KAMER VOOR HET GESUBISIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS VAN HET
COLLEGE VAN BEROEP

Beslissing nr. 2009/002 van 12 november 2009
inzake het beroepschrift van Mevrouw E DP, namens verzoeker tegen zijn evaluatie
dd. 29 juni 2009 met als eindconclusie “onvoldoende”

Gelet op het beroepschrift dd. 9 september 2009 dat de Mevrouw E DP, namens verzoekerl,
heeft ingediend tegen de evaluatiebeslissing dd. 29 juni 2009 met als eindconclusie
“ONVOLDOENDE” door Mevrouw X, waarnemend directeur van instelling X;
Gelet op de brief 28 september 2009 waarbij de verzoekende partij aan de Kamer van het
College van Beroep mededeelt dat hij afstand doet van het beroep dat met de brief van 9
september 2009 is ingesteld.
Gelet op de vaststelling dat er geen redenen zijn om de afstand van het beroep te weigeren.

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 gewijzigd, inzonderheid de artikelen 47bis e.v; en 47septies e.v.;
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 de Kamer voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van
het College van Beroep;
Na beraadslaging op 12 november 2009.
Enig artikel
De afstand van het beroep dat namens verzoeker met een brief dd. 9 september 2009 werd
ingesteld tegen de evaluatie dd. 29 juni 2009 met de eindconclusie “onvoldoende”, wordt
ingewilligd.
Aldus uitgesproken te Brussel op 12 november 2009..

De Kamer van het College van Beroep is samengesteld uit :

De heer Jean DUJARDIN, voorzitter;
Kathleen CHERLET, Jan TORFS, Dirk
vertegenwoordigers van de inrichtende machten;

DEBROEY,

Jozef

CAETHOVEN,

Dirk DE ZUTTER, Geert DECLERCK, Robert VERSCHUEREN, Raf DE WEERDT, Frank
MAERTEN vertegenwoordigers van de vakorganisaties;
Mevrouw Peggy MICHIELS, secretaris.
Opgemaakt in twee originele exemplaren, waarvan één voor elke partij.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Peggy Michiels

Jean Dujardin

