
 

GEMEENTERAAD VAN 12 MAART 2019 
 

RETRIBUTIE WERKINGSKOSTEN ACADEMIES  
 

 
Algemene bepalingen 
De stad heft met ingang van 1 april 2019 tot en met 31 december 2025 een retributie voor de kosten 
van kopieën, gebruik van de infrastructuur, de onkosten voor de nutsvoorzieningen en onderhoud 
van de stedelijke academies, voor huurgeld van instrumenten en voor de verkoop van goederen in de 
academie van beeldende kunst en de academie voor muziek, woord en dans van de stad Herentals. 
 
Gebruiker 
De retributie is verschuldigd: 

• door de leerlingen van de academie voor beeldende kunst (ABK) 
• door de leerlingen van de academie voor muziek, woord en dans (AMWD) 
• door de 50 %-leerlingen die hun inschrijvingsgeld in een andere academie betalen 

 
Grondslag en tarief 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

• ABK en AMWD: forfaitaire bijdrage werkingskosten: 7 euro / leerling / schooljaar 
• ABK en AMWD: forfaitaire bijdrage gebruik infrastructuur: 11 euro / leerling 
• ABK en AMWD: verkoop van alle hiervoor niet genoemde producten en goederen aan de 

reële kostprijs 
• AMWD: forfaitaire bijdrage huurgeld instrumenten: 34 euro / leerling / instrument / 

schooljaar 
 

Verminderingen 
• 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 verkoop van producten en goederen 
aan de werkelijke kostprijs. 
 

Betaling 
De betaling van de bijdrages voor werkingskosten en infrastructuur is verschuldigd op het moment 
van de inschrijving. De andere bijdrages zijn verschuldigd ten laatste bij het afleveren van de 
producten of goederen. Indien een gemeente zonder Herentalse vestigingsplaats de retributie 
forfaitaire bijdrage gebruik infrastructuur ten laste neemt voor zijn inwoners, moet dit per schooljaar 
voor de start van de inschrijvingen aan het college van burgemeester en schepenen ter kennis 
gebracht worden. Voor deze gemeenten zal bij het afsluiten van de inschrijvingen een afrekening 
opgemaakt worden. Bij niet-minnelijke betaling voorziet het decreet lokaal bestuur de mogelijkheid 
om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke 
rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. 
 
Procedure 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur. 
 
 
 
 



 

Opheffing 
De gemeenteraad heft het retributiereglement voor de academie beeldende kunst en voor de 
academie muziek, woord en dans zoals goedgekeurd op 5 juli 2016 op met ingang van de 
inwerkingtreding van onderhavig reglement. 
 


