
 

___________________________________________________________________________ 
CZB/KL/P/KBO/2022/478 – 23/05/2022 - 1 

 

 

 

 

 

 Commissie Zorgvuldig Bestuur 
 

 

 

CZB/KL/P/KBO/2022/478 

 

BETREFT: Miskenning participatiedecreet bij beslissing tot opstart onderhandelingen m.b.t. 

overname van gemeentelijk onderwijs aan ander onderwijsnet.  

 

 

1. PROCEDURE  

 

1.1. Ontvangst: 19 april 2022 

 

1.2. Verzoekers  
- Mevr. Lindsay Van Raefelgem, Tegelrie 6, 8301 Knokke-Heist, 

- Mevr. Els Beheydt, Gildenhofstraat 10, 8330 Dudzele, 

- Dhr. Roger De Backere, Pannenstraat 192, 8301 Knokke-Heist, 

- Mevr. Stéphanie De Clerck, Pannenstraat 233, 8301 Knokke-Heist, 

- Mevr. Jana De Neve, Onderwijsstraat 126, 8301 Knokke-Heist, 

allen lid van schoolraad Gemeentelijke Basisschool Het Anker en Gemeentelijke Basisschool 

De Pluim. 

 

1.3. Verweerder 

- Schoolbestuur: Gemeentebestuur Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist.  

- Scholen:  

- Gemeentelijke Basisschool - Het Anker, Pannenstraat 132, 8301 Knokke-Heist 

- Gemeentelijke Basisschool De Pluim, Kragendijk 182, 8300 Knokke-Heist. 

 

1.4. CZB  
Bij aangetekende brief van 13 april 2022 zenden de verzoekers hun klacht aan de Commissie. 

Bij aangetekende brief van 21 april 2022 wordt de verwerende partij door het secretariaat in 

kennis gesteld van de klacht, gewezen op de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen, 

en uitgenodigd voor de zitting van 23 mei 2022. 

Bij e-mail van 22 april 2022 wordt de verzoekende partij uitgenodigd voor de zitting van 23 

mei 2022. 

Bij e-mail van 28 april 2022 wordt door de verwerende partij een repliek op de klacht met 

bijbehorende stukken aan het secretariaat van de Commissie bezorgd. 

Bij e-mail van 28 april 2022 wordt het verweer door het secretariaat van de Commissie aan de 

verzoekende partij bezorgd.  

Bij e-mail van 9 mei 2022 verzoekt de verzoekende partij de klacht af te handelen via een 

schriftelijke procedure.  

Bij e-mail van 11 mei 2022 wordt door de verzoekende partij een antwoord op de repliek van 

de verwerende partij bezorgd.  

Bij e-mail van 12 mei 2022 laat verwerende partij weten akkoord te gaan met een schriftelijke 

afhandeling van het dossier.  
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Bij e-mail van 20 mei 2022 wordt door de verwerende partij een schriftelijke reactie 

ingediend. Op deze reactie wordt door de verzoekende partij een antwoord ingediend per e-

mail van 20 mei 2022. 

 

 

2. INHOUD van de KLACHT 

 

De klacht is gericht tegen de beslissing van 24 februari 2022 van de gemeenteraad van Knokke-

Heist betreffende het principieel akkoord om onderhandelingen aan te knopen met het 

gemeenschapsonderwijs tot overname van het gemeentelijk onderwijs.  

Deze beslissing werd niet voorgelegd aan de schoolraad, wat een miskenning vormt van art. 

21,2° van het participatiedecreet waarin is bepaald dat ieder ontwerp van beslissing voor 

overleg aan de schoolraad moet worden voorgelegd als dat betrekking heeft op het 

studieaanbod.  

Het staat volgens de verzoekers ontegensprekelijk vast dat de genomen beslissing het oogmerk 

heeft het studieaanbod te wijzigen, het neutrale onderwijsaanbod over te dragen naar het 

gemeenschapsonderwijs, en hiertoe de voorwaarden te bepalen.  

Bovendien werden in het door de gemeenteraad goedgekeurde schoolreglement van de 

betrokken scholen de bepalingen van het participatiedecreet overgenomen, waar wordt gesteld 

dat advies aan de schoolraad wordt gevraagd over elk ontwerp van beslissing inzake het 

aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe 

instanties.  

