KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS

BESLISSING

GVO / 2017 / 10 / … / 7 juni 2017

Inzake

…, wonende te …,
Bijgestaan door …, advocaat,
verzoekende partij,

tegen

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

Met een ter post aangetekende zending van 11 mei 2017 tekent … beroep aan tegen de
beslissing van de vzw … van 9 mei 2017 waarbij zij om dringende reden wordt ontslagen.
1.

Over de gegevens van de zaak

Verzoekende partij is een tijdelijk personeelslid aan het … .
De feiten deden zich voor op 26 en 27 april 2017.
Verzoekende partij werd gehoord op 8 mei 2017.
Met een ter post aangetekende zending van 9 mei 2017 wordt aan verzoekende partij
meegedeeld dat zij ontslagen wordt om dringende reden.

2.

Over het verloop van de procedure
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Met een schrijven van 16 mei 2017 worden de partijen uitgenodigd voor de zitting van
heden.
Met een ter post aangetekende zending van 23 mei 2017 wordt door verwerende partij een
verweerschrift met bijhorende stukken overgemaakt.
Met een ter post aangetekende zending van 23 mei 2017 maakt … namens … een (tweede)
beroep over.
Er worden geen leden van de kamer gewraakt en geen getuigen opgeroepen.
De kamer van beroep hoort de partijen in openbare zitting op 7 juni 2017.

3.

Over de naleving van de voorschriften bij het tot stand komen van de bestreden

beslissing

3.1. Ten aanzien van de betwistingen inzake het niet in acht nemen door het schoolbestuur
van de voorschriften die betrekking hebben op de tuchtmaatregelen, doet de kamer van
beroep in laatste aanleg uitspraak.
3.2. Voor zoveel als nodig herinnert de kamer van beroep eraan dat de zaak in haar geheel
door de kamer opnieuw wordt onderzocht en dat de gebreken in de procedure die de
beslissende overheid zelf heeft begaan, kunnen worden rechtgezet of hersteld in de
procedure voor de kamer van beroep, behalve wat de regels betreft m.b.t. de voorschriften
die op straffe van onontvankelijkheid zijn voorgeschreven of die van rechtswege de
nietigheid meebrengen.

4.

4.1

Over de grond van de zaak

Het beroepsschrift werd niet gemotiveerd, wat nochtans op straffe van niet-

ontvankelijkheid voorgeschreven wordt in art. 17bis van het Besluit van de Vlaamse
regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede het ontslag
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van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
In het beroepsschrift werd verwezen naar “motivatie, toelichting en stukken” die te
gelegener tijd zouden toegevoegd worden. De geldigheid van het verzoekschrift is echter
te beoordelen op grond van het beroepsschrift zelf. Het is bijgevolg niet-ontvankelijk.

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;
Na beraadslaging over de ontvankelijkheid en bevoegdheid en na geheime stemming,

Met unanimiteit:
Artikel 1:
Het beroep is niet - ontvankelijk.

Brussel, 7 juni 2017
De Kamer van beroep is samengesteld uit:
De heer Laurent Waelkens, voorzitter;
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De heren Kurt Berteloot en Frans De Cock, vertegenwoordigers van de representatieve
groeperingen van de inrichtende machten;
Mevrouw Ann Huybrechts en de heer Marc Borremans, vertegenwoordigers van de
vakorganisaties;
Mevrouw Liselotte Marnef, plaatsvervangend secretaris.

Opgemaakt in drie originele exemplaren, waar van één voor elke partij en één voor het
dossier van de kamer.

De plaatsvervangende secretaris,
Liselotte MARNEF

De voorzitter,
Laurent WAELKENS.
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