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Wijziging retributiereglement voor leerlingen die deelnemen
aan het deeltijds kunstonderwijs

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Rutger Moons, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, raadslid;
de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer
Peter Verpoorten, raadslid; de heer Bart Michiels, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; de heer
Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Andreas Huyskens,
raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; mevrouw Lore
Wagemans, raadslid; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers, raadslid; de
heer Pieter Laureys, raadslid; de heer François Vermeulen, raadslid; mevrouw Griet Van Nueten,
raadslid; de heer Ludo Van den Broeck, raadslid; de heer Marnix Verheyen, raadslid; de heer Marcel
De Cuyper, raadslid; de heer Stefan Geyzen, raadslid; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 12 maart 2019 keurde de gemeenteraad het retributiereglement voor de academies goed. Dit
retributiereglement regelt de extra lokale kosten voor het organiseren van deeltijds kunstonderwijs
enerzijds, bevat bepalingen rond verminderingen op deze retributies anderzijds.
De Vlaamse overheid bepaalt de tarieven voor de inschrijvingsgelden voor het deeltijds
kunstonderwijs. Deze basistarieven, gedifferentieerd naar leeftijd enerzijds, naar normaal of
verminderd tarief anderzijds, vormen geen onderwerp van een lokale beslissing. Toch legden de
directeurs van de academies deze inschrijvingsgelden jaarlijks ter beslissing voor aan het lokale
bestuur. Een kennisname volstaat echter.
In Herentals kent men een lokale korting op de Vlaamse tarieven toe aan kansengroepen. In de
praktijk geeft de vrijetijdspaskorting al jaren een korting van 80 % op het geldende tarief voor een
ingeschreven leerling. Dit kan dus een korting zijn van 80 % op het gewone tarief, maar meer
voorkomend is de korting op de korting met name de korting van 80 % op het verminderd tarief. Dit
is een lokale beslissing die ook lokaal wordt betaald en verrekend. Deze korting moet worden

opgenomen in het retributiereglement voor de academies en dat was tot op heden niet het geval,
hoewel het in de praktijk wel werd toegekend.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
 Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten
 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees parlement en de raad van 22 mei 2001 betreffende
de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de
informatiemaatschappij
Argumentatie
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 19 april 2021 het reglement principieel goed.
De gemeenteraad moet het reglement voor leerlingen die deelnemen aan het deeltijds
kunstonderwijs goedkeuren.
Daarnaast vraagt de administratie om kennis te nemen van de nieuwe geldende tarieven voor het
schooljaar 2021-2022 voor de inschrijvingsgelden voor de academies, opgelegd door de Vlaamse
overheid:
 -18-jarigen
o normaal tarief - 69 euro
o verminderd tarief - 45 euro
 18-24-jarigen - 135 euro
 +25-jarigen
o normaal tarief - 320 euro
o verminderd tarief - 135 euro

Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van de nieuwe geldende tarieven voor het schooljaar 2021-2022
voor de inschrijvingsgelden voor de academies, opgelegd door de Vlaamse overheid:
 -18-jarigen
o normaal tarief - 69 euro
o verminderd tarief - 45 euro
 18-24-jarigen - 135 euro
 +25-jarigen
o normaal tarief - 320 euro
o verminderd tarief - 135 euro
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor leerlingen die deelnemen aan het deeltijds
kunstonderwijs goed als volgt:
Retributies 2021-2025
Retributiereglement voor leerlingen die deelnemen aan het deeltijds kunstonderwijs
Algemene bepalingen

De stad heft van 15 mei 2021 tot en met 31 december 2025 een retributie voor kosten van kopieën,
gebruik van infrastructuur, de onkosten voor de nutsvoorzieningen en onderhoud van de stedelijke
academies, huurgelden van instrumenten en verkoop van goederen in de academies.
Dit reglement regelt de tarieven en voorwaarden die van toepassing zijn voor leerlingen die
deelnemen aan het deeltijds kunstonderwijs.
Gebruiker
De retributie is verschuldigd door de leerling die deelneemt aan het deeltijds kunstonderwijs
georganiseerd door de stad en door de 50%-leerling die zijn inschrijvingsgeld in een andere academie
betaalt.
Bepaling van het tarief
De retributie wordt als volgt samengesteld:
Werkingskosten





7 euro forfaitaire bijdrage werkingskosten per leerling, per schooljaar, per domein
11 euro forfaitaire bijdrage gebruik infrastructuur per leerling, per schooljaar, per domein
kostprijs voor de verkoop van alle hiervoor niet genoemde producten en goederen
34 euro forfaitaire bijdrage huurgeld instrumenten voor de academie muziek, woord en
dans, per leerling, per instrument, per schooljaar

Verminderingen
 Houders van een vrijetijdspas van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar
betalen 20 % van het voor hen geldende tarief van inschrijvingsgeld vastgelegd door de
Vlaamse overheid.
 Leerlingen die hun domicilie in Herentals hebben of in één van de gemeenten waar voor de
betreffende academie een vestigingsplaats opgericht is, worden vrijgesteld van de retributie
forfaitaire bijdrage gebruik infrastructuur.
 Houders van een vrijetijdspas van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar
worden vrijgesteld van de retributies, uitgezonderd de inschrijvingsgelden en de verkoop van
producten en goederen aan de werkelijke kostprijs.
Betaling
De retributie moet ter plaatse cash, via bancontact of online betaald worden. Als contante betaling
niet mogelijk is, wordt de retributie betaald via overschrijving 30 dagen na factuurdatum of na
verzoek tot betaling.
Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
Opheffing

Het reglement retributie werkingskosten academies: goedgekeurd op 12 maart 2019 wordt
opgeheven met ingang van huidig reglement.
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