KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS

BESLISSING

GVO / 2012 / 10 / …/ 6 juni 2012

Inzake

…, wonende te …,
verzoekende partij,

tegen

inrichtende macht VZW … met maatschappelijke zetel te …,
verwerende partij.

Met een aangetekende brief van 15 mei 2012 tekent verzoekende partij beroep aan tegen
een schrijven van 25 april 2012 van de Inrichtende macht vzw …waarbij aan
verzoekende partij wordt meegedeeld dat er een tuchtprocedure wordt opgestart.
1.

Over de gegevens van de zaak

Verzoekende partij is een vastbenoemd administratief medewerkster in de … te ...
Met een schrijven van 25 april 2012 wordt aan de verzoekende partij meegedeeld dat er
een tuchtprocedure wordt opgestart. Het schrijven vermeldt ook dat deze procedure
bestaat uit één maand schorsing en het bijhorende verlies van wedde en de opstart is
gebaseerd op drie pijlers:
- Het niet respectvol omgaan met schoolbestuur en directie
- Een gebrek aan discretie bij het uitoefenen van uw job binnen de school
- Het niet altijd correct uitvoeren van de u opgelegde taken.
2.

Over de procedure

In het beroepschrift en de begeleidende brief van 15 mei 2012 interpreteert de
verzoekende partij de brief van de verwerende partij van 22 april 2012 als een
mededeling van een beslissing tot opleggen van een preventieve (of tuchtrechtelijke)
schorsing. Na overleg op initiatief van het secretariaat van de Kamer wordt duidelijk dat
de brief geen beslissing bevat maar de aankondiging van het inzetten van een
tuchtprocedure met mededeling van de strafmaat die overwogen wordt.
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Met een e-mail van 4 juni 2012 laat …, advocaat van de verzoekende partij, weten dat het
beroep wordt ingetrokken, in afwachting van de tuchtprocedure.

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 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;
Enig artikel
De Kamer van beroep stelt vast dat de verzoekende partij het ingediende beroep intrekt.
Brussel, 6 juni 2012.
De Kamer van beroep is samengesteld uit:
De heer R. VERSTEGEN, voorzitter;
Mevrouwen C. HUMBLET, B. PLETINCK en B. VAN DE STEENE en de heer P.
WILLE, vertegenwoordigers van de representatieve groeperingen van de inrichtende
machten;
Mevrouwen H. LAVRYSEN en K. VERPOTEN en de heren M. BORREMANS, P.
GREGORIUS en P. VERCRUYSSE, vertegenwoordigers van de vakorganisaties;
Mevrouw K. DE BLEECKERE, secretaris.

De secretaris,
Karen DE BLEECKERE

De voorzitter,
Raf VERSTEGEN
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