COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/KBO/2007/169
BETREFT: Verkiezingspanelen op het schooldomein.

1. PROCEDURE
1.1 Ontvangstdatum: 03.06.2007
1.2 Verzoeker
Ouder van een leerling.
1.3 CZB
Een mail werd ontvangen op het secretariaat van de Commissie zorgvuldig bestuur op 3 juni
2007.
De vraag werd voorgelegd aan de Commissie zorgvuldig bestuur op de zitting van 4 juni
2007.

2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
Aan het hek van de speelplaats hangen er bruine vezelborden met daarop affiches van
verschillende politieke partijen. De affiches hangen bovendien tussen informatieborden van
de school. Naast de politieke affiches hangt een spandoek over verkeersveiligheid en aan de
rechterzijde hangt een wit bord met daarop twee kinderen die hand in hand naar school gaan
(=het logo van de school).
Verzoeker vindt dat politieke propaganda (van ALLE partijen) niet thuis hoort aan een
school. Het is niet juist dat de gemeente dit initiatief heeft genomen. Het brengt de
neutraliteit van de school in gevaar.
Bovendien vindt verzoeker het jammer dat de school (tot nu toe) niet reageert tegen dit soort
praktijken. Het is precies maar normaal dat politieke partijen aan hun school afficheren en er
wordt niet over nagedacht dat dit bepaalde groepen in gedrang kan brengen. Op 19 juni komt
het oudercomité (verzoeker is geen lid van het oudercomité) samen. Hopelijk kunnen de
ouders dan een gezamenlijk standpunt innemen.
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3. ZITTING VAN DE COMMISSIE
3.1 Datum en uur
4 juni 2007, 14u
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
Art. 51.
§2. Er mag geen politieke propaganda gevoerd worden in de school.
* 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 is van oordeel dat aan het decretaal verbod op politieke
propaganda in het onderwijs een ruime uitleg moet worden gegeven en dat daarmee alle
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.
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. Het breed
verbod op politieke activiteiten geldt ten aanzien van het schoolbestuur en de verschillende
instanties binnen de school.
Op basis van een beperkt dossier stelt de Commissie zorgvuldig bestuur vast dat het wellicht
gaat om de gemeentelijke overheid die de wettelijk voorziene infopanelen inzake
verkiezingen op het schooldomein heeft geplaatst. Deze infopanelen kunnen door alle
politieke partijen gebruikt worden. Ze zijn bovendien bedoeld om aan een ruim publiek van
kiesgerechtigde burgers informatie te verstrekken.
De Commissie vindt het wenselijk dat dergelijke panelen in de toekomst buiten het eigenlijke
schooldomein worden gehouden, omdat in dit concrete dossier informatie over de school en
informatie over politieke activiteiten blijkbaar samen worden gepresenteerd.

Brussel, 4 juni 2007

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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