Commissie Zorgvuldig Bestuur

CZB/V/GV/2020/453
BETREFT: Aanrekenen kosten voor geannuleerde extramuros-activiteiten.
1. PROCEDURE
1.1. Ontvangst: 14 juli 2020.
1.2. Vraagsteller
[A], stafmedewerker Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
1.3. CZB
Op 14 juli 2020 ontvangt het secretariaat van de Commissie een e-mailbericht met de vraag.
Met een e-mail van 1 september 2020 wordt de vraagsteller uitgenodigd voor de zitting van 21
september 2020.
Op 11 september 2020 laat de vraagsteller weten op de zitting van de Commissie aanwezig te
zullen zijn.
2. INHOUD van de VRAAG
Vanaf 1 september 2020 volgen de scholen het plan met de vier pandemieniveaus, waarbinnen
onder meer telkens bepaald is of extramuros-activiteiten al dan niet mogen doorgaan. Ook in
de maatschappelijke context blijven reizen naar het buitenland onzeker. Scholen lopen hierdoor
het risico dat zij ook in schooljaar 2020-21 zelf reizen zullen moet annuleren en dus met
annulatiekosten worden geconfronteerd.
Daarom stellen scholen de vraag of zij eventuele niet-recupereerbare verliezen door annulatie
billijk kunnen verdelen tussen de school en de ouders. Scholen proberen in eerste instantie
zoveel mogelijk kosten te recupereren. De vraagsteller meent dat het dan verder mogelijk moet
zijn om voor de niet-recupereerbare kosten op voorhand een verdeelsleutel af te spreken met de
ouders, op voorwaarde dat dit is overlegd in de schoolraad.
De vraagsteller wenst het advies van de commissie in deze materie te vernemen.

3. ZITTING COMMISSIE
3.1. Datum en uur: 21 september 2020 (om 13.45 uur)
3.2. Kamer
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Kamer bevoegd voor het basisonderwijs en kamer bevoegd voor het secundair onderwijs, het
deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.
3.3. Commissieleden
De Commissie is in overeenstemming met artikel VII.2 Codificatie sommige bepalingen voor
het onderwijs en de ministeriële besluiten van 14 juli 2015 en 21 mei 2019 betreffende de
samenstelling van de Commissie Zorgvuldig Bestuur als volgt samengesteld:
De heer Bengt Verbeeck, voorzitter.
Ivo Van Genechten, Rita Lambregts en Paul De Cock, leden.
3.4. Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden
[A], vraagsteller.
3.5. Stemming
De Commissie heeft na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen de volgende
conclusies opgesteld betreffende bevoegdheid en advies.
4. ADVIES VAN DE COMMISSIE
4.1. Regelgeving
* Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten van 19 december
1966.
Artikel 13 bepaalt dat de Lid-Staten zich engageren om het middelbaar onderwijs door middel
van alle passende maatregelen en in het bijzonder door de geleidelijke invoering van kosteloos
onderwijs, voor ieder beschikbaar en algemeen toegankelijk te maken.
* Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989.
Artikel 28 bepaalt dat de Lid-Staten het recht erkennen van het kind op onderwijs en teneinde
dit recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, ervoor te zorgen de
ontwikkeling van het secundair onderwijs aan te moedigen, voor ieder kind beschikbaar te
stellen en toegankelijk te maken en passende maatregelen te nemen zoals de invoering van
gratis onderwijs en het bieden van financiële bijstand indien noodzakelijk.
* Grondwet.
Artikel 24, § 3, eerste lid: “De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de
leerplicht”.
* Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs
Art. VII.5. De Commissie beslist over de gegrondheid van klachten van belanghebbenden
inzake :
1° de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de kosteloosheid van het
onderwijs, de beginselen vermeld in artikel 27 van het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997, artikel 35 van de codificatie betreffende het secundair onderwijs, en artikel 6, 6°, van
het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding en de
bijdrageregeling bedoeld in artikel 27bis en 27ter, §1, van het decreet basisonderwijs van 25
februari 1997;
2° …
3° …
Art. VII.6. De Commissie kan vragen van belanghebbenden behandelen over de
aangelegenheden bedoeld in artikel VII.5, eerste lid.
