of niet op de
hoorzitting verschenen is zonder geldige reden, stelt de tuchtoverheid, naargelang het geval,
binnen de tien werkdagen vanaf het schriftelijke afzien in het eerste geval, en vanaf de hoorzitting
in het tweede geval, een proces-verbaal van weigering of van niet-verschijning op.
Art. 265. Wanneer de commandant of diens afgevaardigde, na het betrokken personeelslid te
hebben gehoord, van mening is dat de inbreuk dient bestraft te worden met een andere sanctie
dan de berisping of de blaam, maakt hij het tuchtdossier over aan de raad binnen de tien
werkdagen vanaf de hoorzitting.
Art. 266. De raad doet uitspraak na de commandant of diens afgevaardigde en het betrokken
personeelslid te hebben gehoord. De commandant neemt niet deel aan de beraadslaging van de
raad.
Art. 267. Indien de raad van mening is dat de tuchtrechtelijke overtreding niet moet worden
bestraft door de inhouding van wedde, de tuchtschorsing, de terugzetting, de lagere inschaling, het
ontslag van ambtswege of de afzetting, verwijst hij de zaak naar het college, binnen de tien
werkdagen vanaf de beslissing van de raad.
Art. 268. Op straffe van nietigheid van de procedure doet de tuchtoverheid uitspraak over de op te
leggen tuchtsanctie binnen de twee maanden vanaf de afsluiting van het proces-verbaal van het
laatste verhoor, van weigering of van niet-verschijning.
Art. 269. De personen die verhoren en die niet aanwezig waren gedurende alle zittingen, mogen
noch deelnemen aan de beraadslagingen, noch aan de stemming over de uit te spreken
tuchtmaatregel.
Art. 270. De gemotiveerde beslissing wordt terstond overgemaakt aan de betrokkene, hetzij per
ter post aangetekend schrijven, hetzij via elke andere drager met bewijskracht en vaste datum
binnen de tien werkdagen.
Art. 271. Binnen de tien werkdagen volgend op de datum van kennisname van de beraadslaging
van de raad waarin beslist wordt over een tuchtsanctie, overeenkomstig artikel 255, kan het

personeelslid een beroep indienen bij een federale onafhankelijke beroepskamer, paritair
samengesteld binnen de FOD Binnenlandse Zaken, overeenkomstig de artikelen 171 tot 173.
Art. 272. Binnen de tien werkdagen volgend op de datum van kennisname van de beraadslaging
van het college waarin beslist wordt over een tuchtsanctie, overeenkomstig artikel 254, kan het
personeelslid een beroep indienen bij de raad.
Art. 273. De raad doet uitspraak na de commandant of diens afgevaardigde en het betrokken
personeelslid te hebben gehoord. De commandant neemt niet deel aan de beraadslaging van de
raad.
Art. 274. Op straffe van nietigheid van de procedure doet de raad uitspraak over de op te leggen
tuchtsanctie binnen de twee maanden vanaf het verhoor.
Art. 275. § 1. Het personeeelslid kan niet het voorwerp uitmaken van een tuchtprocedure voor
feiten die reeds gesanctioneerd werden, onder voorbehoud van nieuwe elementen die de
heropening van het dossier rechtvaardigen en die zich voordoen tijdens de verjaringstermijn van
de tuchtvordering.
§ 2. De tuchtvordering mag alleen betrekking hebben op feiten die zich hebben voorgedaan of zijn
vastgesteld binnen een termijn van zes maanden voorafgaand aan de datum waarop de vordering
wordt ingesteld.
Art. 276. In geval van strafvordering en indien het openbaar ministerie de einduitspraak van het
gerecht ter kennis heeft gebracht aan de voorzitter of zijn afgevaardigde, moet de tuchtvordering
ingesteld worden binnen de zes maanden na de datum van de kennisgeving.
Art. 277. Indien meer dan één feit wordt aangerekend aan het personeelslid, kan dit slechts
aanleiding geven tot één procedure en tot de uitspraak van één tuchtsanctie.
Art. 278. Om een tuchtsanctie uit te spreken, kan de bevoegde overheid geen zwaardere sanctie
opleggen dan de voorgestelde en kan ze slechts rekening houden met de feiten die de
tuchtprocedure gerechtvaardigd hebben.
Art. 279. De sanctie mag geen gevolgen hebben vooraleer ze uitgesproken werd.

