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STUDIENAMIDDAG

Ambtenarentuchtrecht 
Kortrijk, dinsdag 28 mei 2013, 14.00 uur
Ook te volgen via livestream of opname

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier

Praktische gegevens

Datum , tijdstip en plaats
Dinsdag 28 mei 2013 van 14.00 tot 16.30 uur.
Ontvangst vanaf 13.45 uur.  Er is een koffiepauze voorzien.
KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 te Kortrijk

Inschrijving 
Het inschrijvingsbedrag bedraagt: 

• 100 euro voor afgestudeerden vóór 2010
• 75 euro voor afgestudeerden in 2010/2011/2012 

Inschrijven gebeurt elektronisch voor 20 mei 2013 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be. 

Als u deze studieavond via livestream wenst te volgen, of na- 
dien de opname via pc wenst te bekijken, gelieve dit expliciet 
te vermelden. Bij een (wijziging van) inschrijving na de uiter-
ste inschrijfdatum, kunnen wij u de optie livestream/opname 
niet meer garanderen.

Als door de Vlaamse overheid erkende opleidingsinstelling 
aanvaarden we opleidingscheques voor werknemers en be-
talingen via de KMO-portefeuille. Meer informatie vindt u op 
www.vdab.be/opleidingscheques of www.kmo-portefeuille.be.

Aankoop boek 
Tijdens deze studienamiddag heeft u de mogelijkheid om 
in te tekenen voor de aankoop van het boek “Algemene 
beginselen van ambtenarenrecht” van Ingrid Opdebeek en 
Ann Coolsaet. Hierbij wordt een korting aangeboden van 
20%. 124 euro (i.p.v. 155 euro zonder abonnement) en 99 
euro (i.p.v. 124 euro met abonnement van die Keure). 



Programma

13.45 u: Onthaal 

14.00 u: Welkomstwoord
 moderator mr. Antoon Lust, voorzitter van 

de stuurgroep Recht van het Postuniversitair 
Centrum KU Leuven Kulak. Advocaat-vennoot 
Lust & Partners 

14.05 u: Enkele kenmerken van het ambtenarentucht-
recht, met bijzondere aandacht voor het aspect 
tijd in tuchtprocedures

 Prof.dr. Ingrid Opdebeek, Advocaat,
 Universiteit Antwerpen 

 Prof.dr. Ingrid Opdebeek geeft in deze lezing 
een overzicht van enkele kenmerken van het 
ambtenarentuchtrecht en bespreekt vervolgens 
het probleem “tijd” in tuchtprocedures. Tucht-
overheden moeten allerlei normatieve termijnen 
naleven maar bovendien de ongeschreven 
redelijketermijneis. Bijzonder problematisch 
is het aspect “tijd” wanneer de tuchtoverheid 
wil of moet wachten op de uitspraak van de 
strafrechter of wanneer de tuchtoverheid, na een 
vernietigingsarrest van de Raad van State, de 
tuchtprocedure wil hernemen of verderzetten. 

15.00 u: Koffiepauze

15.20 u: Knelpunten bij het nemen van de 
tuchtbeslissing  

 Mr. Ann Coolsaet, Advocaat   

 Deze bijdrage besteedt aandacht aan een aantal 
knelpunten bij het nemen van de tuchtbeslissing. 
Vanuit pragmatische invalshoek wordt bekeken 
hoe moet worden uitgemaakt wie de bevoegde 
overheid is, welke beginselen de oproeping en de 
samenstelling van de tuchtoverheid beheersen, 
hoe de beraadslaging en de stemming concreet 
verlopen, hoe de strafmaat moet worden 
bepaald, hoe de tuchtbeslissing moet worden 
gemotiveerd en of de tuchtbeslissing moet 
worden uitgesteld na bijvoorbeeld een klacht 
wegens pesten op het werk. 

16.20 u: Vraagstelling

Ambtenarentuchtrecht

Sinds het ambtenarentuchtrecht ontstond, is er 
veel veranderd. Anno 2013 worden tuchtprocedures 
steeds uitvoeriger uitgewerkt. Deontologische 
codes rijzen als paddenstoelen uit de grond. Nieuwe 
beroepsorganen worden opgericht. De vraag rijst of 
dit echter een verbetering is. Het tuchtrecht wordt 
vaak bekritiseerd als log, inefficiënt, moeilijk en 
vooral: te gejuridiseerd. Maar wat zijn de wezenlijke 
kenmerken van het tuchtrecht en de tuchtprocedures 
die gelden voor alle ambtenaren en vooral welke zijn 
de valkuilen die moeten worden vermeden? 

Voor wie

Deze studieavond richt zich tot ambtenaren, advocaten, 
magistraten, politici, vakbondsvertegenwoordigers.

Organisatie

Stuurgroep Recht van het Postuniversitair Centrum 
Kulak: Luc Arnou, Robrecht Bauwens, Jean-
Philippe Bonte, Frank Detremmerie, Rik Devloo, 
Eric Dursin, Wim Goossens, Hilde Laga, Emmanuel 
Leroux, Antoon Lust, Bernard Tilleman, Dirk Van 
Haesebrouck en Pieter Vanherpe.

Livestream / Opname

U kunt deze studieavond gelijktijdig volgen via live- 
stream. Hierbij hebt u ook de mogelijkheid live vragen
te stellen via chat. Mocht u zich de avond zelf niet 
kunnen vrijmaken, dan kunt u zich ook inschrijven 
om nadien de opname te bekijken via pc. In beide 
gevallen heeft u een computer met internet nodig.  

Erkenning

Er werd erkenning aangevraagd voor:
• magistraten bij de FOD Justitie
• advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies 

(Opgelet: er worden geen juridische punten 
toegekend voor het volgen van de opname)


