Commissie Zorgvuldig Bestuur
CZB/V/GV/2009/242
BETREFT: Invordering schoolkosten
1 PROCEDURE
1.1 Ontvangst: 25.02.2009
1.2 Verzoeker
[Een onderwijskoepel]
1.3 Betrokken school
[/ ]
1.4 CZB
Op 25 februari 2009 ontvangt het secretariaat van de Commissie Zorgvuldig Bestuur per
e-mail een vraag.
2 INHOUD van de VRAAG
Verzoekster legt volgende vraag voor advies voor: “Mag een school in het schoolreglement
opnemen dat er bij niet-betaling van leerlingenrekeningen verwijlinteresten en inningkosten
aangerekend worden?”
3 ZITTING COMMISSIE
3.1 Datum en uur: 9 maart 2009, 15.00 uur
3.2 Kamer
Gemeenschappelijke zitting van de kamer bevoegd voor basisonderwijs en de kamer bevoegd
voor secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs, centra voor
leerlingbegeleiding
3.3 Commissieleden
De Commissie is in overeenstemming met artikel V. 22 van het decreet van 13 juli 2001
betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek en artikel 1 tot en met artikel 3 van het ministerieel
besluit van 28.11.2007 betreffende de samenstelling van de Commissie Zorgvuldig Bestuur
als volgt geldig samengesteld:
De heer Raf Verstegen, voorzitter;
Walter Cools, Paul De Winne, Etienne Becuwe en Jean Dujardin, leden.
3.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
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[/]
3.5. Stemming
De Commissie heeft na beraadslaging eenparig de volgende conclusies opgesteld inzake
bevoegdheid en advies.
4 ADVIES VAN DE COMMISSIE
4.1 Regelgeving
4.1.1. Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
Artikel 27. In de door de gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde basis-, kleuter- of
lagere scholen kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld worden gevraagd. Evenmin
kunnen er bijdragen worden gevraagd voor kosten die gemaakt worden om een eindterm te
realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven.
Artikel 27bis § 1. Het schoolbestuur kan aan de ouders een bijdrage vragen voor :
1° activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen of het
nastreven van de ontwikkelingsdoelen;
2° verplichte materialen die niet begrepen zitten onder artikel 27 en waarvan de ouders het te
besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen;
3° meerdaagse extra-muros activiteiten. […]
Artikel 27ter §1 De kosten die niet vervat zitten in artikel 27bis, §1, zijn niet onderworpen aan
de maximumfactuur. Deze kosten worden kenbaar gemaakt in de bijdrageregeling. De
gevraagde kostprijs moet steeds in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.
§ 2. Na overleg binnen de schoolraad legt het schoolbestuur de lijst vast van bijdragen die aan
de ouders kunnen worden gevraagd, zoals bepaald in artikel 27bis en §1 van dit artikel
evenals de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend.
Artikel 37§1. 1. Een schoolbestuur moet, met uitzondering van de ziekenhuisscholen, voor elk
van zijn scholen met toepassing van de regelgeving inzake medezeggenschap een
schoolreglement opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en
leerlingen regelt. […]
§ 3. Voor het lager onderwijs bevat het schoolreglement ten minste de volgende elementen:
1° het orde- en tuchtreglement van de leerlingen met inbegrip van de interne
beroepsmogelijkheden;
2° de procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend en de
procedure volgens dewelke een beroep kan ingediend worden tegen een beslissing van de
klassenraad met betrekking tot het getuigschrift basisonderwijs;
3° bepalingen in verband met onderwijs aan huis;
4° richtlijnen inzake afwezigheden en te laat komen;
5° afspraken in verband met huiswerk, agenda's en rapporten;
6° geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse
Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen;
7° de bijdrageregeling bedoeld in artikel 27, §3 (lees nu: art. 27bis en 27ter, §1);
8° de wijze waarop de leerlingenraad in voorkomend geval wordt samengesteld.
§ 4. De inrichtende macht informeert de ouders schriftelijk over het schoolreglement
voorafgaand aan de eerste inschrijving van hun kind en bij elke wijziging van het reglement.
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4.1.2. Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek van 13 juli 2001.
Art. V.13: In het door de Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd voltijds secundair
onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs kan geen direct of indirect
inschrijvingsgeld worden gevraagd.
Na overleg binnen de participatieraad of de schoolraad bepalen de inrichtende machten de lijst
van bijdragen die aan de ouders of aan de meerderjarige leerlingen kunnen worden gevraagd,
evenals de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend. Deze regeling wordt
door middel van het school- of centrumreglement aan de ouders of aan de personen die de
minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben, dan wel aan de
meerderjarige leerling meegedeeld.
4.1.3. Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april
2004.
Art. 17.De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, leerlingen en ouders een
communicatie- en informatieplicht over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.
Art. 21. De inrichtende macht overlegt met de schoolraad over:
1° het opstellen of wijzigen van
a) het schoolreglement;
b) de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling
inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voor zover deze
regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement;
…..
4.1.4.
* Omzendbrief BaO 2002/3 van 21 februari 2002 betreffende zorgvuldig bestuur in het
basisonderwijs.
* Omzendbrief BaO 2007/05 van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het
basisonderwijs.
* Omzendbrief SO 78 van 27 november 2001 betreffende zorgvuldig bestuur in het
secundair onderwijs.
* Omzendbrief SO/2004/06 van 5 mei 2004 betreffende extramuros activiteiten in het
secundair onderwijs
4.2 Bevoegdheid
De Commissie is van oordeel dat zij bevoegd is, rekening houdende met de aangehaalde
feiten en de geldende regelgeving
4.3. Advies
De Commissie zorgvuldig bestuur gaat er van uit dat de vraag enkel betrekking kan hebben op
niet betaalde kosten die de school in overeenstemming met alle geldende bepalingen met
betrekking tot kosteloos basisonderwijs en kosteloze toegang tot het secundair onderwijs,
rechtsgeldig kan aanrekenen.

