KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS

BESLISSING

Nr. GO/2009/17

Inzake : De heer …., wonende te …., ….,

Verzoekende partij
Tegen : Scholengroep …, vertegenwoordigd door de heer …., algemeen directeur
Scholengroep…, bijgestaan door de heer …, adjunct van de directeur GO!

Verwerende partij

Met een ter post aangetekende brief dd. 21 april 2009 heeft verzoekende partij, tijdelijk
aangesteld leraar, beroep ingediend tegen het ontslag om dringende redenen, dat hem werd
betekend met een ter post aangetekende brief van onbekende datum, dat door hem
ontvangen werd op 7 april 2009.

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoekende partij was tijdelijk aangesteld als leraar.

Bij aangetekende brief van onbekende datum, door verzoeker ontvangen op 7 april 2009
deelde de heer …, directeur …, mee dat verzoeker om dringende redenen wordt ontslagen.
Het ingeroepen motief voor het ontslag is gelegen in het feit dat de heer … op 27 maart 2009
alcohol zou hebben geschonken aan de leerlingen van het 4de jaar bio-esthetiek.

Tegen die beslissing tekende verzoeker beroep aan op 21 april 2009 met het oog op de
vernietiging van het ontslag nu hij de aangehaalde feiten betwist. Het zou immers om een
niet – alcoholische drank hebben gegaan.
Op 30 augustus 2009 is verzoeker overleden.
2. Over het procedureverloop

Met een ter post aangetekende brief dd. 21 april 2009 laat verzoekende partij weten dat hij
beroep wil aantekenen tegen het ontslag om dringende redenen dat op 7 april 2009 door
hem ontvangen werd.

Aan de Kamer van beroep is meegedeeld dat de verzoeker op 30 augustus 2009 is
overleden
3. Over de ontvankelijkheid van het beroep

De Kamer van beroep moet vaststellen dat met het overlijden van verzoeker een einde is
gekomen aan de tewerkstelling in het Gemeenschapsonderwijs.

De Kamer van beroep moet vaststellen dat de beroepsprocedure die ertoe strekt het ontslag
te horen vernietigen zonder voorwerp is geworden.

BESLISSING

Gelet op artikel 24 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van
bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, zoals gewijzigd bij het decreet
van 28 augustus 2009;

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 bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 1998, 24 januari 2001 en 21 augustus
2009;

Gelet

op

het

huishoudelijk

reglement

van

de

Kamer

van

Beroep

van

het

gemeenschapsonderwijs van 23 september 2009;

Gelet op de hoorzitting van 30 november 2009;

Enig artikel

Het beroep dat ertoe strekt het ontslag te horen vernietigen en aldus de arbeidsrelatie te
herstellen, is door het overlijden van verzoeker zonder voorwerp geworden.

Aldus uitgesproken te Brussel op 30 november 2009.

De Kamer van Beroep was samengesteld uit :

Mevrouw K. LEUS, Voorzitter

De heren J. BULLEN, M. LEMMENS, D. VONCKERS en L. VAN DE POEL, mevrouw A. DE
BONT en H. ELOOT vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de
inrichtende machten;

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

Mevrouw T. PUNT, secretaris.

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

De Secretaris,

De Voorzitter,

T. PUNT

K. LEUS

