COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/KBO/2007/166
BETREFT: Basisonderwijs: verplichte afname van koeken op school.

1. PROCEDURE
1.1 Ontvangstdatum: 08.05.2007
1.2 Verzoeker
Grootouder van een leerling.
1.3 CZB
Een mail werd ontvangen op het secretariaat van de Commissie zorgvuldig bestuur op 8 mei
2007.
Bij mail van 14 mei 2007 werd verzoeker geïnformeerd over de zittingsdag.
De betrokken school is niet gekend.

2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
Tijdens het speelkwartiertje in de voormiddag moeten de leerlingen sinds kort elke dag fruit
eten, door de ouders meegegeven. Helaas worden de kinderen elke dag in de namiddag
verplicht om een koek te eten die de school zelf aanlevert. Lusten ze die niet, dan moeten ze
die maar meenemen naar huis. Maandelijks krijgen de ouders op de schoolrekening daarvoor
1 euro aangerekend.
Gezonde tussendoortjes ’s namiddags mogen nog, maar ze moeten toch de koek van de school
aannemen.
Kan een school de ouders verplichten om een koek aan te nemen voor hun kinderen?
Heeft de school een wettelijke basis om dit ‘koekjesreglement’ er door te drukken (eventueel
zelfs op te nemen in hun schoolreglement, zoals ze dreigen). De directeur wil dat elke kleuter
en kind met dezelfde koek rondloopt én die moet van de school zijn.
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3. ZITTING VAN DE COMMISSIE
3.1 Datum en uur
4 juni 2007, 12u.30

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 Commissie zorgvuldig bestuur stelt dat het vrijblijvend te koop aanbieden van koeken aan
de leerlingen tegen een normale prijs, een handelsactiviteit is van de school die verenigbaar is
met de onderwijsopdracht.
De verkoop van koeken, net zoals drankjes, kan beschouwd worden als het aanbieden van een
product dat in rechtstreeks verband staat met het schoolleven. Het is niet abnormaal dat in het
basisonderwijs tijdens pauzes de leerlingen een koek eten.
Het schoolbestuur dient wel alle relevante regelgeving ter zake na te leven, nl. voldoende
informatie, geen willekeurige prijzen, eerlijke handelspraktijken, e.a.
Het is wel zo dat het schoolbestuur de leerlingen niet kan verplichten koeken op school aan
te kopen. Het staat de ouders dus vrij om koeken aan te nemen of ze zelf aan hun kinderen
mee te geven. Die vrijheid moet door de school gerespecteerd worden.
De Commissie zorgvuldig bestuur wijst op de nieuwe maatregelen van de overheid inzake
gezondheidsbeleid op school. Er is een strategisch actieplan waarbij scholen, centra voor
leerlingenbegeleiding en lokaal gezondheidsoverleg de gezondheid van de leerlingen willen
verhogen. De Vlaamse Ministers van Onderwijs, Volksgezondheid en Sport ondersteunen de
basis- en secundaire scholen in het uitwerken van hun gezondheidsbeleid.
Gezondheidsbevordering houdt in dat elementen van gezondheid worden verbeterd op het
niveau van leerlingen, klas, school en omgeving. (Vlaams Parlement, Vraag om uitleg, 20062007, Commissie onderwijs, 89, 1 februari 2007)

Brussel, 4 juni 2007

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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