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TUCHTREGLEMENT.

HOOFDSTUK I· ALGEMEEN.

A. BEGINSEL.

1 Een tuchtmaatregel mag niet alleen opgelegd worden om een overtreding of
een handelwijze te bestraffen.

Daarmee wordt de in gebreke bevonden bediende eveneens gewaarschuwd
dat hij herhaling moet voorkomen, daar er anders een strengere bestraffing volgt.

In dat verband moeten de onmiddellijke chefs rekening houden met de
gradatie van de sancties en vermijden dat ze meteen een zware straf moeten
voorstellen nadat ze te lang een opeenvolging van fouten geduld hebben zonder
passende bestraffing.

Op alle niveaus hebben de chefs tot plicht de tuchtmaatregelen toe te passen
of voor te stellen die bij de reglementen zijn vastgesteld, onder voorbehoud
echter van de bepalingen van paragraaf 18.

B. LIJST EN INDELING VAN DE TUCHTMAATREGELEN.

2 Tuchtmaatregelen bestaan in straffen en ordemaatregelen.

Volgens hun belangrijkheid worden de straffen ingedeeld volgens twee
graden al naar ze er op gericht zijn minder zware fouten te bestraffen en de
bedienden aan te zetten tot ijver en nauwgezetheid of opgelegd worden voor
feiten die op zichzelf of in verband met de eventuele gevolgen ernstiger zijn.

3 Straffen van de eerste graad:

1a terechtwijzing;
20 eenvoudige vermaning;
30 strenge vermaning.

4 Straffen van de tweede graad:

1a afhouding van 115dagwedde;
20 verplaatsing;
30 uitstel in de bevordering;
4a buitendienststelling (rijverbod);
50 verlaging in rang, vermindering van wedde, onttrekking van bediening;
60 schorsing in de bediening;
70 afzetting.
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5 Ordemaatregelen:

lOverplaatsing;
20 onttrekking van bediening.

Ordemaatregelen worden niet als straf beschouwd.

C. VERBOD OM BEPAALDE STRAFFEN OP TE LEGGEN.

6 Het is verboden andere straffen op te leggen dan die welke in de paragrafen
3 en 4 vermeld zijn, en inzonderheid:

a) ontzegging van verkeersvoordelen, behalve in de gevallen en onder de
voorwaarden, bij de algemene reglementen inzake verkeersvoordelen
vastgesteld;

b) ontzegging van rustdagen of verlofdagen.

D. SAMENVOEGING VAN FOUTEN, STRAFFEN OF ORDEMAATREGELEN.

7 Voor een zelfde fout of voor verscheidene tegelijkertijd begane fouten is de
samenvoeging van verscheidene der in paragrafen 3 en 4 vermelde straffen
verboden.

Toegestaan zijn evenwel:

de samenvoeging van de preventieve schorsing,
tuchtmaatregel (zie paragrafen 47 tot 51), met elke
ordemaatregel;

- de samenvoeging van een straf met een ordemaatregel.

bekrachtigd als
andere straf of

8 Begaat een met een straf bedreigde bediende een nieuwe fout, dan moet dit
worden gemeld aan de chef die uitspraak moet doen. Deze moet het eerste
strafbulletin aanvullen of de voornaamste delen ervan (opgave, rechtvaardiging,
advies van de betrokken chefs) wijzigen, zodat er een beslissing kan genomen
worden over al de strafbare feiten waaraan de bediende zich schuldig gemaakt
heeft.

De bediende wordt verzocht elke wijzigmg in de formulering van de
voorgestelde tuchtmaatregel of in de desbetreffende redenen te viseren; als hij
het nuttig acht, vult hij zijn rechtvaardiging dienovereenkomstig aan.

9 Is er aan een tuchtstrafvordering een einde gekomen door de kennisgeving,
aan de bediende, van de genomen beslissing, dan mag ze niet hervat worden voor
feiten die zich vóór de kennisgeving hebben voorgedaan, tenzij deze onbekend
gebleven waren.
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E. BEDREIGINGEN DIE SOMMIGE STRAFFEN VOORAFGAAN.

10 De opgelegde straffen kunnen gepaard gaan met de bedreiging met
strengere maatregelen.

Bedreigingen mogen echter alleen uitgesproken worden met de bedoeling ze
uit te voeren, mochten ze niet ernstig genomen worden.

Verder moeten er geen bedreigingen worden uitgesproken die niet zouden
kunnen toegepast worden, bij voorbeeld:

- verplaatsing, wanneer de bediende in geen andere standplaats mag
tewerkgesteld worden;

- verlaging in rang, wanneer de bediende de laagste graad heeft;

- uitstel in de bevordering, wanneer de bediende de maximumwedde trekt in de
schaal volgens welke hij bezoldigd wordt.

11 Een bediende die, sedert minder dan één jaar, twee straffen van de tweede
graad opgelopen heeft, loopt door dat feit alleen al het risico te worden afgezet
bij een zware fout die hij nog datzelfde jaar zou begaan. Indien hij gewoonlijk
slechte dienst doet, moet hij hoe dan ook ten minste bedreigd worden met
afzetting bij de derde straf van de tweede graad die hij sedert minder dan één jaar
zou oplopen, om de afzetting te kunnen voorstellen wanneer hij, binnen het jaar
na de derde straf, een nieuwe fout begaat die een straf van de tweede graad
rechtvaardigt (1)

12 De bedreiging wordt uitgesproken door de in paragraaf 19 vermelde chef.

F. ADMINISTRATIEVE MAATREGELEN DIE GEEN STRAFFEN ZIJN.

13 Benevens de in paragraaf 5 opgegeven ordemaatregelen worden ook de
hierna vermelde maatregelen beschouwd als administratieve maatregelen die
genomen worden ongeacht de tuchtstraffen die eventueel voor dezelfde feiten
opgelegd worden:

a) het aanvullen van geldelijke tekorten ontstaan door vergissingen die ten
nadele van de Maatschappij werden begaan;

b) afhoudingen op de bezoldigingen wegens onregelmatige afwezigheid;

c) afhoudingen op premiën van alle aard;

d) afhouding van de aandelen waarvan het bedrag in mindering moet komen
van de door de Maatschappij, wegens vertraging, verlies, beschadiging enz.
te betalen vergoedingen;

(I) De termijnen van een jaar worden van dag tot dag gerekend vanaf de datum van het opleggen
van de straf, die de aanvang van de termijn bepaalt (zie paragraaf 122).
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e) terugbetaling van de telegraaf-, telefoon- of postrechten bij misbruik van
telegraaf, telefoon of post;

f) vergoedingen en terugbetalingen voor geheel of gedeeltelijk herstel van
veroorzaakte schade (zie paragraaf 14 hierna en bijlage I).

G. HERSTEL VAN VEROORZAAKTE SCHADE.

14 Het herstel van schade, aan de Maatschappij door een bediende buiten zijn
werkzaamheden of zijn dienst berokkend, wordt bepaald volgens de regels van
het gemeen recht.

Het herstel van schade, aan de Maatschappij door een bediende tijdens en
door de uitvoering van zijn dienst berokkend, wordt bepaald bij toepassing van
de regels die voorkomen in bijlage I.
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HOOFDSTUK II - BEVOEGDHEID EN OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEID.

A. MAATREGELEN WAARTEGEN GEEN BEZWAAR WORDT GEMAAKT.

15 De maatregelen waartegen de betrokken bediende geen rechtmatig bezwaar
indient, worden opgelegd door de volgende chefs:

a) door de onmiddellijke chef: de terechtwijzing, de eenvoudige vermaning, de
strenge vermaning en de afhouding van 1/5 dagwedde;

b) door de hoofdingenieur of de hoofdinspecteur, door de (adjunct-)eerste
ingenieur of -eerste inspecteur, of door een bediende met een gelijkwaardige
graad (1) de verplaatsing als strafmaatregel of als ordemaatregel, het uitstel
in de bevordering, de buitendienststelling (het rijverbod), de verlaging in
rang, de vermindering van wedde, de onttrekking van bediening als
strafmaatregel of als ordemaatregel, de schorsing in de bediening;

c) door de directeur van het personeel: de afzetting

B. MAATREGELEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT BEZWAAR.

16 De door de onmiddellijke chef opgelegde strenge vermaning of de
afhouding van 1/5 dagwedde niet vatbaar voor hoger beroep (zie paragraaf 108),
die aanleiding geeft tot bezwaar vanwege de betrokken bediende (zie
dienaangaande paragraaf 104) wordt maar blijvend na bekrachtiging door de
onmiddellijk hogere chef.

17 Verschijnt de belanghebbende voor de Raad van beroep dan moet de
directeur van het personeel, de directeur-generaal of de Raad van Beheer een
beslissing nemen (Statuut van het personeel - hoofdstuk XIV - artikel 14).

C. VERZACHTEN OF
TUCHTMAATREGEL.

ONTOEPASSELIJK VERKLAREN VAN DE

18 Kunnen bijzondere omstandigheden het verzachten of ontoepasselijk
verklaren van de reglementaire maatregel rechtvaardigen, dan is de chef of de
overheid die de voorgeschreven straf mag opleggen, bevoegd om over de
afwijking te beslissen.

(I) Verder in het reglement gelden de verwijzingen naar de hoofdingenieurs of hoofdinspecteurs
en de (adjunct-)eerste ingenieurs of -eerste inspecteurs tevens stilzwijgend voor de
gelijkwaardige graden.
Het betreft de chefs die de dienst of de afdeling leiden waartoe de betrokken bediende
behoort.
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D. TUCHTMAATREGELEN DIE MET BEDREIGINGEN GEPAARD GAAN.

19 Tuchtmaatregelen die met bedreiging met andere straffen gepaard gaan (zie
paragrafen 10 en 11), vereisen ten minste de tussenkomst van de (adjunct-) eerste
ingenieur of -eerste inspecteur. Wanneer die bedreigingen evenwel bij de
reglementen uitdrukkelijk voorgeschreven zijn voor fouten die aldus moeten
worden bestraft, worden ze uitgesproken door de chef die de reglementaire straf
voorstelt.
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HOOFDSTUKill - BETEKENIS EN GEVOLGEN VAN DE VERSCHILLENDE
TUCHTMAATREGELEN.

A. TERECHTWIJZING.

20 De terechtwijzing is een waarschuwing om de bedienden tot nauwgezetheid
en ijver aan te zetten.

B. EENVOUDIGE VERMANING.

21 De eenvoudige vermaning is er op gericht minder zware fouten te
bestraffen.

C. STRENGE VERMANING.

22 De strenge vermaning wordt opgelegd voor tamelijk zware fouten zoals:

- herhaalde onregelmatigheden bij het houden van de schrifturen, zonder dat er
evenwel bedrieglijk inzicht bestaat;

- reglementsovertredingen die de goede gang van de dienst of de belangen van
de Maatschappij schaden en waarvoor er geen andere tuchtstraf is
voorgeschreven;

- herhaalde inbreuk op de diensturen of herhaalde ongerechtvaardigde
afwezigheid.

D. AFHOUDING VAN WEDDE.

23 De afhouding van 1/5 dagwedde wordt onder meer opgelegd in de volgende
gevallen:

- herhaling, binnen de termijn van één jaar, van een fout die met een strenge
vermaning bestraft wordt (zie paragraaf 22);

- leugenachtige verklaring (zie paragraaf 57);

- drankmisbruik (zie paragraaf 63, a).

24 Ze wordt eveneens uitgesproken wanneer er wegens de omstandigheden
geen zwaardere straf kan opgelegd worden [zie de paragrafen 34, 63 a), 118].

2S In elke administratieve eenheid moet er een register met de gedane
afhoudingen op de wedden bijgehouden worden (zie paragraaf 123).
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E. VERPLAATSING.

26 Verplaatsing als strafmaatregel.

Verplaatsing als straf mag als zodanig niet het gevolg zijn van de gradatie
van de straffen.

Ze wordt voorgesteld als de omstandigheden, de aard en de ernst van de
begane fouten de verwijdering van de bediende vergen.

Ze mag echter maar overwogen worden, rekening houdend met de
mogelijkheid om de betrokken bediende zonder verwijl in een nieuwe
standplaats tewerk te stellen.

27 Verplaatsing als ordemaatregel.

Verplaatsing als ordemaatregel is geen straf en mag evenmin verward
worden met de verplaatsing wegens dienstnoodwendigheden ingevolge
afschaffing van betrekking of een geneeskundige beslissing.

Ze kan voorgeschreven worden wegens administratieve feiten die geen
bestraffing rechtvaardigen of wanneer het belang van de Maatschappij vereist dat
de bediende van werkkring verandert.

28 Opmerkingen.

De bediende die bij ordemaatregel moet verplaatst worden, heeft het recht,
net als de bediende die bij strafmaatregel verplaatst wordt, om hoger beroep aan
te tekenen bij de Raad van beroep.

De verplaatsing mag er in geen geval toe leiden dat een andere bediende de
voorrang ontnomen wordt die hem inzake overplaatsing toekomt.

F. UITSTEL IN DE BEVORDERING.

29 Uitstel in de bevordering wordt opgelegd voor een periode van zes maanden
of van één jaar, al naar de ernst van de fout.

Dit heeft enkel tot gevolg dat de toekenning, aan de betrokken bediende,
van de eerstvolgende weddeverhoging die hem normaal te beurt moet vallen in
de graad die hij bekleedt op het ogenblik waarop de straf uitwerking begint te
hebben, wordt uitgesteld met een duur die gelijk is aan de vastgestelde termijn.

Bij toekenning van de uitgestelde bevordering wordt de anciënniteitsrang
met het toegekende hogere bedrag vastgesteld op de datum waarop de bediende
dat bedrag normaal had kunnen bekomen.

Die maatregel mag niet worden voorgesteld wanneer de bediende geen
bevordering in zijn graad meer kan bekomen of deze maar veel later mag
verwachten.
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G. BUITENDIENSTSTELLING (RIJVERBOD).

30 De buitendienststelling (het rijverbod) wordt alleen opgelegd aan
tractiebestuurders en bestuurders rangeringen.

Ze bestaat erin dat de bediende de baandienst, alsmede de rangeer- en
aflosdienst buiten de aanhorigheden van de werkplaats worden ontzegd.

Aan de buiten dienst gestelde bediende moeten bezigheden worden
opgedragen die het best met zijn geschiktheid overeenkomen, rekening houdend
met de resultaten van het geneeskundig onderzoek dat hij eventueel zal
ondergaan hebben. In verband hiermee moet hij zoveel mogelijk belast worden
met het besturen van een tractievoertuig binnen de werkplaats en haar
aanhorigheden. Indien hij niet overeenkomstig die beginselen kan tewerkgesteld
worden, mag de buiten dienst gestelde bestuurder belast worden met het
begeleiden van diensttreinen, of aangewezen worden voor lijnstudie.

Hoofdzaak blijft evenwel dat de gestrafte bediende in geen geval belast
wordt met het besturen van een tractievoertuig buiten de werkplaats en haar
aanhorigheden.

Buitendienststelling (rijverbod) opgelegd voor de duur van een maand,
geldt voor een kalendermaand, als ze de eerste dag van de maand aanvangt, en
voor dertig opeenvolgende dagen in de andere gevallen. Buitendienststelling
voor een halve maand geldt voor vijftien opeenvolgende dagen.

H. VERLAGING IN RANG.

31 Beginsel.

De verlaging in rang heeft steeds het karakter van een als tuchtstraf
uitgesproken ontzetting. Ze bestaat erin de bediende in een lagere betrekking te
herplaatsen, met vermindering van wedde.

Ze wordt niet voorgesteld als de fout werd begaan door een bediende bij de
uitoefening van een hogere functie.

