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HOOFDSTUK I - ALGEMEEN

A. BEGINSELEN.

1 Dit tuchtreglement is enkel van toepassing op het statutair personeel.

De tuchtmaatregelen hebben tot doel het in dit reglement beschreven gedrag te beteugelen,
maar ook enig ander niet expliciet genoemd gedrag dat op grond van de
beoordelingsbevoegdheid van de tuchtinstantie als strafbaar wordt beschouwd.

Een tuchtrechtelijk vergrijp kan bestaan uit een handeling of gedraging, met inbegrip van een
nalatigheid, die een tekortkoming aan de beroepsplichten uitmaakt of die van dien aard is:

- de waardigheid van het ambt aan te tasten, of
- het gezag dat het personeelslid bij de uitoefening van zijn ambt nodig heeft, in het gedrang

te brengen, of
- het aanzien van de Belgische spoorwegen in het gedrang te brengen.

De hiêrarchische oversten moeten het beginsel van de gradatie van tuchtmaatregelen
volgen, rekening houdend met de tuchtmaatregelen die niet verjaard zijn, overeenkomstig
paragraaf 54.

2.

4.

3

De onmiddellijke chef maakt gebruik van zijn beoordelingsbevoegdheid om de gepaste
tuchtmaatregel voor te stellen, rekening houdend met:

- de ernst van de feiten;
- hetproportionaliteitsbeginsel;
- de herhaling en het beginselvan de gradatie van de tuchtmaatregelen.

De tuchtmaatregelen worden ingedeeld in twee graden, volgens hun belangrijkheid.

B. LIJST EN INDELING VAN DE TUCHTMAATREGELEN

Tuchtmaatregelen van de eerste graad

1" de vermaning;
2' de afhouding van 1/5 van de globale bruto dagwedde gedurende een dag;
3" de afhouding van 1/5 van de globale bruto dagwedde gedurende twee dagen;
4' de afhouding van 1/5 van de globale bruto dagwedde gedurende vijf dagen.

Tuchtmaatregelen van de tweede graad:

1" de tuchtrechtelijke schorsing in de bediening;
2' het tuchtrechtelijk ontslag;
3'de afzetting.

DE PREVENT¡EVE SCHORSING IN DE BEDIENING ALS ORDEIì'IAATREGEL.

Een personeelslid kan preventief geschorst worden in de bediening wanneer
geoordeeld wordt dat zrln aanwezigheid niet verenigbaar is met de belangen van de dienst.

De preventieve schorsing in de bediening is een ordemaatregel en geen tuchtmaatregel.

G.

5.
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6.

Deze maatregel kan worden toegepast wanneer het personeelslid ervan wordt verdacht feiten
van een zekere ernst te hebben gepleegd die aanleiding (kunnen) geven tot tuchtrechtelijke
vervolgingen, of wanneer het personeelslid ervan verdacht wordt feiten te hebben gepleegd
die aanleiding (kunnen) geven tot een gerechtelijk (voor)onderzoek of strafrechtelijke
vervolging.

De onmiddellijke chef is bevoegd om een preventieve schorsing in de bediening als
ordemaatregel voor te stellen ten aanzien van het personeelslid dat onder zijn bevoegdheid
valt.

Wanneer het personeelslid een rechtvaardiging uit tegen het voorstel dat tegen hem werd
uitgesproken, dan is de onmiddellijke chef er overeenkomstig paragraal 41toe gehouden een
gemotiveerd advies uit te brengen over deze rechtvaardiging.

Vervolgens geeft de overheid onmiddellijk boven de onmiddellijke chef een gemotiveerd
advies. De formele beslissing tot preventieve schorsing in de bediening als ordemaatregel
wordt op basis van voormeld advies genomen door de algemeen directeur van HR Rail of zijn
afgevaardigde.

Er kan tegen deze beslissing in beroep worden gegaan bij de Raad van beroep, in de vorm
en binnen de termijn die bepaald zijn in paragraaf 45. Een beroep bij de Raad van beroep is
niet opschortend.

De Raad van beroep voegt dit beroep samen met het beroep dat aangetekend zou worden
tegen een eventuele tuchtmaatregel.

De bezoldiging van het preventief geschorste personeelslid wordt niet langer uitgekeerd
tot er ten aanzien van hem een definitieve beslissing genomen is.

Tijdens de duur van de preventieve schorsing wordt aan het personeelslid een
werkloosheidsvergoeding toegekend, gelijk aan het bedrag van de werkloosheidsuitkering van
het wettelijk stelsel.

Het recht op bovenvermelde werkloosheidsvergoeding vervalt definitief van zodra het
personeelslid een winstgevende beroepsbezigheid heeft, of wanneer een einde wordt gesteld
aan de ordemaatregel van preventieve schorsing.

Wanneer een einde wordt gesteld aan de ordemaatregel van preventieve schorsing, dan wordt
het verschil tussen de werkloosheidsvergoeding die het personeelslid ontvangen heeft
gedurende die periode en zijn normale bezoldiging, aan hem retroactief betaald.

ln afwijking op de voorgaande paragraaf heeft een personeelslid dat wordt ontslagen bij
tuchtmaatregel of wordt afgezet, geen recht op retroactieve betaling van bezoldiging.

Een personeelslid dat strafrechtelijk veroordeeld wordt voor de feiten waarvoor hij preventief
geschorst werd, heeft ook geen recht op retroactieve betaling van bezoldiging.

