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BETREFT: Maaltijd in een onderwijsinstelling.

1. PROCEDURE
1.1 Ontvangst: 30 juni 2004
1.2 Verzoeker
gemeenteraadslid
1.3 Verwerende partij
directeur Koninklijk Atheneum
directeur Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs
Schoolbestuur: Scholengroep
1.4 CZB
De klachten van 25 juni 2004 tegen de school werd ontvangen op 30 juni 2004.
Met een aangetekende zending van 12 juli 2004 is klager en de verwerende partij op de
hoogte gebracht.

2. STANDPUNTEN VERZOEKENDE PARTIJ
De verzoeker dient klacht in tegen het organiseren van een visfestijn van een politieke partij
in lokalen van een school.

3. STANDPUNTEN VERWERENDE PARTIJ
Er werd een contract afgesloten met een vzw, die een algemene buurtwerking organiseert. De
vzw is een culturele organisatie gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en organiseert
in de school sedert vele jaren een tweejaarlijkse vismaaltijd ten behoeve van vluchtelingen en
kansarmen.
4. ZITTING COMMISSIE
4.1 Datum en uur
6 september 2004, 14u.
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4.2 Kamer
De kamer bevoegd voor secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs,
volwassenenonderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding.
4.3 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.
Walter Cools, Francis Deryckere, Raf Verstegen, Etienne Becuwe.
4.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
directeur, Koninklijk Atheneum.

5. BESLISSING
5.1 Regelgeving
13 juli 2001 - Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek
Er mag geen politieke propaganda worden gevoerd in een onderwijsinstelling
5.2 Stemming
De Commissie heeft na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen de volgende
conclusies opgesteld inzake bevoegdheid, beslissing en sanctie.
5.3 Bevoegdheid
De Commissie is van oordeel dat ze bevoegd is rekening houdende met de aangehaalde feiten
en de geldende regelgeving.
5.4. Beslissing
5.4.1 Ten gronde
De Commissie is van oordeel dat aan het verbod op politieke propaganda in het onderwijs een
ruime uitleg moet worden gegeven en dat daarmee alle politieke activiteiten bedoeld zijn.
Politieke propaganda en politieke activiteiten in de onderwijsinstellingen, door welke persoon
of instantie dan ook en ongeacht voor wie bestemd, zijn verboden. Lokalen van de instelling
mogen niet voor politieke activiteiten worden gebruikt. Het verbod geldt ook buiten de
schooluren en schooldagen.
De wetgever heeft een breed verbod op het oog gehad omdat het de bedoeling is dat het
onderwijs in alle gevallen neutraal is ten aanzien van elke politieke activiteit. Het breed
verbod op politieke activiteiten geldt ten aanzien van het schoolbestuur en de verschillende
instanties binnen de school.
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De Commissie stelt vast dat het schoolbestuur van het Gemeenschapsonderwijs een
huurovereenkomst voor één dag heeft afgesloten met de vzw, waarbij deze laatste toegelaten
wordt gebruik te maken van de keuken en de feestzaal van de school om voor de leden van
die vereniging, een vismaaltijd te organiseren in samenwerking met de Heistse Visbakkers, en
gevolgd door een gezellig samenzijn. De vzw is een culturele organisatie, gesubsidieerd door
de Vlaamse Gemeenschap en er zijn geen aanduidingen voorhanden dat de vzw een politieke
vereniging is of nauwe banden heeft met enige politieke partij. Er is geen aanduiding dat de
aangelegenheid enige vorm van politieke manifestatie inhoudt.
De klaagster ondersteunt haar dossier met een korte brief en een afschrift van een document
dat afkomstig zou zijn van een website en waarbij de SP.a wordt vermeld als organisator van
de betrokken maaltijd. Het afschrift vermeldt geen webadres en is op datum van de zitting van
de Commissie niet terug te vinden op het internet. Bovendien blijkt uit geen enkel gegeven
dat de voorgebrachte kopie een outprint zou zijn van een website. Klaagster, die niet
verschijnt, blijft in gebreke haar klacht verder toe te lichten of enige bijkomend bewijs te
leveren van haar stelling.

De Commissie komt tot de volgende beslissing:
Op basis van het thans voorliggende minimale dossier is het de Commissie niet mogelijk om
vast te stellen dat de hier behandelde organisatie in de lokalen van het
Gemeenschapsonderwijs, een politieke activiteit zou zijn. De klacht is derhalve ongegrond.
5.4.2. Sanctieregeling
De Commissie stelt vast dat er geen aanleiding is om een sanctie op te leggen.

6. BEROEP
Tegen een beslissing van de Commissie zorgvuldig bestuur kan binnen een termijn van zestig
kalenderdagen die ingaat de dag na de postdatum van de betekening van deze beslissing, een
beroep ingesteld worden bij de Vlaamse regering.
Brussel, 6 september 2004

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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