COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

CZB/V/KSO/2003/30
BETREFT: Secundair onderwijs: Concurrentie en de terugbetaling door de gemeente
van het leerlingenvervoer.
1. PROCEDURE
1.1 Ontvangstdatum: 02/10/2003
1.2 Vraag
- Vraag van algemeen directeur betreffende de terugbetaling van 50% van de buzzypas door
een gemeentebestuur aan leerlingen die in de eigen gemeente maar ook in andere steden of
gemeenten les volgen.
1.3 CZB
- De vraag werd ontvangen op 02/10/2003.
- Antwoord van de secretaris van de CZB op 08/10/2003 met vermelding dat de vraag
ontvangen en geregistreerd werd.

2. STANDPUNTEN VRAGENDE PARTIJ
De algemeen directeur vernam dat op initiatief van het College van Burgemeester en
Schepenen de leerlingen die in de eigen gemeente schoollopen 50% van de buzzypas krijgen
terugbetaald. Dit geldt eveneens voor jongeren uit de eigen gemeente die in andere steden of
gemeenten les volgen. De algemeen directeur meent dat dergelijke initiatieven een
concurrentieslag onder scholen tot gevolg kunnen hebben. Gemeenten of steden uit de omtrek
van de betrokken gemeente die een dergelijke gunstmaatregel niet aankunnen, lopen he t risico
een aantal leerlingen naar een andere stad te zien vertrekken.

3. ZITTING VAN DE COMMISSIE
3.1 Datum en uur
3 november 2003 - 13u.
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3.2 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;
de heren Walter Cools, Marc Henri Cornely, Raf Verstegen, Jean Dujardin.

4. ADVIES COMMISSIE
4.1 Regelgeving
* 25 februari 1997 - Decreet basisonderwijs
Een schoolbestuur mag informatie verstrekken over het eigen opvoedings- en
onderwijsaanbod, maar het mag geen oneerlijke concurrentie voeren.
* 13 juli 2001 - Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek
Een schoolbestuur mag informatie verstrekken over het eigen opvoedingsproject en het
onderwijsaanbod, maar het mag geen oneerlijke concurrentie voeren.
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 niet bevoegd is.
4.4 Advies
De Commissie is van oordeel dat de eerlijke concurrentie tussen scholen bestaat uit twee
elementen, enerzijds eerlijkheid inzake informatie en publiciteit rond de onderwijsorganisatie
en anderzijds eerlijkheid inzake de andere activiteiten van een school.
Een schoolbestuur mag alle mogelijke informatie verstrekken over en publiciteit maken voor
haar onderwijs- en opvoedingsaanbod. Andere scholen mogen daarbij niet betrokken worden
in de vorm van vergelijkingen, negatieve vaststellingen, aanvallen enz.
Een schoolbestuur dient de eerlijke concurrentie ook na te komen in het geheel van zijn
werking. De school kan geen handelingen stellen of activiteiten organiseren die strijdig zijn
met de wet of hetgeen gebruikelijk is binnen het onderwijsdomein. Dit houdt in dat scholen
verplicht zijn zich te houden aan de regleme ntering inzake leerlingenvervoer.
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De betwiste maatregel houdt blijkbaar in dat het gemeentebestuur van de betrokken gemeente
dat geen gemeentelijk onderwijs kent, voor alle leerlingen die in de eigen gemeente secundair
onderwijs volgen, ongeacht hun woonplaats, de gemaakte kosten inzake schoolvervoer
terugbetaalt.
De betwiste maatregel wordt voor het secundair onderwijs niet gevat onder de toegestane
sociale voordelen die gemeenten mogen toekennen ten opzichte van alle scholen van het
grondgebied van de gemeente (art. 33, wet 29 mei 1959 betreffende het onderwijs).
De Commissie stelt vast dat de betwiste maatregel niet uitgaat van een schoolbestuur, school
of een aanverwante organisatie, maar van een administratieve overheid, nl. het
gemeentebestuur. De bevoegdheden van de Commissie zijn evenwel decretaal beperkt tot het
optreden van onderwijsactoren inzake zorgvuldig bestuur (art. V.9, onderwijsdecreet XIII van
13 juli 2001).
De Commissie komt tot volgend advies:
De Commissie is in dit dossier niet bevoegd om ten gronde een advies te geven inzake
eerlijke concurrentie tussen scholen omdat de terugbetaling van de kosten van het
schoolvervoer niet georganiseerd wordt door een schoolbestuur of aanverwante
onderwijsorganisatie.

Brussel, 3 november 2003

Willy Van Belleghem
Secretaris

Ernest Duys
Voorzitter
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