Wanneer er na afloop van de ordemaatregel van preventieve schorsing in de bediening een
retroactieve betaling van bezoldiging moet worden uitgevoerd aan het betrokken
personeelslid, dan moeten de vergoedingen die hij elders alzou hebben ontvangen gedurende
de periode van preventieve schorsing in de bediening en de eventueel ontvangen sociale
uitkeringen, afgetrokken worden.

ln de berekening moet ook rekening worden gehouden met de eventuele periode van
tuchtrechtelijke schorsing in de bediening die aanleiding geeft tot volledige onÞegging van
bezoldiging gedurende de volledige duur ervan, overeenkomstig paragraaf 16 van dit
reglement.
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Deze ordemaatregel van preventieve schorsing in de bediening geldt onverminderd
artikel 70 S 3 van de Spoorcodex.

D. SAMENVOEGING VAN TEKORTKOMINGEN EN MAATREGELEN.

Voor eenzelfde tekortkoming of voor verscheidene gelijktrldige tekortkomingen is het
verboden om meerdere tuchtmaatregelen die in de paragrafen 3 en 4 vermeld staan, samen
te voegen.

t0.

11.

Het is echter wel toegestaan om voor dezelfde feiten een tuchtmaatregel samen te voegen
met een ordemaatregel.

Begaat een personeelslid dat het vooruerp uitmaakt van een beslissing waartegen
beroep is aangetekend of van een voorstel tot tuchtmaatregel, een nieuwe tekortkoming, ðan
moet dit worden gemeld aan de onmiddellijke chef. Deze moet het oorspronkelijke strafbulletin
aanvullen of het geheel of gedeeltelijk vervangen (voorgestelde maatregel, formulering,
rechtvaardiging, advies van de betrokken chefs), zodat een beslissing kan genomen wordeì
over alle tekortkomingen waaraan het personeelslid zich schuldig gemaakt heeft.

Het personeelslid wordt verzocht elke wijziging in de formulering van de voorgestelde
tuchtmaatregel of in de desbetreffende redenen voor gezien te tekenen. Als hij het nuttig acht,
vult hij zijn rechtvaardiging dienovereenkomstig aan.

lndien er een einde is gekomen aan een tuchtprocedure, dan kan er een nieuwe
tuchtprocedure opgestart worden als er een nieuwe tekortkoming is begaan. Hetzelfde geldt
indien een tekortkoming die onopgemerkt was gebleven, ontdekt wordt na afloop van een
tuchtprocedure, zelfs als die onopgemerkt gebleven tekortkoming eerder plaatsvond dan de
feiten die aanleiding hadden gegeven tot de reeds beëindigde tuchtprocedure.

E. BEDREIGINGENDIEBEPAALDETUCHTMAATREGELENVOORAFGAAN.

12 De voorgestelde en/of opgelegde tuchtmaatregelen kunnen gepaard gaan met de
bedreiging met strengere tuchtmaatregelen, met name in geval van ernstige tekortkomingen
of herhaling.

F. ADMINISTRATIEVE MAATREGELEN DIE GEEN TUCHTMAATREGELEN Z¡JN.

Naast de tuchtmaatregelen voorzien in dit reglement, kunnen er voor dezelfde feiten
eventueel administratieve maatregelen getroffen worden in toepassing van de reglementering
van de Belgische spoorwegen.

13.
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HOOFDSTUK II . TUCHTMAATREGELEN VAN DE TWEEDE GRAAD.

A. TUCHTRECHTELIJKE SCHORSING IN DE BEDIENING.

14. De tuchtrechtelijke schorsing in de bediening is een tuchtmaatregel die wordt
voorgesteld en in voorkomend geval wordt opgelegd, wanneer de tekortkomingen van het
personeelslid als zeer ernstig beschouwd worden, of in toepassing van het beginsel van de
gradatie van tuchtmaatregelen, zonder dat die maatregel evenwel beschouwd mag worden
als een definitieve vertrouwensbreuk tussen het betrokken personeelslid en de Belgische
spoorwegen.

15. De tuchtrechtelijke schorsing in de bediening wordt steeds uitgesproken in
kalendennteken of -maanden. Deze tuchtmaatregel kan worden voorgesteld en/of opgelegd
voor minstens één kalenderweek en maximaal6 kalendermaanden.

16. Het betrokken personeelslid levert geen prestaties tijdens de tuchtrechtelijke schorsing
in de bediening. Bij een tuchtrechtelijke schorsing in de bediening wordt ook de bezoldiging
ontzegd gedurende de volledige duur van de schorsing.

Elke periode van tuchtrechtelijke schorsing in de bediening wordt afgetrokken van de graad-
en d ienstanciënniteit.

Als de op te leggen tuchtrechtelijke schorsing in de bediening voorafgegaan werd door een
ordemaatregel van preventieve schorsing in de bediening zoals bedoeld in Hoofdstuk I punt
C. van dit reglement, dan gaat de tuchtrechtelijke schorsing in de bediening retroactief in op
de aanvangsdatum van de ordemaatregelvan preventieve schorsing in de bediening.

B. TUCHTRECHTELIJK ONTSLAG.

17. Het tuchtrechtelijk ontslag is een maatregel die wordt voorgesteld en, in voorkomend
geval, wordt opgelegd als de tekortkomingen van het betrokken personeelslid van dien aard
zijn dat ze de vertrouwensband met de Belgische spooruegen definitief en onherstelbaar
verbreken, maar zonder dat het personeelslid het overheidspensioen dat de statutaire
personeelsleden genieten, onwaardig is geworden.

Die maatregel betekent het einde van de statutaire band en de stopzetting van alle functies
binnen de Belgische spoorwegen.

ln tegenstelling tot de afzetting beschreven in de volgende paragraaf, houdt het tuchtrechtelijk
ontslag geen verlies in van het recht op het overheidspensioen, en dit in toepassing van artikel
46 S 4 van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de
pensioenregelingen.

c. AFZETTING

De afzetting wordt als zwaarste maatregel voorgesteld wanneer het beginsel van de
gradatie van tuchtmaatregelen en/of de ernst, de frequentie of de aard van de tekortkomingen
dit vereisen.