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* 25 februari 1997 - Decreet basisonderwijs
Artikel 27
In de door de gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde basis-, kleuter- of
lagere scholen kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld worden gevraagd. Evenmin
kunnen er bijdragen worden gevraagd voor kosten die gemaakt worden om een eindterm te
realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven.
De lijst met materialen die bij gebruik kosteloos ter beschikking dienen gesteld te worden om
de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven, vormt een bijlage 1 bij
dit decreet.
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.
§ 2. Voor de berekening van het maximumbedrag van de bijdrage, vermeld in § 1, 1° en 2°,
wordt vanaf 1 september 2015 uitgegaan van de volgende basisbedragen per schooljaar:
- voor het kleuteronderwijs: 40 euro;
- voor het lager onderwijs: 80 euro.
Deze basisbedragen zijn per schooljaar aanpasbaar op basis van de gezondheidsindex van de
maand maart van hetzelfde kalenderjaar waarin het schooljaar in kwestie begint volgens de
volgende formule:
Nx = basisbedrag (Cx/100,60);
waarbij:
Nx gelijk is aan het geïndexeerde bedrag voor schooljaar x-y;
Cx de gezondheidsindex is van de maand maart van hetzelfde kalenderjaar (x) waarin het
schooljaar begint;
100,6 de gezondheidsindex is van de maand januari 2014.
Hierbij wordt Nx afgerond naar het hoger gelegen geheel getal dat een veelvoud is van vijf.
§ 3. In afwijking van § 1, 2°, kan het schoolbestuur beslissen om de bijdrage die aan de
ouders gevraagd wordt voor verplichte kledij die omwille van een sociale finaliteit
aangeboden wordt, niet op te nemen in de maximumfactuur. Deze afwijking is enkel mogelijk
mits schriftelijk advies van de schoolraad.
§ 4. Voor de berekening van het maximumbedrag van de bijdrage in § 1, 3°, wordt vanaf 1
januari 2012 uitgegaan van het volgende basisbedrag voor het lager onderwijs : 360 euro.
Dit bedrag is per schooljaar aanpasbaar op basis van de gezondheidsindex van de maand
maart van hetzelfde kalenderjaar waarin het schooljaar in kwestie begint volgens de volgende
formule :
Nx = 360(Cx/107,85);
waarbij :
Nx gelijk is aan het geïndexeerde bedrag voor schooljaar x-y;
Cx de gezondheidsindex is van de maand maart van hetzelfde kalenderjaar (x) waarin het
schooljaar begint;
107,85 de gezondheidsindex is van de maand januari 2008.
Hierbij wordt Nx afgerond naar het hoger gelegen geheel getal dat een veelvoud is van vijf.
Voor het kleuteronderwijs mag er geen bijdrage gevraagd worden voor meerdaagse extramurosactiviteiten.
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.
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§ 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.
Deze bijdragen kunnen niet in één keer aan de ouders gevraagd worden, maar enkel gespreid
over minstens drie keer gedurende het schooljaar.
§ 3. Vragen in verband met de toepassing van de beginselen vermeld in de artikelen 27, 27bis
en 27ter en klachten in verband met inbreuken op deze beginselen kunnen door iedere
belanghebbende ingediend worden bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.
Artikel 37
§ 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.
§ 2. Voor het kleuteronderwijs bevat het schoolreglement ten minste de volgende elementen:
…
2° de bijdrageregeling bedoeld in artikel 27ter, § 2.
…
§ 3. Voor het lager onderwijs bevat het schoolreglement ten minste de volgende elementen:
…
7° de bijdrageregeling bedoeld in artikel 27ter, § 2;
…
§4. …
§ 5. Voor materies waarbij ouders een individuele keuze kunnen maken, die door een
regelgeving gegarandeerd wordt, kan die individuele keuze niet via het schoolreglement
geregeld worden.
