COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/GZ/2002/4
BETREFT: Lerarenkaart, verspreid door Klasse.
1. PROCEDURE
1.1. Ontvangst: 20/11/2002
1.2. Vraag
Vraag van dhr. Leo Bormans, hoofdredacteur van Klasse, betreffende de lerarenkaart,
verspreid door Klasse, waardoor Vlaamse leerkrachten een aantal voordelen kunnen genieten.
Vraag of dit niet in strijd is met de bepalingen inzake zorgvuldig bestuur.
1.3. CZB
- De brief van dhr. Leo Bormans werd ontvangen op 20/11/2002.
- Antwoord van de secretaris van de CZB op 26/11/2002: ontvangst en registratie van de
vraag als CZB/V/GZ/2002/4.
2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
Op 7 november 2002 richt dhr. Leo Bormans, hoofdredacteur van Klasse, een schrijven tot de
administratie basisonderwijs. Het Departement Onderwijs geeft aan alle Vlaamse leerkrachten
een lerarenkaart. Met deze kaart kunnen zij genieten van een aantal voordelen o.a. om hun
lessen en hun buitenschoolse activiteiten voor te bereiden en actiever te maken.
1. Zo zullen zij in heel wat musea, natuur- en milieueducatieve centra, culturele centra gratis
toegang krijgen.
2. Er zijn ook kortingen voorzien bij boekhandels en ICT-zaken.
3. Scholen stellen hun aanbod (restaurant, opleidingen verzorgende sector, automechanica,
e.a.) via een prijs open voor leraars van andere scholen.
Vraag: kunnen er geen problemen ontstaan inzake zorgvuldig bestuur?
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 en 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
- Een schoolbestuur mag informatie verstrekken over het eigen opvoedingsproject en het
onderwijsaanbod, maar zij mag geen oneerlijke concurrentie voeren.
- Een schoolbestuur kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van
koophandel zijn en voorzover ze verenigbaar zijn met haar onderwijsopdracht.
- Een schoolbestuur dat sponsoring of reclame toelaat, waakt erover dat:
1° door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen en in het basisonderwijs de verplichte
activiteiten, vrij blijven van reclame;
2° in het basisonderwijs de facultatieve activiteiten en voor de andere onderwijsniveaus alle
activiteiten vrij blijven van reclame, behoudens de reclame louter attendeert op het feit dat de
activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een
schenking of een prestatie om niet of verricht onder reële prijs;
3° sponsoring en reclame kennelijk niet onverenigbaar zijn met de pedagogische en
onderwijskundige taken en doelstellingen van de school;
4° sponsoring en reclame de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.
De Commissie besluit op grond van deze teksten dat hoger vermelde principes onverkort van
toepassing blijven en er moet over gewaakt worden dat de schoolbesturen geen misbruik
maken van de invoering van de lerarenkaart om, in het kader van hun activiteiten,
onrechtstreeks de hoger vernoemde bepalingen te overtreden inzake reclame en het verbod op
oneerlijke concurrentie en daden van koophandel.
De invoering van de lerarenkaart zou een uitnodiging kunnen inhouden om het studieaanbod
en bepaalde toegelaten handelsactiviteiten bekend te maken en uit te bouwen.

Het gevaar bestaat dan ook dat het stimuleren en uitbouwen van het gebruik van de
lerarenkaart, de schoolbesturen eventueel zou kunnen aanzetten tot oneerlijke concurrentie of
reclame en bijkomende handelsactiviteiten die onder daden van koophandel vallen.
Voor goederen en diensten die scholen tegen een prijs leveren, moeten de eerlijke
handelspraktijken en geëerbiedigd worden, hetgeen o.a. impliceert dat geen willekeurige
prijzen aangerekend worden en er voldoende informatie gegeven wordt.
4.2 Stemming
De Commissie heeft na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen de hoger vernoemde
analyse goedgekeurd van de regelgeving. Zij komt evenwel met eenparigheid van stemmen
tot de hierna volgende conclusie inzake haar bevoegdheid.
4.3 Bevoegdheid
De Commissie stelt vast dat de vraagstelling betrekking heeft op een initiatief dat niet uitgaat
van een onderwijsbestuur, school of centrum of een aanleunende organisatie.
Derhalve is de Commissie niet rechtstreeks bevoegd om in deze advies uit te brengen.
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