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KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS

BESLISSING

Nr. GO/2011/ 4 / …/ 4 mei 2011

Inzake : …, … te …,

Verzoekende partij
Tegen: …, …, te …,

Verwerende partij

Met een ter post aangetekende brief dd. 2 maart 2011 heeft …, leraar Nederlands tweede
taal, beroep ingesteld tegen het ontslag om dringende redenen overeenkomstig artikel 24
van het Rechtspositiedecreet van 27 maart 1991, dat hem met een ter post aangetekende
brief dd. 25 februari 2011 werd betekend en waarvan hij kennis heeft gekregen op 1 maart
2011.

Over het procedureverloop
Met een mailbericht van 18 maart 2011 heeft … aan het secretariaat van de Kamer van
Beroep laten weten dat hij het beroep tegen zijn ontslag om dringende redenen terugtrekt.
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BESLISSING

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde
personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, zoals het werd gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie,
maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en
Brussel, van 6 augustus 2009 houdende aanstelling van de voorzitter en plaatsvervangende
voorzitters van de Kamers van Beroep voor het personeel van het Gemeenschapsonderwijs;

Gelet op de verhindering van de voorzitter;

Na beraadslaging;

Enig artikel
De Kamer stelt vast dat het beroep dat … heeft ingesteld tegen het ontslag om dringende
redenen overeenkomstig artikel 24 van het Rechtspositiedecreet van 27 maart 1991,
zonder voorwerp is.

Aldus uitgesproken te Brussel op 4 mei 2011.

De Kamer van Beroep was samengesteld uit:

De heer Jean DUJARDIN, plaatsvervangende Voorzitter

Mevrouw A. de BONT, mevrouw H. ELOOT, de heren G. FRANS en M. LEMMENS,
vertegenwoordigers van het Gemeenschapsonderwijs;

De heren G. ACHTEN, R. VAN RENTERGHEM en C. WALGRAEF, vertegenwoordigers van
de vakorganisaties.

De heer F. STEVENS, secretaris.
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Opgemaakt in drie originele exemplaren, waarvan één exemplaar voor elke partij en voor het
dossier.

De Secretaris,

De Voorzitter,

F. STEVENS

J. DUJARDIN