18.
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Deze ultieme tuchtmaatregel wordt voorgesteld en, in voorkomend geval, opgelegd als de
tekortkomingen van het betrokken personeelslid niet alleen van dien aard zijn dat ze de
vertrouwensband met de Belgische spoorwegen definitief en onherstelbaar verbreken, maar
het personeelslid door de ernst van de feiten het overheidspensioen dat voozien is voor de
stiatutaire personeelsleden, ook onwaard ig is.

Deze maatregel betekent het einde van de statutaire band en de stopzetting van alle functies
binnen de Belgische spoorwegen, alsook het verlies van het recht op het overheidspensioen
dat de statutaire personeelsleden genieten, en dit in toepassing van artikel 50 van de
algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.
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B.
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HOOFDSTUK III . BEPAALDE TEKORTKOMINGEN

A. PRIVEFEITEN.

19. Privéfeiten kunnen, zelfs als ze buiten de beroepssfeer plaatsvinden, beschouwd
worden als tuchtfeiten. Deze feiten maken tekortkomingen op de professionele verplichtingen
uit wanneer ze van dien aard zijn dat ze de waardigheid van het ambt aantasten, het gezag
dat het personeelslid bij de uitoefening van zijn ambt nodig heeft, in het gedrang brengen of
het aanzien van de Belgische spooruvegen in het gedrang brengen.

BETEUGELING VAN TOESTANDEN TE
GELIJKAARDIGE TOESTAN DEN.

WIJTEN AAN ALCOHOLII/IISBRUIK EN

Beginsel.

De Belgische spooruegen kunnen tuchtmaatregelen opleggen aan de personeelsleden,
wanneer ze zich in een van de hierna vermelde toestanden bevinden, die de uitvoering van
de dienst, hun eigen veiligheid of die van anderen in het gedrang zouden kunnen brengen:

- toestand van alcoholintoxicatie;
- toestand van dronkenschap of
- gelijkaardige toestand die het gevolg is van drugsgebruik of het gebruik van psychoactieve

middelen.

21 lndeling van de gevallen.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen groepen van gevallen:

a) 1" op het ogenblik van de vaststelling met de ademtest bedroeg het alcoholgehalte in het
bloed ten minste 0,8 g per liter;

2" het personeelslid verkeert in een naar behoren vastgestelde, op dronkenschap lijkende
toestand die voortvloeit uit het gebruik van verdovende of psychoactieve middelen;

3' in het opgestelde verslag werd als besluit geformuleerd dat het personeelslid in een staat
van kennelijke dronkenschap verkeerde; deze hypothese heeft betrekking op het gevalwaarin
de ademtest en/of speekseltest om een gegronde reden niet kon worden uitgevoerd;

4" het personeelslid heeft zich aan de ademtest of speekseltest onttrokken, heeft geweigerd
die zonder een erkende gegronde reden te laten verrichten, of heeft bewust, op welke wijze
ook, de uitslagen van de ademtest of speekseltest vervalst;

b) op het ogenblik van de vaststelling met de ademtest bedroeg het alcoholgehalte in het bloed
ten minste 0,2 g per liter zonder dat het geval evenwel onder een van de onder a) hiervoor
bedoelde gevallen valt.

Gradatie van de tuchtmaatregelen.

Beginsel.

De gradatie van de tuchtmaatregelen die aan personeelsleden moeten worden voorgesteld,
houdt-rekening met de aard van de door hen uítgeoefende functie, met de vaststellingen
betreffende de staat waarin ze verkeren en met eventuele herhaling.

22.
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23.

ln geval van herhaling moeten de hiërarchische oversten het beginsel van de gradatie volgen
en daarb'lj rekening houden met de tuchtmaatregelen:

waarvan de personeelsleden reeds het voorwerp hebben uitgemaakt in toepassing van
de bepalingen van punt B van huidig hoofdstuk;
en die niet verjaard zijn, overeenkomstig paragraaf 54.

Met het oog op het bepalen van de door de onmiddellijke chef voor te stellen tuchtmaatregel,
onder deze die zijn voorzien in de paragrafen 23 en 24, wordt verstaan onder:

de lste keer dat het betrokken personeelslid nog nooit het vooruerp heeft uitgemaakt van
tuchtmaatregelen zoals beschreven in de vorige alinea;
de 2de keer dat het betrokken personeelslid reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een
tuchtmaatregelzoals beschreven in de vorige alinea;
de 3de keer dat het betrokken personeelslid reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van
minstens twee tuchtmaatregelen zoals beschreven in de vorige alinea.

Personeel met een veiligheidsfunctie

Onder personeel met een veiligheidsfunctie wordt verstaan: de personeelsleden die belast
zijn, of mogelijk belast kunnen worden, met een of meer veiligheidsfuncties die als dusdanig
gedefinieerd zijn door de entiteit aan wie het personeelslid ter beschikking is gesteld.