Artikel 37bis
§ 1. …
§ 2. Voorafgaand aan een inschrijving biedt het schoolbestuur schriftelijk of via elektronische
drager het pedagogisch project als vermeld in artikel 28, § 1, 2°, en 47, § 1, 1°, en het
schoolreglement, vermeld in artikel 37, aan de ouders en de leerling aan en geeft hierbij,
indien de ouders dit wensen, toelichting. Indien het schoolbestuur het pedagogisch project of
het schoolreglement via elektronische drager ter beschikking stelt, vraagt het de ouders of ze
een papieren versie wensen te ontvangen.
De inschrijving wordt genomen na ondertekening voor akkoord van de ouders van dit
pedagogisch project en dit schoolreglement.
Bij elke wijziging van het pedagogisch project of het schoolreglement informeert het
schoolbestuur de ouders schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en geeft
hierbij, indien ouders dit wensen, toelichting. Ouders geven opnieuw schriftelijk akkoord.
Ouders die erom verzoeken, ontvangen steeds een papieren versie van het pedagogisch project
of het schoolreglement. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan
wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende
schooljaar.
Een wijziging van het pedagogisch project of schoolreglement kan ten vroegste uitwerking
hebben in het daaropvolgende schooljaar tenzij die wijziging het rechtstreekse gevolg is van
nieuwe regelgeving.
§3. …
* Codex Secundair Onderwijs
Art. 35. In het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd voltijds
secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs kan geen direct of indirect
inschrijvingsgeld worden gevraagd.
Na overleg binnen de schoolraad bepalen de schoolbesturen de lijst van bijdragen die aan de
betrokken personen kunnen worden gevraagd, evenals de afwijkingen die op deze
bijdrageregeling worden toegekend. De bijdrageregeling wordt door middel van het school- of
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centrumreglement aan de betrokken personen meegedeeld. Zowel de bijdrageregeling als de
schoolfacturen vermelden dat gespreide betaling mogelijk is evenals een contactpersoon tot
wie de betrokken personen die dergelijke gespreide betaling wensen, zich kunnen richten.
Art. 36. De kosten van het onderwijs, verstrekt in scholen en centra of afdelingen voor
onderwijs, tot stand gebracht door openbare of private personen, vallen ten laste van de
schoolbesturen.
Aan de gefinancierde of gesubsidieerde scholen en die aan de bij de decreet en
uitvoeringsbesluiten gestelde voorwaarden voldoen, verleent de Vlaamse Gemeenschap
salarissen, salaristoelagen en werkingsbudget.
Art. 37.
Jaarlijks wordt een forfaitair werkingsbudget verleend om de kosten te dekken die verbonden
zijn aan de werking en de uitrusting van de school, aan het kosteloos verstrekken van
leerboeken en schoolbehoeften aan de leerplichtige leerlingen en aan de uitgaven voor de
financiering van de investeringen.
Art. 111.
§ 1. Elk schoolbestuur maakt voor elk van zijn scholen een schoolreglement op waarin de
rechten en plichten van elke leerling worden vastgelegd.
…
§ 1bis. Het school- of centrumbestuur informeert de betrokken personen over het school- of
centrumreglement voorafgaand aan de inschrijving van de leerling en bij elke wijziging.
Daarbij moeten volgende principes in acht worden genomen :
1° voorafgaand aan een inschrijving wordt het school- of centrumreglement schriftelijk of via
elektronische drager aangeboden en verklaren de betrokken personen zich er schriftelijk mee
akkoord;
2° bij elke wijziging van het school- of centrumreglement informeert het school- of
centrumbestuur de betrokken personen schriftelijk of via elektronische drager over die
wijziging en de betrokken personen geven opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de betrokken
personen zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van de
leerling een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar;
3° het school- of centrumbestuur vraagt de betrokken personen of ze een papierenversie van
het school- of centrumreglement wensen te ontvangen;
4° een wijziging van het school- of centrumreglement kan ten vroegste uitwerking hebben in
het daaropvolgende schooljaar, tenzij die wijziging het rechtstreekse gevolg is van nieuwe
regelgeving.
