Commissie Zorgvuldig Bestuur

CZB/V/KBO/2008/214
BETREFT: verplichte aankoop van drankjes
1 PROCEDURE
1.1 Ontvangst: 07.10.2008
1.2 Verzoeker
Verzoekende partij
1.4 CZB
Bij emailbericht van 7 oktober 2008 zendt de vragende partij haar vraag aan het secretariaat
van de commissie.
2 INHOUD van de VRAAG:
De vraagsteller kreeg volgende vraag van een ouder: een school verplicht om op school
chocomelk of fruitsapjes aan te kopen. De ouders mogen die dranken niet met hun kinderen
meegeven; het enige wat ze mogen meegeven is water. De ouder vraagt of een school een
ouder kan verbieden om een kind andere drank mee te geven dan water.
3 ZITTING COMMISSIE
3.1 Datum en uur: 20 oktober 2008, 15.15 uur.
3.2 Kamer
Kamer bevoegd voor het basisonderwijs.
3.3 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;
Walter Cools, Hilde Timmermans, Etienne Becuwe en Jean Dujardin, leden.
3.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
/
3.5 Stemming
De Commissie heeft na beraadslaging eenparig de volgende conclusies opgesteld inzake
bevoegdheid en advies.
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4 ADVIES VAN DE COMMISSIE
4.1 Regelgeving
* 25 februari 1997 - Decreet basisonderwijs
Artikel 27bis
§ 1. Het schoolbestuur kan aan de ouders een bijdrage vragen voor:
1° activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen of het
nastreven van de ontwikkelingsdoelen;
2° verplichte materialen die niet begrepen zitten onder artikel 27 en waarvan de ouders het te
besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen;
3° meerdaagse extra-muros activiteiten.
Artikel 27ter
§1 De kosten die niet vervat zitten in artikel 27bis, § 1, zijn niet onderworpen aan de
maximumfactuur. Deze kosten worden kenbaar gemaakt in de bijdrageregeling. De gevraagde
kostprijs moet steeds in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.
§ 2. Na overleg binnen de schoolraad legt het schoolbestuur de lijst vast van bijdragen die aan
de ouders kunnen worden gevraagd, zoals bepaald in artikel 27bis en § 1 van dit artikel
evenals de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend.
Artikel 37
§1. 1. Een schoolbestuur moet, met uitzondering van de ziekenhuisscholen, voor elk van zijn
scholen met toepassing van de regelgeving inzake medezeggenschap een schoolreglement
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en leerlingen regelt.
§ 3. Voor het lager onderwijs bevat het schoolreglement ten minste de volgende elementen:
1° het orde- en tuchtreglement van de leerlingen met inbegrip van de interne
beroepsmogelijkheden;
2° de procedure volgens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend en de
procedure volgens dewelke een beroep kan ingediend worden tegen een beslissing van de
klassenraad met betrekking tot het getuigschrift basisonderwijs;
3° bepalingen in verband met onderwijs aan huis;
4° richtlijnen inzake afwezigheden en te laat komen;
5° afspraken in verband met huiswerk, agenda's en rapporten;
6° geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse
Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen;
7° de bijdrageregeling bedoeld in artikel 27, §3 (lees nu: art. 27bis en 27ter, § 1);
8° de wijze waarop de leerlingenraad in voorkomend geval wordt samengesteld.
§ 4. De inrichtende macht informeert de ouders schriftelijk over het schoolreglement
voorafgaand aan de eerste inschrijving van hun kind en bij elke wijziging van het reglement.
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.
* Omzendbrief BaO/2007/05 van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het
basisonderwijs.
4.2 Bevoegdheid
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De Commissie is van oordeel dat zij bevoegd is, rekening houdende met de aangehaalde
feiten en de geldende regelgeving.
4.3 Advies
De Commissie bevestigt dat het tot de autonomie van een schoolbestuur hoort om in het kader
van een gezondheidsbeleid afspraken te maken inzake beschikbaarheid van dranken op
school. Aldus kan het schoolbestuur in samenspraak met de participatieorganen beslissen om
op school bijvoorbeeld frisdranken volledig te weren, zowel voor wat betreft de verkoop in de
school als voor de drankjes die door de ouders aan de kinderen worden meegegeven.
De Commissie oordeelt dat het vrijblijvend te koop aanbieden van drankjes aan de leerlingen
en tegen een normale prijs, een handelsactiviteit is die verenigbaar is met de
onderwijsopdracht. De verkoop van drankjes kan beschouwd worden als een normale
dienstverlening aan de leerlingen. De leerlingen moeten wel vrijblijvend van deze service
gebruik kunnen maken. Aan dit vrijblijvend karakter wordt afbreuk gedaan wanneer aan de
ouders verboden wordt om drankjes met de kinderen mee te geven die ze in de school wel nog
kunnen aanschaffen.
De Commissie komt tot volgend advies:
Het schoolbestuur mag een beleid voeren met betrekking tot de op school toegelaten drankjes.
Ouders moeten wel de keuze behouden om de drankjes die op school worden aangeboden op
school te kopen of die zelf mee te geven met de leerlingen.

Brussel, 20 oktober 2008

Marleen Broucke
Secretaris

Raf Verstegen
Voorzitter
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