Het betreft met name de personeelsleden die, zelfs occasioneel of tijdelijk, belast zijn met
veiligheidsfuncties, hetzij op het ogenblik dat ze hun veiligheidsfunctie uitoefenen, hetzij op
het moment dat ze kunnen worden opgeroepen om die uit te oefenen, zelfs nog voor ze de
dienst aanvatten.

a) Om in aanmerking te komen voor een tuchtrechtelijk ontslag volstaat het voor
personeelsleden met een veiligheidsfunctie om zich in een geval te bevinden zoals bedoeld in
paragraaf2l ondera).

b) De hierna vermelde tuchtmaatregelen moeten voorgesteld worden aan het personeel met
een veiligheidsfunctie wanneer ze zich in een geval bevinden zoals bedoeld in paragraaf 21,
onder b):

1e keer: afhouding van 1/5 van de globale bruto dagwedde gedurende vijf dagen, met
bedreig ing met tuchtrechtelij k ontslag ;

2e keer: tuchtrechtelijk ontslag

Personeel zonder veilig heidsfunctie.

a) De volgende tuchtmaatregelen worden voorgesteld wanneer deze personeelsleden zich in
een van de situaties bevinden die opgesomd zijn in paragraaf 21 onder a):

1e keer: afhouding van 1/5 van de globale bruto dagwedde gedurende vijf dagen, met
bedreig ing met tuchtrechtel'rj k ontslag ;

2e keer: tuchtrechtelijk ontslag.

b) De volgende tuchtmaatregelen worden voorgesteld wanneer deze personeelsleden zich in
een van de situaties bevinden die opgesomd zijn in paragraaf 21 onder b):

- 1e keer: afhouding van 1/5 van de globale bruto dagwedde gedurende twee dagen;

24.
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2e keer: afhouding van 1/5 van de globale bruto dagwedde gedurende vijf dagen, met
bedreiging met tuchtrechtelijk ontslag;
3e keer: tuchtrechtelijk ontslag.

c. TUCHTELOOSHEID.

Tuchteloosheid wordt bestraft met een tuchtmaatregel die kan gaan tot de afzetting,
rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het geval.
Het betreft de volgende gevallen (niet-limitatieve lijst):

- weigering door een personeelslid om de professionele opdrachten uit te voeren die aan
hem door zijn hiërarchie toegewezen zijn;

- onbeschofte en/of agressieve houding tegenover een leidinggevende of een collega;
- bewust beschadigen of vernielen van goederen, of enige medeplichtigheid aan dergelijke

daden;
- opzettelijke verzaking met als gevolg dat de spooruegveiligheid in het gedrang komt;
- geweld, pesterijen en ongewenst gedrag op het werk.

DADEN DIE HET AANZIEN VAN DE BELGISCHE SPOORWEGEN IN HET GEDRANG
BRENGEN.

Daden die het aanzien van de Belgische spooruegen in het gedrang brengen, worden
bestraft met een tuchtmaatregel die kan gaan tot de afzetting, rekening houdend met de
specifieke omstandigheden van het geval.

Het betreft de volgende gevallen (niet-limitatieve lijst):

beledigende en lasterlijke uitlatingen aan het adres van de Belgische spooruegen;
laakbare feiten die publiekelijk gesteld worden door een personeelslid en die de Belgische
spoorwegen in diskrediet kunnen brengen;
het verspreiden aan derden van vertrouwelijke informatie of gegevens die in bezit zijn van
de Belgische spoorwegen;
het verspreiden van berichten en/of beelden via sociale media of andere
communicatiekanalen, die het aanzien van de Belgische spoorwegen ernstig in het
gedrang kunnen brengen.

FRAUDULEUZE HANDEL¡NGEN.

Beginsel.

Elke frauduleuze handeling (in de gangbare betekenis van de term) geeft aanleiding -
onverminderd gerechtelijke vervolging - tot een voorstel tot afzetting van het schuldìge
personeelslid en eventueel van zijn medeplichtige(n).

Ð.

26

E.

27
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28 Feiten die beschouwd worden als frauduleuze handelingen.

De hieronder opgesomde feiten moeten begrepen worden in hun gangbare betekenis, en niet
in de strafrechtelijke betekenis van het woord, indien er een bestaat. Ze kunnen bestraft
worden, zelfs als er niet strafrechtelijk vervolgd wordt.

Worden als frauduleuze handeling beschouwd en als dusdanig bestraft, onder andere:

a) elke diefstal, deelname aan diefstal of poging tot diefstal van goederen die toebehoren :

aan de Belgische spoonÀregen;

aan een personeelslid van de Belgische spooruegen;
aan een externe medewerker of aan een onderaannemer die werkt voor de Belgische
spooruegen of een dochteronderneming van de Belgische spoorwegen;
aan een van de klanten van de Belgische spoorwegen binnen de installaties of
aanhorigheden van de Belgische spoorwegen ;

aan elke persoon tijdens de diensturen.

b) corruptie of medeplichtigheid aan corruptie, onder andere in het kader van
overheidsopdrachten;

c) het vragen van giften in natura of in geld aan klanten van de Belgische spoorwegen,
reizigers, particulieren of bedrijven, tijdens de uitoefening van hun functie, of in het kadervan
zakenrelaties.

d) elk opzettelijk tekort, elke wegname van geld uit de kassa's van de Belgische spooruegen,
al is het maar tijdelijk;

e) elk gebruik voor persoonlijke doeleinden, zelfs gevolgd door terugbetaling, van gelden
toebehorende aan de Belgische spooMegen;

f) het achterhouden van vooruerpen of materialen (zelfs als die buiten gebruik of van geringe
waarde zijn) die in de installaties van de Belgische spooruegen werden aangetroffen;
Personeelsleden die binnen de installaties van de Belgische spooruegen vooruerpen
aantreffen, moeten die aan hun onmiddellijke chef bezorgen of hem daarover inlichten, zelfs
als die vooruerpen buiten gebruik of van geringe waarde zijn;

g) het zich op bedrieglijke wijze voor persoonlijke doeleinden toe-eigenen van vertrouwelijke
gegevens of informatie verkregen binnen de Belgische spoorwegen;

h) het gebruik van het dienstvoertuig voor privédoeleinden;

i) thuis, zonder toelating, in het bezit zijn van grote hoeveelheden kantoorbenodigdheden of
ander materiaal dat aan de Belgische spooruvegen toebehoort;

j) het ongerechtvaardigd persoonlijk gebruik van communicatiemiddelen en andere uitrusting
(e-mail, telefoon, gsm, kopieermachine, fax, computers .. ), of van programma's of
computertoepassingen die voor de behoeften van de dienst ter beschikking worden gesteld
van het personeel;

k) elke fraude ten opzichte van het fonds van de sociale werken, bijvoorbeeld vervalsing van
een medisch attest of een voorschrift voor geneesmiddelen;

l) valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken;
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m) fraude bij puntingen waarbij niet-gepresteerde uren geboekt worden als werkuren doordat
het betrokken personeelslid ten onrechte zendingen ingeeft.

