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BETREFT: Debatten in een stedelijke school.

1. PROCEDURE
1.1 Ontvangst: 15 juli 2004
1.2 Verzoeker
gemeenteraadslid
1.3 Verwerende pa rtij
directeur Stedelijke Basisschool
Schoolbestuur: Stad, schepen van onderwijs
1.4 CZB
De klacht van 14 juli 2004 tegen de school werd ontvangen op 15 juli 2004.
Met een aangetekende zending van 19 juli 2004 is de klager en de verwerende partij op de
hoogte gebracht van de zittingsdag.
Een verweerschrift werd ingediend per fax op 23 augustus 2004.

2. STANDPUNTEN VERZOEKENDE PARTIJ
De verzoeker dient klacht in tegen het organiseren van politieke debatten, in lokalen van de
school, tijdens de Gentse Feesten (van 18 t.e.m. 26 juli) en die als dusdanig in het officiële
programma van de Gentse Feesten aangekondigd worden.

3. STANDPUNTEN VERWERENDE PARTIJ
In de aankondiging van de activiteiten staat wel degelijk als hoofdtitel 'politieke debatten'.
Maar eigenlijk dekt de vlag de lading niet. Uit de opsomming van de onderwerpen van de dag
mag blijken dat het niet gaat om partij-politieke debatten in de strikte zin van het woord, maar
wel om maatschappelijk-kritische debatten:
-18/7 Hoeveel Europa kan de samenleving verdragen?
-19/7 De toekomst van de sociale zekerheid in een geglobaliseerde wereld.
-20/7 Hoeveel NGO's kan het Zuiden verdragen?
-21/7 Hoeveel multiculturaliteit kunnen onze steden verdragen?
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-22/7 Hoeveel politiek populisme kan een democratie verdragen?
-24/7 Hoeveel globalisering kan de wereld verdragen?
-25/7 Hoeveel milieuvernietiging kunnen wij nog overleven?
-26/7 Hoeveel extreem-rechts kan Vlaanderen nog verdragen?
Onder de leden van de dagelijks wijzigende panels zitten naast bekende Gentenaars ook
professoren, bekenden uit de cultuurwereld, mensen uit de journalistiek en inderdaad ook
politici: die zitten daar in eigen naam en treden niet op als spreekbuis van hun partij.
In tegenstelling tot wat in de klacht staat, hebben de heren Karel De Gucht en Johan Vande
Lanotte aan geen enkel debat deelgenomen.
Stad Gent heeft de goede gewoonte stadsgebouwen ter beschikking te stellen van
organisatoren van evenementen. Tijdens de Gentse feesten is een tekort aan geschikte
gebouwen om de veelheid van activiteiten te laten doorgaan. Uiteindelijk is de school ook een
stadsgebouw dat ter beschikking wordt gesteld.
De debatten gr ijpen plaats tijdens de zomervakantie, terwijl de school leeg staat. Directeur,
leerkrachten, kinderen en ouders van de school zijn niet betrokken bij het ter beschikking
stellen van het gebouw of de organisatie van de activiteiten.
De administratieve en praktische aspecten van het in gebruik geven van het schoolgebouw
worden door de Technische Dienst Schoolgebouwen van de stad Gent verzorgd.
De uiteindelijke beslissing voor het gebruik van een stadsgebouw wordt vooraf genomen door
het College van Burgemeester en Schepenen. Dit is in deze ook gebeurd in de zitting van 19
mei 2004 volgens de normen van het vigerend retributiereglement.
Deze debatten zijn een jaarlijks weerkerend gesmaakt initiatief dat op geen enkel moment
partijpolitieke propaganda inhoudt. De klacht is daarom ongegrond.

4. ZITTING COMMISSIE
4.1 Datum en uur
6 september 2004, 14u.
4.2 Kamer
De kamer bevoegd voor het basisonderwijs.
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.
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4.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
Geen
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.
De Commissie stelt vast dat een vzw, in de schoolvakantie een reeks debatten organiseert over
algemeen maatschappelijke vraagstukken: Europa, sociale zekerheid,
ontwikkelingssamenwerking, multiculturaliteit, populisme, VS-dominantie, globalisering,
milieu, extreem rechts. De vzw is een culturele organisatie, gesubsidieerd door de Vlaamse
Gemeenschap.
De stad Gent stelt als coördinator en medeorganisator van de Gentse Feesten lokalen ter
beschikking van de diverse organisatoren. De stedelijke school functioneert op dat ogenblik
niet als school. Personeel en leerlingen van het onderwijs zijn direct noch indirect betrokken
bij de organisatie van de debatten.
De Commissie stelt vast dat een gebouw waarin onderwijs wordt gegeven uit zichzelf niet
onbeschikbaar is voor het organiseren van activiteiten buiten de schooluren. Dat is ook het
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geval voor een stad die haar schoollokalen gebruikt voor activiteiten die behoren tot de
stedelijke werking, met dien verstande dat de activiteiten geen aanleiding mogen geven tot
een publiciteit voor het eigen stedelijk onderwijs en evenmin betrekking mogen hebben op
politieke propaganda.

De Commissie komt tot de volgende beslissing:
Een activiteit (o.a. maatschappelijke debatten) die toegankelijk is voor alle burgers in een
stedelijke school, los van enige school- of onderwijsactiviteit, is niet strijdig met het verbod
op politieke activiteiten in een school. De klacht is derhalve ongegrond.
5.4.2. Sanctieregeling
De Commissie beslist geen sanctieregeling op te stellen.

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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