§ 1ter….
…
Art. 112.
In het school- of centrumreglement moeten, voor zover van toepassing, minimaal de volgende
onderdelen worden opgenomen :
…
6° de financiële bijdrageregeling voor de betrokken personen, de mogelijke afwijkingen en de
contactpersoon binnen de school, het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of
het centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen voor
vragen of opmerkingen dienaangaande;
…
* Decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad
Artikel. 21
Het schoolbestuur of zijn gemandateerde legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan
de schoolraad voor als dat betrekking heeft op:
…
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7° het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen :
a) het schoolreglement;
…
* 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.
* Omzendbrief SO 78 van 27 november 2001 betreffende zorgvuldig bestuur in het secundair
onderwijs.
* Omzendbrief SO/2004/06 van 5 mei 2004 betreffende extramuros activiteiten in het secundair
onderwijs.
* Omzendbrief SO/2001/13 van 21 november 2011 betreffende extramuros activiteiten in het
basisonderwijs.
4.2. Bevoegdheid
De Commissie is van oordeel dat zij, rekening houdende met de aangehaalde feiten en de
geldende regelgeving, bevoegd is.
4.3. Advies
4.3.1. Kostenbeheersing in het basisonderwijs. Algemeen.
De kosteloosheid van het basisonderwijs zoals dat in internationale verdragen, de grondwet en
het decreet basisonderwijs is omschreven, houdt in dat er in het door de gemeenschap
gefinancierde of gesubsidieerde lager onderwijs geen direct of indirect inschrijvingsgeld kan
worden gevraagd. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor kosten die gemaakt
worden om een eindterm te bereiken of een ontwikkelingsdoel na te streven. Dat houdt niet in
dat aan de ouders nooit geldelijke bijdragen kunnen worden gevraagd.
In aanvulling op het noodzakelijke onderwijsprogramma kunnen de scholen, met het oog op
het optimaliseren van het onderwijsaanbod, voor leerlingen onderwijsactiviteiten organiseren
die niet noodzakelijk zijn voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de
ontwikkelingsdoelen, zowel binnen als buiten de lestijden en al of niet binnen de
schoolgebouwen. Sommige van deze activiteiten kunnen zij voor de leerlingen verplichtend
stellen. Voor deze bijkomende activiteiten geldt het principe van de kosteloosheid niet. Het
decreet basisonderwijs voert op dat punt geen kosteloosheid in, maar beoogt een
kostenbeperking te realiseren. Het decreet stelt daarom maximumbedragen vast die de school
kan vragen voor een aantal activiteiten die niet noodzakelijk zijn om de eindtermen te
bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te streven.
Daarnaast kunnen ook bijdragen worden gevraagd voor afzonderlijke dienstverlening (zoals
maaltijden, middagtoezicht) die niet verplicht gesteld kan worden. Dergelijke bijdragen
moeten in een correcte verhouding staan tot de werkelijke kostprijs van de verleende diensten.
De onderwijsregelgeving bepaalt dat de omvang van de bijdrage ter sprake komt via
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overleg in de schoolraad en dat er afwijkingen zijn voor minder gegoede ouders. De
vergelijking tussen te maken kosten en gevraagde bijdragen dient in eerste instantie te
gebeuren in de participatieorganen. Het schoolbestuur dient daarna bij de inschrijving alle
ouders via het schoolreglement duidelijk en precies op de hoogte te brengen van de
verschillende soorten bijdragen.
