COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/KBO/2007/159
BETREFT: Basisonderwijs: verkoop van sleutelhangers.

1. PROCEDURE
1.1 Ontvangstdatum: 17.01.2007
1.2 Verzoeker
Directeur van een school.
1.3 CZB
Een mail werd ontvangen op het secretariaat van de Commissie zorgvuldig bestuur op 17
januari 2007.
Bij brief van 19 januari 2007 werd verzoeker geïnformeerd over de zittingsdag.

2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
Woensdag 17 januari 2007 viel de omslag van de jaarlijkse actie "Sport op school" weer eens
is de bus. Deze actie wordt georganiseerd door de Olympic Health Foundation en de Stichting
Vlaamse Schoolsport en heeft de bedoeling om de kinderen sleutelhangers voor €3 per stuk te
laten verkopen.
De school krijgt hier 50% van terug om sportmaterialen aan te kopen. Daarnaast mag de
school ook nog eens gratis naar Kinepolis wanneer ze goed verkoopt.
Mag dit?
Maar dan mag de school toch deze actie verbieden tenzij die sleutelhangers voor of na de
lessen worden bedeeld en door bvb de ouders worden verkocht.
Want bestelbriefjes meegeven, geld inzamelen, sleutelhangers uitdelen enz. behoren volgens
verzoeker ook niet echt tot de opdracht van de school en zorgen ook voor tijdverlies tijdens de
uren. En een school die kinderen respecteert gaat hen ook uitleggen waarom ze die spullen
mogen verkopen.
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3. ZITTING VAN DE COMMISSIE
3.1 Datum en uur
5 februari 2007, 12u.45
3.2 Kamer
Kamer bevoegd voor het basisonderwijs.

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, Hilde Timmermans, Raf Verstegen, Etienne Becuwe.
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.
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4.4 Advies
De onderwijsregelgeving stelt dat scholen handelsactiviteiten mogen organiseren voor zover
de opbrengst besteed wordt aan onderwijs en verenigbaar is met de onderwijsopdracht.
De Commissie is van oordeel dat eenmalige verkoopacties in het kader van sportmateriaal
voor de school verenigbaar zijn met de taken en doelstellingen van een school.
Het inzamelen van financiële middelen voor onderwijs- of schooldoelstellingen is toelaatbaar,
zeker in combinatie met een aantal informatieve- en/of lesactiviteiten.
De Commissie wijst op de omzendbrieven inzake planlast (BAO/2002/07 van 17/06/02) en
inzake onderwijstijd (OND/I/1/SVC/SD van 20/04/94).
De omzendbrief inzake vermindering planlast stelt dat de directeur belast is met de leiding
van een school en dient te waken over de kwaliteit van het aangeboden onderwijs. Het
behoort daarbij tot de taak van de directeur om de leerkrachten te behoeden voor planlast die
komt van buiten de instelling via externe organisaties. Het is in elk geval een opdracht van de
directeur om het beslag op de onderwijstijd minimaal te houden. Het behoort tot de autonomie
van het schoolbestuur en de directeur om een actie rond de verkoop van sleutelhangers al of
niet te organiseren. De modaliteiten van de verkoop kunnen ter sprake komen in de
participatieorganen (LOC, schoolraad).

Brussel, 5 februari 2007

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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