Deze opsomming geldt als voorbeeld, maar is niet limitatief.

F INBREUKEN OP DE DIENSTTIJDEN.

lnbreuken op de diensttijden worden gesanctioneerd met een tuchtmaatregel die kan
gaan tot de afzetting, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het geval, en
met name met de gradatie van de tuchtmaatregelen in geval van herhaling.
Het betreft (niet-limitatieve lijst):

laattijdige aankomst;
niet-naleving van de vaste of variabele diensttijden;
niet-naleving van de pauzes, met inbegrip van het tijdsblok voor de middagpauze;
onregelmatige atwezigheidsuren tijdens de dienst (verlaten van de dienst);
on gewetti gde afwezi gheden.

lnbreuken op de diensttijden die invloed hebben of kunnen hebben op de stiptheid van het
spoorverkeer, vormen een verzwarende omstand i g heid.
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30.

HOOFDSTUK IV . GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN EN VEROORDELINGEN

A. KENNISGEVING DOOR HET PERSONEELSLID

Elk personeelslid moet zijn onmiddellijke chef onmiddellijk op de hoogte brengen en
hem de vereiste rechtvaardigingsstukken (zoals dagvaarding, vonnis, arrest enz.) bezorgen:

a) van de tegen hem ingestelde strafrechtelijke vervolgingen uit hoofde van feiten die zich
hebben voorgedaan hetzijtijdens, hetzij buiten de uitoefening van zijn functie;

b) van de strafrechtelijke beslissingen die tegen hem werden uitgesproken.

B. OPSCHORTING VAN DE TUCHTSTRAFVORDERING.

Wanneer er een gerechtelijk (voor)onderzoek wordt geopend of een strafrechtelijke
vervolging wordt ingezet tegen een personeelslid voor feiten die aanleiding (kunnen) geven
tot tuchtrechtelijke vervolgingen, dan wordt de tuchtstrafuordering enkel opgeschort als de
tuchtinstantie over onvoldoende elementen beschikt om de tuchtprocedure in of voort te
zetten.

c. GEVOLGEN VAN DE GERECHTELIJKE BESLISSINGEN

3l

32. enDe tuchtstrafuordering wordt ingesteld onverminderd de burgerrechtelijke
strafrechtelij ke aansprakelij kheid van h et personee lsl id.

33

D

Behalve als de feiten waarop de tuchtstrafuordering gesteund is niet bewezen worden geacht
door de rechtsmacht die in laatste aanleg uitspraak heeft gedaan, behouden de bevoegde
tuchtrechtelijke overheden het recht om het betrokken personeelslid tuchtmaatregelen op te
leggen, ongeacht de resultaten van de burgerlijke of de strafrechtelijke vordering.

Gerechtelijke veroordelingen kunnen aanleiding geven tot het toepassen van één van de in
dit reglement vastgestelde tuchtstraffen.

Zelfs als de tekortkoming die aanleiding heeft gegeven tot de veroordeling geen
verband houdt met de dienst, kan deze worden bestraft met een tuchtmaatregel die kan gaan
tot de afzetting, wanneer de tekortkoming van dien aard is:

de eer van het betrokken personeelslid aan te tasten, of
de waardigheid van het ambt aan te tasten, of
het gezag dat het personeelslid bij de uitoefening van zijn ambt nodig heeft, in het gedrang
te brengen, of
het aanzien van de Belgische spoorwegen in het gedrang te brengen.

VERMELDINGEN IN HET PERSOONLIJK DOSSIER.

Vonnissen en arresten in strafzaken die niet werden uitgesproken door de
politierechtbanken, worden opgenomen in het persoonlijk dossier van het personeelslid dat er
het voorwerp van heeft uitgemaakt. Vonnissen in strafzaken uitgesproken door de
politierechtbanken worden er eveneens in vermeld wanneer ze betrekking hebben op
dronkenschap of drugsgebruik en wanneer het gaat over personeelsleden met een
veiligheidsfunctie, of wanneer ze betrekking hebben op spoorwegongevallen.

34.
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35.

36

HOOFDSTUK V . TUCHTPROCEDURE

A. ONDERZOEK VAN DE FEITEN.

lndien, voorafgaand aan of in de loop van de tuchtprocedure, de feiten niet voldoende
bewezen zijn, dan vraagt de overheid die bevoegd is om zich uit te spreken over de
tuchtmaatregel aan de bevoegde inspectiedienst, om over te gaan tot een intern onderzoek.
Na kennis te hebben genomen van de resultaten van het onderzoek, beslist de voormelde
overheid in voorkomend gevalom een tuchtprocedure tegen het betrokken personeelslid in te
stellen of voort te zetten.

B BEVOEGDE OVERHEDEN.