De schoolraad werd evenwel op geen enkele wijze gevraagd om m.b.t. deze aangelegenheid 

over te gaan tot het verplichte advies conform het schoolreglement en het participatiedecreet.  

De verzoekers wijzen erop dat het verplicht advies moet worden gevraagd over “elk ontwerp 

van beslissing inzake het aangaan van…”, wat betekent dat een voorafgaandelijke raadpleging 

én verplicht advies noodzakelijk is om in de gemeenteraad een rechtsgeldige beslissing te 

kunnen nemen. De rechten van de schoolraad werden in casu dan ook fundamenteel geschaad.  

De voorgestelde keuze, het gesprek met het gemeenschapsonderwijs tot overname, raakt 

nochtans fundamenteel het studieaanbod van de school.  

Het advies van de schoolraad moest deel uitmaken van het gemeentelijk dossier. Het 

schoolreglement voorziet verder dat het bestuur slechts op gemotiveerde wijze kan afwijken 

van het advies van de schoolraad. De beslissing van de gemeenteraad is derhalve onvoldoende 

gemotiveerd.  

De verzoekers vragen dan ook de betwiste beslissing nietig te verklaren.   

 

 

3. INHOUD van het VERWEER 

 

In reactie op de klacht bezorgt de verwerende partij de brief met bijbehorende stukken die zij 

eerder als antwoord op een gelijkluidende klacht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, heeft 

neergelegd.  

Daarin voert de verwerende partij aan dat het besluit van de gemeenteraad van 24 februari 2022 

geen besluit ten gronde tot overname van het gemeentelijk onderwijs betreft, maar louter een 

principiële beslissing om toestemming te geven vanuit de inrichtende macht aan het college van 

burgemeester en schepenen om de piste van overname te verkennen. Deze beslissing genereerde 

op geen enkele wijze enig rechtsgevolg. 

Verwerende partij stelt verder het cruciaal te vinden een transparante en open houding aan te 

nemen t.o.v. alle betrokken, en om die reden geen voorafgaande onderhandelingen te hebben 

gevoerd, maar eerst toelating te vragen aan de gemeenteraad om deze piste te verkennen. 
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Er werd volgens verwerende partij ook transparant gecommuniceerd: mondeling t.a.v. alle 

personeelsleden voorafgaand aan het bestreden besluit, en meteen na de gemeenteraad ook 

schriftelijk t.a.v. alle stakeholders. Daarbij werd duidelijk benadrukt dat in het debat met het 

GO! zal geluisterd worden naar alle betrokken partijen, en alle procedures inzake participatie 

vervat in het decreet en het schoolreglement zullen gevolgd worden.  

De vraag is dan ook of de schoolraad reeds bij de principiële toelating om gesprekken aan te 

knopen voorafgaandelijk moest betrokken worden, dan wel pas wanneer daadwerkelijk een 

samenwerking met het gemeenschapsonderwijs zou worden aangegaan. De discussie gaat 

volgens verwerende partij dan ook over het moment waarop de schoolraad om advies moet 

worden gevraagd. Het feit dat dit advies zou gevraagd worden, is vanuit het bestuur steeds 

duidelijk geweest.  

Het besluit van 24 februari 2022 was geen “beslissing tot het aangaan van 

samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten”, waaromtrent overeenkomstig het 

schoolreglement verplicht advies moet worden gevraagd aan de schoolraad. Het betrof enkel 

een vraag tot goedkeuring om na te gaan of hier mogelijkheden/opportuniteiten zijn. Het zou 

volgens verwerende partij “alle gekheid op een stokje” zijn en zou voorbijgaan aan het primaat 

van de politiek om de schoolraad reeds te informeren nog voor de gemeenteraad, de inrichtende 

macht, op de hoogte werd gesteld. Verder in het proces zal verwerende partij de schoolraad 

samen met alle andere stakeholders beluisteren. Wanneer een einddossier aan de gemeenteraad 

zou worden voorgelegd, zal dit ontwerp van besluit worden voorgelegd aan de schoolraad en 

zal een formeel advies worden gevraagd.    

 

Aanvullend bezorgt de verwerende partij ook de presentatie die op 21 april 2022 aan alle 

personeelsleden van de basisscholen, de leden van de schoolraad en de vakorganisaties werd 

gegeven in een informatievergadering.  

