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15 FEBRUARI 1985
MINISTERIELE OMZENDBRIEF OVER DE TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 27 NOVEMBER 1973 HOUDENDE REGLEMENTERING VAN DE
ECONOMISCHE EN FINANCIËLE INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN AAN DE
ONDERNEMINGSRADEN, IN DE SECTOR VAN HET ONDERWIJS

ARTI KELEN KONINKL IJK BESL UI T 27
NOVEMBER 1973 DIE EENAANPASSING
VERGEN

ARTIKEL 1
HETONDERNEMINGSHOOFD

TOEPASSING OP DE SECTOR
ONDERWIJS

De voorzitter van de inrichtende macht of de
terzake gemachtigde(n).

De niveaus waarop de informatie dient te worden
verstrekt :
1. Tech nische bed rijfseenheid

2. De juridische entiteit

3. De economische en financiële entiteit

4. Onderdeel

De eenheid waarde ondernemingsraadgevestigd
is (deze eenheid kan ook bestaan, naar gelang
het geval, uit :
een schoolinrichting die volledig samenvalt
metde juridische entiteit waaruitzij voortspruit,
verscheidene onderwijsinrichtingen,
afhangende van eenzelfde juridische entiteitof
inrichting (inrichtende macht);
verscheidene inrichtingen die afhangen van
verschillende inrichtende machten, doch in
eenzelfde entiteitgeïntegreerd.)
Deze moet worden gelijkgesteld metde inrichtende
macht(en) (vzw) of feitelijke vereniging(en).
Deze notie omvat de verschillende juridische of
feitelijke entiteiten die een fundamentele en
duurzame economische of financiële invloed
uitoefenen op een inrichtende macht of op de
technische bedrijfseenheid zelf.
Hetalofnietbestaan vanonderdelen hangtafvan
een beslissing terzake doorde ondernemingsraad.
In hetalgemeen kunnen ais onderdeel beschouwd
worden, aile afdelingen, afzonderlijke
vestigingsplaatsen of niveaus welke in de
betrokken technische bedrijfseenheid bestaan.

BASISINFORMATIE
ARTIKEL 5
STATUUT
2. De statuten en eventuele wijzigingen

Naast het verstrekken van de statuten in de enge
zin, zou het ondernemingshoofd, teneinde een
goed begrip ervan te verzekeren, een aantal
documenten ter image van de leden van de
ondernemingsraad kunnen houden, zoals de wet
op de vzw's, de wetgevingen en organieke
reglementeringen uitgaande van hetMinisterie van
Onderwijs die betrekking hebben op de materies
waarvoorde ondernemingsraad bevoegd is.

3. De leiding

Voor verenigingen en vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid omvat dat de Raad van
Beheer; voor de feitelijke verenigingen : de leden
die deel uitmaken van de inrichtende machtzoals
ze worden vermeld in de bij het Ministerie van
Onderwijs neergelegde lijst.

4. De financieringsmiddelen op half lange en lange
termijn

Dit omvat :
hetbedragdereigen middelen van de technische
bedrijfseenheid en, in voorkomend geval, van
de juridische en andere entiteit(en) waarvan de
inrichting afhangt;
het bedrag van de leningen op halflange en
lange termijnen : de looptyd ervan, de toegepaste
interestvoeten, de voonvaarden van afbetaling
en de verstrekkende instellingen oforganismen.
Daarnaastdienteveneens een toelichting te worden
verstrektbijhetsysteem van toelaging voorwerking,
uitrusting, bouw en schoolbehoeften.

5. Overeenkomsten en akkoorden

Ditgeldtookvoorde overeenkomsten en akkoorden
die gesloten worden in het kader van een
scholengemeenschap en andere structurele
bindingen.

ARTIKEL 6
CONCURRENTIEPOSITIE
1. Devoornaamsteconcurrenten

De nominatieve lijst van de onderwijsinrichtingen,
van gelijk niveau, die in de streek gevestigd zijn.

2. Concurrentiemogelijkhedenen-moeilijkheden

De sterke en zwakke punten van de inrichting t. o. v.
de andere gelijkaardige inrichtingen in de streek,
o.a. op gebied van infrastructuur, leergangen,
recrutering... en dit ook m.b. t. de internaten.

3. Deafzetgebieden

De recruteringszone van de inrichting.

6. Elementen die moeten toelaten een inzicht te
krijgen in de commercialisatie...

Daarmee wordt o.a. bedoeld het beleid en de
methoden inzake recrutering alsmede het beleid
inzake informatie van het publiek, en de publiciteit.

7. De boekhoudkundige gegevens van de omzet en
zijn evolutie over 5 jaar...

Dienen te worden verstrekt, in voorkomend geval,
per onderdeel, aile inkomsten, te weten
de ontvangen werkings-, uitrustings- en
bouwtoelagen, de toelagen voor leerboeken en
schoolbehoeften, de inkomsten en ontvangsten
voortvloeiend uit initiatieven voor steun aan de
scholen, giften, kostgelden van internaten,
maaltijdtickets, bij- en naschoolse activiteiten, en
aile andere inkomsten. Indien de instelling kennis
heeft van het totaal van de weddetoelagen, zal dit
eveneens worden medegedeeld.