De onmiddellijke chef of diens vervanger enerzijds en de overheid onmiddellijk boven
de onmiddellijke chef of diens vervanger anderzijds, komen, al naargelang het geval, tussen
in naam van lnfrabelof van NMBS, voor het personeel dat hen ter beschikking is gesteld, of
in naam van HR Rail ten opzichte van het personeel dat niet ter beschikking is gesteld.

Als het personeelslid afwezig is zonder dat de statutaire band verbroken is (detachering, verlof
zonder bezoldiging ...), dan is de bevoegde onmiddellijke chef degene onder wiens gezag het
personeelslid zou vallen bij zijn terugkeer na zijn afwezigheid.

37 Het initiatief voor het opstellen van een voorstel tot tuchtmaatregel ligt bij de
onmiddellijke chef van het personeelslid.

De onmiddellijke chef is de hiërarchische overste met een graad van rang 3 of hoger (of
waarnemend is op dat niveau) en die, op dat niveau, de meest rechtstreekse overste is van
het betrokken personeelslid.

38 De beslissing om een tuchtmaatregel op te leggen wordt genomen door de hieronder
vernoemde autoriteiten, nadat het personeelslid de mogelijkheid heeft gekregen om zich te
verantwoorden overeenkomstig paragraaf 40 van dit reglement.

Met uitzondering van de afzetting en het tuchtrechtelijk ontslag, worden de tuchtmaatregelen
opgelegd door de overheid onmiddellijk boven de onmiddellijke chef.

De afzetting en het tuchtrechtelijk ontslag worden formeel uitgesproken door de adjunct van
de algemeen directeur van HR Rail of zijn afgevaardigde na gemotiveerd advies van de
overheid onmiddellijk boven de onmiddellijke chef.

Enkel tuchtmaatregelen van de tweede graad kunnen het vooruerp uitmaken van intern
beroep bij de Raad van beroep overeenkomstig paragraal 44 van dit reglement.

FORMULIEREN.

Een tuchtmaatregel en/of een ordemaatregel van preventieve schorsing in de bediening
wordt ingediend via het daartoe bestemde formulier.

Dat document wordt opgemaakt in de taal van de taalrol waartoe het personeelslid behoort.

Het wordt opgemaakt in één exemplaar en moet worden ingevuld overeenkomstig de erin
voorgesch reven vermeldin gen.

c.

39

49 H-HR/2019



ARPS Bundel 550

40

D. RECHTVAARDIGING EN TERUGGAVE.

Wanneer er een maatregel wordt voorgesteld ten aanzien van een personeelslid, dan
heeft die de mogelijkheid om zich schriftelijk te verdedigen. Hij kan zijn rechtvaardiging doen
gelden binnen een termijn van vijftien kalenderdagen via het formulier dat hij hiervoor
ontvangen heeft en dat hij binnen diezelfde termijn moet terugbezorgen aan zijn onmiddellijke
chef.

Die termijn begint te lopen vanaf de kennisgeving van het formulier aan het betrokken
personeelslid, namelijk:

in geval van persoonlijke overhandiging: op de datum van de ondertekening die geldt als
ontvan gstbevesti gi n g.

Als het personeelslid weigert te bevestigen dat hij het formulier ontuangen heeft, dan vult de
onmiddellijke chef op het formulier in dat het aan de belanghebbende werd meegedeeld. Deze
door twee getuigen te bevestigen weigering, vormt geen reden om de tuchtmaatregel te
verzwaren, maar de rechtvaardigingstermijn begint wel te lopen.

- in gevalvan aangetekende zending: de derde werkdag (alle dagen uitgezonderd zon- en
feestdagen) die volgt op de verzending van de aangetekende brief naar de woonplaats
van het personeelslid, zoals die gekend is bij de Belgische spooruegen.

VERZENDEN VAN HET DOSSIER.

Wanneer het personeelslid zich rechtvaardigt naar aanleiding van een voorstel voor een
maatregel tegen hem, dan is de onmiddellijke chef ertoe gehouden een gemotiveerd advies
uit te brengen over deze rechtvaardiging.
Daarna volgt het voorstel tot tuchtmaatregel of tot tuchtrechtelijke schorsing in de bediening
de hiërarchische weg tot aan de overheid die bevoegd is om een beslissing te nemen.

F VERDEDIGING VAN HET PERSONEELSLID.

Wanneer een personeelslid het voorwerp uitmaakt van een tuchtprocedure, kan hij
bijstand vragen van een actief of gepensioneerd personeelslid, of van een afgevaardigde van
een personeelsorganisatie (die beantwoordt aan de voorwaarden vastgelegd in het ARPS -
Bundel 548, deel l) ofvan een advocaat.

ONTSLAGNEM¡NG OM EEN TUCHTMAATREGEL TE ONTLOPEN.

Zolang de tuchtprocedure loopt, heeft het betrokken personeelslid de mogelijkheid om
ontslag te nemen om zo tuchtmaatregelen te vermijden. ln geval van beroep voor de Raad
van beroep, kan hij ontslag nemen tot de dag waarop zijn beroep voorkomt.

Het betrokken personeelslid moet zijn ontslag schriftelijk, met vermelding van de datum en
ondertekend indienen bij de onmiddellijke chef.

Bij een op die manier ingediend ontslag wordt van de tuchtprocedure afgezien.

41

42

G.

43
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4.

HOOFDSTUK VI - RAAD VAN BEROEP

INSTELLEN VAN HET BEROEP, GEVOLGEN EN FORMALITEITEN.

Bij de Raad van beroep kan in beroep gegaan worden tegen:

de tuchtmaatregelen van de tweede graad, opgenomen in paragraaf 4;
de ordemaatregel van preventieve schorsing in de bediening;
het ambtshalve ontslag in toepassing van artikel I a) en 9 van hoofdstuk XV van het
Statuut van het personeel.

