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Retributie op huur muziekinstrumenten - AMWD 

Wettelijk kader 

 

 De Grondwet, onder meer artikels 41, 162, 170 §4; 

 Artikel 40 §3 en 41, 14° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 

en latere wijzigingen; 

 Bestuursdecreet van 7 december 2018 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

 Het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikel 95; 

 Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 betreffende werking academie; 

 

Situering 

 

In de loop van mei starten de inschrijvingen van het nieuwe schooljaar 2020 - 2021.  

De academie wenst de tarieven voor de huur van de muziekinstrumenten aan te passen. 

Het aanpassen van tarieven is een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. 

De academie wenst ook een huurreglement goed te laten keuren, ook dit is een bevoegdheid van de 

gemeenteraad. 

 

Motivering 

 

De gemeente geeft de mogelijkheid aan de leerlingen van de academie om muziekinstrumenten te 

huren.  Het is logisch dat er hiervoor enkele regels worden vastgelegd waaraan de ontleners (de 

gebruiker of de burgerlijk verantwoordelijke persoon van de gebruiker) van deze muziekinstrumenten 

zich dienen te houden.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Eén van de voorwaarden van het huren is dat de leerling gebruiker per muziekinstrument een tarief per 

schooljaar betaalt.  Het huidige tarief bedraagt 37,50 euro/schooljaar en dit wordt door de academie in 

verhouding tot de kostprijs en onderhoud van de meeste muziekinstrumenten als te laag beschouwd. 

Een tarief van 55 euro/schooljaar is meer aangewezen. 

 

Financiële aspecten 

 

Het is moeilijk in te schatten hoeveel meer dit zal opleveren.  Er werd een raming gedaan en deze werd 

opgenomen in het Strategisch Meerjarenplan 2020 - 2025 (SMJP).  Bij de volgende herziening van het 

SMJP zal dit krediet worden herraamd. 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 

 

BESLUIT  

 

Met 14 stemmen voor (Eddie Bormans, Kristof Joos, Jurgen De Maeyer, Elke Cuyt, Stefaan De Landtsheer, 
Saadet Gülhan, Nicole Van Praet, Leentje Van lent, Danny Peeters, Eric Engels, Geert Mertens, Roel Van Eetvelt, 
Dirk Zoldermans, Stefan De Maeyer), 13 stemmen tegen (Bernadette Boeykens, Greet De bruyn, Luc De boeck, 
Gil Van Den Berghe, Dirk Hoofd, Hilde Cools, Wim Verheyden, Liesje Pauwels, Kevin Van Ranst, Tom Van Ranst, 
Francois De Clercq, Anky Daelemans, Lana D'hertefelt)  

Art. 1 looptijd 

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 betreffende werking academie wordt ingetrokken en 

vervangen door dit reglement dat van toepassing is vanaf het schooljaar 2020 - 2021 tot en met het 

schooljaar 2025-2026. 

Art. 2  

De ontlener, ofwel de daadwerkelijke gebruiker ofwel de burgerlijk verantwoordelijke persoon van de 

ontlener, is verantwoordelijk voor het behoud van het instrument in goede staat. 

Art. 3 

Hij/zij zal het instrument onder geen enkele voorwaarde uitlenen of in gebruik geven aan derden. 

Art. 4 

Hij/zij zal bij beschadiging van het instrument de school hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. De 

herstellingskosten voor schade, toegebracht door eigen toedoen, worden door de ontlener betaald. 

Slijtagekosten zijn voor rekening van de school, behalve de rieten voor blaasinstrumenten. Deze 

worden op kosten van de ontlener vervangen indien nodig. 

Art. 5 

Bij verlies van het instrument betaalt de ontlener de aankoopwaarde van een nieuw gelijkwaardig 

instrument. 

Art. 6 

Er wordt aangeraden het huurinstrument persoonlijk te laten verzekeren. Dit kan opgenomen worden 

in de brandpolis van uw verzekering. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Art. 7 

Indien gedurende het schooljaar de studies worden opgegeven, dient het instrument onmiddellijk en 

zonder dat hierom wordt verzocht, terugbezorgd te worden op het secretariaat van de Academie 

Muziek Woord Dans in Bornem. 

Art. 8 

Het instrument mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor de studie- en/of 

muziekuitvoeringen in het kader van het programma van de Academie, tenzij na voorafgaande 

instemming van de directeur. 

Art. 9 

Het verwisselen of uitwisselen van instrumenten is verboden. 

Art. 10 

De leerling volgt strikt de richtlijnen van de leraar voor het onderhoud en herstellen van het 

uitgeleende instrument. 

Art. 11 

Het instrument kan op gelijk welk tijdstip van het jaar teruggevorderd worden. De Academie stelt de 

ontlener hiervan schriftelijk in kennis. Het instrument dient uiterlijk 30 dagen na het versturen van de 

brief aan de Academie te worden teruggebracht. De uitlening geldt voor één schooljaar. Uitzonderingen 

hierop kunnen worden toegestaan door de directie. 

Art. 12 

Het huurgeld bedraagt € 55 voor één schooljaar. Wanneer het instrument wordt ontleend in de loop 

van het schooljaar, wordt het volledige huurgeld aangerekend. Wanneer het instrument in de loop van 

het schooljaar wordt ingeleverd, heeft de ontlener geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van het 

huurgeld. Indien dit gebeurt op vraag van de school cfr. Artikel 11, heeft de ontlener wel recht op een 

pro rata terugbetaling van het huurgeld. Het reglement is raadpleegbaar op de website van de 

gemeente Bornem: www.bornem.be/academie. 

Art. 13 

De ontlener die voor de 1ste keer een instrument ontleent, ondertekent een contract. Er wordt een 

factuur toegestuurd, dewelke binnen 30 dagen betaald moet worden.  

De ontlener die een instrument voor een aansluitend schooljaar ontleent, wordt een factuur 

toegestuurd, dewelke binnen 30 dagen betaald moet worden.  

De ontlener dient het instrument uiterlijk binnen deze 30 dagen terug te brengen, indien hij wenst af te 

zien van de ontlening voor een volgend schooljaar. Indien het instrument niet werd geretourneerd 

binnen 30 dagen, wordt het instrument als verloren beschouwd en wordt de gehele aankoopprijs, zoals 

vermeld in punt 5 in rekening gebracht. 

Art 14 

De invordering van de retributie gebeurt door de financieel directeur met alle hem door de wet ter 

beschikking gestelde middelen. 

Art. 15 Bekendmaking en inwerkingtreding:  

Onderhavig reglement treedt in werking voor het schooljaar 2020 - 2021 en wordt bekendgemaakt 

overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 

wijzigingen. De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis 

gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 

en latere wijzigingen. 

  

 

Vastgesteld in zitting als vermeld. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(w.g.) Liesje Raemdonck (w.g.) Eddie Bormans 

algemeen directeur voorzitter gemeenteraad 

 

Voor eensluidend uittreksel: 

Bornem, 18 mei 2020 

 

 

 

  

  

  

  

  

Liesje Raemdonck Kristof Joos 

algemeen directeur burgemeester 

 