Zoals tijdens die informatievergadering ook aan alle aanwezigen werd meegedeeld benadrukt 

verwerende partij dat: 

- Er op vandaag nog geen beslissingen werden genomen.  

- Enkel werd toestemming gevraagd aan de gemeenteraad (en verkregen) om gesprekken 

met het GO! aan te knopen, om na te gaan welke mogelijkheden er in de piste van een 

overname liggen.  

- Dat er nog geen acties werden ondernomen met enig rechtsgevolg.  

- Dat het net kadert binnen zorgvuldig bestuur om alle partijen in een fase van 

vooronderzoek te gaan beluisteren en ook alle partijen ten gepaste tijde (en met respect 

van het primaat van de politiek) te gaan informeren.  

- Dat het bestuur steeds een transparante houding heeft aangenomen, nog steeds 

aanneemt.  

 

 

4. ZITTING COMMISSIE  

 

4.1 Datum en uur: 23 mei 2022 om 14.00 uur. 

 

4.2 Kamer  

Kamer bevoegd voor het basisonderwijs. 

 

4.3 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 geldig samengesteld: 

De heer Bengt Verbeeck, voorzitter. 
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Ivo Van Genechten, Rita Lambregts, Luc Faes en Paul De Cock, leden. 

 

4.4 Aanwezige betrokkenen, getuigen, deskundigen, raadslieden 

/ 

 

4.5. Stemming 

De Commissie heeft na beraadslaging eenparig de volgende conclusies en beslissing opgesteld. 

 

 

5. BESLISSING  

 

5.1. Regelgeving 

  

* Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 

Artikel VII.5 

De Commissie beslist over de gegrondheid van klachten van belanghebbenden inzake: 

[…] 

3° de niet-naleving van de bepalingen omtrent de bevoegdheden en de 

besluitvormingsprocedures bedoeld in artikel 18 tot en met 22 van het decreet van 2 april 2004 

betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.  

Wanneer zij oordeelt dat een klacht gegrond is, kan zij beslissen om:  

1° een gedeeltelijke terugbetaling van het werkingsbudget van de betrokken school of centrum, 

het betrokken centrum voor leerlingenbegeleiding of de betrokken school voor deeltijds 

kunstonderwijs op te leggen. De terugvordering of inhouding kan echter niet meer bedragen 

dan 10 procent van dat werkingsbudget en kan er niet toe leiden dat het aandeel in het 

werkingsbudget dat bestemd is voor personeelsaangelegenheden in absolute cijfers kleiner 

wordt dan wanneer de maatregel niet zou getroffen zijn; 

2° … 

Deze sanctie wordt slechts uitvoerbaar de dag nadat de termijn om beroep in te stellen bij de 

Vlaamse Regering verstreken is. Voorafgaandelijk aan het opleggen van een sanctie nodigt de 

Commissie het betrokken schoolbestuur of het betrokken bestuur uit om de bestreden 

rechtshandeling in te trekken of te herzien of in een passende genoegdoening te voorzien. 

 

* Decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse  Onderwijsraad  

Artikel 15  

De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van de bevoegdheden van de 

schoolraad een algemeen informatierecht.  

Het schoolbestuur bezorgt daartoe aan de leden van de schoolraad, samen met de 

vergaderagenda, alle relevante documenten. Indien tijdens of na een overleg vastgesteld wordt 

dat er cruciale informatie ontbrak, dan wordt de desbetreffende beslissing van het schoolbestuur 

opgeschort.  

De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, ouders en leerlingen een communicatie- 

en informatieplicht over hun activiteiten en standpunten en over de wijze waarop hij zijn 

bevoegdheden uitoefent.  

Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de 

schoolorganisatie en de eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan moeten de leden 

van de schoolraad eerst de geleding die ze vertegenwoordigen informeren én raadplegen. 

Artikel 21 

Het schoolbestuur of zijn gemandateerde legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de 

schoolraad voor als dat betrekking heeft op:  

1° …  
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2° het studieaanbod;  

3° …  

... 

Artikel 22 

Het schoolbestuur informeert tijdig de schoolraad over de geplande beslissingen die voor 

overleg zullen worden voorgelegd. Op basis daarvan bepaalt de raad zijn overlegagenda. Een 

schoolraad kan afzien van het recht op overleg. Het overleg heeft plaats in een gezamenlijke 

vergadering van het schoolbestuur of zijn gemandateerde en de schoolraad.  

