COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/KBO/2006/141
BETREFT: Verkoopsstand in scholen
1. PROCEDURE
1.1 Ontvangstdatum: 30/03/2006
1.2 Vragende partij
Voorzitster Raad van Bestuur van een school.
1.3 CZB
De Commissie heeft op 30 maart 2006 een mail ontvangen.
Bij brief van 31 maart 2006 is bericht gegeven van de zittingsdag.
2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
Naar aanleiding van een voorstel van enkele ouders heeft de vraagsteller een aantal vragen
inzake zorgvuldig bestuur in het basisonderwijs, meer bepaald rond handelsactiviteiten.
Eén keer per maand organiseren de ouders op vrijdagavond na de schooluren op school een
gezellig samenzijn onder ouders, leerkrachten en kinderen. Op dit samenzijn, “het café”,
worden er drankjes verkocht, maar het systeem is zelfbedruipend, er wordt geen winst
gemaakt. Nu kwam het voorstel om tijdens het café een stand van de Wereldwinkel op te
zetten en hun producten te verkopen. De opbrengst daarvan is volledig voor de Wereldwinkel,
er wordt aan hen ook geen standgeld gevraagd.
De vraagsteller vraagt zich nu af of dit in het kader van de omzendbrief betreffende
zorgvuldig bestuur een toegelaten handelsactiviteit is. Er wordt door de school geen winst
gemaakt, de activiteit kadert binnen ons pedagogisch project, maar wordt dit wettelijk gezien
als een occasionele handelsactiviteit ? In de omzendbrief staan een aantal voorbeelden van
toelaatbare en niet toelaatbare handelsactiviteiten. Op basis van deze wetgeving hebben de
ouders destijds beslist om de wekelijkse verkoop van biologische groentepakketten niet meer
via de school te laten verlopen. Permanente verkoop van bepaalde producten aan ouders
wordt in de omzendbrief immers vernoemd als niet toegelaten handelsactiviteit.
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3. ADVIES COMMISSIE

3.1 Regelgeving
* 25 februari 1997 - Decreet basisonderwijs
Art. 51. § 1. Een schoolbestuur mag informatie verstrekken over het eigen opvoedings- en
onderwijsaanbod, maar het mag geen oneerlijke concurrentie voeren.
§ 3. Een schoolbestuur kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden van
koophandel zijn en voor zover ze verenigbaar zijn met zijn onderwijsopdracht.
§4. Een schoolbestuur dat reclame toelaat die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de
verkoop van producten of diensten te bevorderen, dient een aantal principes na te komen. Het
waakt er over dat :
1° de door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten vrij blijven van
reclame;
2° facultatieve activiteiten vrij blijven van reclame, behoudens indien de reclame louter
attendeert op het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door
middel van een gift, een schenking of een prestatie om niet of verricht onder reële prijs door
een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging;
3° de reclame kennelijk niet onverenigbaar is met de pedagogische en onderwijskundige taken
en doelstellingen van de school;
4° de reclame de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengt.
3.2 Stemming
De Commissie heeft na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen de volgende
conclusies opgesteld inzake bevoegdheid en advies.
3.3 Bevoegdheid
De Commissie is van oordeel dat zij bevoegd is rekening houdende met de aangebrachte
feiten en de geldende regelgeving.
3.4 Advies
De Commissie zorgvuldig bestuur is van oordeel dat de eerlijke concurrentie tussen scholen
bestaat uit twee elementen, enerzijds de eerlijkheid inzake informatie en publiciteit rond de
onderwijsorganisatie en anderzijds eerlijkheid inzake de andere activiteiten van een school.
De Commissie stelt vast dat het schoolbestuur één bepaalde handelszaak toelaat om in de
school een bijkomend verkoopspunt te organiseren en dit op geregelde tijdstippen. Het gaat
niet om het op een occasionele wijze laten kennismaken met bepaalde culturen of producten
binnen een pedagogisch project.
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De Commissie zorgvuldig bestuur is van oordeel dat het aanbieden of verhuren van
schoollokalen in het kader van handelsactiviteiten niet verenigbaar is met de
onderwijsopdracht omdat met de dynamiek van de handelswetgeving de normale werking van
alle verplichte en niet-verplichte onderwijs- en schoolactiviteiten in het gedrang zou kunnen
komen.
Het aanbieden of verhuren van schoollokalen voor handelsactiviteiten kan strijdig zijn met de
wet op de handelspraktijken als er voorwaarden worden overeengekomen die aanleiding
geven tot oneerlijke concurrentie ten nadele van andere verkopers van gelijkaardige of
identieke goederen of diensten.
De conclusie van de Commissie is dan ook dat het niet wenselijk is dat op een vaste basis
handelszaken een verkooppunt inrichten in een schoolgebouw.

Brussel, 12 juni 2006

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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