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13 oktober 2022 

 
Grondwettelijk Hof 

 
PERSBERICHT 

ARREST 121/2022 
 

Het is discriminerend dat de wedde van een leerkracht van de Franse Gemeenschap die 
preventief is geschorst en die strafrechtelijk wordt vervolgd, automatisch wordt 

verminderd, terwijl dat niet het geval is voor andere ambtenaren 
 
 

Wanneer een leerkracht van de Franse Gemeenschap preventief wordt geschorst en 
strafrechtelijk wordt vervolgd, wordt zijn wedde automatisch met de helft verminderd. Dat is niet 
het geval voor de andere ambtenaren van de Franse Gemeenschap die in dezelfde situatie 
verkeren. Aan het Hof worden vragen gesteld over dat verschil in behandeling. 
Het Hof is van oordeel dat dat verschil in behandeling niet redelijk verantwoord is. De maatregel 
geldt immers voor elke strafrechtelijke vervolging en niet alleen wanneer het gaat om ernstige 
feiten ten aanzien van kinderen. Het doel van de decreetgever was nochtans om kinderen te 
beschermen en de sereniteit in de school te waarborgen. Bovendien is de automatische 
weddevermindering, volgens het Hof, geen maatregel die op zich relevant is ten aanzien van 
de doelstelling om kwetsbare personen te beschermen die in contact staan met de betrokken 
ambtenaar. 
 

 
1. Context van de zaak 
 
Een leerkracht uit het onderwijs van de Franse Gemeenschap wordt in verdenking gesteld 
wegens gewelddaden. Vanwege die feiten wordt de leerkracht preventief geschorst en wordt 
zijn wedde met de helft verminderd. Hij stelt voor de Raad van State verschillende beroepen in 
tegen die maatregelen. 
 
De Raad van State stelt vast dat de toepasselijke norm1 de automatische vermindering oplegt 
van de wedde van de leerkracht die preventief wordt geschorst en strafrechtelijk wordt 
vervolgd. Er bestaat geen soortgelijke maatregel voor andere ambtenaren van de Franse 
Gemeenschap. De Raad van State vraagt aan het Hof of dat verschil in behandeling 
discriminerend is. 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Artikel 157quater, tweede lid, 1°, van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 « tot vaststelling van het statuut van 
de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch 
personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor 
sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en 
van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen », zoals het werd ingevoegd 
en vervolgens gewijzigd door twee decreten van de Franse Gemeenschap van 6 april 1998 en van 30 april 2009. 
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2. Onderzoek door het Hof 
 
Het Hof merkt op dat de decreetgever, door te voorzien in de maatregelen van preventieve 
schorsing en automatische weddevermindering, heeft willen reageren op situaties waarin een 
leerkracht of een opvoeder wordt verdacht van ernstige feiten ten aanzien van kinderen. 
 
Volgens het Hof kan de preventieve schorsing van de ambtenaar relevant zijn in het licht van 
de doelstellingen om kinderen te beschermen en de sereniteit in de schoolinrichting in 
dergelijke situaties te waarborgen. Dat is daarentegen niet het geval voor de automatische 
weddevermindering, die geldt voor alle geschorste ambtenaren die in verdenking zijn gesteld 
of aan wie enig feit ten laste wordt gelegd in het kader van strafrechtelijke vervolgingen. Die 
maatregel reikt derhalve verder dan de inverdenkingstellingen of de tenlasteleggingen die 
verband houden met de doelstellingen om kinderen te beschermen en de sereniteit in de 
schoolinrichting te waarborgen. Er blijkt niet in welk opzicht die doelstellingen relevant zijn ten 
aanzien van andere strafrechtelijke vervolgingen. 
 
Bovendien blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de toepasselijke norm dat de 
weddevermindering werd opgevat als het noodzakelijke en automatische gevolg van de 
preventieve schorsing. Ook dit verantwoordt niet dat enkel personeelsleden van het door de 
Franse Gemeenschapsregering ingerichte onderwijs een automatische weddevermindering 
opgelegd krijgen bij een preventieve schorsing. 
 
Het Hof besluit daaruit dat de betreffende bepaling discriminerend is. 
 
 
 

Het Grondwettelijk Hof is het rechtscollege dat waakt over de inachtneming van de Grondwet door de 
verschillende wetgevers in België. Het Hof kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen, 
ongrondwettig verklaren en schorsen wegens schending van een fundamenteel grondrecht of een 
bevoegdheidverdelende regel. 
 
Dit persbericht, opgesteld door de cel « media » van het Hof, bindt het Grondwettelijk Hof niet. De tekst 
van het arrest is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof. 
 
Contactpersonen voor de pers : Sarah Lambrecht | 02/500.12.83 | Frank Meersschaut | 0475/325.218 | 
Tim Souverijns | 02/500.12.21 
 
Volg het Hof via Twitter @ConstCourtBE  
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