Het overleg leidt tot een verslag waarin alle standpunten worden opgenomen. Het schoolbestuur 

of zijn gemandateerde neemt een gemotiveerde eindbeslissing na het overleg of na de 

onderhandeling zoals bepaald in artikel 30 en brengt de schoolraad in kennis van de beslissing. 

Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de 

schoolorganisatie en de eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan moeten de leden 

van de schoolraad eerst de geleding die ze vertegenwoordigen informeren én raadplegen zoals 

voorzien in artikel 15.  

Wanneer een overleg niet plaatsvindt binnen een termijn van eenentwintig kalenderdagen, die 

ingaat de dag nadat een geplande beslissing voor overleg wordt voorgelegd, wordt het overleg 

geacht te hebben plaatsgevonden. 

Artikel 33 

Klachten inzake de niet-naleving van de bepalingen omtrent de bevoegdheden en de 

besluitvormingsprocedures bedoeld in artikelen 18 tot en met 22 kunnen door de schoolraad, 

zijn geledingen en iedere belanghebbende ingediend worden bij de Commissie Zorgvuldig 

Bestuur. 

* Omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004 betreffende de lokale participatieregeling in het 

basis- en secundair onderwijs. 

 

5.2. Bevoegdheid 

 

De Commissie is van oordeel dat zij, rekening houdende met de aangehaalde feiten en de 

geldende regelgeving, bevoegd is.  

De Commissie onderstreept hierbij evenwel dat zij niet bevoegd is om de betwiste beslissing te 

vernietigen. Wél zal zij beoordelen of bij de totstandkoming van deze beslissing de hoger 

vermelde bepalingen van het participatiedecreet al dan niet werden miskend.  

 

 

5.3. Beslissing 

 

5.3.1. Participatie. Algemeen.  

De memorie van toelichting bij het participatiedecreet gaat er van uit “dat bij een democratische 

samenleving een democratische schoolcultuur hoort. Alle betrokken geledingen moeten 

derhalve de kans krijgen deel te nemen aan het onderwijsbeleid. De voorwaarden moeten 

worden geschapen om de betrokkenheid van alle geledingen op diverse niveaus van het 

onderwijs- en schoolbeleid te vergroten” (Parl. St. Vl. P. 2003-04, nr. 1955/1, 3). Het decreet 

creëert daartoe het orgaan van de schoolraad waarin de verschillende geledingen van de lokale 

onderwijsgemeenschap (personeel, ouders, lokale gemeenschap) onafhankelijk van het 

schoolbestuur elkaar ontmoeten. Zo worden de inzichten en betrachtingen van de afzonderlijke 

geledingen samengebracht in één formeel participatieorgaan. Het participatiedecreet kent de 

schoolraad een recht op informatie, op advies en op overleg toe. De inhoud en de draagwijdte 
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van het recht om te adviseren en te overleggen worden in het decreet nader beschreven. Daarbij 

wordt ook de eindverantwoordelijkheid van het schoolbestuur erkend en bevestigd. 

 

In het decreet is een lijst van materies ingeschreven waaromtrent het schoolbestuur ontwerpen 

van beslissingen aan de schoolraad voor overleg moet voorleggen waarover het schoolbestuur 

vooraf moet overleggen met de schoolraad. Over deze aangelegenheden kan de schoolraad ook 

uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen. Voor het in het decreet geregelde overleg 

is het schoolbestuur de gesprekspartner van de schoolraad. Het overleg heeft plaats in een 

gezamenlijke vergadering van het schoolbestuur of zijn gemandateerde en de schoolraad en 

leidt tot een verslag waarin alle standpunten worden opgenomen. 

 

Uit het concept van de schoolraad volgt dat de schoolraad onmogelijk zijn taak kan vervullen 

zonder de actieve inbreng van de kant van het schoolbestuur. In de memorie van toelichting is 

daarover het volgende te lezen: “De leden van de schoolraad kunnen hun participatierechten 

enkel uitoefenen, indien zij over voldoende informatie beschikken. Zij hebben daarom een 

informatierecht ten aanzien van de inrichtende macht.” (Parl. St. Vl. P. 2003-04, nr. 1955/1, 

13). Het decreet preciseert dat de leden in functie van de uitoefening van de bevoegdheden van 

de schoolraad over een algemeen informatierecht beschikken en dat het schoolbestuur hen 

daartoe alle relevante documenten bezorgt (art.15). 

