COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/KBO/2005/109
BETREFT: Basisonderwijs: verplichte afname van drank op school.
1. PROCEDURE
1.1 Ontvangstdatum: 15.09.2005
1.2 Verzoeker
Ouder van een leerling.
1.3 CZB
Een mail werd ontvangen op het secretariaat van de Commissie zorgvuldig bestuur op 15
september 2005.
Bij brief van 19 september 2005 werd verzoeker geïnformeerd over de zittingsdag.
Vezoeker bezorgde op 26 september 2005 het secretariaat van de Commissie zorgvuldig
bestuur het schoolreglement.
2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
Het beleid van de vrije katholieke scholen in de betrokken gemeente is als volgt: als je geen
van de door de school aangeboden drankjes (melk, chocomelk, yoghurt, fruitsap) afneemt
mogen de kinderen enkel water meebrengen.
3. ZITTING VAN DE COMMISSIE
3.1 Datum en uur
3 oktober 2005, 13u.30
3.2 Kamer
Kamer bevoegd voor het basisonderwijs.
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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.
Walter Cools, Nele Willems, Raf Verstegen, Jean Dujardin.
3.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
Geen.
4. ADVIES
4.1 Regelgeving
* 25 februari 1997 - Decreet basisonderwijs
Een schoolbestuur kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van
koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met zijn onderwijsopdracht.
* Omzendbrief BaO 2002/3 van 21 februari 2002 betreffende het zorgvuldig bestuur in het
basisonderwijs.
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 aangebrachte
feiten en de geldende regelgeving.
4.4 Advies
De Commissie bevestigt dat het tot de autonomie van een schoolbestuur hoort om in het kader
van een gezondheidsbeleid afspraken te maken inzake beschikbaarheid van dranken op
school. Alzo kan het schoolbestuur in samenspraak met de participatieorganen beslissen om
bijvoorbeeld frisdranken op school volledig te weren, zowel voor wat betreft de verkoop in de
school als voor de drankjes die door de ouders aan de kinderen worden meegegeven.
De Commissie herneemt dat het vrijblijvend te koop aanbieden van drankjes aan de leerlingen
en tegen een normale prijs, een handelsactiviteit is die verenigbaar is met de
onderwijsopdracht. De verkoop van drankjes kan beschouwd worden als het aanbieden van
een product dat in rechtstreeks verband staat met het schoolleven. Het is niet abnormaal dat
tijdens pauzes de leerlingen een drank verbruiken. De leerlingen moeten evenwel vrijblijvend
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van deze service gebruik kunnen maken. Het schoolbestuur mag dus drankjes verkopen aan
de leerlingen vermits dit behoort tot de normale dienstverlening aan de leerlingen.
Het schoolbestuur dient wel de regels bij een eerlijke handelspraktijk na te komen, waarbij
o.a. geen willekeurige prijzen aangerekend worden en voldoende informatie verstrekt wordt.
Het is wel zo dat het schoolbestuur de leerlingen niet kan verplichten drankjes op school aan
te kopen. Ouders blijft het desgevallend toegelaten om drankjes aan hun kinderen mee te
geven. Het feit dat het schoolreglement er in casu in voorziet dat bij afwezigheid de drankjes
meegegeven worden naar huis, wijst er voor de Commissie op dat hier het argument van de
strijd tegen nodeloze verpakkingen ook niet kan worden ingeroepen.
De Commissie stelt dan ook dat voor wat betreft de dranken die toegelaten zijn in de school,
hoe beperkt in aantal ook, de vrijheid voor de ouders dient behouden te worden: verkoop door
de school of meebrengen door de leerlingen.

Brussel, 3 oktober 2005

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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