32 Tijdelijke verlaging in rang.

Tijdelijke verlaging in rang mag niet uitgesproken worden voor een periode
van meer dan één jaar. Ze brengt geen anciënniteitsverlies teweeg.

33 Tijdens een periode waarvan de duur gelijk is aan de vastgestelde termijn
ontvangt de betrokken bediende het weddebedrag dat hem toekomt in de graad
die hij ingevolge de verlaging in rang moet bekleden; dat bedrag wordt verhoogd
met een persoonlijke toeslag, zo dat hij bezoldigd wordt tegen het weddebedrag
dat onmiddellijk lager is dan het bedrag dat hij in zijn vorige graad bereikt heeft.
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34 Wanneer het, om welke reden ook, niet mogelijk is de tijdelijke verlaging in
rang uit te spreken, wordt die straf vervangen door de afhouding van 115
dagwedde, met bedreiging met een der volgende straffen al naar het geval:

- de bedreiging met uitstel in de bevordering bij de eerste zware fout;

de bedreiging met vermindering van wedde voor onbepaalde duur bij de
eerste zware fout, wanneer het een bediende betreft die geen bevordering in
zijn graad meer kan bekomen of deze maar veellater mag verwachten.

Vermindering van wedde mag niet voor een bepaalde duur opgelegd
worden.

35 Verlaging in rang of vermindering van wedde voor onbepaalde duur.

Verlaging in rang voor onbepaalde duur mag maar opgeheven worden na
een termijn van ten minste één jaar. Na een termijn van ten hoogste twee jaar
moet er een definitieve beslissing genomen worden. Op dat ogenblik wordt de
bediende in zijn vroegere betrekking teruggeplaatst of definitief in rang verlaagd
(zie paragrafen 127 en 128).

36 De bediende die voor onbepaalde duur in rang verlaagd is, mag
onmiddellijk en definitief vervangen worden in de post die hij bekleedde; in zijn
kader moet hij maar definitief vervangen worden, wanneer de verlaging in rang
definitief wordt.

37 Wanneer het niet mogelijk is de verlaging in rang voor onbepaalde duur uit
te spreken, mag die straf vervangen worden door vermindering van wedde voor
onbepaalde duur. Die straf moet opgeheven of definitief gemaakt worden binnen
de termijnen die in paragraaf 35 vermeld zijn (zie paragrafen 127 en 128).

38 De vaststelling van de datum van ranginneming van de bedienden die voor
onbepaalde duur met verlaging in rang of met vermindering van wedde gestraft
zijn, wordt in beraad gehouden tot het ogenblik waarop er definitief over hun
geval beslist wordt (paragraaf 127).

39 De bezoldiging van de bediende gestraft met de verlaging in rang voor
onbepaalde duur wordt vastgesteld, zoals voor de tijdelijke verlaging in rang,
overeenkomstig de voorschriften van paragraaf 33.

De wedde van de bediende die voor onbepaalde duur met vermindering van
wedde is gestraft, wordt in de voor hem geldende schaal verminderd tot het
weddebedrag dat onmiddellijk lager is dan het bedrag dat hij bereikt heeft.

40 De bepalingen van paragraaf 39 gelden niet voor bedienden op proef. In
geval van verlaging in rang tengevolge van fouten begaan tijdens de
proefperiode, worden de betrokken bedienden in hun vroegere graad
teruggeplaatst met de eraan verbonden bezoldiging.
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I. ONTTREKKING VAN BEDIENING.

41 Algemeen.

De onttrekking van bediening is erop gericht aan een bediende andere
werkzaamheden op te dragen en hem eventueel in een ondergeschikte betrekking
te plaatsen. Ze mag dan ook niet verward worden met de verlaging in rang, die
steeds het karakter heeft van een als tuchtstraf uitgesproken ontzetting.

Zij kan worden opgelegd als strafmaatregel of als ordemaatregel en in beide
gevallen uitgesproken worden:

- voor een bepaalde duur, welke niet meer dan één jaar bedraagt;

voor onbepaalde duur. In laatstgenoemd geval moet er, na een termijn van ten
minste één jaar en ten hoogste twee jaar, een definitieve beslissing genomen
worden, waarbij de bediende in zijn vroegere betrekking wordt teruggeplaatst
of hem definitief zijn bediening wordt onttrokken (zie paragrafen 124 en
volgende).

42 Onttrekking van bediening als strafmaatregel.

De bediende voor wie de onttrekking van bediening tijdelijk of voor
onbepaalde duur als straf is opgelegd, wordt gedeclasseerd en bezoldigd onder de
voorwaarden die voor de verlaging in rang respectievelijk in de paragrafen 33, 39
en 40 bepaald zijn.

Bij onttrekking van bediening die is opgelegd wegens een inbreuk op de
veiligheid van het verkeer (zie bijlage ill), wordt de bediende tewerkgesteld in
een betrekking die geen verband houdt met de veiligheid.

43 Onttrekking van bediening als ordemaatregel.

De onttrekking van bediening als ordemaatregel wordt inzonderheid
opgelegd wanneer het belang van de dienst vergt dat het gezag ontnomen wordt
aan een bediende die daarmee bekleed is of dat hem een veiligheidsfunctie
ontnomen wordt, zonder dat de vastgestelde tekortkomingen evenwel die
onttrekking als strafmaatregel kunnen rechtvaardigen.

In dat geval gelden volgende bepalingen:

a) Bedienden van wie de graad rechtstreeks verband houdt met een veiligheids-
of gezagsfunctie waarmede een administratieve graad van hetzelfde
hiërarchisch niveau overeenstemt (voorbeeld onderstationschef,
stationschef, enz.).

De bediende die voorgesteld wordt voor de onttrekking van bediening als
ordemaatregel, kan op zijn verzoek voor de Raad van beroep verschijnen.
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Wanneer hij zulks niet wenst of wanneer hij verschijnt en de Raad van
beroep de voorgestelde maatregel bijtreedt en de directeur-generaal beslist
hem toe te passen, wordt de bediende gedeclasseerd en zijn wedde berekend
overeenkomstig de bepalingen van de paragrafen 33 en 39, naargelang het
een maatregel van tijdelijke aard of voor onbepaalde duur geldt.

Wanneer de Raad van beroep een advies uitbrengt dat niet strookt met het
voorstel van de Maatschappij, kan de directeur-generaal, ondanks dat advies
en overeenkomstig de bepalingen van art. 14 van het Tuchtstatuut, de
onttrekking van bediening bevelen op grond van dwingende redenen in het
opzicht van veiligheid of ongeschiktheid tot uitoefening van gezag. In dat
geval wordt de betrokken bediende gedeclasseerd, maar behoudt hij
evenwel, dank zij de toekenning van een persoonlijke toeslag, de wedde die
hij in zijn vorige graad zou genoten hebben.

b) Bedienden van wie de graad rechtstreeks verband houdt met een veiligheids-
of gezagsfunctie, doch waarmede geen administratieve graad van hetzelfde
hiërarchisch niveau overeenstemt (voorbeeld: bureauchef, tractiebestuurder,
seingever enz.).

Dezelfde beschikkingen voorzien onder a) hiervoor worden toegepast.

c) Bedienden van wie de graad geen verband houdt met een veiligheidsfunctie,
doch die subsidiair of toevallig met een dergelijke functie belast worden
(voorbeeld: spoorleggers, laders enz.).

De onttrekking van bediening bij ordemaatregel mag ten opzichte van die
bedienden alleen voor onbepaalde duur voorgesteld en toegepast worden.

De bediende voor wie ze wordt voorgesteld, mag op zijn verzoek voor de
Raad van beroep verschijnen. Als hij dat niet wenst of als hij toch verschijnt
en de Raad van beroep de voorgestelde maatregel bijtreedt, en de directeur-
generaal beslist deze toe te passen, behoudt de bediende zijn graad en
worden de bepalingen van paragraaf 39, 2e alinea toegepast.

Als de Raad van beroep een advies uitbrengt dat niet strookt met het voorstel
van de Maatschappij kan de directeur-generaal, ondanks het advies en
overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 van het Tuchtstatuut, de
onttrekking van de bediening op grond van gewichtige veiligheidsredenen
opleggen, maar dan behoudt de bediende de normaal aan zijn graad
verbonden bezoldiging.

44 In elk der drie onder paragraaf 43 bedoelde gevallen wordt de geldelijke
toestand van de bedienden voor wie de onttrekking van bediening als
ordemaatregel wordt toegepast, beïnvloed door de uitwerking van de tuchtstraf,
eventueel naast de ordemaatregel opgelegd.
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45 Weerslag op het pensioen van de declassering die het gevolg is van de
onttrekking van bediening als strafmaatregel of als ordemaatregel.

Het rustpensioen van een bediende die wegens het bereiken van de
leeftijdsgrens of wegens vroegtijdige invaliditeit gepensioneerd wordt, terwijl hij
gedeclasseerd is ingevolge een onttrekking van bediening als strafmaatregel of
als ordemaatregel uitgesproken, wordt vastgesteld volgens de bepalingen die
gelden voor het rustpensioen van een bediende die om gezondheidsredenen
herklasseerd is in een betrekking waarvan de bezoldiging lager is dan die van
zijn normale functie (Statuut van het Personeel - Hoofdstuk XVI - Pensioenen,
art. 56).

Zo ook wordt het pensioen van de weduwe van een bediende die
gedeclasseerd is ingevolge een onttrekking van bediening uitgesproken als
strafmaatregel of als ordemaatregel, vastgesteld volgens de bepalingen die
gelden voor het pensioen van de weduwe van een bediende die om
gezondheidsredenen herklasseerd is en van wie de laatste globale wedde lager is
dan die welke hij had op het ogenblik van zijn herklassering (Statuut van het
Personeel - Hoofdstuk XVI - Pensioenen, art. 57).

De uitzondering die vermeld is in de laatste paragraaf van de voornoemde
artikelen 56 en 57 ten gunste van bedienden die, op het tijdstip van de
declassering, ten minste 20 jaar dienst telden, is echter in de hiervoor bedoelde
gevallen niet van toepassing.

J. SCHORSING IN DE BEDIENING.

46. Algemeen.

Schorsing in de bediening kan als preventieve maatregel of als
tuchtmaatregel worden uitgesproken.

Ze geldt maar als straf wanneer ze als zodanig wordt uitgesproken of
bekrachtigd.

Ze betekent dat de bediende elke activiteit bij de Maatschappij moet
stopzetten.

47 Preventieve schorsing.

Preventieve schorsing heeft hoofdzakelijk tot doel de bedienden uit hun
dienst te verwijderen tijdens de duur van het onderzoek dat moet verricht worden
wegens onregelmatigheden die ten laste van hen werden vastgesteld of waarvan
ze worden verdacht, om te verhinderen dat ze het onderzoek belemmeren en over
het algemeen, de belangen van de Maatschappij schaden.

48 Preventieve schorsing wordt uitgesproken jegens bedienden die schuldig
bevonden zijn aan diefstal, verduistering, bedrieglijk tekort of elk ander erg feit,
alsmede jegens bedienden die daden begaan welke de veiligheid van de openbare
dienst in gevaar brengen of zich schuldig hebben gemaakt aan erge
weerspanningheid.
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49 Preventieve schorsing mag worden uitgesproken door de (adjunct-) eerste
ingenieurs of eerste inspecteurs, alsmede door de onmiddellijke chefs. Ze is
vereist wanneer de voorgestelde straf de afzetting is, inzonderheid als de
voorwaarden van paragraaf 81 vervuld zijn; ze wordt toegepast zodra de
bezwarende feiten voldoende bewezen zijn.

De onmiddellijke chef of de chef die de maatregel genomen heeft, geeft
daarvan onmiddellijk kennis aan de betrokken directies, inzonderheid aan de
Directie van het Personeel, en bezorgt zo spoedig mogelijk het voorlopig en
definitief verslag van de feiten.

De onmiddellijke chef zendt bovendien aan de geschorste bediende, binnen
3 werkdagen, gerekend vanaf de schorsing, een brief die moet luiden als volgt:

"M.

"U bent in uw bediening geschorst vanaf.. ..

"en bent strafbaar met afzetting om .

" De afzetting zal eventueel ingaan op dezelfde datum."

Het afschrift van die brief moet voor ontvangst door de geschorste bediende
ondertekend worden. Wanneer dit niet mogelijk is, moet de brief aangetekend
over de post verzonden worden, zoveel mogelijk de dag zelf waarop de schorsing
ingaat. Het bewijs van afgifte, ter post, van deze brief wordt door de
onmiddellijke chef zorgvuldig bewaard.

50 De bezoldiging van de preventief geschorste bediende wordt niet meer
uitgekeerd totdat er voor zijn geval een definitieve beslissing genomen is.

Tijdens de duur van de preventieve schorsing wordt aan de bediende een
werkloosheidsvergoeding toegekend gelijk aan het bedrag van de
werkloosheidsuitkering van het wettelijk stelsel, onder de voorwaarden die door
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening vastgesteld zijn en voor zover de
belanghebbende er ten laste van die dienst geen aanspraak kan op maken.

Het recht op werkloosheidsvergoeding vervalt definitief zodra de bediende
een winstgevende bezigheid heeft, weigert een door een plaatsingsbureau
aangeboden behoorlijke betrekking te aanvaarden of er een definitieve beslissing
valt in de tuchtprocedure die jegens hem aan de gang is.

Wordt de preventieve schorsing niet als straf bekrachtigd, dan wordt de
bezoldiging voor de periode van schorsing uitgekeerd als de normale wedde, na
aftrek evenwel van de bezoldigingen die de betrokken bedienden elders tijdens
de periode van schorsing zouden ontvangen hebben, van de door de
Maatschappij betaalde werkloosheidsvergoeding en, eventueel, van de
werkloosheidsuitkering van het wettelijk stelsel.

51 De verlenging van de preventieve schorsing na de derde maand moet door
de directeur-generaal bekrachtigd worden, net als de bijkomende verlengingen
van maand tot maand.
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De preventieve schorsing kan maar opgeheven worden door toedoen van de
directeur-generaal, die bovendien op voorstel van de betrokken dienst beslist of
de bediende opnieuw in zijn functie mag teruggeplaatst worden, dan wel of hij
met een ander werk moet belast worden in afwachting dat over zijn geval beslist
wordt.

52 Schorsing als tuchtmaatregel.

Bij schorsing als tuchtmaatregel wordt de bezoldiging ingehouden
gedurende de tijd waarvoor ze is uitgesproken.

Elke periode van schorsing als tuchtmaatregel wordt van de graad- en
dienstanciënniteit afgetrokken.

K. AFZETTING.

53 Afzetting wordt, als uiterste maatregel, voorgesteld wanneer de ernst, de
herhaling of de aard van de fouten zulks vereist.

De aandacht van het personeel wordt heel in het bijzonder gevestigd op de
strenge bestraffing van fouten die de veiligheid van het verkeer in gevaar
brengen en van onkiese daden.

Er kan een straflijst worden gepubliceerd met bondige opgave van de
redenen van de uitgesproken afzettingen.

L. WEERSLAG OP DE AANSCHRIJVING EN OP DE BEVORDERING.

54 Het reglement betreffende het biografisch overzicht, de aanschrijving en de
bevordering bepaalt in welke mate de straffen een weerslag kunnen hebben op de
aanschrijving en de bevordering van de bedienden.
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TUCHTREGLEMENT.

HOOFDSTUK IV - TUCHTMAATREGELEN DIE VOOR BEPAALDE OVER-
TREDINGEN WORDEN OPGELEGD.

A. ALGEMEEN.

55 Tuchtmaatregelen worden voomamelijke toegepast wegens feiten van
administratieve aard en, in de tweede plaats, wegens feiten van particuliere aard
die het aanzien van de Maatschappij schaden.

