KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS

BESLISSING

GVO / 2012 / 2 / … / 8 februari 2012

Inzake

…, wonende te ..,
verzoekende partij,

tegen

inrichtende macht VZW …met maatschappelijke zetel te … ,
vertegenwoordigd door .., voorzitter en …, algemeen directeur,
bijgestaan door .., advocaat,
verwerende partij.

Met een schrijven van 31 november 2011, aangetekende verstuurd op 1 december 2011
tekent verzoekende partij beroep aan tegen de beslissing van de Inrichtende macht VZW
..van 15 november 2011 waarbij aan verzoeker de tuchtsanctie van een afhouding van één
vijfde van het salaris gedurende één maand wordt opgelegd.

1.

Over de gegevens van de zaak

Verzoeker is vastbenoemd praktijkleraar aan klas 6BA van het …te ….
Op 3 februari 2011 doet zich een incident voor.
Met een schrijven van 15 maart 2011 wordt aan verzoekende partij meegedeeld dat er een
de tuchtonderzoek wordt opgestart. De aanleiding voor dit onderzoek: “het slaan op het
hoofd van de leerling … tijdens de les op donderdag 3 februari”.
Verzoekende partij wordt met een schrijven van 7 april 2011 uitgenodigd voor een
verhoor op 4 mei 2011. Het verhoor wordt uitgesteld wegens ziekte van verzoekende
partij. Met een schrijven van 24 oktober 2011 wordt verzoekende partij uitgenodigd voor
een verhoor op 14 november 2011.
Het verhoor vindt plaats op 14 november 2011.
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Op 15 november 2011 legt het schoolbestuur de tuchtstraf van de afhouding van één
vijfde van het salaris gedurende één maand op.
Met een schrijven van 31 november 2011, aangetekend verstuurd op 1 december 2011,
tekent verzoekende partij beroep aan tegen deze beslissing. Met een aangetekend
schrijven van 2 december 2011 maakt verzoekende partij nogmaals het schrijven van 31
november 2011 over, ditmaal ondertekend.

2.

Over de ontvankelijkheid

Het beroep is binnen de termijn en naar de vorm regelmatig ingesteld.

3.

Over het verloop van de procedure

Met een aangetekend schrijven van 19 december 2011 maakt verzoekende partij een
toelichtende memorie met bijkomende stukken over.
Met een aangetekend schrijven van 16 januari 2012 maakt verwerende partij het
verweerschrift over.
Met een aangetekend schrijven van 17 januari 2012 maakt verwerende partij de stukken
van het dossier over.
De Kamer hoort de partijen in openbare zitting op 8 februari 2012.

4.

Over de grond van de zaak

De verzoeker wordt tuchtrechtelijk gestraft omdat hij een leerling hardhandig tegen het
achterhoofd geslagen heeft. Hij ontkent de leerling te hebben geslagen en stelt dat hij zich
heeft willen gedragen als een papa voor een moeilijke leerling en hem een
schouderklopje zou hebben gegeven.
De context van het gebeuren zoals die uit de getuigenissen van de leerlingen kan worden
opgebouwd, maakt het niet aannemelijk dat het hier om een pedagogische aanmoediging
zou hebben kunnen gaan. Ter zitting verklaart de verzoeker dat de hand op de schouder
misschien ook wel schudden had kunnen zijn. De ontkenning van verzoeker dat hij de
leerling heeft geslagen is naar het oordeel van de kamer in het licht van de
getuigenverklaringen niet geloofwaardig.
Verwerende partij benadrukt dat de strafmaat van de inhouding van een vijfde van het
salaris gedurende een maand ingegeven is door het volgehouden gebrek aan inzicht bij de
verzoeker in het laakbaar karakter van zijn gedrag. De kamer moet vaststellen dat ook ter
zitting de verzoeker blijft bij een blinde ontkenning van zijn fout. De gekozen strafmaat
is niet onredelijk. De kamer wil, zoals de verwerende partij, hopen dat die zal volstaan
om de verzoeker tot beter inzicht te brengen.
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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 het werd gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve
schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke
personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerd centra voor
leerlingenbegeleiding, zoals het werd gewijzigd;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de Kamer van Beroep van het gesubsidieerd
vrij onderwijs van 28 september 2011;
Na beraadslaging,
Met unanimiteit (7/7),
Enig artikel:
De tuchtmaatregel van de afhouding van één vijfde van het salaris gedurende één maand
wordt bevestigd.

Brussel, 8 februari 2012

De Kamer van beroep is samengesteld uit:
De heer R. VERSTEGEN, voorzitter;
Mevrouwen C. HUMBLET en B. PLETINCK en de heer A. JANSSENS,
vertegenwoordigers van de representatieve groeperingen van de inrichtende machten;
Mevrouwen H. LAVRYSEN en P. VAN EECKHOUT; de heren M. BORREMANS, P.
GREGORIUS en P. VERCRUYSSE, vertegenwoordigers van de vakorganisaties;
Mevrouw Karen De Bleeckere, secretaris;
Na loting om de pariteit onder de geledingen te herstellen nemen mevrouw P. Van
Eeckhout en de heer M. Borremans geen deel aan de stemming.
Opgemaakt in drie originele exemplaren, waarvan één voor elke partij en een voor het
dossier van de Kamer.
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De secretaris,
Karen DE BLEECKERE

De voorzitter,
Raf VERSTEGEN
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