COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/KBO/2003/36

BETREFT: Buitenschools turnen voor de eigen leerlingen.

1. PROCEDURE
1.1 Ontvangstdatum: 25/11/2003
1.2 Vraag
- Vraag van directeur van de Vrije Basisschool betreffende het organiseren van buitenschools
recreatief turnen in de schoolgebouwen maar buiten de schooluren en tegen betaling. En mag
de betaling via de schoolrekening vereffend worden?
1.3 CZB
- De vraag werd ontvangen op 25/11/2003.
- Antwoord van de secretaris van de CZB op 25/11/2003, dat de vraag ontvangen en
geregistreerd werd.

2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
Tot op vorig jaar organiseerde de VZW Turnclub buitenschools recreatief turnen in de
basischool. Dit ging telkens door op zaterdag en moest door de ouders betaald worden aan de
VZW Turnclub. De enige binding met de school was dat dit gebeurde in de turnzaal van de
school.
Wegens een tekort aan vrijwilligers moest de turnclub echter zijn activiteiten staken tot grote
spijt van de ouders.
Kan de school die leemte niet opvullen?
De Vrije Basisschool telt momenteel 148 leerlingen (49 kleuters en 99 leerlingen in het lager
onderwijs). Het recreatief buitenschools turnen zou in twee groepen ingedeeld worden:
kleuterturnen: op zaterdag 1 uur; lager: actuele dansvormen: op zaterdag 1 uur.
In het dorp zijn er geen concurrerende organisaties. Het eerste fitness-centrum ligt op
minstens 7 km van het dorp.
Mag de school recreatief buitenschools (zaterdags) turnen inrichten onder de vleugels van de
school, weliswaar tegen betaling? Dit zou op volledig vrijwillige basis zijn en heeft ook niets
te maken met het bereiken van de eindtermen. Met het ontvangen geld zou enerzijds een pas
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afgestudeerde betaald worden (via het sociaal bureau) en anderzijds energiekosten + eventuele
andere kosten. En mag dit via de schoolrekening vereffend worden?

3. ZITTING VAN DE COMMISSIE
3.1 Datum en uur
1 december 2003 - 14u.30
3.2 Kamer
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:
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.
De heren Walter Cools, Marc Henri Cornely, Raf Verstegen, Jean Dujardin.

4. ADVIES COMMISSIE
4.1 Regelgeving
* 25 februari 1997 - Decreet basisonderwijs
Art. 51. § 3. Een schoolbestuur kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen
daden van koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met zijn 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 onderwijsregelgeving laat toe dat schoolbesturen handelsactiviteiten organiseren voor
zover ze verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht en niet ten goede komen aan de bestuursof personeelsleden van het onderwijs.
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De Commissie is van oordeel dat de organisatie door een schoolbestuur van recreatief turnen
tijdens de weekends voor de eigen leerlingen met betaling verenigbaar is met de
onderwijsopdracht. Er wordt verondersteld dat alleen een vergoeding voor de gemaakte
kosten wordt aangerekend en dat een eventueel marginaal surplus ten goede komt aan de
lokale onderwijsgemeenschap.
De handelspraktijkenwet bepaalt dat het verboden is daden te stellen die strijdig zijn met de
eerlijke handelsgebruiken en waardoor andere verkopers geschaad worden in hun
beroepsbelangen. (Artikel 93 van de wet van 14 juli 1991 inzake handelspraktijken).
De Commissie neemt kennis van het feit dat er voor het recreatief turnen van kleuters en
leerlingen van de betrokken basisschool er geen concurrerende handelszaken zijn in de
onmiddellijke regio.
Een schoolbestuur heeft op vrijwillige basis de organisatie van het onderwijs op zich genomen
en ontvangt hiervoor budgetten van de overheid waardoor het schoolbestuur steeds op
autonome wijze voorrang moet geven aan de organisatie van het onderwijs.
De Commissie herhaalt dat de organisatie van het noodzakelijk onderwijsprogramma te allen
tijde afzonderlijk behandeld moet worden en voorrang heeft. Om het onderscheid te maken
met de onderwijswerking dient de organisatie van het turnen o.a. te gebeuren aan de hand van
de eigen- middelenrekening.

De Commissie komt tot volgend advies:
De organisatie door een schoolbestuur van het basisonderwijs van turnen buiten de
openstelling voor onderwijs voor de eigen leerlingen en tegen vergoeding van de gemaakte
kosten is een toegelaten aanvullende dienstverlening.

Brussel, 1 december 2003

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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