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aanwezigheid onverenigbaar is met het belang van het onderwijs of van de hogeschool, kan 
de betrokkene door het hogeschoolbestuur preventief worden geschorst bij wijze van 
ordemaatregel.  
 

De preventieve schorsing is een bewarende maatregel. Het personeelslid blijft tijdens 
deze schorsing in de administratieve stand waarin het zich bevond de dag voor de 
preventieve schorsing. Tijdens de preventieve schorsing wordt het personeelslid ontheven 
van de verplichting om dienstprestaties te leveren. 
 
Art. V.103.

753 De preventieve schorsing wordt uitgesproken voor een termijn van ten hoogste 
1 jaar. In geval van strafrechtelijke vervolging voor dezelfde feiten kan het 
hogeschoolbestuur deze termijn voor periodes van ten hoogste 6 maanden verlengen zolang 
de strafrechtelijke procedure loopt. 
 
Art. V.104.

754 Wanneer een personeelslid strafrechtelijk vervolgd wordt of wanneer het 
personeelslid tuchtrechtelijk vervolgd wordt wegens een ernstig vergrijp waarbij het 
personeelslid op heterdaad betrapt is of waarvoor er afdoende aanwijzingen zijn, kan het 
hogeschoolbestuur bij een in artikel V.102 vermelde preventieve schorsing beslissen tot een 
inhouding van het salaris. De inhouding mag niet meer bedragen dan 1/5 van de 
nettobezoldiging. 
 

Als het hogeschoolbestuur in aansluiting op de preventieve schorsing geen tuchtstraf 
oplegt of als tuchtstraf een blaam oplegt, wordt het ingehouden salaris uitbetaald aan het 
betrokken personeelslid. 
 

Als in aansluiting op een preventieve schorsing met inhouding van salaris een 
tuchtstraf opgelegd wordt waar een salarisverlies aan verbonden is, wordt het bedrag van 
het tijdens de preventieve schorsing ingehouden salaris in mindering gebracht op het bedrag 
van het salarisverlies verbonden aan de tuchtstraf. Als het bedrag van het ingehouden 
salaris groter is dan het bedrag van het salarisverlies verbonden aan de tuchtstraf, wordt het 
verschil aan het betrokken personeelslid uitbetaald. 
 
Art. V.105.

755 De Vlaamse Regering kan de verdere procedure betreffende de tuchtregeling 
en de preventieve schorsing bepalen. Deze procedure waarborgt de rechten van de 
verdediging. 
 
Afdeling 5. Toegang tot de ambten 
 
Art. V.106.

756 Voor de toegang tot een ambt van het personeel van de hogescholen gelden 
de volgende algemene toelatingsvoorwaarden:  
1° onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese 

Vrijhandelsassociatie;  
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;  
3° houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs;  
4° een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt; 
5° voldoen aan de dienstplichtwetten; 
6° de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. 
 
Art. V.107.

757 In afwijking van artikel V.106, 1°, kan het hogeschoolbestuur in het belang van 
het onderwijs en het onderzoek, op grond van een omstandige motivering, ook personen die 
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geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese 
Vrijhandelsassociatie tot lid van het personeel aanstellen. 
 
Art. V.108.

758 §1. Een benoemd personeelslid of een personeelslid bedoeld in artikel V.264, 
2°, kan na interne of externe vacature aangesteld en benoemd worden in een ander ambt. 
Het personeelslid ontvangt de salarisschaal verbonden aan het andere ambt en is 
onderworpen aan de statutaire bepalingen verbonden aan dit ambt. 
 

Een benoemd personeelslid of personeelslid bedoeld in artikel V.264, 2°, dat door 
ambtswijziging een andere aanstelling krijgt, behoudt zijn benoeming of zijn 
overgangsrechten in zijn vorige ambt zolang het niet benoemd wordt in het andere ambt.  
 

De benoemde personeelsleden blijven, tot zij benoemd zijn in het nieuwe ambt, 
inzake ziekteverlof en geldelijke anciënniteit evenwel onderworpen aan de statutaire 
bepalingen verbonden aan het ambt waarin zij benoemd zijn indien deze bepalingen 
gunstiger zijn. 
 
§2. De bezoldiging gebeurt met ingang van het academiejaar 1999-2000 volgens de 
modaliteiten die respectievelijk gelden voor de benoemde personeelsleden en de 
personeelsleden bedoeld in artikel V.264, 2°. 
 
Art. V.109.

759 De bepalingen van deze afdeling zijn niet van toepassing op de 
gastprofessoren. 
 
Afdeling 6. Einde aanstelling en definitieve ambtsneerlegging 
 
Art. V.110.

760 §1. Een aanstelling eindigt van rechtswege en zonder vooropzeg:  
1° bij de terugkeer van de titularis van de betrekking of van het personeelslid dat hem 

tijdelijk vervangt;  
2° bij het einde van de aanstelling of van de benoeming van de titularis van de betrekking of 

van het personeelslid dat hem tijdelijk vervangt; 
3° op het ogenblik dat het tijdelijk personeelslid wordt benoemd in deze betrekking;  
4° uiterlijk op het einde van de termijn waarvoor de aanstelling gebeurde;  
5° bij pensionering wegens het bereiken van de leeftijdsgrens of mits instemming van het 

hogeschoolbestuur, op het einde van het academiejaar waarin het personeelslid de 
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;  

6° bij overlijden;  
7° bij ontslag wegens dringende redenen;  
8° voor de personeelsleden die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel V.106;  
9° wanneer is vastgesteld dat het personeelslid wegens en overeenkomstig de wet, het 

decreet of het reglement erkende blijvende arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is 
zijn ambt naar behoren te vervullen.  

 
In afwijking van het eerste lid, punt 5°, kan de aanstelling van het personeelslid na het 

academiejaar waarin het de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, telkens met maximum een 
academiejaar en telkens met instemming van het hogeschoolbestuur verlengd worden. De 
definitieve ambtsneerlegging gaat pas in na het einde van de aanstelling. Het 
hogeschoolbestuur bepaalt bij reglement de procedure voor een verlenging van de 
aanstelling. 
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