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KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS

BESLISSING

Nr. GOO/2008/133/…

Inzake : Verzoekende partij, wonende te …, bijgestaan door Mter K. T., advocaat te D.,

Verzoekende partij
Tegen : de STAD …, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen,
voor wie optreedt de heer F. G., directeur van instelling X,

Verwerende partij

Met een ter post aangetekende zending dd. 14 oktober 2008 heeft Mter T., namens
verzoekende partij, lesgever “basis dubbel boekhouden” en “organisatie en communicatie”
aan instelling X, beroep ingesteld tegen het ontslag met een opzegging van 30 dagen, dat
aan de betrokkene werd betekend met een ter post aangetekende brief dd. 6 oktober 2008.

Onderzoek naar de ontvankelijkheid wat het voorwerp van het beroep betreft

Overwegende dat de Kamer van Beroep enkel bevoegd is voor de aangelegenheden die in het
decreet betreffende de rechtspositie van het personeel vermeld zijn; dat het voorgelegde
geschil betrekking heeft op de beëindiging van de aanstelling met een opzeggingstermijn van
30 dagen; dat betwistingen over ontslagen met een opzeggingstermijn thans niet meer tot de
bevoegdheid van de Kamer van Beroep behoren; dat het beroep bijgevolg onontvankelijk is.
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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;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve
schorsing en de tucht, omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het
gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, zoals
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 mei 1996, 13 januari 1998 en 15
september 2000;

Gelet op het huishoudelijk reglement van de Kamer van Beroep van het gesubsidieerd
officieel onderwijs van 14 mei 2008;

Gelet op de hoorzitting van 10 december 2008;

Na beraadslaging;

Met eenparigheid van stemmen;

Enig artikel
Het beroep dat Mter T., namens verzoekende partij, heeft ingediend tegen het ontslag met
een opzegging van 30 dagen, is onontvankelijk.

Aldus uitgesproken te Brussel op 10 december 2008.

De Kamer van Beroep was samengesteld uit :

De heer Jean DUJARDIN, Voorzitter
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Mevrouw H. VAN DALEM en de heren D. DEBROEY en G. VAN DEN BERGHE,
vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de inrichtende machten;

De heren F. BASTELEER, S. BRUWIER, G. DECLERCK, J. VAN DER HOEVEN en R.
VANDEVENNE, vertegenwoordigers van de vakorganisaties.

Mevrouw P. MICHIELS, secretaris.

Bij de stemming werd de pariteit onder de vertegenwoordigers van de representatieve
organisaties van de inrichtende machten hersteld. Na loting namen de heren G. DECLERCK
en R. VANDEVENNE geen deel aan de stemming .

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

De Secretaris,

DeVoorzitter,

P. MICHIELS

J. DUJARDIN

