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GEMEENTERAAD 5 JULI 2016 

 

RETRIBUTIEREGLEMENT STEDELIJKE ACADEMIES 

 

 

 

 

Context 

 

De gemeenteraad keurde op 30/06/2015 en op 12/04/2016 het retributiereglement voor Stedelijke 

Academies goed voor het vaststellen van een jaarlijkse bijdrage aan SEMU, huurgeld instrumenten, 

kleurenfotokopieën en andere goederen of producten en een retributie voor het gebruik van 

infrastructuur. Om te voorzien in de vraag van niet-filiaal gemeenten die de forfaitaire bijdrage 

gebruik infrastructuur willen ten laste nemen voor hun inwoners, moet het retributiereglement 

aangepast worden. 

 

Juridische grond 

 

Gemeentedecreet 

Wet van 30/06/1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten 

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees parlement en de Raad van 22/05/2001 betreffende de 

harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de 

informatiemaatschappij 

Gemeenteraadsbeslissing van 30/06/2015: retributiereglement Stedelijke Academie 

 

Argumentatie 

 

De Academie voor Beeldende Kunst (ABK) en de Academie voor Muziek, Woord en Dans (AMWD) 

hebben een retributiereglement voor het vaststellen van een jaarlijkse bijdrage aan SEMU, huurgeld 

instrumenten, kleurenfotokopieën en andere goederen of producten. Het reglement werd uitgebreid 

met een retributie voor het gebruik van de infrastructuur, verwarming, verlichting, onderhoud, 

enzovoort van de Stedelijke Academies.  

Leerlingen die hun domicilie in Herentals hebben of in één van de gemeenten waar voor de 

betreffende academie een filiaal opgericht is, dragen bij aan de gemeentefinanciën en de 

instandhouding van de gemeentelijke infrastructuur door onder andere de betaling van de 

aanvullende personenbelasting. Op basis van deze bijdrage worden zij vrijgesteld van de retributie 

voor het gebruik van de infrastructuur. Voor de andere leerlingen wordt deze retributie vastgesteld 

op 10 euro. 

Enkele niet-filiaal gemeenten willen de retributie forfaitaire bijdrage gebruik infrastructuur dragen 

voor hun inwoners. Het bestaande reglement moet hiervoor aangepast worden. 

 

BESLUIT 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement Stedelijke Academies unaniem goed als volgt: 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft met ingang van 06/07/2016  tot en met 31/12/2019 een retributie voor de kosten van 

kopies partituren (SEMU), voor huurgeld van instrumenten, voor het maken van kleurenkopieën en 

voor de verkoop van goederen in de academies van de stad Herentals. 

De stad heft met ingang van 06/07/2016 tot en met 31/12/2019 een retributie voor het gebruik van 

de infrastructuur, verwarming, verlichting, onderhoud, enzovoort van de Stedelijke Academies. 
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2. 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 

• door niet-filiaal gemeenten die de retributie forfaitaire bijdrage gebruik infrastructuur ten 

laste neemt voor haar inwoners 

 

3. Grondslag en tarief 

 

De retributie wordt als volgt vastgesteld: 

• AMWD: forfaitaire bijdrage SEMU: 6 euro / leerling / schooljaar 

• AMWD: forfaitaire bijdrage huurgeld instrumenten: 31 euro / leerling / instrument / 

schooljaar 

• AMWD: forfaitaire bijdrage gebruik infrastructuur: 10 euro / leerling 

• ABK: forfaitaire bijdrage voor het maken van kleurenkopies: 6 euro / leerling / schooljaar 

• ABK: verkoop van alle hiervoor niet genoemde producten en goederen aan de werkelijke 

kostprijs. 

• ABK: forfaitaire bijdrage gebruik infrastructuur: 10 euro / leerling 

 

4. Vrijstellingen 

 

Leerlingen die hun domicilie in Herentals hebben of in één van de gemeenten waar voor de 

betreffende academie een filiaal opgericht is, worden vrijgesteld van de retributie forfaitaire bijdrage 

gebruik infrastructuur. 

 

5. Betaling 

 

De betaling is verschuldigd op het moment van de aanvraag of ten laatste bij het afleveren van de 

stukken of verstrekken van inlichtingen. 

Indien een niet-filiaal gemeente 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 gemeentedecreet 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. 

 

6. Procedure 

 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.  

Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 

 
7. Opheffing  

 

De gemeenteraad heft het retributiereglement Stedelijke Academies zoals goedgekeurd op 

12/04/2016 op met ingang van de inwerkingtreding van onderhavig reglement. 

 


