COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/GZ/2003/9
BETREFT: Verhuur van een zaal in erfpacht aan een politieke vereniging of partij.
1. PROCEDURE
1.1. Ontvangst: 21/01/2003
1.2. Vraag
Vraag van een directeur of een politieke
partij zijn eetfestijn mag organiseren in de parochiezaal als die in erfpacht wordt gegeven aan
de school.
1.3. CZB
- De vraag ontvangen via de fax op 21/01/2003.
- Ontvangst en registratie van de vraag door de secretaris van de CZB op 21/01/2003 als
CZB/V/GZ/2003/9.
2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
Op 21 januari 2003 richt de directeur een schrijven tot de Commissie zorgvuldig bestuur
met de volgende vraag:
De school gebruikt de parochiezaal als turnzaal. Momenteel lopen er onderhandelingen met
de kerkfabriek om de parochiezaal in erfpacht te geven aan de school. De kerkfabriek legt als
enige voorwaarde op dat de parochiezaal tijdens de weekends wel nog voor verenigingen
toegankelijk moet blijven. Zo wordt er elk jaar door een politieke partij een eetfestijn
georganiseerd in de parochiezaal. Kan die politieke partij zijn eetfestijn nog organiseren in de
parochiezaal als die in erfpacht wordt gegeven aan de school?
3. ZITTING COMMISSIE
3.1 Datum en uur
3 februari 2003 - 11u.30

3.2 Kamer
Gemeenschappelijke zitting van de kamer bevoegd voor basisonderwijs en de kamer bevoegd
voor secundair onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, het deeltijds kunstonderwijs
en het volwassenenonderwijs.
3.3 Commissieleden
De Commissie is overeenkomstig artikel V. 22 van het Onderwijsdecreet XIII en artikel 1 tot
en met artikel 3 van het ministerieel besluit van 27/09/2002 betreffende de Commissie
zorgvuldig bestuur als volgt geldig samengesteld:
De heer Ernest Duys, voorzitter; mevrouw Nele Willems, de heren Walter Cools, Raf
Verstegen, Eric Meysmans, Walter Van Pottelberge, Luc Ballon, leden.
De heren Jean Dujardin en Marc Henri Cornely waren verontschuldigd.
4. ADVIES COMMISSIE
4.1 Regelgeving
25 februari 1997- Decreet basisonderwijs / 13 juli 2001 - Decreet betreffende het onderwijsXIII-Mozaïek
Er mag geen politieke propaganda worden gevoerd in een onderwijsinstelling.

4.2 Stemming
De commissie heeft na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen de volgende
conclusies opgesteld inzake bevoegdheid en advies.
4.3 Bevoegdheid
De Commissie is van oordeel dat zij bevoegd is.
4.4 Advies
De Commissie is van oordeel dat aan politieke propaganda een ruime uitleg moet gegeven
worden en dat daarmee alle politieke activiteiten bedoeld zijn.
Politieke propaganda en politieke activiteiten in de onderwijsinstellingen, door welke persoon
of instantie dan ook en ongeacht voor wie bestemd, zijn verboden. Lokalen van de instelling
mogen niet voor politieke activiteiten worden verhuurd of gebruikt. Het verbod geldt ook
buiten de schooluren en schooldagen.
Het feit dat een gebouw via erfpacht ter beschikking komt van een schoolbestuur, houdt in dat
het voortaan om een onderwijsgebouw gaat. Een overdracht in erfpacht voor schoolgebouwen
houdt een gebruik in volgens de onderwijsregelgeving.

De Commissie komt tot volgend advies:
Een school mag zijn infrastructuur niet ter beschikking stellen voor politieke
activiteiten/propaganda.
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