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KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS

TUSSENBESLISSING
GO/2012/08/ …/ 31 AUGUSTUS 2012

Inzake : …, wonende … te …, bijgestaan door …, advocaat te …,

Verzoekende partij
Tegen: …, …, … te …, vertegenwoordigd door …, algemeen directeur …, directeur …,
bijgestaan door …, advocaat te …,

Verwerende partij

Met een ter post aangetekende brief dd. 16 juli 2012 heeft …, namens ..., beroep
ingesteld tegen de beslissing van 29 juni 2012 waarbij hij door de Algemeen Directeur
van de Scholengroep bij hoogdringend preventief wordt geschorst met ingang van 1 juli
2012.

1. Over de gegevens van de zaak
… is als vastbenoemd personeelslid werkzaam aan … en was sinds het begin van
het schooljaar 2011-2012 en tot 1 juli 2012 afwezig wegens ziekte en zou zijn dienst
hernemen op 2 juli 2012.

Met een brief dd. 29 juni 2012 die op 30 juni 2012 ter post aangetekend is verstuurd,
deelt de algemeen directeur aan ... mede dat hij bij hoogdringendheid preventief is
geschorst met ingang van 1 juli 2012 omdat “onomstotelijk is komen vast te staan
dat het belang van het onderwijs en/of de dienst in het geding is”.
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Tegen deze beslissing heeft …, namens ..., beroep ingesteld met een ter post
aangetekende brief dd. 16 juli 2012.

Met een ter post aangetekende brief dd. 24 juli 2012 wordt ... uitgenodigd voor een
hoorzitting tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur op 28 augustus 2012. Na
de hoorzitting zal de Raad van Bestuur beslissen de preventieve schorsing al dan
niet te bevestigen.

Na de hoorzitting op 28 augustus 2012 beslist de Raad van Bestuur van de
Scholengroep de preventieve schorsing die bij hoogdringendheid was uitgesproken
door de algemeen directeur op 29 juni 2012, te bevestigen en te bekrachtigen.

Tegen die bevestigende beslissing van 28 augustus 2012 kan door ... nog beroep
worden ingesteld binnen de daartoe voorziene termijn.

Met ingang van 1 september 2012 wordt ... ter beschikking gesteld wegens
persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen.

2. Over het procedureverloop
Door de algemeen directeur van de Scholengroep werd het administratief dossier
neergelegd met een brief van 17 augustus 2012.

De partijen werden voor de hoorzitting opgeroepen met een brief dd. 7 augustus
2012 en waren op de zitting aanwezig of vertegenwoordigd zoals hoger vermeld.

Er werden geen getuigen gehoord.

3
3. Over de ontvankelijkheid van het beroep
Het beroep tegen de beslissing van 29 juni 2012 waarbij ... bij hoogdringendheid
preventief wordt geschorst, is ingesteld binnen de daartoe voorziene termijn en met
naleving van de vormvoorschriften.

4. Over de behandeling van het beroep
Overwegende dat de beslissing om ... bij hoogdringendheid preventief te schorsen
door de algemeen directeur werd genomen op 29 juni 2012; dat tegen deze
beslissing door …, namens ..., beroep is ingesteld met een ter post aangetekende
brief van 16 juli 2012;

Overwegende dat na de hoorzitting op 28 augustus 2012 de Raad van Bestuur de
beslissing om ... bij hoogdringendheid preventief te schorsen, heeft bekrachtigd en
bevestigd; dat tegen deze beslissing nog beroep kan worden ingesteld binnen de
daartoe voorziene termijn; dat het om die reden wenselijk is de uitspraak over het
beroep tegen de beslissing van 29 juni 2012 uit te stellen tot na het verstrijken van
de termijn om beroep in te stellen tegen de bevestigende beslissing van 28 augustus
2012.

BESLISSING

Gelet

op

het

bijzonder

decreet

van

14

juli

1998

betreffende

het

Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid artikel 30;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde
personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid de artikelen 59,
59bis en 59ter, zoals 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;

4
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 Kamer van Beroep voor het personeel van het
gemeenschapsonderwijs;

Gelet op het Werkingsreglement van de Kamer van Beroep, zoals goedgekeurd op
10 november 2011;

Gelet op de verhindering van de voorzitter;

Gelet op de hoorzitting van 31 augustus 2012;

Na beraadslaging;

Enig artikel
De uitspraak over het beroep dat …, namens ..., met een ter post aangetekende brief
dd. 16 juli 2012 heeft ingesteld tegen de beslissing van 29 juni 2012 houdende
preventieve schorsing bij hoogdringendheid, wordt uitgesteld tot na het verstrijken
van de termijn tijdens welke beroep kan worden ingesteld tegen de beslissing van 29
augustus 2012 houdende bekrachtiging en bevestiging van de preventieve schorsing
bij hoogdringendheid.

Aldus uitgesproken te Brussel op 31 augustus 2012.

De Kamer van Beroep was samengesteld uit :

De heer Jean DUJARDIN, plaatsvervangend voorzitter;

Mevrouw H. ELOOT en de heren W. ODDERY, H. SWERTS en
D. VONCKERS, vertegenwoordigers van het gemeenschapsonderwijs;

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