 

Dat de schoolraad zonder adequate informatie niet kan functioneren als een echt 

participatieorgaan, brengt dus mee dat er in hoofde van het schoolbestuur sprake is van een 

plicht tot actieve informatie. Wat de aard en de omvang van de door het schoolbestuur 

verschuldigde informatie moet zijn, zal door de specifieke kenmerken van elk overleg worden 

bepaald. In het algemeen kan worden gezegd dat de verstrekte informatie de leden van de 

schoolraad moet toelaten om zich een gefundeerde mening te vormen over de implicaties van 

het voorgelegde discussiepunt, over de voor- en nadelen van de voorgestelde oplossingen of 

keuze, in voorkomend geval ook over het voor en tegen van ernstige alternatieve oplossingen 

die door het schoolbestuur zijn overwogen. De vorm waarin de informatie moet worden 

verstrekt zal eveneens afhankelijk zijn van de gegevens van het dossier. Ten slotte zal de 

informatie ook tijdig moeten worden verstrekt. Bij gebrek aan nadere bepalingen in het decreet 

of het huishoudelijk reglement zal de draagwijdte van deze voorwaarde opnieuw afhankelijk 

zijn van de aard en de complexiteit van het voorgelegde probleem. 

(zie reeds eerder: CZB/P/KBO/2010/274 en CZB/KL/P/KBO/2013/321). 

 

5.3.2. Toepassing.  

 

5.3.2.1. De voorliggende klacht heeft betrekking op de beslissing van de gemeenteraad van 

Knokke-Heist van 24 februari 2022 waarbij het akkoord wordt gegeven aan het college van 

burgemeester en schepenen om onderhandelingen aan te knopen met het 

gemeenschapsonderwijs inzake een overname van het gemeentelijk onderwijs. 

Een overdracht op zich van de betrokken scholen aan een ander onderwijsnet maakt 

onbetwistbaar een aangelegenheid uit die behoort tot het “studieaanbod” waaromtrent 

overeenkomstig art. 21, 2° van het participatiedecreet ieder ontwerp van beslissing door het 

bestuur voor overleg moet worden voorgelegd aan de schoolraad.   

De vraag is hier evenwel of die verplichting tot voorafgaandelijk overleg zich uitstrekt tot de 

beslissing om onderhandelingen aan te vatten met een welbepaalde partner met het oog op een 

eventuele overname.  

De verwerende partij betwist niet dat de schoolraad niet werd geconsulteerd met betrekking tot 

deze beslissing, maar voert aan dat dit dan ook geen besluit ten gronde over een overname 



 

___________________________________________________________________________ 
CZB/KL/P/KBO/2022/478 – 23/05/2022 - 7 

 

 

 

 

betreft, maar louter een principiële beslissing om toelating te geven om gesprekken aan te 

knopen met het gemeenschapsonderwijs en de piste van overname te verkennen. 

 

5.3.2.2. De Commissie stelt vast dat de betwiste beslissing dan effectief wel nog geen 

definitieve beslissing over een overname van het gemeentelijk onderwijs als dusdanig betreft, 

maar dat in de principiële keuze  om voor dergelijke overname in zee te gaan met het 

gemeenschapsonderwijs, ook meteen - impliciet - de beslissing vervat zit  om niet langer zelf 

onderwijs in te richten en het gemeentelijk onderwijs over te dragen. 

Dat de schoolraad in de loop van het onderhandelingsproces van de gemeente met het 

gemeenschapsonderwijs binnen een nog op te starten participatieprocedure de gelegenheid zal 

krijgen haar standpunt te bepalen over de nadere modaliteiten van een overname, en ook vooraf 

een eventuele definitieve beslissing inzake de overname voor overleg zal worden voorgelegd, 

neemt niet weg dat wordt vastgesteld dat de schoolraad zich niet heeft kunnen uitspreken over 

de (impliciete) beslissing van de gemeente om niet langer zelf onderwijs in te richten en de 

keuze om met het gemeenschapsonderwijs overnamegesprekken te voeren. De Commissie ziet 

evenwel niet in hoe de overlegbevoegdheid van de schoolraad inzake het ‘studieaanbod’ niet 

ook de principiële keuze zou  omvatten van een gemeentebestuur om niet langer te voorzien in 

het onderwijsaanbod waarvoor ouders kozen – nog los van de uitkomst van concrete 

onderhandelingen met een welbepaalde partner.  

