COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/KSO/2004/69
BETREFT: Adres politieke mandataris op schooladres.
1. PROCEDURE
1.1 Ontvangst: 26 juli 2004
1.2 Verzoeker
ouder
1.3 Antwoordende partij
De betrokken school werd niet opgegeven door de vraagsteller.
1.3 CZB
Ontvangst van de vraag op het secretariaat van de Commissie zorgvuldig bestuur op 24/08/2004.
Bij brief van 24 augustus 2004 is de verzoeker geïnformeerd over de zittingsdag.

2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
Het adres en telefoonnummer van een middelbare school zijn identiek als deze van een
gemeenteraadslid-volksvertegenwoordiger. Is dit aanvaardbaar? Is dit geen schending van de
politieke neutraliteit van een school en wekt dit bovendien niet de indruk dat personeel van de
school ingezet wordt voor zaken die volledig los staan van de school zelf?

3. ZITTING COMMISSIE
3.1 Datum en uur
6 september 2004, 14u.

3.2. Kamer
Kamer bevoegd voor secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs,
centra voor leerlingenbegeleiding
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3.3 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.
3.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
Geen

4. ADVIES
4.1 Regelgeving
13 juli 2001 - Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek
Er mag geen politieke propaganda worden gevoerd in een onderwijsinstelling
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 rekening houdende met de aangehaalde feiten en
de geldende regelgeving.
4.4. Advies
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 de vrager een korte brief indient en dat er verder geen stukken of
aanwijzigingen zijn die toelaten om de vraag ten gronde te onderzoeken en te beoordelen.

De Commissie komt dan ook tot het volgende advies:
Op basis van het thans voorliggende minimale dossier is het de Commissie niet mogelijk om vast
te stellen of het verbod op politieke activiteiten in scholen is geschonden.

Brussel, 6 september 2004

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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