De dwangmiddelen die een schuldeiser kan inroepen bij niet tijdig betalen, zijn bepaald in het
burgerlijk recht en staan ook ter beschikking van een schuldeiser binnen de
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schoolverhoudingen. Als schuldeiser moet de school wel rekening houden met de weerslag
die specifieke onderwijsregelgeving op het aanwenden van deze rechtsmiddelen kan hebben.
Onderwijsregelgeving schrijft voor dat het schoolreglement een in de schoolraad overlegde
bijdrageregeling moet bevatten. De Commissie is van oordeel dat een correcte interpretatie
van dit voorschrift inhoudt dat het mogelijk vorderen van verwijlinteresten en inningkosten
wanneer schoolrekeningen te lang blijven openstaan, in deze bijdrageregeling duidelijk moet
worden beschreven.
De Commissie wijst nog op de verplichting om in de bijdrageregeling te voorzien in
afwijkingen ten gunste van ouders die in sociaal minder gunstige omstandigheden verkeren.
Vooraleer zich op de dwangmiddelen van het burgerlijk recht te beroepen, zal de school aan
deze verplichting bijzondere aandacht moeten besteden. Het spreekt vanzelf dat hoe dan ook
de regels van het burgerlijk recht, zoals de bepaling dat verwijlintresten niet kunnen worden
gevorderd zonder ingebrekestelling, minimumvoorwaarden zijn die door de school moeten
worden nageleefd.
De Commissie herinnert er ten slotte aan dat betalingsmoeilijkheden nooit de rechten die een
leerling aan zijn inschrijving in de school ontleent, mogen in het gedrang brengen. Zij
adviseert met nadruk dat de scholen deze problematiek van de schulden zouden beschouwen
als een aangelegenheid tussen school en ouder, waar de leerlingen zo weinig mogelijk in
betrokken worden. Elke weerslag op de pedagogische verhouding leerling-school zou
onaanvaardbaar zijn.
De Commissie komt tot volgend advies:
De dwangmiddelen van het burgerlijk recht kunnen ook worden ingeroepen bij niet betalen
van schulden in de schoolverhouding. Scholen moeten daarbij wel rekening houden met
specifieke voorschriften uit het onderwijsrecht en de eigen aard van de pedagogische relaties.
De Commissie verwijst naar de bijdrageregeling waarin het mogelijk beroep op deze
dwangmiddelen precies moet zijn toegelicht. Zij vraagt bijzondere aandacht voor ouders in
een probleemsituatie of sociaal minder gunstige omstandigheden en herinnert er aan dat
betalingsmoeilijkheden nooit een weerslag mogen hebben op de rechten die een leerling
ontleent aan zijn inschrijving in de school.
Brussel, 9 maart 2009

Marleen Broucke
Raf
Secretaris
Voorzitter

Verstegen
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