Wanneer er op geldige wijze beroep wordt aangetekend tegen een tuchtmaatregel van de
tweede graad, dan wordt de uitvoering van die maatregel opgeschort tot na afloóp van de
tuchtprocedure.

45. Het beroep tegen een tuchtmaatregel van de tweede graad of een ordemaatregel van
preventieve schorsing in de bediening moet bij de Raad van beroep binnen een termijn van
1 5 kalenderdagen ingediend worden.

ln geval van ontslag van ambtswege zoals bedoeld in artikel I a) en g van hoofdstuk XV van
het Statuut van het personeel moet het personeelslid zijn verzoek voor beroep binnen de 60
kalenderdagen indienen.

De bovenvermelde beroepstermijnen beginnen te lopen vanaf de kennisgeving van de
beslissing waartegen eventueel beroep kan worden aangetekend, dat wil zeggen: 

-

- in geval van persoonlijke overhandiging van de beslissing: op de datum van de
ondertekening voor bevestiging van ontvangst.

Als het personeelslid weigert de ontvangst van de beslissing te bevestigen, dan verklaren twee
getuigen dat de beslissing wel degelijk gecommuniceerd werd aan het personeelslid, maar dat
hij de ontvangst ervan weigert te bevestigen. Die weigering vormt geen reden om de
tuchtmaatregel te verzwaren, maar de termijn om beroep aan te tekenen voor de Raad van
beroep begint wel te lopen.

ln geval van aangetekende zending van de beslissing: de derde werkdag (alle dagen
uitgezonderd zon- en feestdagen) die volgt op de verzending van de aangetekende brief
naar de woonplaats van het personeelslid, zoals die gekend is bij de Belgische
spoorwegen.

Beroep bij de Raad van beroep dient te worden ingediend door middel van een geschreven
document dat argumenten kan bevatten, en moet ofwel persoonlijk overhandigd worden aan
de onmiddellijke chef, oñrel aangetekend verzonden worden aan de griffie van de Raad van
beroep.

VERVAL VAN HET RECHT OP BEROEP.

Als de belanghebbende geen beroep heeft aangetekend voor de Raad van beroep
volgens de in paragraal 45 beschreven formaliteiten, dan vervalt zijn recht op beroep voor de
Raad van beroep en wordt de beslissing definitief.

B.

46
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C. SAMENSTELLING VAN HET BEROEPSDOSSIER.

Het beroepsdossier bestaat onder andere uit de volgende elementen:

het volledig ingevulde formulier met het voorstel tot de maatregel;
het volledige dossier van het onderzoek;
het verslag over het professionele gedrag van het betrokken personeelslid;
het verslag van HR Rail over de zaak;
alle andere documenten op basis waarvan de Raad van beroep zich een oordeel kan
vormen.

Alle originele documenten moeten overgemaakt worden aan de griffie van de Raad van
beroep.

FORMALITEITEN BIJ HET VERSCHIJNEN.

De beroeper heeft het recht om zich te laten bijstaan door een verdediger, zoals
beschreven in paragraaf 42van dit reglement.

Naast de leden van de Raad van beroep worden ook de volgende personen ter zitting
opgeroepen: de beroeper, zijn verdediger, zijn onmiddellijke chef of diens vervanger en, iñ
voorkomend geval, de persoon die de hiërarchische overste was van de beroeper op het
ogenblik van de tekortkoming. Zij mogen in alle vertrouwelijkheid en alleen in het belang van
de zaak kennisnemen van alle stukken van het beroepsdossier.

De griffie van de Raad van beroep roept de verschillende betrokken partijen te gepasten tijde
op ter zitting van de Raad van beroep en brengt hen op de hoogte van de vooziene datum
waarop het dossier ingezien kan worden en van de uiterste datum waarop de verdediging de
stukken en besluiten moet indienen.

Behalve in geval van nieuwe elementen waarvan de beroeper op voorhand geen kennis kon
hebben, worden de stukken die worden ingediend na deze termijn, geweerd uit de debatten
en niet aan het beroepsdossier toegevoegd.

Bij dezelfde gelegenheid deelt de griffie aan de beroeper de tabel van de opgeroepen bijzitters
mee. De beroeper heeft het recht om, enerzijds, één van de bijzitters te wraken O¡e Oe
Belgische spooruegen vertegenwoordigen, en die in voorkomend geval dan door één van de
plaatsvervangende bijzitters wordt vervangen en, anderzijds, één van de bijzitters te wraken
die het personeel vertegenwoordigen en die dan door een plaatsvervangende bijzitter van
dezelfde organ isatie wordt vervangen.

Wordt van ambtswege gewraakt voor een zaak waarin hij zou beschouwd kunnen worden als
partijdig, de bijzitter die, om eender welke reden, opgetreden is, hetzij om de maatregel voor
te stellen, hetzij om een advies of een getuigenis uit te brengen betreffende de aangeklaagde
feiten.

Tenzij hij om een wettige reden verhinderd is, moet de beroeper in persoon verschijnen. Als
de regelmatig opgeroepen belanghebbende niet komt opdagen zonder geldig excuus, dan
spreekt de Raad van beroep zich uit bij verstek.

Ter zitting leest de griffier-verslaggever het verslag omtrent de zaak voor,

D.

48.
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49 Wanneer een zaak wordt voorgelegd aan de Raad van beroep, dan moeten de
onderzoeken volledig beëindigd zijn, moet het betrokken personeelslid zijn venreermiddelen
hebben kunnen doen gelden en moet het dossier alle elementen bevatten die van dien aard
zijn dat de Raad van beroep op basis van die elementen een beslissing kan nemen met
perfecte kennis van zaken.

