KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS

BESLISSING

GVO / 2015/ 2 /… / 14 januari 2014

Inzake

…, wonende te …,
bijgestaan door …, advocaat,
verzoekende partij,

tegen

inrichtende macht VZW … met maatschappelijke zetel te …,
bijgestaan door …, advocaat,
verwerende partij.

Met een aangetekend schrijven van 15 september 2014 tekent verzoekende partij beroep aan
tegen de beslissing van 26 augustus 2014 waarbij haar de tuchtstraf van 2 jaar ter
beschikkingstelling wordt opgelegd.

1.

Over de gegevens van de zaak

Verzoekende partij is kleuteronderwijzeres aan de … .
Met een aangetekend schrijven van 26 augustus 2014 wordt aan verzoekende partij
meegedeeld dat de tuchtstraf van 2 jaar ter beschikkingstelling wordt opgelegd.
Met een aangetekend schrijven van 15 september 2014 tekent verzoekende partij beroep aan
tegen de beslissing van 26 augustus 2014.

2.

Over de ontvankelijkheid

Het beroep is binnen de termijn en naar de vorm regelmatig ingesteld.

3.

Over het verloop van de procedure

Met een schrijven van 25 september 2014 maakt verwerende partij het tuchtdossier over.
Met een aangetekend schrijven van 5 november 2014 maakt verwerende partij een
verweerschrift over.
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Met een aangetekend schrijven van 6 november 2014 vraagt de raadsman van verwerende
partij uitstel voor de geplande zitting van 19 november 2014.
Met een schrijven van 7 november 2014 geeft de raadsman van verzoekende partij haar
akkoord te kennen met betrekking tot de vraag voor uitstel van de zitting.
Met een e-mail van 7 november 2014 laat het secretariaat aan de partijen weten dat begrip
wordt opgebracht om bemiddeling en onderling overleg een kans te geven; dat de kamer een
zitting plant voor de 2e helft van januari 2015, tenzij de verzoekende partij afstand doet van
het beroep voor uiterlijk 5 januari 2015.
Met een e-mail van 5 januari 2015 laat de raadsman van verwerende partij weten dat er een
definitieve regeling tot stand is gekomen en dat verzoekende partij afstand doet van het
beroep.
Met een e-mail van 6 januari 2015 laat de raadsman van verzoekende partij weten dat er
afstand wordt gedaan van de beroepsprocedure.

BESLISSING

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding, zoals het werd gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve
schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerd centra voor leerlingenbegeleiding, zoals het
werd gewijzigd;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de Kamer van Beroep van het gesubsidieerd vrij
onderwijs van 28 september 2011;

Enig artikel:
De Kamer van beroep voor het gesubsidieerd vrij onderwijs neemt akte van de afstand van het
beroep.
Brussel, 14 januari 2015
De Kamer van beroep is samengesteld uit:
De heer J. DUJARDIN, plaatsvervangend voorzitter;
Mevrouwen A. DE MARTELAERE en S. WALSCHOT en de heer A. JANSSENS,
vertegenwoordigers van de representatieve groeperingen van de inrichtende machten;
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Mevrouw A. HUYBRECHTS en de heren P. GREGORIUS en P. VERCRUYSSE,
vertegenwoordigers van de vakorganisaties;
Mevrouw K. DE BLEECKERE, secretaris.
Opgemaakt in drie originele exemplaren, waarvan een voor elke partij en een voor het dossier
van de Kamer.

De secretaris,
Karen DE BLEECKERE

De voorzitter,
JEAN DUJARDIN
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