Commissie Zorgvuldig Bestuur

CZB/V/KBO/2008/200
BETREFT: verkoop van dvd’s met opnames van activiteiten
1 PROCEDURE
1.1 Ontvangst: 16 mei 2008
1.2 Verzoeker
directeur BS
1.3 Betrokken school
De school is de vraagsteller
1.4 CZB
Op 16 mei 2008 ontvangt het secretariaat van de Commissie Zorgvuldig Bestuur een
emailbericht met de vraag of de verkoop van dvd’s met opnames van activiteiten toegelaten
is. Bij emailbericht van 19 mei 2008 werd hij er van op de hoogte gesteld dat zijn vraag op de
eerstvolgende zitting voor advies aan de commissie zal worden voorgelegd.

2 INHOUD VAN DE VRAAG
De directeur stelt dat er op school van allerhande activiteiten soms video-opnames worden
gemaakt. Hij vraagt of, indien die opnames op dvd worden gezet, deze dvd’s op het einde van
het schooljaar ook mogen verkocht worden.

3 STANDPUNTEN VERWERENDE PARTIJ
/
4 ZITTING COMMISSIE
4.1 Datum en uur: 23 juni 2008, 12.45 uur.
4.2 Kamer
Kamer bevoegd voor het basisonderwijs.
4.3 Commissieleden
De Commissie is in overeenstemming met artikel V. 22 van het decreet van 13 juli 2001
betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek en artikel 1 tot en met artikel 3 van het ministerieel
besluit van 28.11.2007 betreffende de samenstelling van de Commissie Zorgvuldig Bestuur
als volgt geldig samengesteld:
De heer Raf Verstegen, voorzitter;
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Walter Cools, Hilde Timmermans, Etienne Becuwe en Jean Dujardin, leden.
4.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
/
4.5. Stemming
De Commissie heeft na beraadslaging eenparig de volgende conclusies opgesteld inzake
bevoegdheid en advies.

5 ADVIES VAN DE COMMISSIE
5.1 Regelgeving
* Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
Artikel 51
§3. 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 zorgvuldig bestuur in het
basisonderwijs.
5.2 Bevoegdheid
De Commissie is van oordeel dat zij bevoegd is, rekening houdende met de aangehaalde
feiten en de geldende regelgeving
5.3. Advies
De onderwijsregelgeving stelt dat scholen handelsactiviteiten mogen organiseren voor zover
deze geen daden van koophandel zijn en verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht.
Dit betekent dat de activiteiten niet gericht mogen zijn op persoonlijke verrijking en moeten
kaderen in de normale dienstverlening aan de leerlingen of in de afwerking van het
programma.
Indien de handelsactiviteiten niet rechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van de
onderwijsopdracht, dan moeten ze een occasioneel karakter hebben om toelaatbaar te zijn. De
opbrengst moet aan onderwijs besteed worden en er mag geen aankoopverplichting gelden.
De voorgestelde verkoop van dvd’s met schoolactiviteiten voldoet aan de gestelde
voorwaarden. De Commissie vestigt de aandacht van de vraagsteller wel op de bepalingen
van de privacywet en de interpretatie die de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer daar aan geeft. (Zie onder meer het advies nr. 33/2007 en de
aanbeveling nr. 02/2007 beide van 28 november 2007, www.privacycommission.be). In veel
gevallen is vereist dat ouders of de meerderjarige leerlingen voor het publiceren en
verspreiden van foto’s of ander beeldmateriaal hun toestemming geven.
Brussel, 23 juni 2008

Marleen Broucke
Secretaris

Raf Verstegen
Voorzitter
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