De Raad van beroep kan bijkomend onderzoek eisen en twee bijzitters afuaardigen om
daaraan deelte nemen, waarbijéén van hen HR Railvertegenwoordigt.

E, SAMENSTELLING.

De Raad van beroep bestaat uit:

een magistraat-voorzitter, aangewezen door de eerste voorzitter van het Hof van beroep
van Brussel;

een niet-stemgerechtigde griffier-verslaggever, aangewezen door de Raad van bestuur
van HR Rail;

tien bijzitters per kamer, waarvan de helft aangewezen is door HR Rail, lnfrabel of NMBS,
al naargelang de hoedanigheid van het personeelslid dat het beroep heeft ingediend, en
waarvan de andere helft aangewezen is door het personeel van de Belgische
spooMegen, volgens de beginselen die zijn vertegenwoordiging bij de Nationale Paritaire
Commissie regelen en overeenkomstig artikel I van Hoofdstuk Xlll van het Statuut van
het personeel.

Als het personeelslid dat aan de basis ligt van het beroep tewerkgesteld is bij HR Rail, dan
be-stgal de 10 bijzitters uit drie vertegenwoordigers van HR Rail, één vertegenwoordiger van
lnfrabel, één vertegenwoordiger van NMBS en vijf vertegenwoordigers van het personlel.

Als het personeelslid dat aan de basis ligt van het beroep ter beschikking gesteld is van
lnfrabel, dan bestaan de bijzitters uit drie vertegenwoordigers van lnfrabel, één
vertegenwoordigervan HR Rail, één vertegenwoordigervan NMBS en vijf vertegenwoordigers
van het personeel.

Als het personeelslid dat aan de basis ligt van het beroep ter beschikking gesteld is van NMBS,
dan bestaan de bijzitters uit drie vertegenwoordigers van NMBS, één vertegenwoordiger van
HR Rail, één vertegenwoordiger van lnfrabel en vijf vertegenwoordigers van het persoìeel.

Worden bovendien onder dezelfde voorwaarden als de werkelijke leden aangewezen:

- de plaatsvervangende voorzitters, om de werkelijke voorzitter te vervangen als die afwezig
is of de taal van de beroeper niet kent;

- plaatsvervangende bijzitters, om de bijzitters te vervangen in dezelfde gevallen of
wanneer ze niet ten minste van dezelfde rang zijn als de beroeper.

De werkelijke of plaatsvervangende bijzitters moeten worden aangeduid onder het personeel
in dienst en ten minste dertig jaar oud zijn.

De bijzitters moeten van dezelfde taalrolzijn als de beroeper. Bovendien moeten ze minstens
van dezelfde rang zijn als de beroeper.

Hun mandaat duurt vier jaar, ln geval van een vacant mandaat voltrekken de nieuwe,
werkelijke of plaatsvervangende bijzitters het mandaat van hun voorgangers.
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Minstens óén ven de aangewezen biJzittere hangt af van de dienEt van de Belgieche
spooruogen waartoe de beroeper bchoort.

F. VERPLICHTINGEN VAN DE ONIUIIDDELLIJKE CHEF.

01. De onmiddellijke chefe Rcmcn de nodige maatregclen opdat de beroeper en ziJn
eventuele verdediger gevolg kunnen geven aan de oproepingen van de griffie van de Raad
van beroep, op de opgegeven dagen en uren.

G. BESLISSING VAN DE RAAD VAN tsEROEP.

52. Na onderzoek neemt de Raad van beroep een gemotiveerde beslissing.

De besliesing van de Raad van beroep vermeldt het aantal stemmen, voor of tegen, dat
tijdens de geheime stemming werd uitgebracht. De beslissing wordt ter kennis gebracht van
de beroeper via de griffie van de Raad van beroep,
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HOOFDSTUK VI DATUM VAN HET OPLEGG EN vAN D E TUGHTiIIAATREGEL EN VERJARING

A.

53

DATUIT'I VAN HET OPLEGGEN VAN DE TUCHTMAATREGEL.

Onder datum van het opleggen van de tuchtmaatregel (ofwel, al naargelang het geval,
de tuchtmaatregel van de eerste graad, de tuchtmaatregel waartegen beroep Èan worden
aangetekend voor de Raad van beroep maar die niet het vooruerp heeft uitgemaakt van een
beroep, ofwel de tuchtmaatregel uitgesproken door de Raad van beroep na beroep), moet
worden verstaan: de datum van kennisgeving van de tuchtmaatregel aan het beirokken
personeelslid, namelijk:

- ln geval van persoonlijke overhandiging: de datum van de ondertekening die geldt als
ontvangstbevestiging; of, als het personeelslid de ondertekening weigert, de datum
waarop twee getuigen verklaard hebben dat de maatregel persoonlijk overhandigd werd
aan het betrokken personeelslid, maar dat hij weigerde te tekenen voor ontvangst;

- ln geval van aangetekende zending van de maatregel: de derde werkdag (alle dagen
uitgezonderd zon- en feestdagen) die volgt op de verzending van de aangetekende brief
naar de woonplaats van het personeelslid, zoals die gekend is bij de Belgische
spoorwegen.

VERJARING.

Tuchtmaatregelen van de 1e graad verjaren ambtshalve na een termijn van drie jaar.

Tuchtrechtelijke schorsingen in de bediening verjaren ambtshalve na een termijn van tien jaar.

De termijnen beginnen te lopen vanaf de datum waarop de tuchtmaatregel wordt opgelegd.

De verjaarde tuchtmaatregelen worden niet meer in aanmerking genomen voor de toepassing
van het beginsel van de gradatie van tuchtmaatregelen.

B.

54.
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