B. FEITEN VAN PARTICULIERE AARD.

56 Op naamloze of ongeloofwaardige klachten betreffende feiten van
particuliere aard, waarover ze ook mogen gaan, wordt in geen geval ingegaan.

Verder laat de Maatschappij zich niet in met twisten die geen verband
houden met de dienst en die zich, voor zaken van particuliere aard waarin ze niet
betrokken is, voordoen onder haar bedienden of tussen haar bedienden en derde
personen.

De met het onderzoek belaste ambtenaars moeten er zich toe beperken
alleen die feiten na te gaan welke een administratieve maatregel, hetzij een
tuchtmaatregel hetzij een andere maatregel kunnen rechtvaardigen. Ze mogen
geen middelen aanwenden die als overdreven streng zouden kunnen bestempeld
worden en moeten in hun verslagen alle toespeling op feiten van vertrouwelijke,
familiale, wijsgerige aard enz. vermijden.

C. LEUGENACHTIGE VERKLARINGEN.

57 Een bediende die wetens en willens onjuiste verklaringen aflegt om een fout
te verzachten, wordt voor de fout en de leugenachtige verklaringen samen een
zwaardere straf opgelegd dan voor de fout alleen en wordt in elk geval ten minste
de afhouding van 1/5 dagwedde opgelegd.

Heeft de leugenachtige rechtvaardiging tot gevolg dat wetens en willens
onschuldige bedienden in de zaak worden betrokken, dan wordt daarvoor een
strenge straf opgelegd.
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D. OPSPORING EN BESTRAFFING VAN TOESTANDEN TE WIJTEN AAN HET
MISBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN EN VAN GELIJKAARDIGE
TOESTANDEN.

58 Beginsel.

De straffen bepaald door de wetgeving op de openbare dronkenschap en het
wegverkeer staan los van de tuchtstraffen die de Maatschappij haar bedienden
oplegt wanneer ze in één van de hierna vermelde toestanden verkeren welke
nadelig kunnen zijn voor de uitvoering van de dienst, voor hun eigen veiligheid
of voor die van anderen:
- staat van alcoholintoxicatie;

- staat van dronkenschap of

- een gelijkaardige staat ten gevolge van het gebruik van verdovende of
hallucinatieverwekkende middelen.

59 Vaststellingen met betrekking tot de toestand van de bediende.

Aan al de bedienden en vooral dezen belast met een functie die betrekking
heeft op de veiligheid van het verkeer op het spoor of op de weg mag maar
worden toegestaan hun dienst aan te vatten of voort te zetten, wanneer er, op
grond van hun toestand, kan verklaard worden dat ze in staat zijn om hun werk in
alle veiligheid uit te voeren.

Om elke latere betwisting omtrent de bedoelde toestand te voorkomen,
moeten de onmiddellijke chefs, hun vervanger of een hiërarchische meerdere die
een graad bekleedt (of waarnemend) van tenminste rang 3 nauwgezet handelen
en de regels van toepassing bij opsporing van toestanden te wijten aan het
misbruik van
alcoholische dranken strikt naleven van zodra het gedrag van een personeelslid,
al dan niet belast met een functie die verband houdt met de veiligheid van het
verkeer op het spoor of op de weg, verdacht voorkomt. Die bepalingen en de
maatregelen die er kunnen uit voortvloeien, hebben zowel betrekking op het
personeelslid dat zijn dienst verricht als op het personeelslid dat zich voor zijn
werk aanmeldt.

In alle geval moeten de verschillende maatregelen met alle mogelijke
discretie toegepast worden.

60 Indeling van de gevallen.

Men moet twee groepen van gevallen onderscheiden:

a) 10 het bij de ademtest vastgestelde alcoholgehalte bedroeg, op het
ogenblik van de vaststelling, ten minste 0,8 gram per liter bloed;
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2° de bediende verkeert in een medisch vastgestelde, op dronkenschap
lijkende toestand die voortvloeit uit het gebruik van verdovende of
hallucinatieverwekkende middelen;

3° in het opgesteld verslag werd als besluit geformuleerd dat de bediende
in een staat van kennelijke dronkenschap verkeerde; die onderstelling
heeft betrekking op het geval waarin de ademtest om een gegronde
reden niet kon worden uitgevoerd;

4° de bediende heeft geweigerd de ademtest of het medisch onderzoek
zonder een erkende rechtmatige reden, te laten verrichten, of heeft
bewust, op welke wijze ook, de uitslagen van de ademtest vervalst;

b) bij de door bericht nr. 138 H-HR van 27 oktober 2009 voorgeschreven
ademtest werd vastgesteld dat het alcoholgehalte gelijk is aan of groter dan
0,2 gram per liter bloed voor personeelsleden die met een veiligheidsfunctie
belast zijn of meer bedroeg dan 0,5 gram per liter bloed voor
personeelsleden die met geen veiligheidsfunctie belast zijn, zonder dat het
geval evenwel één van de onder a) hiervoren bedoelde gevallen is.

61 Gradatie van de straffen.

Beginsel.

De gradatie van de tuchtstraffen die wegens drankmisbruik voor bedienden
moeten worden voorgesteld, houdt rekening met de aard van de door hen
uitgeoefende functie, met de vaststellingen betreffende de staat waarin ze
verkeren, met eventuele herhaling.

62 Bedienden die met een veiligheidsfunctie belast zijn.

a) De bedienden van wie de functie betrekking heeft op de veiligheid van het
verkeer op het spoor of op de weg, zijn strafbaar met afzetting, alleen al
wegens het feit dat ze in één van de in paragraaf 60 onder a) bedoelde
gevallen verkeren.

Alleen in verband met vroeger goed gedrag kan de Maatschappij beslissen
aan die bedienden de onttrekking van bediening, als strafmaatregel, voor
onbepaalde tijd op te leggen.
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Met personeelsleden die met een veiligheidsfunctie belast zijn, worden de
personeelsleden bedoeld die tijdens hun prestatie één of meerdere van de
volgende functies waarnemen of daarmee kunnen belast worden:

*Veiligheidsfuncties in verband met de exploitatieveiligheid:

Veiligheidsfuncties die door het personeel van de NMBS kunnen worden
uitgeoefend:

bestuurder;
verantwoordelijke bediende voor de rangeerdienst;
begeleider van reizigerstreinen;
begeleider van goederentreinen;
verantwoordelijke bediende voor het rangeren, bedienen van installaties,
samenstellen en verzenden van treinen;
verantwoordelijke voor het samenstellen en verzenden van treinen;
verantwoordelijke bediende voor het beheer van de administratieve
verrichtingen met betrekking tot het rangeren, de bediening van
installaties, het samenstellen en verzenden van treinen;
verantwoordelijke bediende voor het bedienen van de spoortoestellen en
van de seininrichtingsinstallaties (binnen de perken van de
overeenkomsten tussen de spoorwegonderneming en de
infrastructuurbeheerder);
verantwoordelijke bediende voor de schouwing van het rollend
materieel;
verantwoordelijke bediende voor het onderhouden van het rollend
materieel;
onderstationschef specialiteit "reiziger" - toezicht en bediening van de
perrons en uitwijkbundels;
bediende belast met de rangeringen specialiteit "reiziger".

Veiligheidsfuncties die specifiek door het personeel van Infrabel kunnen
worden uitgeoefend:

verantwoordelijke bediende voor de uitvoering van de werken;
verdeler tractiestroom;
begeleider van werktreinen;
overwegwachter;
bediende beweging;
seingever en operator;
mobiele seingever;
schildwacht.

*Andere veiligheidsfuncties:
bestuurder van wegvoertuigen;
uitvoerder van bewegingen met hefwerktuigen.

De hierboven genoemde veiligheidsfuncties moeten als dusdanig beschouwd
worden en dit zonder rekening te houden met graden of bekwaamheden.
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In afwachting van de beslissing van de bevoegde chef moeten die bedienden
voorlopig belast worden met werkzaamheden waarbij ze de veiligheid van
het verkeer niet meer in het gevaar brengen.

Zo kunnen, bij voorbeeld, onder die omstandigheden bedienden van de
toeziehtsdiensten worden belast met kantoorwerk, hoofdwachters en
wachters kunnen worden tewerkgesteld bij de goederendienst enz.,
treinbestuurders, rangeerbestuurders en bestuurders van autovoertuigen
kunnen in werkplaatsen, rangeermeesters, rangeerders en seingevers voor
het smeren van spoortoestellen, wegwachters als vakbediende (sporen) en
wagenschouwers bij de herstelling en het onderhoud van het
vervoermaterieel tewerkgesteld worden.

Totdat de bevoegde overheid kennis gegeven heeft van haar beslissing,
behoudt de betrokken bediende zijn graad en zijn bezoldiging, na aftrek van
de afwezigheid op het werk wegens drankmisbruik die niet gedekt is door de
geneeskundige dienst. Er moet bijgevolg voor gezorgd worden dat de
beslissing binnen de kortst mogelijke tijd kan genomen worden.

b) Aan bedienden van wie de functie verband houdt met de veiligheid van het
verkeer op het spoor of op de weg, kunnen de hierna vermelde straffen
voorgesteld worden, alleen al wegens het feit dat ze in het bij paragraaf 60
onder b) bedoelde geval verkeren:

de eerste maal: strenge vermaning;

de tweede maal: onttrekking van bediening voor drie maanden;

bij herhaalde nieuwe fouten: afzetting bij de derde gelijkaardige fout
binnen de tijd van één jaar (1).

De bediende die van zijn veiligheidsfuncties onttrokken wordt tengevolge
alcoholisch drankgebruik, gebruik van drugs of hallucinatieverwekkende
middelen trekt de aan zijn nieuwe graad verbonden bezoldiging welke met
zijn anciënniteit overeenstemt.

63 Bedienden die met geen veiligheidsfunctie belast zijn.

a) De volgende reeks straffen wordt voorgesteld wanneer die bedienden in één
van de gevallen verkeren die opgesomd zijn in paragraaf 60, onder a):

de eerste maal: afhouding van 115dagwedde;

de tweede maal: schorsing in de bediening voor 15 dagen;

de derde maal: afzetting, indien de drie fouten in één jaar tijds werden
begaan (1).

(1) Zie verwijzing (1) van paragraaf 11
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b) De bedienden kunnen een strenge vermaning oplopen wanneer ze in het bij
paragraaf 60 onder b) bedoelde geval verkeren.

Bij herhaling binnen de tijdsspanne van één jaar wordt de rangverlaging
voor 3 maanden voorgesteld.

Bij de derde gelijkaardige fout binnen de tijdsspanne van een jaar wordt een
voorstel tot afzetting ingediend (1).

De bediende die in rang wordt verlaagd tengevolge alcoholgebruik trekt de
aan zijn nieuwe graad verbonden bezoldiging welke met zijn anciënniteit
overeenstemt.

Wanneer het niet mogelijk is de bediende tewerk te stellen op een andere
post dan die welke hij bekleedt, wordt de tijdelijke verlaging in rang
vervangen door afhouding van 1/5 dagwedde, gepaard met een der
bedreigingen die in paragraaf 34 vermeld zijn, voor het geval van herhaling.

64 Opmerkingen.

Op bedienden die met het publiek omgaan, moet er een bijzonder toezicht
worden uitgeoefend en ze moeten met de grootste strengheid behandeld worden,
vooral wanneer hun vroeger gedrag niet onbesproken is.

65 De maatregelen opgesomd in paragrafen 62 en 63, doen geen afbreuk aan de
bepalingen betreffende de verjaring van straffen (zie paragraaf 132). Zo moet,
bijvoorbeeld, als er een termijn van drie jaar verlopen is na het opleggen van de
strenge vermaning, bij een nieuwe overtreding van dezelfde aard, de laagste van
de onder 62, b) of 63, b) vermelde reeks straffen opgelegd worden, d.w.z. de
strenge vermaning.

66 Afwezigheid uit de dienst ingevolge drankmisbruik.

De in paragraaf 62, b) vermelde straffen zijn van toepassing op alle
bedienden, welke ook de aard van de uitgeoefende functie is, wanneer zij een
vastgestelde dienstprestatie niet verrichten en er bij de geneeskundige controle
wordt uitgemaakt dat de afwezigheid te wijten is aan één der in paragraaf 60, a)
vermelde toestanden.

67 Feiten die tot dronkenschap kunnen leiden.

Feiten die tot dronkenschap kunnen leiden, zoals het verbruik van
alcoholishe dranken tijdens de diensturen, het verlaten van het werk om, tijdens
de dienst, naar een drankgelegenheid te gaan, het meebrengen of laten
meebrengen van alcoholische dranken in de werkplaatsen en andere installaties
en aanhorigheden van de spoorweg enz., geven aanleiding tot volgende
strafvoorstellen:

(1) Zie verwijzing (1) van paragraaf 11
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- de eerste maal: de eenvoudige vermaning;

- de tweede maal: strenge vermaning;

- de derde maal: onttrekking van de bediening voor de duur van drie maanden
(personeel belast met een veiligheidsfunctie ) of verlaging in rang voor een
duur van drie maanden (personeel niet belast met een veiligheidsfunctie), met
bezoldiging in de nieuwe graad;

- voor de derde herhaling binnen één jaar, d.w.z. als de vier fouten in één jaar
tijds werden begaan: afzetting.

Jegens bedienden die onder toepassing van de bepalingen van deze
paragraaf vallen, worden de in paragraaf 62 a) bedoelde voorzorgsmaatregelen
niet genomen.

Als de bediende zich echter in een van de in paragraaf 60 vermelde
toestanden bevindt, gelden bij voorrang de strafbepalingen van de paragrafen 62
en 63 en ze worden toegepast al naar de bediende al dan niet met een
veiligheidsfunctie belast is.

Voornoemde maatregelen vormen een waarborg voor de veiligheid van het
verkeer en van de bedienden zelf.

68 Bijzondere maatregelen en toestanden.

In de voorstellen tot bestraffing wegens alcoholintoxicatie, dronkenschap of
gelijkaardige toestanden tengevolge van het gebruik van verdovende of
hallucinatieverwekkende middelen moet steeds vermeld worden op welke wijze
die toestand aan het licht gekomen is.

Voor bedienden die niet bedoeld zijn in paragraaf 62, a) moet er in het
voorstel worden bepaald dat ze niet meehelpen, zelfs niet tijdelijk, aan
werkzaamheden waarbij, door een nalatigheid van hunnentwege de veiligheid
van het verkeer op het spoor of op de weg in gevaar kan komen.

69 Bedienden die, zelfs tijdelijk, geregeld belast zijn met bezigheden of
werkzaamheden waarbij de veiligheid van het verkeer betrokken is, vallen onder
toepassing van de bepalingen van paragraaf 62, wanneer zij in een toestand van
alcoholintoxicatie of in staat van dronkenschap verkeren, of in een gelijkaardige
toestand ten gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatieverwekkende
middelen, hetzij op het ogenblik dat ze werkelijk die bezigheden uitoefenen of
aan die werkzaamheden meehelpen, hetzij op het ogenblik dat ze ermee belast
worden om die speciale bezigheden uit te oefenen, zelfs als ze feitelijk de hun
toegewezen dienst nog niet begonnen zijn.
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70 Drankmisbruik buiten dienst.

Overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 55 mogen de onmiddellijke
chefs niet onverschillig zijn voor het particulier gedrag van hun ondergeschikten
die, doordat ze aan de drank verslaafd zijn, niet meer het vertrouwen inboezemen
dat onmisbaar is voor de uitoefening van hun functie.

De betrokken chefs hebben tot plicht die bedienden, die over 't algemeen
bekend zijn, te wijzen op de mogelijke gevolgen van hun onmatigheid en, in
overleg met het gewestelijk geneeskundig centrum, de maatregelen die zouden
nodig zijn, te nemen of voor te stellen.

