Commissie Zorgvuldig Bestuur
CZB/KL/P/KBO/2014/350
BETREFT: klacht betreffende participatierecht en inzagerecht

1. PROCEDURE
1.1. Ontvangst: 30 april 2014
1.2. Verzoeker: [A], gecoöpteerd lid van de schoolraad.
1.3. Betrokken school/schoolbestuur:
- Schoolbestuur
- School
1.4. CZB
Bij aangetekende brief van 29 april 2014 dient verzoeker een klacht in bij het secretariaat van
de Commissie.
Bij e-mail van 10 mei 2014 brengt verzoeker het secretariaat op de hoogte dat hij zijn klacht
voorlopig staakt, gelet op het aangekondigd gesprek met de directie.
Bij e-mail van 4 juni 2014 laat verzoeker weten dat hij zijn klacht definitief terugtrekt.

2. INHOUD van de KLACHT
Verzoeker is gecoöpteerd lid van de schoolraad. Hij beklaagt er zich over dat hij ter
voorbereiding van de vergadering van de schoolraad van 23 april 2014 geen inzage kreeg in
de documenten voor de vergadering. Hij ziet hierin een schending van het inzagerecht en van
het algemeen informatierecht en het recht van openbaarheid van bestuur.
Verzoekende partij beweert verder dat op de vermelde vergadering de samenstelling van de
schoolraad is geschonden door de aanwezigheid van een lid van de raad van bestuur. Hierbij
haalt hij o.a. aan dat het stemgerechtigd lidmaatschap van de raad van bestuur onverenigbaar
is met het lidmaatschap van de schoolraad. Verder is verzoekende partij van mening dat een
agendapunt onrechtmatig is geagendeerd en dat zijn privacy, vrije meningsuiting, recht op
vereniging en mensenrechten geschonden zijn.
Bij e-mail van 4 juni 2014 laat verzoeker weten dat hij ingevolge het positieve en
constructieve overleg met de Algemeen Directeur, de Codi Secundair en de directeur, beslist
heeft om zijn klacht in te trekken.
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3. ZITTING COMMISSIE
3.1. Datum en uur: 13 juni 2014 om 13 uur.
3.2. Kamer
Kamer bevoegd voor het basisonderwijs.
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 28 november 2007 betreffende de
samenstelling van de Commissie Zorgvuldig Bestuur als volgt geldig samengesteld:
De heer Raf Verstegen, voorzitter.
Hilde Timmermans, Lieven Cloots, Etienne Becuwe en Jean Dujardin, leden.
3.4. Aanwezige betrokkenen, raadslieden.
/

4. BESLISSING VAN DE COMMISSIE
De Commissie neemt akte van de intrekking van de klacht.

Brussel, 13 juni 2014

Marleen Broucke
Secretaris

Raf Verstegen
Voorzitter
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