De bijdrageregeling, die in het schoolreglement dient opgenomen te worden, moet om aan de
betrachtingen van de decreetgever en de noden van de ouders te voldoen, volledig zijn en zo
nauwkeurig als bij de aanvang van het schooljaar mogelijk is. Alle redelijkerwijze te
verwachten bijdragen moeten worden vermeld. Een goede regeling zal ook transparant zijn
opgesteld. Dat veronderstelt onder meer dat een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen
verplichte en facultatieve bijdragen en de activiteiten die daar onder horen.
De Commissie heeft in het verleden herhaaldelijk gesteld dat ook de facturatie transparant
hoort te zijn, zonder daarom voor elk onderdeel tot in het laatste detail gepreciseerd te moeten
zijn. Ouders die wat dat betreft vragen hebben, moeten op hun verzoek wel een gedetailleerde
verantwoording kunnen ontvangen. De school dient zich zo te organiseren dat de ouders
daarvoor ook terecht kunnen en correct en zakelijk geïnformeerd worden.
4.3.2. Kosteloosheid. Kostenbeperking. Kostenraming en ouderinformatie. Algemeen.
4.3.2.1. Kosteloosheid.
De grondwet waarborgt de kosteloze toegang tot het leerplichtonderwijs. Uit de grondwet en
de regelgeving secundair onderwijs volgt dat er in het door de Gemeenschap gefinancierde of
gesubsidieerde secundair onderwijs geen direct of indirect inschrijvingsgeld kan worden
gevraagd. Dit wordt bevestigd door het Arbitragehof (thans: het Grondwettelijk Hof) in zijn
arrest nr. 28/92 van 2 april 1992. De regel van de kosteloze toegang tot het onderwijs impliceert
dat de basiskosten voor het verstrekken van onderwijs ten laste vallen van de publieke of private
personen die het initiatief nemen om onderwijs aan te bieden. Zij kunnen daarvoor wel door de
gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd worden (cf. art. 36 Codex Secundair Onderwijs).
De regel van de kosteloze toegang houdt geen recht op volledige kosteloosheid van het
secundair onderwijs in. In genoemd arrest blijkt dat in de huidige stand van de regelgeving op
het niveau van het secundair onderwijs de scholen van de ouders en de meerderjarige leerlingen
wel een bijdrage kunnen vragen voor didactisch materiaal en voor bepaalde activiteiten en
vormen van dienstverlening. Uitgesloten zijn evenwel kosten die behoren tot de basiskosten
voor de organisatie van hedendaags onderwijs en een onderdeel vormen van de openbare
dienstverlening van elke door de overheid gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling.
Voor goederen en diensten waarvoor een bijdrage kan worden gevraagd mag niet meer worden
aangerekend dan de kosten van de geleverde goederen of prestaties. Deze kosten moeten
kunnen worden verantwoord, onder meer vanuit de eigenheid van de doelgroepen in het
secundair onderwijs. De gevraagde bijdragen moeten het kenmerk behouden van een kostprijs.
Dat veronderstelt enerzijds dat het gaat om door de school effectief gemaakte kosten en
anderzijds dat het goederen of diensten betreft die de betrokken leerling effectief heeft
ontvangen.
Er moet een lijst worden opgesteld van de bijdragen die van de ouders kunnen worden gevraagd.
Deze lijst moet voor overleg aan de schoolraad worden voorgelegd en bij inschrijving of voor
de start van het schooljaar via het schoolreglement aan de ouders worden meegedeeld. De
regeling moet ook de mogelijkheid tot het toestaan van afwijkingen vermelden. Onder
afwijkingen worden specifieke maatregelen of tegemoetkomingen verstaan voor financieel
minder gegoede gezinnen. Deze regeling moet voor overleg aan de schoolraad worden
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4.3.2.2. Kostenbeperking in het secundair onderwijs. Kostenraming en ouderinformatie.