E. TUCHTELOOSHEID.

71 Dienstweigering.

Dienstweigering kan met afzetting bestraft worden.

In bijzondere gevallen kunnen, eventueel, verzachtende omstandigheden
worden ingeroepen om een voorstel tot minder zware bestraffing te staven,
volgens het onderscheid dat wordt gemaakt in de hierna volgende bepalingen
betreffende de bestraffing van de tuchteloosheid.

72 Andere daden van tuchteloosheid dan dienstweigering.

Andere daden van tuchteloosheid dan ongehoorzaamheid zoals beledigende
woorden of onbeschofte houding tegenover een chef enz., worden bestraft als
volgt:

de eerste maal, met een straf gaande tot de tijdelijke verlaging in rang en
bedreiging met afzetting als het geval zich nog voordoet.

Als dergelijke feiten bijzonder erg zijn, kunnen ze bestraft worden met
verlaging in rang voor onbepaalde duur en bedreiging met afzetting als het
geval zich nog voordoet, en zelfs met afzetting;

de tweede maal, met afzetting.

In de tekst van de paragrafen 34 en 37 zijn de straffen opgegeven waardoor
verlaging in rang in voorkomend geval vervangen wordt.

Wanneer het opleggen van verlaging in rang wegens de omstandigheden
niet mogelijk is, moet er over 't algemeen - voor daden van tuchteloosheid - een
afhouding van wedde worden opgelegd, met bedreiging met afzetting als het
geval zich nog voordoet, onafgezien van een der bedreigingen waarvan er in
paragraaf 34 sprake is voor het geval van een nieuwe zware fout.

Verlaging in rang kan ook vervangen worden door uitstel in de bevordering,
met bedreiging met afzetting bij herhaling.
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F. MISPLAATSTE KLACHTEN.

73 Als een daad van tuchteloosheid wordt beschouwd en al naar het geval, met
een eenvoudige of strenge vermaning of met een zwaardere sanctie bestraft, het
feit dat een klacht of bezwaar bij personen of gezagdragers die niet tot de
Maatschappij behoren, wordt ingediend voordat een eindbeslissing is genomen
door de administratieve overheid van de Maatschappij.

Als daden van tuchteloosheid worden niet beschouwd:

- het feit dat een klacht bij de erkende personeelsorganisaties wordt ingediend;

- het feit dat een klacht wordt ingediend of een rechtsvordering wordt
ingesteld, wanneer deze er op gericht is een bijna verstreken verjaringstermijn
te onderbreken en aldus te voorkomen dat de klacht, de eis of de
rechtsvordering van de bediende in rechte onontvankelijk zou worden.

G. MISBRUIK VAN GEZAG.

74 Met gezag beklede chefs en bedienden moeten blijk geven van
vastberadenheid, maar zich hoeden voor kwetsende of beledigende woorden
jegens hun ondergeschikten en ook voor te grote vertrouwelijkheid, teneinde de
achting die ze moeten afdwingen, niet te verminderen.

Elk misbruik van gezag wordt streng bestraft en geeft aanleiding tot
toepassing van de straffen waarvan er in paragraaf 72 sprake is.

H. SLUIKINVOER VAN GOEDEREN.

75 Het bestuur van de douane klaagt bij het gerecht de bedienden aan die
pogen goederen aan invoerrechten te onttrekken.

Benevens de gerechtelijke straffen worden aan bedienden van wie bewezen
is dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan sluikinvoer van goederen bij de
uitvoering van hun dienst, de zwaarste straffen opgelegd, die zelfs tot afzetting
kunnen gaan.

I. VERBOD OM GESCHENKEN EN GIFTEN TE AANVAARDEN.

76 Het is de bedienden uitdrukkelijk verboden om giften in natura of in geld te
vragen bij cliënten van de spoorweg, bij reizigers, bij particulieren of bij
bedrijven waarmee ze, uit hoofde van hun functie, in zakenrelatie staan.

Het is hun eveneens uitdrukkelijk verboden elke gift aan te nemen die
afbreuk kan doen aan hun onkreukbaarheid.
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Voor elke inbreuk op deze bepalingen wordt er een strenge straf opgelegd,
die zelfs, al naar de omstandigheden, tot afzetting kan gaan.

J. ONKIESE DADEN.

77 Beginsel.

Elke onkiese daad, elke diefstal, geeft - onverminderd gerechtelijke
vervolgingen - aanleiding tot een voorstel tot afzetting van de schuldige bediende
en eventueel, van zijn medeplichtige of medeplichtigen zonder dat er rekening
gehouden wordt met enige familieaangelegenheden, bewezen diensten,
dienstanciënniteit enz.

78 Daden die als onkiese daden beschouwd worden.

Als onkiese daden worden inzonderheid beschouwd en als zodanig bestraft:

a) elk opzettelijk tekort, elk geval waarbij geld uit de kassen van de
Maatschappij wordt weggenomen, al is het maar tijdelijk (bijvoorbeeld als
een bediende geld uit de kassen van de Maatschappij wegneemt om een of
andere aankoop te doen of een andere factuur te betalen waarbij de
Maatschappij niet betrokken is); onder de door de directie der Financiën
bepaalde voorwaarden mag er evenwel geld genomen worden in ruil voor
een check of postgirobiljet opgemaakt ten voordele van de Maatschappij;

b) elk gebruik voor persoonlijke doeleinden, zelfs gevolgd van terugbetaling,
van gelden toebehorende aan de Maatschappij, elk opzettelijk uitstel in het
afgeven van die gelden (bijvoorbeeld wanneer een wachter geld gebruikt dat
voortkomt van regelingsbiljetten of boeten of opzettelijk verzuimt dat geld
op de gestelde dag af te geven enz.);

c) geknoei in de schrifturen, bedrog inzake inning van taksen en boeten;

d) elke diefstalof ontvreemding uit ten vervoer bezorgde zendingen;

e) het achterhouden van voorwerpen of stoffen die in de installaties van de
Maatschappij werden aangetroffen.

Bedienden die, binnen de aanhorigheden van de spoorweg, voorwerpen
aantreffen, hoe gering van waarde ook, moeten ze aan hun onmiddellijke
chef bezorgen of hem daarover inlichten;

f) het achterhouden van voorraadartikelen of buiten gebruik gestelde of nog
bruikbare materialen;

g) het feit dat men thuis in het bezit is van belangrijke hoeveelheden
kantoorbenodigdheden die aan de Maatschappij toebehoren;

h) elk bedrog ten opzichte van het fonds der sociale werken, bijvoorbeeld
vervalsing van een medisch attest of een voorschrift voor geneesmiddelen;

i) elke diefstal die ten nadele van een bediende van de Maatschappij of van een
van haar cliënten in de installaties van de Maatschappij wordt gepleegd.
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Bovenstaande opsomming geldt als voorbeeld en is niet beperkend.

79 Bedienden die in de depots, magazijnen, goederenparken, wagens enz.,
worden aangetroffen met werktuigen of voorwerpen die zij voor de uitvoering
van hun werk niet nodig hebben, maar die kunnen dienen om voorwerpen en
goederen te stelen die aan de spoorweg toevertrouwd zijn, kunnen streng gestraft
worden.

Op bevel van een van zijn chefs moet elke bediende zich beschikbaar
houden voor de nodige geachte onderzoeksmaatregelen, onder meer voor het
onderzoek van zijn kleren, bezittingen, reisgoed of welke voorwerpen ook.

Als iemands zakken en kleren worden doorzocht, wordt dat met discretie
gedaan door personen van hetzelfde geslacht als degene die onderzocht wordt.

80 Aangifte bij het gerecht.

Diefstallen, verduisteringen en ontvreemdingen zijn misdrijven die de met
een mandaat van gerechtelijke politie beklede bedienden bij het gerecht moeten
aangeven overeenkomstig de bepalingen van artikel 29 van het wetboek van
strafvordering, waarvan de tekst hierna volgt:

Iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar die in de
uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een
wanbedrijf is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur
des Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied die misdaad of dat
wanbedijf is gepleegd, of de verdachte zou kunnen worden gevonden, en aan
die magistraat alle desbetreffende inlichtingen, processen-verbaal en akten te
doen toekomen."

Onder toepassing van die voorschriften vallen inzonderheid de door
bedienden gepleegde diefstallen, verduisteringen en ontvreemdingen van gelden
van de Maatschappij en van gelden waarvoor de Maatschappij verantwoordelijk
is.

Elke bediende die van dergelijke feiten kennis heeft moet daarvan aangifte
doen bij een bediende die met een mandaat van gerechtelijke politie bekleed is.

81 Preventieve schorsing.

De bediende die zich schuldig maakt aan diefstal, ambtsontrouw,
ontvreemding, heling, verberging, opzettelijk tekort, wegneming, zelfs tijdelijk,
van geld uit de kassen van de Maatschappij, geknoei in de schrifturen, bedrog
inzake inning van taksen en boeten enz., moet dadelijk geschorst worden als er
omtrent zijn schuld geen twijfel bestaat (zie paragraaf 49).

Dezelfde maatregel moet toegepast worden jegens de bediende die, voor
persoonlijke doeleinden, aan de Maatschappij toebehorende gelden gebruikt,
zelfs wanneer hij ze daarna terugbetaalt, of die het afgeven van die gelden
opzettelijk uitstelt.
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Schorsing is eveneens geboden als het in dienst houden van de betrokken
bediende ernstige bezwaren biedt voor de vrijwaring van de belangen van de
Maatschappij (zie paragraaf 47).

82 Aanbeveling aan de onmiddellijke chefs.

Welke ook de aangehaalde verzachtende omstandigheden zijn, als de feiten
vaststaan kunnen ze er de onmiddellijke chef niet van ontslaan de in aanmerking
te nemen straf voor te stellen.

Elke overtreding van dat voorschrift wordt beschouwd als plichtsverzuim.

K. FOUTEN TEGEN DE VEILIGHEID VAN HET VERKEER.

83 Beginsel.

De normaal voorgeschreven maatregelen voor de bestraffing van de fouten
tegen de veiligheid van de exploitatie komen voor in bijlage Ill.

84 Beoordeling van de ernst van de gevallen.

De reglementaire straffen die vermeld zijn in bijlage III, kunnen verzwaard
of verzacht worden om rekening te houden met de anteeedenten van de in
gebreke bevonden bediende of met de bijzondere omstandigheden waarin het
ongeval heeft plaatsgehad. Als er evenwel van de normale schaal van de straffen
wordt afgeweken moet er nauwgezet voor gezorgd worden niet in de ene of de
andere zin te overdrijven en moet de voorgestelde maatregel volledig
gerechtvaardigd worden.

85 Preventieve buitendienststelling (preventief rijverbod).

Elke tractiebestuurder of bestuurder rangeringen die een toestaand stopsein
voorbijrijdt en aan wie er, bij toepassing van de een of andere bepaling van
bijlage III, buitendienststelling (rijverbod) of een strengere straf moet opgelegd
worden, moet preventief buiten dienst gesteld worden (rijverbod krijgen) en
tewerkgesteld worden overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 30, in
afwachting dat er over zijn geval uitspraak wordt gedaan.

De duur van de preventieve buitendienststelling (het preventief rijverbod)
als bestuurder wordt afgetrokken van de duur van de(het) als tuchtmaatregel
opgelegde buitendienststelling (rijverbod).

De preventieve buitendienststelling (het preventief rijverbod) wordt
onmiddellijk opgelegd in de volgende gevallen en onder de hierna vermelde
voorwaarden:

a) voorbijrijden van een toestaand stopsein in een station, waarvan er sprake is
in bijlage III, onder F, 1, of zware inbreuk, in een station, op de
reglementaire voorschriften voor de bestuurder waarvan er sprake is in
bijlage III, onder G, 1, a, b, c.
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De bestuurder moet onmiddellijk vervangen worden in dat station, ingeval
het bediend wordt door een tractiewerkplaats (of een ondergeschikt orgaan),
of eventueel in het eerste afwaarts gelegen station die door een
tractiewerkplaats (of een ondergeschikt orgaan) bediend wordt, voor zover
die administratieve eenheden over een bestuurder beschikken die bekwaam
is om de trein verder te voeren;

b) voorbijrijden van een toestaand stopsein in volle baan, waarvan er sprake is
in bijlage III, onder F, 1, of zware inbreuk, in volle baan, op de
reglementaire voorschriften voor de bestuurder, waarvan er sprake is in
bijlage III, onder G, 1, b en c.

De bestuurder moet onmiddellijk vervangen worden in het eerste afwaarts
gelegen station dat door een tractiewerkplaats (of een ondergeschikt orgaan)
bediend wordt.

De seingever moet te dien einde, desnoods door tussenkomst van een andere
post, de chef van het eerste afwaarts gelegen station daarvan verwittigen. In
de plaatselijke onderrichting voor de posten in volle baan moet bepaald zijn
hoe er voor iedere rijrichting moet gehandeld worden. De stationschef moet
de voorschriften in acht nemen die onder letter a) hiervoor vermeld zijn.

Noch in het geval van a) noch in het geval van b) moeten de stationschefs
evenwel de vervanging van bestuurder vragen of moeten de onmiddellijke
chefs van de tractiewerkplaatsen buitendienststelling (rijverbod) opleggen,
indien het duidelijk blijkt dat het voorbijrijden van een toestaand stopsein
niet aan een fout van die bediende kan toegeschreven worden.

Om te beslissen over de zwaarte van de straf die aan de betrokken
bestuurders moet opgelegd worden, moet men rekening houden met hun
antecedenten. Daartoe moet de ambtenaar die met het onderzoek belast is,
een afschrift van het biografisch overzicht van de betrokken bediende ter
inzage vragen, alvorens straffen voor te stellen.

86 Opheffen van de preventieve buitendienststelling (het preventief rijverbod).

De preventieve buitendienststelling (het preventief rijverbod) mag door de
groepschef maar worden opgeheven wanneer de twee hierna vermelde
voorwaarden tegelijk vervuld zijn:

a) de algemene directie, dienst ongevallen, heeft haar beslissing medegedeeld
betreffende de besluiten die in het door de groepschef ingediende verslag
van onderzoek geformuleerd zijn;

b) de betrokken bediende werd voor zijn functie geschikt verklaard door de
geneeskundige dienst die er na het ongeval mee belast was hem te
onderzoeken.

Wanneer er tot dergelijke maatregel besloten wordt moet het bureau
ongevallen van de betrokken groep:

10 de onmiddellijke chef van de betrokken bediende daarover inlichten;
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2° een afschrift van die beslissing zenden:
- aan de dienst ongevallen van de algemene directie;
- aan het bureau van het personeel van de groep.

De groepschef mag evenwel, als hij zulks gewenst acht, zelfs wanneer het
administratief onderzoek nog niet geëindigd is, bij de dienst ongevallen van de
algemene directie een verzoek om opheffing van de preventieve
buitendienststelling (het preventief rijverbod) indienen, als de betrokken
bediende door de geneeskundige dienst voor zijn functie geschikt verklaard is.

Nadat de redenen tot staving van een dergelijk verzoek onderzocht zijn,
beslist de dienst ongevallen of er al dan niet een gunstig gevolg moet aan
gegeven worden.

87 Preventieve onttrekking van een veiligheidsfunctie.

Aan elke bediende die geen tractiebestuurder of bestuurder rangeringen is,
wordt de veiligheidsfunctie preventief onttrokken, wanneer er te zijnen opzichte
wegens een tegen de veiligheid begane fout, een voorstel tot verlaging in rang of
onttrekking van bediening moet ingediend worden.

Betreffende de werkzaamheden die moeten opgedragen worden aan de
bediende aan wie de veiligheidsfunctie preventief onttrokken is, moet er overleg
gepleegd worden tussen de onmiddellijke chef en het bureau van het personeel
dat de betrokken bediende beheert; de genomen maatregelen worden schriftelijk
bevestigd.

