KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS
TUSSENBESLISSING
Nr. GO/29 januari 2010/22A
Inzake: … , wonende te … , niet aanwezig ter zitting, vertegenwoordigd door .. , afgevaardigde
VSOA-onderwijs, … , juriste VSOA en … , secretaris-begeleider VSOA,
Verzoekende partij
Tegen: … , vertegenwoordigd door … , algemeen directeur … en bijgestaan door … , advocaat,
Verwerende partij
Gezien het administratief dossier, inzonderheid de beslissing van 22 april 2008 van de Raad
van Bestuur van de scholengroep … , om aan de Kamer van Beroep voor het
gemeenschapsonderwijs voor te stellen … 'de terugzetting in rang' op te leggen;
Gezien … op 28 mei 2008 beroep heeft aangetekend tegen de genoemde beslissing;
Gezien de oproeping bij aangetekend schrijven van 30 november 2009 van … voor de zitting van de
Kamer van Beroep voor het gemeenschapsonderwijs op 25 januari 2010;
Gezien de zitting werd uitgesteld naar 29 januari 2010;
Gezien de zitting van 29 januari 2010, in afwezigheid van … ;
Gezien het feit dat uit het administratief dossier blijkt dat … met ingang van 1 januari 2009 definitief
op pensioen is gesteld;
Overwegende dat onder de partijen geen eensgezindheid bestaat over de vraag of de kamer
van beroep nog bevoegd is om uitspraak te doen over een voorstel om een tuchtstraf op te
leggen nadat het personeelslid op pensioen gesteld is;
Overwegende dat de late behandeling van het dossier door de kamer van beroep voor
gevolg had dat de partijen geen nieuwe memorie of verweerschrift konden indienen waarin
met het feit van de pensionering van de verzoeker rekening kon worden gehouden; dat het
respect voor de rechten van de verdediging wenselijk maakt dat de partijen alsnog hun
standpunt dienaangaande in een nota zouden kunnen neerleggen vooraleer de zaak door de
kamer wordt behandeld;
Om deze redenen beslist de kamer van beroep, in overleg met de partijen, om de
verzoekende partij tot uiterlijk 4 februari 2010 om 12.00 uur, de verwerende partij tot uiterlijk
8 februari 2010 om 12.00 uur de gelegenheid te geven om via elektronische weg hun
conclusies met betrekking tot de bevoegdheid van de kamer van beroep na de pensionering
van de verzoeker mee te delen aan de kamer van beroep en aan elkaar en beslist de kamer
om de verdere behandeling van het dossier te verdagen tot 12 februari 2010 om 14.00 uur.
Aldus uitgesproken te Brussel op 29 januari 2010.

De Kamer van Beroep was samengesteld uit:
De heer Raf Verstegen, plaatsvervangende Voorzitter;
De heren J. BULLEN. M. LEMMENS en D. VONCKERS, mevrouwen H. ELOOT en P. DE
VIS, vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de inrichtende machten;
De heren A DE FLEUR, E. ROOS, G. ACHTEN, L BOGHE en C. WALGRAEF, mevrouw K.
CERPENTIER vertegenwoordigers van de vakorganisaties.
Mevrouw T. PUNT, secretaris.
Opgemaakt in drie originele exemplaren, waarvan één exemplaar voor elke partij en voor het
dossier.
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