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KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS

BESLISSING

GO / 2011 / 11 / … / 10 november 2011

Inzake : …, wonende … te …, bijgestaan door …, advocaat te …, …, alwaar keuze van
woonplaats wordt gedaan,

Verzoekende partij
Tegen : …, … te …, dat deel uitmaakt van …, met zetel te …, …, vertegenwoordigd door
…, directeur van …, bijgestaan door …, adjunct van de directeur GO!, en …,
advocaat te …,

Verwerende partij
Met een ter post aangetekende brief dd. 14 oktober 2011 heeft …, namens …, leermeester
Islamitische godsdienst, beroep ingediend tegen het ontslag zonder opzegging om dringende
redenen, genomen op 5 oktober 2011 en aan … betekend met een ter post aangetekende brief
dd. 2011-09-07 (lees : 7 oktober 2011) die … heeft ontvangen op 10 oktober 2011.

Er werden door de partijen geen leden van de Kamer van Beroep gewraakt.
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1. Over de gegevens van de zaak
… is sedert 1 september 2011 als leermeester Islamitische godsdienst deeltijds (6 wekelijkse
uren) in tijdelijk dienstverband werkzaam aan ….
Op 3 oktober 2011 deelt de directie van … aan … mede dat het verboden is om een
hoofddoek te dragen tijdens haar toezichtbeurten en dat er een ontslag om dringende
redenen zal gegeven indien het toezicht niet op de voorgeschreven wijze wordt uitgeoefend.
Op 5 oktober 2011 wordt … er opnieuw op gewezen dat zij haar hoofddoek moet afdoen
tijdens haar toezichtbeurt om 11 u.
Daar … haar hoofddoek niet heeft afgelegd tijdens de toezichtbeurt heeft de directie haar op
5 oktober 2011 om 11.15 u. een vaststellingsfiche overhandigd met de mededeling dat zij
om dringende redenen wordt ontslagen “omwille van de feiten die ik vandaag 5 oktober heb
moeten vaststellen”.
Met een ter post aangetekende brief dd. 7 oktober 2011 werd aan … de motivering
medegedeeld voor het ontslag om dringende redenen, m.n. de weigering om haar hoofddoek
af te leggen tijdens de toezichtbeurten.
Het is tegen dit ontslag dat …, namens …,

beroep heeft ingesteld met een ter post

aangetekende brief dd. 14 oktober 2011.
De directie van het … heeft met een brief van 28 oktober 2011 aan … laten weten dat zij het
ontslag om dringende redenen intrekt.

2. Over het procedureverloop
Er werden geen getuigen gehoord.

De partijen werden voor de hoorzitting regelmatig opgeroepen op 19 oktober 2011 en waren
op de hoorzitting aanwezig of vertegenwoordigd zoals hoger vermeld.
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3. Over de grond van de zaak
Overwegende dat … door de directie van … om dringende redenen werd ontslagen en de
reden van het ontslag met een ter post aangetekende brief dd. 7 oktober 2011 werd
medegedeeld; dat het ontslag om dringende redenen gesteund is op het feit dat … weigert
om haar hoofddoek af te leggen tijdens de haar opgelegde toezichtbeurten;
Overwegende dat de directie van … met een brief van 28 oktober 2011 aan … heeft laten
weten dat het ontslag om dringende redenen wordt ingetrokken daar zij door de verdeling van
haar opdracht over vier scholen vrijgesteld is van toezichtbeurten en de reden voor het huidig
ontslag niet meer aan de orde is; dat om die reden het beroep dat … heeft ingesteld zonder
voorwerp is.

BESLISSING

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde
personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, zoals het werd gewijzigd;

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;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en
Brussel, van 6 augustus 2009 houdende aanstelling van de voorzitter en plaatsvervangende
voorzitters van de Kamers van Beroep voor het personeel van het Gemeenschapsonderwijs;

Gelet op de verhindering van de voorzitter;

Gelet op de hoorzitting van 10 november 2011;

Na beraadslaging;

4
Na geheime stemming, met eenparigheid van stemmen,

Enig artikel
Het beroep dat …, namens …, leermeester Islamitische godsdienst, heeft ingediend tegen het
ontslag zonder opzegging om dringende redenen, genomen op 5 oktober 2011 en aan …
betekend met een ter post aangetekende brief dd. 2011-09-07 (lees : 7 oktober 2011), is
zonder voorwerp.

Aldus uitgesproken te Brussel op 10 november 2011.

De Kamer van Beroep was samengesteld uit:

De heer Jean DUJARDIN, plaatsvervangend voorzitter;

Mevrouw A. de BONT, mevrouw H. ELOOT, de heren M. LEMMENS en D. VONCKERS,
vertegenwoordigers van het Gemeenschapsonderwijs;

Mevrouw K. DE DIER, de heren G. ACHTEN, L. BRUSSEEL en Cl. WALGRAEF,
vertegenwoordigers van de vakorganisaties.

De heer F. STEVENS secretaris.

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

De Secretaris,

De Voorzitter,

F. STEVENS

J. DUJARDIN

