COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/KSO/2006/132
BETREFT: Secundair onderwijs: Verkiezingsdebat in onderwijsgebouw door een
natuurvereniging.

1. PROCEDURE
1.1 Ontvangstdatum: 14.02.2006
1.2 Verzoeker
Logistiek directeur van een school.
1.3 CZB
Een mail werd ontvangen op het secretariaat van de Commissie zorgvuldig bestuur op 14
februari 2006. Eenzelfde brief werd op het secretariaat van de Commissie zorgvuldig bestuur
ontvangen op 14 februari 2006.
Bij brief van 14 februari 2006 werd de vragende partij geïnformeerd over de zittingsdag.

2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
Vragende partij ontving een aanvraag voor het gebruik van een auditorium door een
natuurvereniging.
Deze natuurvereniging wil op woensdag 27 september 2006 een verkiezingsdebat organiseren
naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze meldt dat op dit debat de lijsttrekkers
van alle democratische partijen (kartels) zullen aanwezig zijn en dat ze met het debat de
bevolking de kans wil geven om de visie te kennen van de toekomstige politici van de stad op
natuur en groen om te weten waar zij in deze voor staan.
Volgens de natuurvereniging is ze een politiek onafhankelijke vereniging en organiseert ze dit
debat vanuit het middenveld voor de hele bevolking. Ze vraagt geen toegangsprijs, zodat het
voor iedereen die wil mogelijk is om te komen.
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3. ZITTING VAN DE COMMISSIE
3.1 Datum en uur
27 maart 2006, 12u.30
3.2 Kamer
Kamer bevoegd voor secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs,
centra voor leerlingenbegeleiding.
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, Paul De Winne, Ann Beckers, Etienne Becuwe.
3.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
Geen.

4. ADVIES VAN DE COMMISSIE
4.1 Regelgeving
* 13 juli 2001 - Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek
Er mag geen politieke propaganda worden gevoerd in een onderwijsinstelling

* Omzendbrief SO 78 van 27 november 2001 betreffende het zorgvuldig bestuur in het
secundair onderwijs.
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 zorgvuldig bestuur is van oordeel dat aan het decretaal verbod op politieke
propaganda in het onderwijs een ruime uitleg moet gegeven worden en dat daarmee alle
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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
gebruikt worden. Het verbod geldt ook buiten de schooluren en schooldagen. Het breed
verbod op politieke activiteiten geldt ten aanzien van het schoolbestuur en de verschillende
instanties binnen de school en voor groeperingen en tussenpersonen die de toelating zouden
verkrijgen van het schoolbestuur om dergelijke politieke activiteiten in de lokalen van de
instelling te organiseren.
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.
De Commissie zorgvuldig bestuur stelt vast dat uit de formulering van de vraag blijkt dat het
in dit dossier gaat om:
1° een bijeenkomst die een politiek verkiezingsdebat tot doel heeft;
2° een bijeenkomst waarbij niet alle politieke strekkingen en partijen aan bod komen die aan
de wettelijke voorwaarden voldoen om deel te nemen aan de komende
gemeenteraadverkiezingen. Een verkiezingsdebat met enkele politieke partijen doet vragen
rijzen bij de bewering dat de inrichters zich politiek neutraal opstellen.
Wat er ook van zij, er kan uit deze elementen worden besloten dat de infrastructuur van de
school zal ter beschikking gesteld worden voor politieke activiteiten/propaganda. De
Commissie zorgvuldig bestuur heeft reeds bij herhaling beslist dat een school haar
infrastructuur niet ter beschikking mag stellen voor politieke activiteiten/propaganda.
Om hoger vernoemde redenen dient de vraag van de natuurvereniging om voor een
verkiezingsdebat op woensdag 27 september 2006 gebruik te mogen maken van het
auditorium, negatief beantwoord te worden.

Brussel, 27 maart 2006

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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