De duur van de preventieve onttrekking van bediening wordt toegerekend
op de duur van de onttrekking van bediening bij straf- of ordemaatregel, in de
mate aangegeven door de bepalingen van bijlage IV.

Met het oog op de toepassing van de bepalingen van bedoelde bijlage mag
de wederbenuttigingsfunctie tijdens de duur van de onttrekking van bediening
niet veranderen.

88 Opheffen van de preventieve onttrekking van een veiligheidsfunctie.

De bepalingen van paragraaf 86 gelden voor het opheffen van de
preventieve onttrekking van een veiligheidsfunctie.

L. FOUTEN VAN DIVERSE AARD.

89 De reglementen vermelden, over 't algemeen, de lasten en plichten van het
personeel, alsmede de straffen die voor tekortkomingen in dienst opgelegd
worden.
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TUCHTREGLEMENT.

HOOFDSTUKV - GERECHTELUKE VERVOLGINGEN EN VEROORDELINGEN.
VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN.

A. KENNISGEVING DOOR DE BEDIENDE.

90 Elke bediende moet dadelijk zijn onmiddellijke chef verwittigen:

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

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

Elk verzuim in dat opzicht kan een bezwarende omstandigheid vormen als
de bediende zich daarmee wilonttrekken aan een administratieve maatregel die
uit de veroordeling voortvloeit (zie paragraaf 94).

B. KENNISGEVINGEN DOOR DE ONMIDDELLIJKE CHEF.

91 De onmiddellijke chef brengt onverwijld de vervolgingen en strafrechtelijke
beslissingen betreffende bedienden die onder zijn gezag staan, ter kennis van het
bureau dat met het administratief beheer van dat personeel belast is. Dat bureau
licht evenwel het bureau van de directie van het personeel dat de
tuchtmaatregelen in zijn bevoegdheid heeft, alleen in over de strafrechtelijke
beslissingen.

De onmiddellijke chef doet dit ook wanneer hij op de hoogte is van een
strafrechtelijke beslissing die tegen een bediende onder zijn bevelen is
uitgesproken en deze hem zulks niet uit eigen beweging medegedeeld heeft.

In zijn kennisgeving vermeldt hij die bijzonderheid.

Welke ook de opgelopen veroordeling is en welke rechtbank ook ze
uitgesproken heeft, de onmiddellijke chef moet rekening houden met de
bepalingen van paragraaf 94 en eventueel met die van de paragrafen 55 en 70.
Hij moet de betrokken bediende wijzen op de teksten die op zijn toestand
toepasselijk zijn.

92 Bij de kennisgeving die overeenkomstig de voormelde bepalingen moet
worden verstrekt, moeten eventueel de nodig geachte voorstellen worden
gevoegd.
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C. OPSCHORTING VAN DE TUCHTSTRAFVORDERING.

93 Wordt tegen de bediende, in de loop van een tuchtstrafvordering, wegens
dezelfde feiten een strafrechtelijke vordering ingesteld, dan wordt de uitspraak
van de tuchtstraf verdaagd tot na sluiting van de strafrechtelijke vervolging, in
alle afzonderlijk te beoordelen gevallen waarin de belangen van de Maatschappij
niet strijdig zijn met de verdere uitoefening van de functie door de bediende.

In de gevallen waarin de belangen van de Maatschappij daarmee strijdig
zijn, moeten de tuchtmaatregelen onder de regelmatig vastgestelde voorwaarden
worden toegepast zonder op de rechterlijke beslissing te wachten.

D. WEERSLAG VAN DE RECHTERLIJKE BESLISSINGEN.

94 De tuchtstrafvordering wordt ingesteld onverminderd de burgerrechtelijke
en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bediende.

Behalve als de feiten waarop de tuchtstrafvordering gesteund is niet
bewezen worden geacht door de rechtsmacht die in laatste aanleg uitspraak heeft
gedaan, behoudt de Maatschappij het recht om de bediende tuchtmaatregelen op
te leggen, ongeacht de burgerlijke of de strafrechtelijke vordering.

Gerechtelijke veroordelingen uitgesproken uit hoofde van feiten die de eer
aantasten, kunnen aanleiding geven tot het toepassen van een der bij onderhavig
reglement vastgestelde tuchtstraffen. Wordt bij een dergelijke veroordeling meer
dan zes maanden gevangenisstraf opgelegd, dan wordt er een voorstel tot
afzetting ingediend.

95 De Maatschappij treedt niet op, wanneer een bediende veroordeeld wordt
wegens een feit dat geen verband houdt met de dienst en geen tuchtstraf
rechtvaardigt, tenzij de begane fout of de opgelopen veroordeling het aanzien
van de Maatschappij of het gezag dat de bediende bij de uitoefening van zijn
functie nodig heeft, zou kunnen schaden; in dat geval beoogt de Maatschappij
met haar optreden enkel de vrijwaring van de belangen van de dienst of van de
tucht door middel van passende maatregelen, zoals verplaatsing bij
ordemaatregel of onttrekking van bediening.

E. WEERSLAG VAN HET VERVAL VAN HET RECHT OM EEN VOERTUIG TE
BESTUREN.

96 Het gerechtelijk verval van het recht om het even welk voertuig te besturen,
geldt zowel voor het besturen van voertuigen op het spoor als van voertuigen op
de weg, tenzij de beteugelende gerechtelijke beslissing het verval beperkt heeft
tot bepaalde categorieën van voertuigen (A - bromfietsen, motorfietsen; B -
personenauto's, bestelauto's tot 3,5 t: C - vrachtauto's van meer dan 3,5t; D -
autobussen, autocars).
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Elke bediende die er, bij de uitoefening van zijn functie, mee kan belast
worden een voertuig te besturen, is verplicht, als hij van het recht daartoe
vervallen verklaard is, welke ook de oorzaak, de draagwijdte en de duur ervan
zijn, dit zonder uitstel aan zijn onmiddellijke chef mede te delen. De bediende
voor wie dergelijke straf zijn werkzaamheden bij de Maatschappij zou kunnen
beïnvloeden, draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke
gevolgen die uit alle nalatigheid of verzuim van zijnentwege op dat gebied zou
kunnen voortvloeien.

97 Zodra de onmiddellijke chef in kennis wordt gesteld van het verval van het
recht tot sturen dat is uitgesproken jegens een bediende die bij de Maatschappij
met het besturen van een spoor- of wegvoertuig belast is:

- verzoekt hij de betrokken bediende het document (identiteitskaart, rijbewijs
of daarvoor geldend document) waarop het verval door de griffier vermeld is
of eventueel een attest van het gemeentebestuur van zijn woonplaats, waarop
de periode van het verval vermeld is (1), voor te leggen;

- noteert hij de opgave van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan, de
datum en de inhoud van de gerechtelijke beslissing. Die inlichtingen moeten
voorkomen in de bij paragraaf 91 voorgeschreven kennisgeving.

98 Wanneer het een bediende geldt die voor de uitvoering van zijn dienst een
voertuig moet besturen dat op de weg of op het spoor rijdt en waarop het verval
van het recht tot sturen betrekking heeft, wordt de betrokken bediende door
zijn onmiddellijke chef, tijdens de duur die in de veroordeling aangegeven is, van
de verboden functie ontheven en zo goed mogelijk voor andere bezigheden
tewerkgesteld.

Die maatregel, welke het gevolg is van een gerechtelijke beslissing, is geen
tuchtstraf, noch een ordemaatregel. Er kan geen hoger beroep tegen aangetekend
worden bij de Raad van beroep en hij wordt genomen onverminderd de
tuchtstraffen die kunnen voorgesteld of opgelegd worden wegens feiten die ten
grondslag liggen aan de veroordeling of wegens de andere elementen van die
veroordeling (paragrafen 55, 70 en 94).

Zolang de bediende van zijn functie van bestuurder moet ontheven blijven
krachtens de bepalingen van onderhavig artikel, wordt hij gedeclasseerd en trekt
hij de aan zijn nieuwe graad verbonden bezoldiging volgens het bedrag dat met
zijn anciënniteit overeenstemt.

Wanneer de bediende in de loop van die periode wordt gepensioneerd of
overlijdt, wordt het rust- of het overlevingspensioen berekend overeenkomstig de
bepalingen van paragraaf 45.

(1) Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het K.B. van 16.3.1968
(art.40): elk verval dat als straf is uitgesproken gaat in de vijfde dag na die waarop het
openbaar ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan.



Bundel 550 - Hoofdstuk V.
Bladz.4.

Bij het einde van het verval en na voorlegging van zijn rijbewijs of van het
daarvoor geldend document hervat de bediende zijn normale functie in de
vroegere graad; hij bekleedt opnieuw zijn vroegere post indien het verval
uitgesproken was voor een duur van twee jaar of minder en voor zover de feiten
welke het verval gemotiveerd hebben, geen aanleiding gegeven hebben tot de
toepassing van een tuchtmaatregel die onverenigbaar is met de hervatting van de
dienst op de vroegere post. Zijn anciënniteit wordt niet beïnvloed door de
verwijdering uit de functie van bestuurder.

99 De declassering waarvan er in paragraaf 98 sprake is kan niet opgelegd
worden:

- aan bedienden die zich aanmelden als vrijwilliger voor het toevallig besturen
van een bestelauto, noch aan bedienden welke gemachtigd zijn een eigen
voertuig te gebruiken voor het uitvoeren van dienstverplaatsingen;

- aan bedienden van wie het verval door de gerechtelijke overheid uitgesproken
is wegens lichamelijke ongeschiktheid.

Voor die bedienden gelden dan de reglementsbepalingen die toepasselijk
zijn op bedienden die bij geneeskundige beslissing ongeschikt bevonden zijn
voor hun normale functie. Die bedienden moeten in het gewestelijk
geneeskundig centrum een geneeskundig onderzoek ondergaan zodra dat verval
wordt uitgesproken en ook wanneer het wordt opgeheven.

F. VERMELDINGEN IN HET BIOGRAFISCH OVERZICHT.

100 Andere vonnissen dan die welke door de politierechtbanken zijn
uitgesproken, worden vermeld in het biografisch overzicht.

De vonnissen in strafzaken uitgesproken door de politierechtbanken worden
er evenwel eveneens in vermeld wanneer ze betrekking hebben op dronkenschap
van bedienden die met een veiligheidsfunctie belast zijn.
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HOOFDSTUK VI - STRAFVOORSTELLEN.

A. ONDERZOEK VAN DE FEITEN.

101 De strafmaatregelen moeten zo kort mogelijk volgen op de feiten die er
aanleiding toe geven.

Die feiten moeten grondig en snelonderzocht worden.

Volgende gegevens moeten nauwkeurig en volledig opgenomen en zoveel
mogelijk ondertekend worden:

- de verklaringen of de bekentenissen van de ondervraagde bedienden;

- de aangevoerde getuigenissen, al dan niet ten laste;

- de schriftelijke of mondelinge klachten die door bedienden van de
Maatschappij of door derde personen ten laste van het personeel worden
ingediend.

Wanneer de fout begaan is buiten de administratieve standplaats van de
bediende, moet de betrokken chef ten gerieve van de onmiddellijke chef, een
verslag over de feiten opmaken. Laatstgenoemde dient de nodig geachte
voorstellen in na overleg met de chef die het bovengenoemde verslag heeft
opgemaakt.

De getuigenissen en verklaringen, die door de betrokken personen echt
moeten verklaard en ondertekend worden nadat zij er kennis van genomen
hebben moeten gesteld worden in de taal die overeenstemt met de taalrolof
taalgroep waartoe zij behoren, behalve wanneer het personen betreft die niet tot
de Maatschappij behoren en die de door hen verkozen taal gebruiken.

B. BULLETINS VOOR TUCHTMAATREGELEN.

102 De verschillende bulletins.

Er bestaan verschillende bulletins voor het indienen van een voorstel:

a) voor een straf van de eerste graad;

b) voor een straf van de tweede graad, d.w.z. een straf waartegen hoger beroep
mogelijk is.

De voorstellen voor ordemaatregelen worden ingediend op het onder b)
hiervoor vermeld bulletin, nadat het opschrift ervan dienovereenkomstig is
aangepast.
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103 Inhoud van het bulletin en bijlagen.

Het bulletin wordt in één exemplaar opgemaakt, door de onmiddellijke chef
voor de bedienden onder zijn bevelen, door de (adjunct-)eerste ingenieur of
eerste inspecteur voor de onmiddellijke chefs en voor het personeel van zijn
bureaus.

Het wordt gesteld in de taal van de taalrol of taalgroep waartoe de bediende
behoort.

Daarop worden vermeld, voor kennisgeving:

- de afhoudingen op de premiën en de terugvorderingen van bezoldigingen als
gevolg van onregelmatige afwezigheid, die naar aanleiding van dezelfde
feiten moeten gedaan worden;

- al de straffen die tijdens het jaar vóór de feiten werden opgelopen.

C. VERDEDIGING VAN DE BEDIENDE.

104 De bediende wie wordt medegedeeld dat een tuchtmaatregel hem opgelegd
of voor hem voorgesteld is, mag zich schriftelijk verdedigen inzake de fout die
hem wordt ten laste gelegd en hij mag daartoe de hulp inroepen van een in dienst
zijnd personeelslid of van een afgevaardigde van een erkende organisatie.

De procedure van het verschijnen voor de Raad van beroep is uitvoerig
uiteengezet in hoofdstuk VII.

Bij de administratieve onderzoekingen worden de bedienden in hun taal
gehoord overeenkomstig de bepalingen van het algemeen reglement voor de
syndicale betrekkingen, waarin onder meer de rechten van de verdediging zijn
vastgesteld (Bundel 548 - deel III, hoofdstuk IV).

D. RECHTVAARDIGING VAN DE BEDIENDE EN TERUGGAVE VAN HET
BULLETIN.

105 Het bulletin wordt de betrokken bediende overgelegd met verzoek het te
ondertekenen en daarop zijn rechtvaardiging te vermelden of te verklaren dat hij
van een rechtvaardiging afziet; het moet binnen 10 werkdagen aan de
onmiddellijke chef terugbezorgd worden. Elke inbreuk op die regel wordt als een
overtreding van de tuchtregels beschouwd en geeft aanleiding tot verzwaring van
de straf.

Als de onmiddellijke chef het bulletin aan de betrokken bedienden afgeeft,
vestigt hij bijzonder hun aandacht op de hierboven aangehaalde bepalingen.
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Zo de bediende weigert te tekenen, vermeldt de onmiddellijke chef op het
bulletin dat de betrokken bediende inzage ervan heeft gekregen. Deze door twee
getuigen te bevestigen weigering is geen reden tot bestraffing, noch tot
verzwaring van de straf.

Het staat de bediende steeds vrij, of hij het bulletin al dan niet getekend
heeft, tegen de opgelegde of voorgestelde straf op de voorgeschreven wijze
bezwaren aan te voeren (zie paragraaf 104) behalve als hij voor de Raad van
beroep is gekomen en de zaak in beroep daardoor werd afgehandeld.

Wanneer een bediende, in zijn rechtvaardiging, de hem ten laste gelegde
feiten loochent of feiten aanhaalt waarbij de Maatschappij betrokken is, moet die
ontkenning of moeten die feiten naar behoren nagegaan worden door de
onmiddellijke chef, nadat deze eventueel het advies heeft ingewonnen van de
overheid die de zaak onderzocht heeft.

E. VERZENDEN VAN HET DOSSIER.

106 Het voorstel tot toepassing van een tuchtmaatregel volgt de hiërarchische
weg tot bij de overheid die moet beslissen.

