Commissie Zorgvuldig Bestuur

CZB/V/KBO/2009/251
BETREFT: Tweedehandsbeurs voor verkoop van kinderspullen via schoolwebsite
1 PROCEDURE
1.1 Ontvangst: 13.09.2009
1.2 Verzoeker
[Directeur van een school]
1.3 Betrokken school
De directeur is de vraagsteller.
1.4 CZB
Op 13 oktober 2009 ontvangt het secretariaat van de Commissie een e-mailbericht met de
vraag. De vraagsteller werd bij e-mail van 16 oktober voor de zitting uitgenodigd.

2 INHOUD van de VRAAG
De ouderraad werkt aan een link op de schoolwebsite. De voorzitter van de ouderraad wenst
de goedkeuring van de school om op de website via deze link een soort tweedehandsbeurs te
maken waardoor het voor ouders mogelijk zou zijn om tweedehands kinderspullen aan de
man te brengen. Bij verkoop via deze advertentie zouden de ouders bijv. 10% van de
opbrengst aan de ouderraad afstaan. Vooraleer hiervoor toestemming te geven wil de directie
weten of dit wel mag.

3 ZITTING COMMISSIE
3.1 Datum en uur: 26 oktober 2009, om 13 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;
Hilde Timmermans, Etienne Becuwe en Jean Dujardin, leden.
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3.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
Verzoekende partij is verontschuldigd.
3.5 Stemming
De Commissie heeft na beraadslaging eenparig de volgende conclusies opgesteld inzake
bevoegdheid en advies.

4 ADVIES VAN DE COMMISSIE
4.1 Regelgeving
* Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
Art. 51. § 1. Een schoolbestuur mag informatie verstrekken over het eigen opvoedings- en
onderwijsaanbod, maar het mag geen oneerlijke concurrentie voeren.
§2 …
§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.
4.2 Bevoegdheid
De Commissie is, onder voorbehoud voor het beperkte karakter van de informatie waarover
zij beschikt, van oordeel dat zij bevoegd is rekening houdende met de aangebrachte
feiten en de geldende regelgeving.
4.3 Advies
4.3.1 Handelsactiviteiten
4.3.1.1 Algemeen
De onderwijsregelgeving stelt dat scholen handelsactiviteiten mogen organiseren voor zover
deze geen daden van koophandel zijn en verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht.
Een daad van koophandel is, in de betekenis die de decreetgever daaraan heeft gegeven, in
essentie gericht op persoonlijke verrijking. Een school kan dus geen daad verrichten louter en
alleen ter verrijking van haar bestuur of ter verrijking van natuurlijke personen die al dan niet
als personeelslid bij het onderwijs zijn betrokken. Een school kan echter wel activiteiten
ontwikkelen die een beperkt vermogensvoordeel (een marginaal winstoogmerk) nastreven ter
bekostiging van haar werking.
Verder moeten de handelsverrichtingen verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht van de
school. Dit betekent dat de verrichtingen moeten kaderen in de normale dienstverlening aan
de leerlingen of in de afwerking van het leerprogramma. Indien de handelsactiviteiten niet
rechtstreeks bijdragen tot de realisatie 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.
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4.3.1.2 Toepassing
De Commissie stelt vast dat het permanent te koop aanbieden van producten via de website
een commerciële activiteit is, waarvoor talrijke ondernemers een platform aanbieden.
Voor zover de Commissie op grond van de beschikbare gegevens kan oordelen, komt het
geven van de toelating om kinderspullen via de website van de school, waartoe ook derden
toegang hebben, te koop aan te bieden neer op het medewerken aan een permanente
commerciële activiteit. Dergelijke activiteit die geen verband houdt met de
onderwijsopdracht acht de Commissie niet toelaatbaar. Zoals hierboven gesteld moet een
handelsactiviteit die niet rechtstreeks bijdraagt tot de realisatie van de onderwijsopdracht, een
occasioneel karakter hebben om toelaatbaar te zijn.

4.3.2 De Commissie komt tot volgend advies:
De Commissie zorgvuldig bestuur is van mening dat het op permanente basis toelaten van een
activiteit die geen verband houdt met de onderwijsopdracht niet toelaatbaar is.

Brussel, 26 oktober 2009.

Marleen Broucke
Secretaris

Raf Verstegen
Voorzitter
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