COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/KSO/2003/20
BETREFT: Realisatie van het onderwijsprogramma met medewerking van externen.
1. PROCEDURE
1.1 Ontvangstdatum: 28/05/2003
1.2 Vraag
- Vraag betreffende het aanbieden van goedkope kappersdiensten door de leerlingen van de
kappersschool aan de lokale buurtbewoners in een dienstencentrum van het OCMW, gelegen
op 100 meter van de kapperszaak en dit aan onconcurreerbare prijzen.
1.3 CZB
- De vraag werd ontvangen op 28/05/2003 via de Federale Overheidsdienst Economie,
K.M.O., Middenstand & Energie.
- Antwoord van de secretaris van de CZB op 10/06/2003 dat een klacht enkel per
aangetekende brief aan de Commissie zorgvuldig bestuur gericht kan worden. De grieven
zullen als 'vraag' door de Commissie behandeld worden.

2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
Verzoeker baat een kapsalon uit, gelegen op 100m van een dienstencentrum van het OCMW.
Elke week op donderdag bieden de leerlingen van de kappersschool hun diensten aan, aan de
bewoners en ook aan de niet-bewoners en dit aan prijzen buiten elke concurrentie. Vanaf 50
jaar krijgen de buurtbewoners folders en toegang tot het gebruik van die diensten. Verzoeker
verliest hierdoor klanten en vraagt zich af of dergelijke praktijken toegelaten zijn.

3. ZITTING VAN DE COMMISSIE
3.1 Datum en uur
6 oktober 2003 - 13u.30
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3.2 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.
De heren Walter Cools, Luc Ballon, Raf Verstegen, Jean Dujardin.

4. ADVIES COMMISSIE
4.1 Regelgeving
13 juli 2001 - Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek
Een inrichtende macht 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 is van oordeel dat zij bevoegd is.
4.4 Advies
De Commissie stelt vast dat de brief van 16 mei 2003 van de vraagsteller summier is qua
gegevens en dat niet alle elementen van de casus beschikbaar zijn.
Wellicht heeft de vraagsteller het over het uitoefenen van het haarkappen in het kader van de
praktische vakken van het onderwijsprogramma. Zo dat het geval is kan er geen sprake zijn
van handelsactiviteiten. Omdat onderwijs geen dienst is in de zin van de
Handelspraktijkenwet, kan deze wet dan ook niet worden toegepast.
De Commissie bevestigt dat het binnen bepaalde voorwaarden toegelaten is voor scholen met
een technische afdeling om met de hulp van externe personen aan leerlingen de praktijkkennis
en -kunde van vakken uit het lesprogramma bij te brengen of te verhogen.
De samenwerking met externen dient dan te kaderen in de realisatie van het onderwijsproces.
Het is dan ook logisch dat de samenwerking dient beperkt te worden tot hetgeen de school elk
jaar vast voorziet als periode van lesprogramma of van stageperiode.
De praktijkoefeningen dienen op een pedagogisch verantwoorde wijze te verlopen onder
verantwoordelijkheid van het onderwijspersoneel.
De samenwerking dient uit de commerciële sfeer gehouden te worden door o.a. de publiciteit
minimaal te houden en de vraag niet op een georganiseerde wijze te creëren of te verhogen.
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Verder wordt er van uitgegaan dat minstens de kostprijs (producten, huur) e.a. wordt
aangerekend en dat de inkomsten terug ten goede komen van de aankoop van grondstoffen of
ter ondersteuning zijn van de onderwijsopleiding.
De Commissie concludeert dan ook dat zij er niet toe kan besluiten dat het in casu zou gaan
om handelsactiviteiten die onverenigbaar zijn met de onderwijsopdracht. De
handelswetgeving, met inbegrip van de bepalingen inzake prijsbeleid, is dan ook niet van
toepassing.
De Commissie komt tot volgend advies:
Het afwerken van een lesprogramma inzake praktische vakken met de medewerking van voor
de school externe personen, valt binnen het onderwijsdomein waardoor de regelgeving inzake
handelspraktijken niet van toepassing is.

Brussel, 6 oktober 2003

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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