F. ONTSLAGNEMING OM EEN STRAF TE ONTGAAN.

107 De bediende mag ontslag nemen om een straf te ontgaan, doch hij behoudt
dit recht maar tot het verstrijken van de termijn van 10 werkdagen waarover hij
beschikt om het hem overgelegde strafbulletin aan zijn onmiddellijke chef terug
te geven (zie paragraaf 105).

Bij een aldus ingediend ontslag wordt van de tuchtprocedure afgezien.
Wordt er op staande voet ontslag genomen, dan moet er geen bulletin opgemaakt
worden.

De onmiddellijke chef neemt akte van het in vorenstaande voorwaarden
genomen ontslag en zendt aan belanghebbende een als volgt gestelde brief:
"M .
Ontslag uit uw betrekking van .
bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen wordt U verleend
op ".

Hij ontslaat de bediende op staande voet van verdere dienst en geeft
daarvan dadelijk kennis aan het bureau van het personeel dat de betrokken
bediende beheert.
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HOOFDSTUK VII VERSCHUNEN VOOR DE RAAD VAN BEROEP.

A. INSTELLEN VAN HOGER BEROEP.

108 Bij de Raad van beroep kan in hoger beroep worden gegaan tegen straffen
van de tweede graad (paragraaf 4, 2° tot 7°) alsmede tegen ordemaatregelen
(paragraaf 5).

Tegen een afhouding van 1/5 dagwedde (paragraaf 4, 1°) kan alleen in
hoger beroep worden gegaan als ze steunt op een van de fouten tegen de
veiligheid van het verkeer, die in bijlage III opgesomd zijn.

109 Wanneer er aan een bediende een voorstel wordt voorgelegd voor een straf
waartegen hij in hoger beroep kan gaan, ondertekent hij het bulletin onder de
daartoe bestemde formule, nadat hij heeft vermeld dat hij al dan niet voor de
Raad van beroep wenst te verschijnen, en daarna geeft hij het bulletin terug aan
zijn onmiddellijke chef.

Wanneer hij wenst te verschijnen, wordt het overeenkomstig paragraaf 111
samengestelde dossier langs de hiërarchische weg aan de directie van het
Personeel gezonden.

B. VERVAL VAN HET RECHT VAN HOGER BEROEP.

110 Heeft de belanghebbende binnen 10 werkdagen geen gevolg gegeven aan
het bulletin, dan vervalt zijn recht van hoger beroep, en wordt voor zijn geval
gehandeld alsof het gaat om een bediende die niet wenst te verschijnen voor de
Raad van beroep (zie paragraaf 116).

C. SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER.

111 Benevens het naar behoren geviseerde bulletin voegt de onmiddellijke chef
en de (adjunct-)eerste ingenieur of eerste inspecteur bij de vraag om voor de Raad
van beroep te verschijnen:

a) het volledige dossier van het onderzoek;

b) alle andere dienstige stukken waarmee de Raad zich een mening kan
vormen, inzonderheid een verslag van het sociaalonderzoek in de bij
paragraaf 112 bepaalde gevallen;

c) een advies over het gedrag en de wijze van dienen van de betrokken
bediende.
Het bureau van het personeel dat de bediende beheert moet het dossier

doorsturen en er volgende documenten bijvoegen:
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a) het persoonlijk dossier van de bediende;

b) een staat met opgave van al de al dan niet verjaarde straffen en gerechtelijke
veroordelingen die de bediende heeft opgelopen (zie paragrafen 132 tot
136).

Telkens als het dossier wordt doorgestuurd, moeten de vereiste verrichtingen
uiterst nauwgezet, volledig en snel uitgevoerd worden.

D. SOCIAAL ONDERZOEK.

112 Als iemand bij de Raad van beroep in hoger beroep gaat, moet de
onmiddellijke chef in de volgende gevallen, een verslag van een sociaal
onderzoek vragen bij het bureau van de directie van het Personeel, dat voor de
sociale solidariteit bevoegd is:

- ambtshalve, als schorsing of afzetting voorgesteld wordt;

- op verzoek van de beroeper in de andere gevallen, voor zover het
strafvoorstel verder gaat dan de afhouding van 115 dagwedde (zie paragraaf
108).

De beroeper mag weigeren dat er een sociaalonderzoek ambtshalve wordt
verricht, mits hij een verklaring in die zin ondertekent.

E. FORMALITEITEN BIJ HET VERSCHIJNEN.

113 De beroeper, zijn verdediger, alsmede de bijzitter mogen, in vertrouwen en
alleen in het belang van de zaak, kennis nemen van al de stukken van het dossier
en al de vereiste inlichtingen inwinnen.

De griffie van de Raad van beroep licht er de verschillende optredende
partijen over in wanneer het dossier mag ingezien worden. Bij dezelfde
gelegenheid deelt ze aan de beroeper de tabel van de bevoegde bijzitters mede.

De beroeper heeft het recht om, enerzijds, één der bijzitters te wraken die de
Maatschappij vertegenwoordigen en die dan door een der plaatsvervangende
bijzitters wordt vervangen en, anderzijds, één der bijzitters te wraken die het
personeel vertegenwoordigen en die dan door een plaatsvervangend bijzitter van
dezelfde groepering wordt vervangen.

De griffier-verslaggever roept tijdig de bediende op die voor de Raad van
beroep moet verschijnen, alsmede de verschillende optredende partijen.

Ter zitting leest hij het verslag omtrent de zaak voor.

De bijzitters moeten tot dezelfde taalrol als de beroeper behoren.
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F. SAMENSTELLING VAN DE RAADKAMER.

114
De Raad van beroep bestaat uit:

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

2. een niet-stemgerechtigde griffier-verslaggever, aangewezen door de
NMBS Holding;

3. in functie van de aard van de voorgestelde maatregel, per kamer tien
bijzitters, aangewezen, de helft door de NMBS Holding, de andere helft
door het personeel, volgens de beginselen die zijn vertegenwoordiging
bij de Nationale Paritaire Commissie regelen.

Rekening houdend met de aard van de vergrijpen, worden de voorstellen
behandeld door een specifieke kamer van de Raad van beroep

1. vergrijpen tegen het gemeen recht, het Statuut van het personeel of de
reglementering van de NMBS-Groep;

2. beroepsfouten in verband met de veiligheid van het spoorwegverkeer.

Iedere kamer telt ten minste een bijzitter van de directie waarvan het
betrokken personeelslid afhangt, aangeduid onder de bijzitters welke door de
NMBS-Groep aangewezen zijn.

G. VERPLICHTINGEN VAN DE ONMIDDELLUKE CHEF.

115 De onmiddellijke chefs nemen de nodige schikkingen om de beroeper en
zijn eventuele verdediger in staat te stellen de oproepingen van de griffie van de
Raad van beroep te beantwoorden op de dag en het uur die opgegeven zijn.

H. AFZIEN VAN HET RECHT OM TE VERSCHUNEN.

116 Ziet de betrokken bediende ervan af om voor de Raad van beroep te
verschijnen, dan beslist de bevoegde chef.
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I. BESLISSING.

117
Na onderzoek zendt de Raad van beroep de stukken, samen met zijn
gemotiveerd advies, aan de directeur-generaal van de directie Human
Resources van de NMBS Holding of het Directiecomité van de NMBS
Holding, volgens het geval.

De Raad vermeldt hoeveel stemmen, voor en tegen, bij de geheime stemming
werden uitgebracht en, als in het advies wordt aanbevolen het ambtshalve
ontslagen personeelslid opnieuwaan te nemen, stelt hij de desbetreffende
voorwaarden voor.

Zijn bevoegd om te beslissen:

10 als de straf waartegen het personeelslid in hoger beroep is gegaan, een
afhouding van wedde is wegens een bij het reglement omschreven fout
tegen de veiligheid van het spoorwegverkeer:

de directeur-generaal van de directie Human Resources van de
NMBS Holding, om het oordeel van de Raad van beroep te
bekrachtigen of om een voor het personeelslid gunstiger maatregel te
nemen dan wat de Raad heeft voorgesteld;

het Directiecomité van de NMBS Holding, op voorstel van de
directeur-generaal van de directie Human Resources van de NMBS
Holding, om een voor het personeelslid ongunstiger maatregel te
nemen dan wat de Raad van beroep heeft voorgesteld;

20 in de andere gevallen:

het Directiecomité van de NMBS Holding, om het oordeel van de
Raad van beroep te bekrachtigen of om een voor het personeelslid
gunstiger maatregel te nemen dan wat de Raad heeft voorgesteld;

de Raad van Bestuur van de NMBS Holding, op voorstel van het
Directiecomité van de NMBS Holding, om een voor het
personeelslid ongunstiger maatregel te nemen dan wat de Raad van
beroep heeft voorgesteld, behalve in het geval van onttrekking van
de bediening bij ordemaatregel; in dat geval behoort de beslissing
aan het Directiecomité van de NMBS Holding.

De beslissing wordt ter kennis van de Raad van beroep gebracht.
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J. UITSTEL.

118 Als de in beroep voorgekomen straf voorgesteld is als bestraffing van een
beroepsfout tegen de veiligheid van het verkeer, d.w.z. bij toepassing van de
bepalingen van bijlage III, kan de Raad van beroep voorstellen de toepassing van
de aanbevolen maatregel uit te stellen, voor zover al de volgende voorwaarden
vervuld zijn:

- de sanctie waarvoor uitstel wordt voorgesteld, moet een straf van de tweede
graad zijn; als er daarmee een ordemaatregel gepaard gaat, moet het
onderzoek van die maatregel los van het geheel verricht worden en moet het
zijn verloop krijgen;

- de bediende mag in de drie jaar vóór de datum van de feiten geen straf van de
tweede graad hebben opgelopen; deze termijn van drie jaar gaat in na
beëindiging van de basisvakopleiding voor de ambtsbezigheden waarin de
betrokken beroepsfout werd begaan. (4e bijvoegsel- bericht nr. 15 PP/2002).

Het uitstel geldt voor een periode van drie jaar die ingaat op de datum van
het opleggen van de sanctie (zie paragraaf 122).

De bevoegdheid om uitstel te verlenen, ligt bij de overheid die de straf mag
uitspreken (hoofdstuk XIV van het Statuut van het personeel- artikel 14).

Als gevolg van het uitstel wordt de toepassing van de maatregel geschorst
zolang de bediende voor wie het uitstel geldt, geen straf van de tweede graad
wordt opgelegd. Gedurende die periode wordt de uitgestelde straf niet in het
biografisch overzicht ingeschreven.

Bij het verstrijken van de termijn van drie jaar wordt de straf als
onbestaande beschouwd en er mag geen rekening mee worden gehouden om de
graad van een latere straf te bepalen, zelfs niet als ze gepaard ging met de
bedreiging met strengere maatregelen.

Als aan de betrokken bediende binnen een termijn van drie jaar een straf
van de tweede graad, al dan niet wegens een beroepsfout, wordt opgelegd, wordt
de straf waarvoor uitstel werd verleend, gelijktijdig opgelegd en, als het straffen
van dezelfde aard betreft, wordt ze het eerst toegepast.

De uitwerking van de straf waarvan het uitstelongedaan gemaakt is, wordt
door de bediende ondergaan in de toestand waarin hij op het ogenblik van de
kennisgeving verkeert.

Als het, wegens een verandering in de administratieve toestand van de
bediende, niet meer mogelijk is de straf waarvoor het uitstelongedaan gemaakt
is, toe te passen, wordt de volgende vervangingsstraf opgelegd:
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afhouding van 1/5 dagwedde in de plaats van uitstel in de bevordering of van
buitendienststelling (rijverbod);

afhouding van 1/5 dagwedde in de plaats van verlaging in rang of van
onttrekking van bediening uitgesproken voor een periode van minder dan zes
maanden;

- uitstel in de bevordering met zes maanden, of afhouding van 1/5 dagwedde
als de bediende het maximum van zijn weddeschaal bereikt heeft, in plaats
van verlaging in rang of van onttrekking van bediening, uitgesproken voor een
periode van zes maanden tot minder dan een jaar;

- uitstel in de bevordering met een jaar, of afhouding van 1/5 dagwedde als de
bediende het maximum van zijn weddeschaal bereikt heeft, in de plaats van
verlaging in rang of van onttrekking van bediening, uitgesproken voor een
periode van een jaar;

- vermindering van wedde voor onbepaalde duur in de plaats van verlaging in
rang of van onttrekking van bediening, uitgesproken voor onbepaalde duur.
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HOOFDSTUK VIII - BESLISSING -
KENNISGEVING VAN DE TUCHTMAATREGELEN.

A. BESLISSING EN KENNISGEVING.

119 De in paragrafen 15 en 17 vermelde bevoegde overheid beslist over de
voorstellen voor tuchtmaatregelen.

Geldt het voorstellen die naar aanleiding van ongevallen opgemaakt zijn,
dan neemt ze maar een beslissing - behalve als de bediende voor de Raad van
beroep verschijnt - nadat ze er zich van vergewist heeft dat de maatregel
overeenkomt met de besluiten van de verslagen van onderzoek, van de dossiers
betreffende ongevallen of van de door de dienst ongevallen gegeven
aanwijzingen.

120 Geldt het maatregelen waartegen er in hoger beroep kan gegaan worden -
zonder dat zulks gedaan wordt - dan moet het dossier betreffende de
tuchtmaatregel worden doorgezonden via het bureau van de directie van het
personeel dat met de tuchtmaatregelen belast is.

121 De maatregel wordt bekendgemaakt:

- met een aangetekende brief van het bevoegd bureau van de directie van het
personeel, ingeval de bediende voor de Raad van beroep verschijnt of in geval
van afzetting;

- door de onmiddellijke chef, in de andere gevallen.

Wanneer de bureaus van het personeel die de betrokken bediende beheren,
de brieven met kennisgeving van de beslissing of de ondertekende bulletins voor
tuchtmaatregelen ontvangen, nemen ze eventueel de nodige schikkingen voor de
uitvoering van de beslissingen.

B. VERMELDING IN HET BIOGRAFISCH OVERZICHT, KLASSERING VAN DE
BULLETINS VOOR TUCHTMAATREGELEN.

122 De terechtwijzing en de eenvoudige vermaning worden in het biografisch
overzicht niet vermeld.

Andere straffen en ordemaatregelen worden in het biografisch overzicht
ingeschreven en de dossiers worden geklasseerd door het bureau van het
personeel dat de betrokken bediende beheert, behalve als hij voor de Raad van
beroep verschijnt; in dat geval wordt het dossier op de griffie van de Raad van
beroep bewaard.

Benevens de aard en de reden van de tuchtmaatregel worden de datum van
de feiten en die van het opleggen van de tuchtmaatregel vermeld.
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Met datum van het opleggen van de tuchtmaatregel wordt er bedoeld:

- als de bediende niet voor de Raad van beroep verschijnt: de datum waarop de
bediende kennis neemt van de beslissing en het bulletin voor tuchtmaatregel
tekent en dateert;

- als de bediende wel voor de Raad van beroep verschijnt: de datum van
verzending van de aangetekende brief waarmee de griffie van de bedoelde
Raad de genomen beslissing mededeelt.

c. VERMELDING VAN DE AFHOUDINGEN VAN DE BEZOLDIGING.

123 In een daartoe bestemd register schrijven de onmiddellijke chefs, vóór de
datum der eerstvolgende betaling van de bezoldiging, de naam in van de
bedienden aan wie er een afhouding van 1/5 dagwedde werd opgelegd, en
vermelden ze, tegenover de naam, ook de datum, de reden en het bedrag van de
afhouding.

Het register van de afhoudingen moet worden overgelegd bij ieder verzoek
van de bevoegde ambtenaars die met het toezicht op de toepassing van de sociale
wetgeving belast zijn.

De opbrengst van de afhoudingen van 1/5 dagwedde wordt in het fonds der
sociale werken gestort.
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HOOFDSTUK IX VERJARING VAN DE STRAFFEN.