8. Een overzichtvan de kost- en verkoopprijzen per
eenheid...

Dit omvat een overzicht van de evolutie van de
effectieve kostprijs per leerling, eventueel per
onderdeel, met uitsluiting van de kosten die door
de weddetoelagen gedekt worden. Voor de
internaten dient dit te worden aangevuld met
gegevens overde effectieve kostprijs perleerling
en hetkostgelddatperleerling wordtaangerekend.

9. De marktpositie van de onderneming en de
evolutieervan

De toestanden de evolutie van de schoolbevolking
ten opzichte van de andere inrichtingen uit de
streek, zal verstrekt worden voor zover een
statistiek terzake beschikbaar is.

ARTIKEL 7
PRODUCTIE EN PRODUCTIVITEIT

De in ditartikel bedoelde inlichtingen denen voor
de laatste 5 jaar verstrekt te worden en moeten
eventueel peronderdeel verschaft worden.

1. De evolutie van de productie

De evolutie van hetaantal ingeschreven leerlingen
peroriëntatie en/ofafdeling.

2. De aanwending van de economische productiecapaciteit

De opvangcapaciteit van de instelling zoals zij
kan wordengeraamdopgrondo.a. van degegevens
inzake de accomodatiemogelijkheden van de
klaslokalen, machine-uitrusting, refter, ... alsmede
de mogelijkheden van indienstneming van nieuwe
personeelsleden; hetzelfde geldt ook voor de
internaten.

3. De evolutie van de productiviteit

Dit omvat :
- het aantal georganiseerde lesuren t. o. v. het
cantal gesubsidieerde lesuren;
- het aantal georganiseerde lesuren t. o. v, het
aantal subsidieerbare lesuren;
- hetaantalafgeleverdediploma'sencertificaten.

ARTIKEL 8
FINANCIELESTRUCTUUR

1. Eenverklarendecommentaarvanhetgebruikte
rekeningenstelsel.

Dit omvat de nodige uitleg teneinde de structuur
van de rekeningen te begrijpen.

De jaarrekeningen van de laatste 5 jaar...

Ditomvateen vergelijking metcommentaar van de
slotrekeningen van de werkingstoelagen.
Bovendien moeten op niveau van de juridische
entiteit inlichtingen verstrekt worden omtrent de
inkomsten en uitgaven, staat van bezittingen en
schulden, balans (voorzoverde inrichtende macht
wettelijk ertoe gehouden is deze op te stellen), ...
en de eventuele toelichtingen, teneinde een volledig
beeld te hebben van de financiële structuur.

ARTIKEL 9
BUDGETTERINGSMETHODE EN
KOSTPRUSBEREKENING

1. De budgetteringsmethode

Dit omvatde nodige uitleg overde wijze waarop het
budget wordt opgemaakt en over de wijze waarop
hetgehanteerd wordtalsbeheersinstrument.

2. De berekeningsmethode van de kostprijs

Hier dient de methode beschreven waarmee de
inlichtingen, bedoeld in art. 6, 8°, berekend worden.

3. Voldoende gegevens nopens de structuur van
de kosten en de spreiding ervan... per
onderdeel...

Dit hangt eveneens samen met de inlichtingen
bedoeld in art. 6, 8°.

ARTIKEL 10
PERSONEELSKOSTEN

Naastde kosten verbonden aan de personeelsdienst
en de sociale diensten dienen enkel de
personeelskosten buiten de weddetoelagen
medegedeeld te worden overeenkomstig de in dit
artikel voorziene bepalingen.

ARTIKEL 11
PROGRAMMA EN
TOEKOMSTVERWACHTINGEN

- strektzichuitover alle aspecten van de activiteit van
de onderneming...

Naasthetbedrag, de bestemming en de financiering
van de voorgenomen investeringen, worden o. m. de
volgende inlichtingen verstrekt:

de programmatie van opties en secties;
de intenties en vooruitzichten inzake de
eventuele uitbreiding, opheffing of
rationalisering van de instelling, of onderdelen
ervan, evenals inzake eventuele fusies, en
eveneens inzake de eventuele onderhandelingen met de overheid daaromtrent,
de afwijking tussen bepaalde verwezenlijkingen
en de oorspronkelijke intenties;
- de oprichting van scholengemeenschappen;
- de bepaling van prioriteiten inzake de uitrusting;
- de vooruitzichten met betrekking tot de
tewerkstelling;
de vooruitzichten inzake de personeelskosten
ten laste van de technische bedrijfseenheid.

ARTIKEL 12
WETENSCHAPPELIJK SPEURWERK
... terzake gevoerde en in hetvooruitzichtgestelde
beleid...

Dit behelst onder meer het gevoerde en in het
vooruitzichtgestelde beleid inzake recyclage der
leerkrachten en het pedagogische, didactische
en methodologische speurwerk.

ARTIKEL 24
PERIODIEKE VOORLICHTING
... Zij moet de ondernemingsraad in staat stellen
de gang van zaken in de onderneming te volgen...

De overeenkomstig art. 24 te verstrekken
inlichtingen dienen gegeven te worden rekening
houdend metde hierboven verstrekte verklaringen.
Daarbij dient ook rekening te worden gehouden
met de reglementaire bepalingen eigen aan het
onderwijs i.v.m. de vaststelling van het aantal
leerlingen, uurroosters, gebruik van de uurkredieten en de staat van het personeel.
De gegevens die het Ministerie van Onderwijs
slechts per schooljaar opvraagt, worden ook
slechts eenmaal per jaar verstrekt.

De Ministervan Economische Zaken,
M. EYSKENS