Het secundair onderwijs mag dan niet verplicht kosteloos zijn, dit belet niet dat “passende
maatregelen voor het invoeren van gratis onderwijs” voor dat onderwijsniveau behoren tot de
doelstellingen van het Kinderrechtenverdrag (art. 28, § 1, b). Met haar beleid voor
kostenbeperking en bevordering van gelijke kansen wil de Vlaamse Gemeenschap genoemde
doelstelling van het kinderrechtenverdrag invulling geven. Het komt elke inrichtende macht toe
om zich met passende maatregelen in dit gemeenschappelijk beleid in te schrijven.
Een eerste stap in de ontwikkeling van een beleid van kostenbeperking ligt op het niveau van
informatie en inspraak. Zo is decretaal voorgeschreven dat de lijst van de voor de ouders te
verwachten geldelijke bijdragen voor overleg aan de schoolraad voorgelegd worden. De
regelgeving waarborgt daarmee het recht van inspraak bij het beoordelen van de noodzaak of
het verantwoorde karakter van bepaalde kosten en het vaststellen van de hoogte daarvan. Van
dit overleg kan gebruik worden gemaakt om op school een beleid en een cultuur van
kostenbeperking uit te werken en te stimuleren. Het komt de schoolraad toe om aan de achterban
van de schoolraad passende informatie te verstrekken over het gevoerde overleg en het daaruit
voortkomend beleid.
De bijdrageregeling wordt in het schoolreglement opgenomen. De bijdrageregeling kan
uiteraard geen uitgavenposten bevatten die ten laste vallen van de instelling. Verder moet, om
aan de betrachtingen van de decreetgever en de noden van de ouders te voldoen, de
bijdrageregeling volledig zijn en zo nauwkeurig als bij de aanvang van het schooljaar mogelijk
is. Alle redelijkerwijze te verwachten bijdragen moeten worden vermeld. Een goede regeling
zal ook transparant zijn opgesteld. Dat veronderstelt onder meer dat een duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen verplichte en facultatieve bijdragen en de activiteiten die daar onder
horen.
4.3.3. Toepassing van de principes.
In het huidige maatschappelijke context brengt het organiseren van extramuros-activiteiten een
grote onzekerheid met zich mee. Er bestaat immers een reële kans dat door de wijzigende
overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus deze uitstappen of reizen niet zullen
kunnen doorgaan en dit wellicht met niet te recupereren verliezen tot gevolg. Aan de Commissie
wordt gevraagd in hoeverre scholen – zowel in het basisonderwijs als het secundair onderwijs
– met betrekking tot deze niet-recupereerbare kosten een regeling kunnen instellen die voorziet
in een billijke verdeling van deze kosten tussen ouders en school.
De Commissie benadrukt dat van scholen vooreerst mag verwacht worden dat zij de
wenselijkheid van de organisatie van een buitenschoolse activiteit in de huidige onzekere
omstandigheden telkens zorgvuldig en kritisch nagaan, en dit voorwerp laten uitmaken van een
bespreking in de schoolraad. Er mag in datzelfde verband van een school verwacht worden dat
zij bij de effectieve organisatie van dergelijke activiteit een inspanning levert om een zo gunstig
mogelijke annulatieregeling te bekomen en aldus de risico’s op dat vlak maximaal te beperken.
In dat opzicht verdient het wellicht aanbeveling om waar mogelijk samen te werken met een
erkende reisorganisatie.
De Commissie brengt in herinnering dat de kosten voor extramuros-activiteiten ten laste kunnen
gelegd worden van de ouders. In het basisonderwijs dient daarbij rekening te worden gehouden
met de grensbedragen van de aldaar geldende maximumfactuur. De ouders dienen van de
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activiteiten en de bijdragen die daarvoor gevraagd worden voor de aanvang van het schooljaar
schriftelijk op de hoogte te worden gesteld middels de bijdrageregeling in het schoolreglement.