A. NIEUW ONDERZOEK VAN DE TOESTAND VAN BEDIENDEN VOOR WIE EEN
TUCHTMAATREGEL (STRAF- OF ORDEMAATREGEL) VOOR ONBEPAALDE
DUUR IS GENOMEN.

124 Beginsel.

Voor bedienden aan wie, voor onbepaalde duur, hetzij verlaging in rang of
vermindering van wedde die daarvoor in de plaats komt, hetzij onttrekking van
bediening als straf- of ordemaatregel wordt opgelegd moet de opheffing of het
behoud van de tuchtmaatregel worden voorgesteld na een termijn van ten minste
één en ten hoogste twee jaar.

De termijnen lopen vanaf de datum waarop de tuchtmaatregel wordt
opgelegd (zie paragraaf 122).

125 Indienen van de voorstellen.

De (adjunct-)eerste ingenieurs of eerste inspecteurs moeten erover oordelen
of er, na verloop van de termijn van een of twee jaar, moet voorgesteld worden
de betrokken bedienden al dan niet in hun vroegere toestand te herstellen.

De onmiddellijke chefs letten in het bijzonder op de bedienden aan wie een
van die maatregelen werd opgelegd en ze verstrekken, te gelegener tijd,
ambtshalve de beoordelingselementen die de (adjunct- )eerste ingenieur of eerste
inspecteur nodig heeft. Deze maakt dan het vereiste voorstelop, dat hij langs de
hiërarchische weg toezendt aan de directie van het personeel, die het, voor
beslissing, aan de directeur-generaal voorlegt.

126 Beoordelingselementen.

De bedienden mogen pas in hun vroegere toestand hersteld worden als de
onmiddellijke chefs en de (adjunct-)eerste ingenieurs of eerste inspecteurs, na
grondig onderzoek, uitdrukkelijk verklaren dat de bediende het bewijs van een
duurzame beterschap geleverd heeft.

Wanneer het bedienden betreft aan wie een dergelijke maatregel werd
opgelegd wegens dronkenschap of wegens een tegen de veiligheid begane fout,
moet er in het advies bovendien ondubbelzinnig worden verklaard dat er geen
enkelongunstig element bekend is dat in de toekomst een gevaar voor de
veiligheid van de dienst zou kunnen opleveren.
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Bij het onderzoek dat moet plaatshebben, moet er, naast de geleverde
bewijzen van beterschap, ook rekening gehouden worden met het vroeger
gedrag, met de omstandigheden waarin de fout werd begaan en met de ernst en
de gevolgen van die fout (ongevallen overkomen aan personen, stoffelijke schade
enz.).

127 Toestand van de bedienden voor wie voor onbepaalde duur de verlaging in
rang, de onttrekking van bediening als straf of een weddevermindering is
uitgesproken en die in hun vroegere toestand mogen teruggeplaatst worden.

Om de toestand van die bedienden vast te stellen, wordt van hun graad- en
dienstanciënniteit in de toestand die ze vóór hun straf hadden, een termijn
afgetrokken die gelijk is aan die gedurende welke ze in rang werden verlaagd, als
straf aan hun bediening werden onttrokken of een vermindering van wedde
hebben gekregen.

Zij kunnen evenwel, op het tijdstip dat ze in hun vroegere toestand worden
hersteld, geen hogere wedde trekken dan die welke zij hadden vóór hun
verlaging in rang of vermindering van wedde; hun wedde mag pas verhoogd
worden na ten minste zes maanden, voor zover ze in hun nieuwe toestand
aanspraak op bevordering kunnen maken.

Wanneer die bedienden, na een termijn van ten minste één en ten hoogste
twee jaar, waardig zijn bevonden om in hun vroegere toestand te worden
hersteld:

- krijgen zij, op de datum dat ze in hun vroegere toestand worden hersteld, de
toestand (wedde en ranginneming) die ze hadden op het ogenblik waarop de
straf medegedeeld werd;

- krijgen zij in de vorm van anciënniteitsrang, zes maanden na de datum dat ze
in hun vroegere toestand worden hersteld, de anciënniteit terug die zij als
gevolg van de straf verloren.

128 Toestand van de bedienden voor wie voor onbepaalde duur de verlaging in
rang of de onttrekking van bediening als straf is uitgesproken en die binnen
twee jaar niet in hun vroegere toestand mogen teruggeplaatst worden.

De wedde van die bedienden wordt vastgesteld overeenkomstig de
omzettingsregels die toepasselijk zijn in geval van verandering van graad.

De bepalingen die bij paragraaf 45 van onderhavig reglement voorkomen en
die gelden voor de berekening van het rust- en overlevingspensioen voor
bedienden die met onttrekking van bediening bestraft werden, zijn eveneens van
toepassing voor het berekenen van het pensioen van de bediende en van het
pensioen van de weduwe van de bediende die, ten gevolge van een verlaging in
rang, definitief gedeclasseerd werd.



Bundel550 - Hoofdstuk IX.
Bladz.3.

129 Toestand van de bedienden van wie de wedde voor onbepaalde duur
verminderd werd en die binnen twee jaar in hun vroegere toestand niet
hersteld zijn.

De geldelijke loopbaan van die bedienden blijft doorlopen, met definitieve
aftrekking van één weddebedrag van hun schaal.

130 Toestand van de bedienden voor wie voor onbepaalde duur bij
ordemaatregel de onttrekking van bediening is uitgesproken.

Als de ordemaatregel door de bediende is aanvaard of is opgelegd op
eensluidend advies van de Raad van beroep, wordt de toestand geregeld volgens
de bepalingen van paragraaf 127 of 128.

Als de ordemaatregel tegen het advies in van de Raad van beroep is
opgelegd, behoudt de bediende de wedde die hij in de verlaten graad zou hebben
genoten.

131 Weigering de aangeboden post te aanvaarden.

Wanneer na een voor onbepaalde duur opgelegde verlaging in rang of
onttrekking van bediening, de beslissing tot herstel in de vroegere toestand
gunstig is, moet de bediende elke hem aangeboden openstaande post van zijn
betiteling aanvaarden.

Ingeval hij weigert, wordt de te zijnen opzichte genomen tuchtmaatregel
definitief.

B. VERJARING VAN DE STRAFFEN.

132 Beginsel.

Tuchtmaatregelen vanaf de strenge vermaning verjaren ambtshalve,
wanneer de in paragraaf 134 vermelde termijnen verstreken zijn. Die verjaring
brengt geen enkele wijziging teweeg in de administratieve toestand noch in de
ranginneming van de betrokken bedienden op het ogenblik dat de verjaring
intreedt.

Ze betekent alleen dat de desbetreffende straffen aan de betrokken bediende
niet meer mogen ten laste gelegd worden en geen invloed op zijn loopbaan meer
mogen hebben, maar die maatregel heeft geen uitwerking op de voldongen feiten
en het is noodzakelijk dat de Maatschappij zich te allen tijde kan rekenschap
geven van de gegrondheid van de beslissingen die inzake bevordering, eretekens
enz. genomen en door tuchtstraffen beïnvloed werden.

De bescheiden en inschrijvingen betreffende verjaarde straffen behoren
daartoe in de dossiers te worden behouden.

Van de verjaring hoeft hoegenaamd geen melding te worden gemaakt op de
strafbulletins, noch in het biografisch overzicht.
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133 Uitzonderingen.

Voor tuchtmaatregelen die bij toepassing van de bepalingen van bijlage III
zijn opgelegd aan met een veiligheidsdienst belaste bedienden die een fout
hebben begaan tegen de veiligheid van het verkeer, bestaat er geen verjaring,
behalve voor de uitzondering die, voor een eerste straf, vermeld is in de tweede
alinea van paragraaf 134.

Straffen opgelopen wegens vergrijpen die de eer of de eerlijkheid krenken,
behoren niet tot de categorie van straffen die na een bepaalde termijn verjaren.

Een uitzondering kan echter na een loopbaan van ten minste 35 jaar worden
gemaakt, als er, ten gunste van de belanghebbende, verzachtende omstandigheden
bestaan die verband houden met zijn jeugdige leeftijd toen het vergrijp werd
begaan of met andere bijzondere overwegingen.

De verjaring van die straffen kan evenwel pas intreden nadat de betrokken
bediende ten minste 15 jaar heeft uitgeboet.

134 Verjaringstermijnen.

Andere straffen dan die welke in paragraaf 133 bedoeld zijn, verjaren nadat
de betrokken bediende gedurende de hierna vermelde termijnen goede dienst
heeft verricht:

a) Strenge vermaning
Afhouding van 115dagwedde

13 jaar

b) Verplaatsing
Uitstel in de bevordering
Buitendienststelling (rijverbod)
Tijdelijke verlaging in rang of tijdelijke onttrekking van
bediening

5 jaar

c) Verlaging in rang of vermindering van wedde of
onttrekking van bediening, voor onbepaalde duur of
definitief
Schorsing in de bediening

10 jaar

In afwijking van het algemeen beginsel dat in de eerste alinea van paragraaf
133 is vermeld, is er voor de onder a) en b) hierboven opgesomde tuchtmaatregel
eveneens verjaring na de respectieve termijnen van drie en vijf jaar goede dienst,
als het gaat om de eerste bestraffing van een beroepsfout tegen de veiligheid van
het verkeer, d.w.z. bij toepassing van de bepalingen van bijlage III.

De belanghebbende wordt geacht goede dienst te hebben verricht zo hij
gunstig aangeschreven werd of zo zijn wijze van dienen niet te wensen heeft
overgelaten.
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Elke periode van ongunstige (onvoldoende of slechte) aanschrijving brengt
een daarmee overeenkomende verlenging van de verjaringstermijn teweeg.

135 Berekening van de termijnen.

De perioden worden berekend per kalenderjaar, met inachtneming van de
dag van het met de tuchtmaatregel bestrafte feit, en niet van de dag van de straf.
Voor een bediende die in januari van een jaar A een strenge vermaning opliep
wegens een in het jaar A-I begane fout, loopt de periode over de jaren A, A+ 1 en
A+2.

Voor de berekening van de periode die de betrokken bediende moet
uitboeten, mag de tijd worden meegerekend die hij doorgebracht heeft bij het
leger of met verlof met behoud van het recht op bevordering, als het wel degelijk
bewezen is dat de bediende zijn dienst zo goed verricht heeft dat hem een
gunstige aanschrijving toekomt.

De duur van de afwezigheid van wegens ziekte of verwonding afwezige
bedienden moet eveneens worden meegerekend bij het bepalen van de periode
die hij moet uitboeten voor de verjaring van de straffen.

Buiten die gevallen komen de termijnen van afwezigheid niet in aanmerking
bij die berekening.

136 Wanneer er wegens dienstvereisten, de administratieve toestand van de
bedienden enz., geen bij de reglementen vastgestelde verlaging in rang (tijdelijk
of voor onbepaalde duur) kon opgelegd worden, verjaart de straf die in de plaats
van de verlaging in rang werd opgelegd, binnen de voor laatstgenoemde straf
gestelde termijnen.

De strafbulletins worden derhalve, in voorkomend geval, aangevuld met de
volgende vermelding, die na de voorgestelde straf moet geschreven worden:
"geldend als tijdelijke verlaging in rang of verlaging in rang voor onbepaalde
duur".
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VERGOEDING VAN VEROORZAAKTE SCHADE.

Geldelijke aansprakelijkheid.

De bedienden zijn geldelijk aansprakelijk indien materieel, stoffen of
voorwerpen die aan de Maatschappij toebehoren, beschadigd worden of
ontbreken als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg, hetzij van kwaadwilligheid of
nalatigheid, van de niet-naleving van reglementen, bevelen en onderrichtingen,
hetzij van een gebrek aan zorg, toezicht, voorzorg of initiatief.

De bediende mag niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of
sleet als gevolg van het normaal gebruik, noch voor verlies dat aan een toevallige
omstandigheid te wijten is.

Vaststelling van de graad van aansprakelijkheid.

a) Er is volledige aansprakelijkheid:

1° wanneer het verloren of beschadigd voorwerp, voor een periode van
onbepaalde duur of gedurende de tijd vereist voor de uitvoering van
een bepaald werk, in het bezit van de bediende was gesteld en deze niet
met recht, toeval of overmacht kan inroepen om het verlies of de
beschadiging van het voorwerp te verantwoorden;

2° wanneer het verloren of beschadigd voorwerp gemeenschappelijk door
verscheidene bedienden kon gebruikt worden en wanneer kon
vastgesteld worden welke bediende aansprakelijk is;

3° wanneer het gaat om verlies of beschadiging van een in algemene
dienst gebruikt voorwerp of van een daarmee gelijkgesteld voorwerp
(laadtuigen, dekkleden, sluitseinen, enz.) en:

er kon vastgesteld worden welke bediende aansprakelijk is;

indien niet kon worden vastgesteld welke bediende aansprakelijk is,
de aansprakelijkheid wordt overgedragen op de bediende die, door
nalatigheid in de schrifturen, het verlies of de beschadiging in de
hand heeft gewerkt.

b) De aansprakelijkheid is beperkt wanneer de aansprakelijke bediende, zoals
hij aangewezen is in de gevallen 1°, 2° en 3° van letter a) hierboven, met
recht verzachtende omstandigheden kan inroepen.

c) Er is gezamelijke aansprakelijkheid, wanneer het verloren of beschadigd
voorwerp door verscheidene bedienden kon gebruikt worden en er niet kon
worden vastgesteld welke bediende in gebreke was.
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Bedrag van het aandeel volgens de graad van aansprakelijkheid.

a) Bij volledige aansprakelijkheid.

10 75% van de vervangingswaarde van het voorwerp, indien het een
verlies betreft;

2° 75% van de herstellingskosten, indien het een beschadiging betreft.

Doet zich binnen één jaar tijds een herhaling voor, ten laste van de in
gebreke zijnde bediende, dan wordt voornoemd aandeel van 75% op 100%
gebracht.

b) Bij beperkte aansprakelijkheid.

Voor de vaststelling van het aandeel wordt als grondslag 75% van de
vervangingswaarde van het voorwerp of van de herstellingskosten genomen;
van dit bedrag wordt een percentage afgetrokken in verhouding tot de
aangevoerde verzachtende omstandigheden.

Doet zich binnen één jaar tijds een herhaling voor, dan moet bij de
berekening van het aandeel worden uitgegaan van de volle waarde van het
vervangingsvoorwerp of van het volle bedrag van de herstellingskosten.

c) Bij gezamenlijke aansprakelijkheid.

Het volle bedrag van de vervangingswaarde van het voorwerp of van de
herstellingskosten wordt verdeeld over de gezamenlijk aansprakelijke
bedienden.

Het aandeel van elk van die bedienden wordt bepaald volgens de graad van
verantwoordelijkheid die hij in de dienst draagt; voor het eventueel
betrokken leidend personeel of toeziehtspersoneel moet een hoger aandeel
worden vastgesteld dan voor de andere bedienden.

De chefs die in de hier bedoelde gevallen van beschadigde of ontbrekende
voorwerpen moeten beslissen, moeten evenwel steeds rekening houden met de
gebruiksduur of de graad van sleet van de voorwerpen.

Beperkingen van het bedrag van het aandeel en van de inhoudingen.

Het aandeel, vastgesteld volgens de hiervoor omstandig uiteengezette regels,
mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de maandwedde van de in
gebreke zijnde bediende. Dat percentage is vastgesteld op 10% of op 20%, al naar
het respectievelijk gaat om:

a) artikelen die behoren tot het dienstmaterieel, het mobilair, het klein
gereedschap of de stoffen;
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b) stukken zwaar gereedschap, installaties of rollend materieel.

