COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/GZ/2002/6
BETREFT: Verkoop van drank en andere aan leerlingen
1. PROCEDURE
1.1. Ontvangstdatum: 09/12/2002
1.2. Vraag
- Vraag van 'Miliezorg Op School' MOS - Groene School voor
de VGC in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vraagt de zienswijze van de Commissie
Zorgvuldig Bestuur omtrent de problematiek inzake de 'bedeling van drank en zoete
tussendoortjes'.
- Vraag van Lokaal gezondheidsoverleg regio Leuven.
Stelt zich vragen bij de 'laakbaarheid' van de verkoop van frisdrank op school via automaten
met (licht)reclame.
1.3 CZB
- De vraag uit Brussel werd ontvangen via de mail op 09/12/2002; de vraag uit Leuven
werd ontvangen via de mail op 31/01/2003.
- Antwoord van de secretaris van de CZB via de mail op 10/12/2002 en op 04/03/2003;
registratie van de vragen als GZB/V/GZ/2002/6.
2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
- Op 9 december 2002 richt 'Milieuzorg Op School' MOS Groene School voor de VGC in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een schrijven tot Willy
Van Belleghem, secretaris van de Commissie Zorgvuldig Bestuur, met de vraag of de
'bedeling van drank en zoete tussendoortje' in hoofdzaak met de bedoeling winst te maken
geen praktijk is die moet worden ingeperkt. Vraagt de zienswijze van de Commissie
Zorgvuldig Bestuur omtrent deze problematiek mee te delen.
- Op 31 januari 2003 richt LOGO, Lokaal gezondheidsoverleg
regio Leuven zich tot de commissie. Ze stelt zich vragen bij de 'laakbaarheid' van de verkoop
van frisdrank op school via automaten met (licht)reclame. Volgens LOGO regio Leuven
druist deze praktijk in tegen het gezondheidsbevorderend klimaat eigen aan de pedagogische
setting van een school. De opdringerige reclame kan bezwaarlijk als onderdeel van een
normale schoolse dienstverlening worden beschouwd. Graag hadden zij het standpunt van de
commissie hieromtrent vernomen.

3. ZITTING VAN DE 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
Een schoolbestuur kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van
koophandel zijn en voorzover ze verenigbaar zijn met haar onderwijsopdracht.
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 stelt vast dat ze enkel bevoegd is om kwesties te beoordelen die tot het domein
van het zorgvuldig bestuur horen en zij dus niet bevoegd is ten aanzien van het schoolbeleid
inzake milieu- en gezondheidsopvoeding.
De Commissie wijst op de mogelijkheden binnen de participatiestructuren (oudercomité,
schoolraad, participatieraad, e.a.) om ondermeer de milieu- en gezondheidsopvoeding ter
sprake te brengen en er per onderwijsgemeenschap een consensus over te bereiken.
Binnen de participatiestructuren kan niet alleen een globale visie inzake verkoop van dranken
aan bod komen; maar ook erg concrete elementen, zoals opstelling, aantal automaten, prijs,
soort van aanbod, bestemming opbrengst, e.a. kunnen ter discussie gesteld worden.

Het milieu- en gezondheidsbeleid van de school kan ook aan bod komen bij de behandeling
van diverse eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zodat leerlingen vaardigheden verwerven in
het omgaan met handelsactiviteiten en reclame binnen en buiten de school.
4.4 Advies
De Commissie komt tot volgende advies:
De Commissie oordeelt dat het vrijblijvend te koop aanbieden van drankjes aan de leerlingen
en tegen een normale prijs, een handelsactiviteit is die verenigbaar is met de
onderwijsopdracht.
Het schoolbestuur dient wel de regels m.b.t. een eerlijke handelspraktijk na te komen, waarbij
o.a. geen willekeurige prijzen aangerekend worden en voldoende informatie verstrekt wordt.
De verkoop van drankjes kan beschouwd worden als het aanbieden van een product dat in
rechtstreeks verband staat met het schoolleven. Het is niet abnormaal dat tijdens pauzes de
leerlingen een frisdrank verbruiken. De leerlingen moeten evenwel vrijblijvend van deze
service gebruik kunnen maken. Het schoolbestuur mag dus drankjes verkopen aan de
leerlingen vermits dit behoort tot de normale dienstverlening aan de leerlingen.
Het is wel zo dat het schoolbestuur de leerlingen niet kan verplichten drankjes op school aan
te kopen. Ouders blijft het toegelaten om drankjes aan hun kinderen mee te geven.
Het schoolbestuur bepaalt de prijs van de drankjes mits deze prijs een normale prijs is,
vergelijkbaar met de prijzen buiten de school.
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