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KAMER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET
GEMEENSCHAPSONDERWIJS

AFSTAND

Nr. GO/ 2013 / 01 / … / 12 SEPTEMBER 2013

Inzake

…, wonende te …, …, bijgestaan door …, …,

Verzoekende partij

Tegen

…, algemeen directeur van …, … te …, in zijn hoedanigheid van evaluator
van …, bijgestaan door …, advocaat te …,

Verwerende partij

Met een ter post aangetekende brief dd. 5 september 2012 heeft …, directeur van …, beroep
ingesteld tegen de evaluatiebeslissing dd. 20 augustus 2012, met als eindconclusie
“onvoldoende”, gegeven door ….

1. Over de ontvankelijkheid van het beroep

Het beroep is binnen de daartoe voorziene termijn en naar de vorm regelmatig ingediend.

2. Over het procedureverloop

… heeft namens verwerende partij met een ter post aangetekende brief dd. 24 september
2012 het administratief dossier en een verweerschrift neergelegd.
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Met een mailbericht van 29 november 2012 heeft … aan het secretariaat van het College
van Beroep laten weten dat de Raad van Bestuur van de Scholengroep op 20 november
2012 besliste de procedure met betrekking tot de evaluatie “onvoldoende” van … stop te
zetten.

Met een mailbericht van 4 december 2012 heeft …, namens …, aan het secretariaat van het
College van Beroep laten weten afstand te doen van het beroep.

BESLISSING

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde
personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid de artikelen 73septies tot
73septiesdecies, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 betreffende de
procedure in beroep na een evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” en betreffende de
werking van het College van Beroep;

Gelet op het werkingsreglement van 6 november 2008 van de Kamer van het College van
Beroep voor het Gemeenschapsonderwijs;

Gelet op de verhindering van de voorzitter,

Enig artikel
De Kamer van het College van Beroep neemt akte van de afstand van het beroep.

Aldus uitgesproken te Brussel op 12 september 2013.

De Kamer van het College van Beroep was samengesteld uit:

De heer Jean DUJARDIN, Voorzitter
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Mevrouw P. DE VIS, mevrouw H. ELOOT, de heren J. DE MAYER, J. GORIS en T.
SCHURMANS, vertegenwoordigers van het Gemeenschapsonderwijs;

De heren G. ACHTEN, F. LEFEVER en C. WALGRAEF, vertegenwoordigers van de
vakorganisaties.

De heer Frederik STEVENS, secretaris.

Opgemaakt in drie originele exemplaren, waarvan één exemplaar voor elke partij en voor
het dossier.

De Secretaris,

De Voorzitter,

F. STEVENS

J. DUJARDIN