De te betalen som mag op de wedde maar worden ingehouden tot beloop van
één vijfde van de op elke vervaldag te betalen som, behalve ingeval de bediende
met opzet heeft gehandeld of de Maatschappij verlaat voordat de
schadevergoeding is betaald.

Overdracht van bevoegdheid inzake vergoeding van veroorzaakte schade.

Voor de goedkeuring van de voorstellen inzake vergoeding van veroorzaakte
schade zijn bevoegd:

de directeur-generaal: voor sommen van meer dan € 250;

de directeur van de betrokken directie: voor sommen van meer dan € 50 tot en
met € 250;

de (adjunct-)eerste ingenieurs of -inspecteurs: voor sommen van meer dan €
12 tot en met € 50;

de onmiddellijke chefs: voor sommen van € 12 en minder.

De zo overgedragen bevoegdheden gelden eveneens, binnen dezelfde
grenzen, voor beslissingen waarbij de betrokken bedienden van alle betaling
worden vrijgesteld, als het uitgemaakt is dat ze niet aansprakelijk kunnen gesteld
worden.
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OPSPORING VAN TOESTANDEN TE WIJTEN AAN HET MISBRUIK
VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN EN VAN GELIJKAARDIGE
TOESTANDEN.

Bijlage II wordt vervangen door de nieuwe beschikkingen van het bericht 138 H-HR van 27/10/09.
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BESTRAFFING VAN DE FOUTEN TEGEN DE VEILIGHEID VAN HET
VERKEER.

A. INBREUKEN OP DE REGLEMENT AIRE VOORSCHRIFTEN
BETREFFENDE DE RANGEERDIENST.

1. Verzuimen van veiligheidsmaatregelen (zware fouten), namelijk:

bevelen van een rangering op hoofdsporen zonder dat de te berijden
rijweg door vaste seinen is beveiligd of zonder de opgelegde
veiligheidsmaatregelen te hebben laten treffen;

niet nagaan of de stopseinen op veilig staan bij een
opduwbeweging;

verzuimen van maatregelen tot beveiliging van een voertuig
waaraan een werk werd toegelaten, enz.

Verlaging in rang of onttrekking van bediening.

2. Nalatigheden bij het toepassen van veiligheidsmaatregelen, namelijk:

onvoldoende voorafgaande afspraak tussen bedienden;

vergeten een stopblok weg te nemen;

niet nagaan van de wisselstand, van het vrijmaken van wissels,
kruisingen of een spoor, en van andere veiligheidsmaatregelen;

niet nagaan, bij getrokken bewegingen, of de seinen op veilig staan
of vertoond worden;

bevel geven tot een beweging zonder te hebben nagezien of al de
bedienden op hun post zijn, of het personeel zich niet meer tussen
de voertuigen bevindt, enz.;

bevel geven tot een beweging zonder de personen in te lichten die
zich op de te rangeren voertuigen bevinden;

bevelen of uitvoeren van een niet-toegelaten rangering;

voortijdig, met ontoereikend of niet reglementair middel, of met
verkeerde seinen, bevel gegeven tot een beweging;

nalatigheid in het toezicht over het begeleiden van de rangering, of
in het tussenbeide komen bij de rangering;

handrem niet of onvoldoende aangesloten;

stopblokken niet geplaatst, in onvoldoende aantal aangebracht of
verkeerd gebruikt;

een niet reglementair vastzet- of stuitmiddel gebruikt;

toepassing van de voorgeschreven maatregelen onvoldoende
nagezien;
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andere feiten die de veiligheid van de rangeerdienst en van
personen in het gedrang kunnen brengen, enz.

Afhouding van 1/5 dagwedde.

B. INBREUKEN OP DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFfEN
BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET TREINVERKEER.

1. Verzuimen van veiligheidsmaatregelen (zware fouten), namelijk:

niet vervullen van de voorgeschreven formaliteiten voor het
verzenden of het laten rijden van een trein op een enkelspoorlijn,
van een baantrein, een lokaal stel, delen van een trein in nood, een
hulpkrachtvoertuig, een buitengewoon vervoer, enz.;

niet vervullen van de formaliteiten inzake het kruisen van treinen of
het verleggen van een kruisingspunt;

niet treffen van de nodige maatregelen bij toevallig verkeer op
enkelspoor op een dubbelsporige lijn;

niet treffen van de nodige beschermingsmaatregelen bij voorvallen,
in nood blijven, ongeval, abnormale toestanden of werken;

onregelmatige ontvangst van een trein op een bezet spoor;

onregelmatig afzetten van voertuigen in hoofdspoor;

Verlaging in rang of onttrekking van bediening.

2. Nalatigheden bij het toepassen van veiligheidsmaatregelen, namelijk:

niet-reglementaire samenstelling van een trein;

toepassing van voorgeschreven maatregelen onvoldoende nagezien;

andere feiten die de veiligheid van de treindienst en van personen
in het gedrang kunnen brengen, enz.

Afhouding van 1/5 dagwedde.

C. INBREUKEN OP DE REGLEMENT AIRE VOORSCHRIFfEN
BETREFFENDE HET BEDIENEN VAN WISSELS, SEINEN, BLOK-EN
VEILIGHEIDSTOESTELLEN .

1. Verzuimen van veiligheidsmaatregelen (zware fouten), namelijk:

openzetten van een stopsein in hoofdspoor of op een spoor dat tot
een hoofdspoor toegang geeft, zonder de voorgeschreven
maatregelen te treffen;

toelaten van twee treinen op een zelfde spoor of in een zelfde
bloksectie;
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afgeven van een bevel tot voorbijrijden van een sein of tot rijden op
zicht, zonder de voorgeschreven maatregelen te treffen;

voortijdig terug normaal zetten van een handel voor een niet
volledig doorlopen rijweg;

niet treffen van de voorgeschreven maatregelen bij storing aan de
veilighiedstoestellen, bij ontloding van die toestellen, in geval van
werken of bij voorvallen, in nood blijven, ongeval of abnormale
toestanden;

bedrog bij het bedienen van veiligheidstoestellen, het invullen van
boekjes, enz.:

verlaging in rang of onttrekking van bediening.

- verzuimen van gebiedende aankondigingen aan een overweg.

6 maanden uitstel in de bevordering.

2. Nalatigheden bij het toepassen van veiligheidsmaatregelen, namelijk:

vergissing of nalatigheid bij het bedienen van wissels, grendels,
stuitklampen en vaste seinen;

vergissing of nalatigheid bij het gebruik van handseinen;

vergissing of nalatigheid bij het wisselen, gebruiken en inschrijven
van blok- en veiligheidsmededelingen;

miszenden van een trein;

toepassing van voorgeschreven maatregelen onvoldoende nagezien;

andere feiten die de veiligheid van treinen en personen in het
gedrang kunnen brengen, enz.

Afhouding van 1/5 dagwedde.

D. ThffiREUKEN OP DE REGLEMENTAffiE VOORSCHRŒTEN
BETREFFENDE HET SCHOUWEN VAN TREINEN EN VOERTUIGEN.

Afhouding van 115 dagwedde of strenge vermaning, al naar de ernst van de
fout.

E. ThffiREUKEN OP DE REGLEMENTAffiE VOORSCHRŒTEN VOOR
HOOFDWACHTERS EN WACHTERS

1. Verzuimen van veiligheidsmaatregelen (zware fouten), namelijk niet
treffen van de nodige maatregelen bij voorvallen, in nood blijven,
ongeval of abnormale toestanden.

Onttrekking van bediening.
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2. Nalatigheden bij het toepassen van veiligheidsmaatregelen, namelijk:

onvoldoende toezicht op de staat en op de rit van de treinen;

onvoldoende toezicht op het in- en uitstappen van reizigers;

onvoldoende nagezien of de buitendeuren gesloten zijn;

andere feiten die de veiligheid van treinen en personen in het
gedrang kunnen brengen, enz.

Afhouding van 115 dagwedde of strenge vermaning, al naar de ernst
van de fout.

F. TRACTIEBESTUURDER OF BESTUURDER RANGERINGEN DIE EEN
GESLOTEN STOPSEIN HEEFT OVERSCHREDEN.

1. Een tractiebestuurder die een van de volgende gesloten stopseinen heeft
overschreden:

een stopsein dat door een waarschuwingssein of door als dusdanig
geldende bakens is voorafgegaan;

elk ander stopsein in een station, waar de veiligheid geen
waarschuwingssein of baken vergt,

loopt de volgende straffen op:

de eerste maal: buitendienststelling (rijverbod) voor een periode
van 3 maanden;

de tweede maal binnen de termijn van 1 jaar: buitendienststelling
(rijverbod) voor een periode van een jaar;

de derde maal binnen de termijn van een jaar: verlaging in rang
voor onbepaalde duur.

Elke herhaling wordt behandeld alsof de vorige feiten tot dezelfde
categorie als het nieuwe feit behoren.

De voor elke herhaling bepaalde termijn van een jaar moet worden
gerekend vanaf de datum waarop de jongste straf verstrijkt.

2. Een tractiebestuurder die een gesloten stopsein op de koer van een
werkplaats of een handstopsein waarvan hij de plaats kent, heeft
overschreden, loopt de volgende straffen op:

de eerste maal: buitendienststelling (rijverbod) voor 1 maand (1);

de tweede maal binnen de termijn van een jaar: buitendienststelling
(rijverbod) voor een periode van 3 maanden;

(I) Als de seinen van dé bereden rijweg op de koer van een werkplaats niet gelijkwaardig zijn
met die van een station, wordt de afhouding van 115 dagwedde toegepast.
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de derde maal binnen de termijn van een jaar: buitendienststelling
(rijverbod) voor een periode van een jaar;

de vierde maal binnen de termijn van een jaar: verlaging in rang
voor onbepaalde duur.

3. Overschrijden van een handstopsein waarvan de plaats niet bekend is.

Een tractiebestuurder die geen noodremming heeft verricht en daardoor
een handstopsein waarvan hij de plaats niet kent, heeft overschreden,
loopt al naar de omstandigheden een afhouding van liS dagwedde of
een strenge vermaning op.

4. Overschrijden van diverse stopseinen (stootbokbord, stopsein voor
krachtvoertuigen, grenssein voor opdruklocomotieven, merksein
spoorovergang).

Afhouding van 1/5 dagwedde of strenge vermaning.

G. INBREUKEN OP DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFfEN VOOR
TRACTIEBESTUURDERS OF BESTUURDERS RANGERINGEN.

1. Zware fouten:

a) Overschrijden van een sein einde bovenleiding of een grenssein
kleine beweging.

Buitendienststelling (rijverbod) voor een halve maand tot een
maand.

b) Merkelijke overschrijding van de toegelaten snelheid;

Flagrant verzuimen van het rijden op zicht (overdreven snelheid).

Buitendienststelling (rijverbod) voor 1 tot 3 maanden en
uitzonderlijk voor een halve maand.

c) Een tractiebestuurder die opzettelijk de automatische
waakinrichting uitgeschakeld heeft of de rijrichtingsdruk tijdens
de beweging in de neutrale stand gezet heeft.

Buitendienststelling (rijverbod) voor 1 tot 3 maanden.

2. Nalatigheden bij het toepassen van veiligheidsmaatregelen, namelijk:

niet stoppen na miszending;

trein buiten perron tot stilstand brengen;

niet of slecht uitvoeren van de remproef;

tijdens rangeringen: aanzetten zonder bevel, niet in acht nemen van
het rijden op zicht, te laat stoppen, bruuske beweging, enz.;
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een krachtvoertuig achterlaten, zonder de voorgeschreven
voorzorgsmaatregelen voor het vastzetten ervan te hebben
genomen;

onoordeelkundig gebruik van de reminrichting waardoor er
abnormale reacties in de trein ontstaan;

nalatigheid die beschadiging van materieel veroorzaakt enz.;

andere feiten die de veiligheid van treinen en personen, enz. in
gevaar kunnen brengen.

Afhouding van 1/5 dagwedde.

H. FOUTEN BEGAAN BU HET BEWAKEN VAN OVERWEGEN.

1. Fout die de veiligheid van het verkeer in gevaar heeft gebracht.

De met de bewaking van een overweg belaste bediende die een fout
heeft begaan waardoor de veiligheid van het verkeer in gevaar werd
gebracht, wordt voor onbepaalde duur met de onttrekking van
bediening bestraft.

Bij herhaling kan hij afgezet worden.

Voor bedienden van wie de graad geen verband houdt met een
veiligheidsfunctie, maar die subsidiair of toevallig met de bewaking
van een overweg belast zijn, wordt echter de onttrekking van bediening
bij ordemaatregel voor onbepaalde duur uitgesproken als ze zich in een
van voornoemde gevallen bevinden (zie paragraaf 43 c).

2. Fout die de veiligheid van het verkeer in gevaar kon brengen.

De met bewaking van een overweg belaste bediende die een fout heeft
begaan waardoor de veiligheid van de dienst in gevaar kon komen,
wordt met een afhouding van 115dagwedde bestraft.

Bij herhaling binnen twee jaar of bij een derde fout wordt de
onttrekking van bediening voor onbepaalde duur als straf opgelegd.

In dezelfde omstandigheden wordt die onttrekking van bediening bij
ordemaatregel opgelegd als het bedienden betreft van wie de graad
geen verband houdt met een veiligheidsfunctie, maar die subsidiair of
toevallig met de bewaking van een overweg belast zijn.
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1. INBREUKEN OP DE REGLEMENT AIRE VOORSCHRIFTEN INZAKE
ONDERHOUDS-, VERNIEUWINGS- EN AANLEGWERKEN.

a) aan spoorinstallaties;

b) aan elektrische en seininstallaties:

- seinposten, wisselbediening;

- bovenleidingen;

c) aan rollend materieel:

- verzuim: verlaging in rang of onttrekking van bediening;

- nalatigheden: afhouding van 115dagwedde.
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TOEREKENING VAN DE DUUR VAN DE PREVENTIEVE
ONTTREKKING VAN BEDIENING VOOR DE BEREKENING VAN DE
DUUR DER BIJ STRAFMAATREGEL OF BIJ ORDEMAATREGEL
OPGELEGDE ONTTREKKING VAN BEDIENING.

De onttrekking van bediening bij voor onbepaalde duur opgelegde
strafmaatregel of ordemaatregel heeft geldelijke uitwerking vanaf de datum van
kennisgeving van de beslissing aan de betrokken bediende.

Wanneer echter de onttrekking van bediening bij strafmaatregel of bij
ordemaatregel voor een bepaalde duur is uitgesproken en door een preventieve
onttrekking van bediening voorafgegaan is, wordt de duur van laatstgenoemde
onttrekking van bediening, volgens .de hierna vermelde regels, in aanmerking
genomen voor het vaststellen van de datum waarop de normale functie hervat
wordt.

1. De duur van de preventieve onttrekking van bediening is gelijk aan of
langer dan die van de straf- of ordemaatregel:

de hervatting van de normale functie valt samen met de datum van de
kennisgeving. Mocht de preventieve maatregel reeds voordien opgeheven
zijn, dan blijft de bediende zijn normale functie verder uitoefenen.

De geldelijke regularisatie betreffende de preventieve onttrekking van
bediening wordt verricht volgens de modaliteiten die inzake regularisatie
van bezoldigingen worden toegepast.

2. De duur van de onttrekking van bediening bij straf- of ordemaatregel is
langer dan die van de preventieve onttrekking van bediening:

de normale functie wordt hervat nadat het verschil van duur tussen beide
perioden verlopen is na de datum van kennisgeving van de maatregel.

De geldelijke regularisatie betreffende de duur van de preventieve
onttrekking van bediening welke wordt toegerekend op die van de
onttrekking van bediening bij straf- of ordemaatregel, wordt verricht volgens
de modaliteiten die inzake regularisatie van de bezoldigingen worden
toegepast.


