Commissie Zorgvuldig Bestuur

CZB/KL/GV/2008/223
BETREFT: verspreiden van politieke propaganda op een school buiten de schooluren

1. PROCEDURE
1.1. Ontvangstdatum: 4 november 2008
1.2. Verzoeker:
Gemeenteraadslid
1.3 Verwerende partij
Stadsbestuur
1.4 CZB
- Bij schrijven van 30 oktober 2008, aangetekend verstuurd op 3 november, dient verzoekende
partij een klacht in bij de Commissie.
- Bij aangetekend schrijven van 7 november 2008 wordt de klacht naar verwerende partij
gestuurd en wordt haar de datum en de plaats van de zitting waarop de klacht zal behandeld
worden meegedeeld.
- Bij aangetekend schrijven van 19 november 2008 stuurt verwerende partij een
verweerschrift aan het secretariaat.
- Verzoekende partij wordt bij schrijven van 13 november 2008 op de hoogte gesteld van de
datum en de plaats van de zitting en bij schrijven van 25 november 2008 in kennis gesteld van
het verweerschrift.

2. INHOUD van de KLACHT
Verzoekende partij voert aan dat een vzw in de maand juli jaarlijks politieke debatten
organiseert . Dit jaar ging dit door in een stedelijke onderwijsinstelling. Tijdens één van die
debatten werd aan een aantal organisaties de kans geboden om met een infostand met folders
en boeken aanwezig te zijn. Op die stands lagen onder meer publicaties en folders van twee
politieke partijen.
Verzoekende partij wijst op het decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIIIMozaiëk, waarin gesteld wordt dat er geen politieke propaganda mag worden gevoerd in een
onderwijsinstelling, ook niet buiten de schooluren.
De klacht van verzoekende partij is gericht tegen het feit dat er in een schoolgebouw folders
van politieke partijen verdeeld worden. Hij vraagt om er verwerende partij op te wijzen dat
het verbod op het gebruik van schoollokalen voor politieke activiteiten ook buiten de
schooluren geldt en om er bij verwerende partij op aan te dringen dat zij de nodige
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maatregelen treft opdat dit in de toekomst niet meer zou gebeuren.

3. STANDPUNT van VERWERENDE PARTIJ
Verwerende partij stelt dat de debatten geen politieke debatten zijn maar hedendaagse,
maatschappijkritische debatten waarbij zowel academici, ngo’s, sociale bewegingen, e.a.
discussiëren over een aantal grote thema’s die een impact hebben in de samenleving. Zij geeft
aan dat er, alvorens een gebruik van schoollokalen en infrastructuur van het Onderwijs wordt
toegelaten, steeds wordt nagegaan of de activiteiten die daarin plaatsvinden, stroken met het
decreet van 13 juli 2001 betreffende het Onderwijs-XIII-Mozaïek waarin uitdrukkelijk wordt
gezegd dat er geen politieke propaganda mag gevoerd worden in een onderwijsinstelling.
In dat verband verwijst verwerende partij naar artikel 4 van het huishoudelijk reglement op
het gebruik van de schoollokalen en de infrastructuur van het Departement Onderwijs en
Opvoeding van de stad dat goedgekeurd werd in de zitting van de gemeenteraad van 3
september 1998 en dat de toegelaten en niet toegelaten activiteiten in de lokalen en de
infrastructuur van het departement opsomt.
Het organiseren van een maatschappelijk kritisch debat is conform het huishoudelijk
reglement als sociale activiteit toegelaten en werd zodoende door het college van
burgemeester en schepenen goedgekeurd.
Verwerende partij stelt niet op de hoogte te zijn van het feit dat er tijdens het debat publicaties
en folders van partijpolitieke strekkingen ter beschikking waren via een aantal stands.
Verwerende partij deelt mee dat ze dat niet heeft kunnen vaststellen en geeft toe dat dergelijke
handelingen als een politieke activiteit in de zin van het voornoemde decreet kunnen
beschouwd worden.
Verwerende partij meldt nog dat organisatoren van activiteiten die gebruik maken van
schoollokalen via het huishoudelijk reglement op de hoogte gesteld worden dat activiteiten
van politieke of syndicale aard of activiteiten die in strijd zijn met het neutraliteitsbeginsel
van Onderwijs niet toegelaten zijn en dat, indien zij zich niet aan die voorschriften houden, dit
in de toekomst aanleiding kan geven tot een weigering van het gebruik van een schoollokaal.
Verwerende partij voegt er nog aan toe dat zij het principe hanteert dat stadsgebouwen
toegankelijk moeten zijn voor het ruime publiek. Een schoolgebouw dat tijdens de
vakantieperiode niet gebruikt wordt door het personeel en de leerlingen van de school kan dan
ook dienst doen als infrastructuur voor sociale, culturele, sport- en andere verenigingen van
wie de activiteiten beantwoorden aan voornoemde voorschriften.

4. ZITTING VAN DE COMMISSIE
4.1 Datum en uur: 8 december 2008 om 14.45 uur.
4.2 Kamer
Gemeenschappelijke zitting van de kamer bevoegd voor het basisonderwijs en de kamer
bevoegd voor het secundair onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, het deeltijds
kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs.
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
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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, Luc D’Haeger en Bengt Verbeeck, leden.
4.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
/
4.5 Stemming
De Commissie heeft na beraadslaging eenparig de volgende conclusies opgesteld inzake
bevoegdheid, beslissing en sanctie.

5 BESLISSING VAN DE COMMISSIE
5.1 Regelgeving
* Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
Art. 51.
§2. Er mag geen politieke propaganda gevoerd worden in de school.
* Decreet van 13 juli 2001 betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek
Art. V.10.
Er mag geen politieke propaganda worden gevoerd in een onderwijsinstelling.
* Omzendbrief BaO 2002/3 van 21 februari 2002 betreffende zorgvuldig bestuur in het
basisonderwijs.
* Omzendbrief SO 78 van 27 november 2001 betreffende zorgvuldig bestuur in het secundair
onderwijs.
5.2 Bevoegdheid
De Commissie is van oordeel dat zij bevoegd is rekening houdende met de aangebrachte
feiten en de geldende regelgeving.
5.3 Beslissing
Artikel 28 van het decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek van 27 november 2001
stelt dat klachten die na verloop van een termijn van zestig kalenderdagen na de vaststelling
of de kennisname van de betwiste feiten ingediend worden, onontvankelijk zijn.
De klacht werd meer dan twee maanden na de organisatie van de geviseerde activiteit
ingediend. De verzoekende partij maakt ook niet aannemelijk dat zij de klacht heeft ingediend
binnen de twee maand nadat zij van de feiten kennis heeft gekregen, zodat de klacht wegens
laattijdigheid onontvankelijk is.
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5.4 Beroep
Tegen een beslissing van de Commissie Zorgvuldig Bestuur kan binnen een termijn van zestig
kalenderdagen die ingaat op de dag na die van de betekening van deze beslissing, een beroep
bij de Vlaamse regering ingesteld worden.

Brussel, 8 december 2008

Marleen Broucke
Secretaris

Raf Verstegen
Voorzitter
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