Naar het oordeel van de Commissie dient ervan te worden uitgegaan dat in de mate dat de kost
van een extramuros-activiteit conform de bijdrageregeling in het schoolreglement ten laste werd
gelegd van de ouders, zij ook in het geval van een gebeurlijke annulatie van de activiteit geacht
worden de daaruit voortvloeiende verliezen te dragen. De Commissie ziet in beginsel niet in op
welke grond een school ertoe gehouden zou zijn haar werkingsmiddelen aan te wenden om
geheel of gedeeltelijk in deze kosten tussen te komen. Een uitzondering hierop geldt evident
wanneer daartoe door de overheid wordt voorzien in bijkomende specifieke financiële
ondersteuning aan de scholen.
Gelet op het beginsel dat de bedragen die een school aanrekent steeds dienen te corresponderen
met effectieve kosten, dus kosten die werkelijk voor de leerling gemaakt werden, kunnen met
betrekking tot een geannuleerde extramuros-activiteit evenwel enkel door de school reeds
effectief gemaakte en niet te recupereren kosten worden doorgerekend.
Verder brengt de Commissie in dit verband in herinnering wat zij eerder in dossier
CZB/V/KSO/2013/331 heeft overwogen inzake het doorrekenen van kosten voor begeleidend
personeel bij (meerdaagse) uitstappen. Daarbij was de Commissie van oordeel dat de kosten
voor de inzet van personeel bij het organiseren van activiteiten die voor de leerlingen verplicht
zijn, behoren tot een geheel van kosten die door het schoolbestuur moeten worden gedragen,
ofwel als salaris ofwel als bijzondere vergoeding ten laste van de werkingsmiddelen. Uitgaven
van leerkrachten op verplaatsing bij een voor de leerlingen verplichte activiteit kunnen niet aan
de leerlingen doorgerekend worden. Bij niet verplichte activiteiten gaat de Commissie ervan uit
dat de ouders een reis, inclusief begeleiding, kopen zodat de kostprijs van de reis van de
leerkrachten over de deelnemende leerlingen mag verdeeld worden.
Waar volgens de Commissie dus in beginsel moet worden aangenomen dat ouders de kosten
verbonden aan een geannuleerde extramuros-activiteit dienen te dragen, heeft de school dan
wel de plicht een maximale inspanning te doen om de reeds gemaakte kosten zoveel mogelijk
te recupereren. Daarnaast dienen de ouders vooraf duidelijk te worden geïnformeerd inzake de
mogelijke omvang van de financiële risico’s die zij dragen. In dit verband dient een transparante
in de schoolraad overlegde en als onderdeel van de bijdrageregeling in het schoolreglement
opgenomen regeling te worden opgesteld, dat ouders toelaat met kennis van zaken te kunnen
inschatten of zij het financieel risico wensen aan te gaan. Het lijkt daarbij ook ten zeerste aan
te raden dat de scholen meedelen vanaf welke datum de school effectief kosten zal maken en –
in het geval van een niet-verplichte activiteit – een ingeschreven leerling zich aldus niet meer
kosteloos zal kunnen terugtrekken.
Volledigheidshalve wijst de Commissie nog op de decretale voorwaarden voor het meedelen
en afdwingbaar maken van wijzigingen aan het schoolreglement (art. 111, § 1bis, 2° en 4°
Codex Secundair Onderwijs; art. 37bis, §2, derde en vierde lid decreet basisonderwijs). Daaruit
blijkt dat een wijziging aan het reglement vóór 1 september aan de ouders moet meegedeeld
zijn wil het voor het daaropvolgend schooljaar uitwerking hebben.
4.3.4. De Commissie komt tot volgend advies:
De niet te recupereren kosten die de annulatie van een extramuros-activiteit met zich meebrengt,
kunnen ten laste worden gelegd van de ouders.
De scholen dienen een transparante, in de schoolraad overlegde en als onderdeel van de
bijdrageregeling in het schoolreglement opgenomen regeling op te stellen waarmee ouders
vooraf duidelijk worden geïnformeerd omtrent de omvang van de financiële risico’s die zij
dragen.
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Brussel, 21 september 2020

Frederik Stevens
Waarnemend Secretaris

Bengt Verbeeck
Voorzitter
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