Ook de keuze van de partner met wie men daadwerkelijk onderhandelingsgesprekken zal 

opstarten, vormt een essentieel element in het geval van een voorgenomen overdracht. Zeker 

nu, in weerwil van de stelling van de  verwerende partij dat men enkel een bepaalde piste in 

kaart wil brengen, uit de gevoerde communicatie rond de betwiste beslissing niet lijkt naar 

voren te komen dat er op het vlak van de keuze van de partner om tot een overname te komen, 

nog ruimte bestaat voor alternatieven en andere partners dan het gemeenschapsonderwijs voor 

het bestuur nog een optie zouden vormen, had de schoolraad zich vooraf over die keuze moeten 

kunnen uitspreken.  

Dat de schoolraad op geen enkel moment enig standpunt heeft kunnen innemen over de 

beslissing als dusdanig van de gemeente om niet langer onderwijs in te richten en over de keuze 

om voor een overname met het gemeenschapsonderwijs samen te werken, is voor de Commissie 

dan ook niet te rijmen met de decretale bepalingen inzake de overlegbevoegdheid van de 

schoolraad. 

 

Op grond van bovenstaande elementen besluit de Commissie dan ook dat het bestuur de 

schoolraad had moeten consulteren voorafgaand aan de beslissing van 24 februari waarbij de 

goedkeuring werd gegeven om onderhandelingen inzake een overname aan te knopen met het 

gemeenschapsonderwijs.  

 

5.3.3. De Commissie komt tot volgende beslissing: 

 

Dat de schoolraad niet voorafgaandelijk werd geraadpleegd omtrent de beslissing van de 

gemeenteraad om toestemming te geven onderhandelingen aan te knopen met het 

gemeenschapsonderwijs inzake een overname van het gemeentelijke onderwijs, houdt een 

schending in van het participatiedecreet.  

De klacht is gegrond.  

 

 

5.4. Sanctieregeling 

 

Artikel VII.5 codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 bepaalt 

dat de Commissie, wanneer zij oordeelt dat een klacht gegrond is, kan beslissen om een 
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gedeeltelijke terugbetaling van de werkingsmiddelen van de betrokken school op te leggen. De 

terugvordering of inhouding kan echter niet meer bedragen dan 10 procent van deze 

werkingsmiddelen en kan er niet toe leiden dat het aandeel in de werkingsmiddelen dat bestemd 

is voor personeelsaangelegenheden in absolute cijfers kleiner wordt dan wanneer de maatregel 

niet zou getroffen zijn. 

Deze sanctie wordt slechts uitvoerbaar de dag nadat de termijn om beroep in te stellen bij de 

Vlaamse regering verstreken is. 

Voorafgaandelijk aan het opleggen van een sanctie nodigt de Commissie het betrokken 

schoolbestuur uit om de bestreden rechtshandeling in te trekken of te herzien of in een passende 

genoegdoening te voorzien. 

De Commissie nodigt de verwerende partij uit om haar binnen de 2 maanden na de ontvangst 

van deze beslissing mee te delen hoe zij aan de beslissing van de Commissie gevolg heeft 

gegeven of plant te geven.  

De Commissie gaat ervan uit dat verwerende partij de aanbevelingen van de Commissie zal 

opvolgen en oordeelt dat er vooralsnog geen aanleiding is tot het opleggen van een sanctie. 

 

 

6. BEROEP 

 

Tegen een beslissing van de Commissie kan binnen een termijn van zestig kalenderdagen die 

ingaat de tweede dag na de postdatum van de betekening van deze beslissing, bij aangetekend 

schrijven een beroep bij de Vlaamse Regering, in de persoon van de Minister van Onderwijs, 

ingesteld worden (met een afschrift aan het secretariaat van de Commissie). 

 

 

 

Brussel, 23 mei 2022 

 

 

 

 

 

 

Frederik Stevens       Bengt Verbeeck 

Waarnemend Secretaris       Voorzitter 
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