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Retributie op inschrijvingen leerlingen - 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 12 mei 2020 betreffende reglement vrije leerling;  

 

Situering 

 

In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 12 mei 2020 betreffende reglement op vrije leerling 

wenst de academie en het bestuur dat een vrije leerling een vergoeding dient te betalen.  De academie 

en het bestuur wenst ook dat leerlingen een vergoeding betalen om een deel van de werkingskosten 

van de academie te betalen. 

Het opleggen van tarieven is een expliciete bevoegdheid van de gemeenteraad.  

 

Motivering 

 

Tot nu toe werd er in de academie voor muziek, woord en dans  geen administratiebijdrage aan de 

leerlingen aangerekend. 

De ‘administratiebijdrage’ zal door alle leerlingen die zich inschrijven in de Academie voor Muziek 

Woord Dans Bornem verschuldigd zijn. 

Aan elke hoofdelijke leerling wordt per schooljaar een ‘administratiebijdrage’ aangerekend als 

tegemoetkoming in de werkingskosten van de Academie, zijnde agenda, gebruik van materiaal en 

instrumenten in de lokalen, auteursrechten, Reprobel, kopiekosten, verzekering, enz. … die niet worden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

betoelaagd. 

In deze ‘administratiebijdrage’ zit niet inbegrepen: verbruiksmaterialen (leerboeken e.d.) en 

uitstappen. Deze worden à rato van het reëel verbruik aan de leerling aangerekend. Hierbij worden de 

inkoopprijzen gehanteerd. 

Ook vrije leerlingen ( zie reglement ‘vrije leerlingen’) zijn aan dit retributiereglement onderhevig. Zij 

worden helemaal niet betoelaagd. 

Het bedrag per deelnemer wordt als volgt bepaald: 

 De financierbare / regelmatige leerlingen betalen het decretaal vastgestelde inschrijvingsgeld + 

‘administratiebijdrage’ van 12,50 euro per schooljaar als bijdrage in de werkingsmiddelen van 

de academie. 

 Vrije leerlingen betalen het bedrag zoals het decretaal vastgestelde volledige jongerentarief ( - 

18-jarigen) + 'administratiebijdrage’ van 12,50 euro per schooljaar als bijdrage in de 

werkingsmiddelen van de academie. 

 Indien een leerling meerdere cursussen volgt, moet hij/zij slechts eenmaal de 

‘administratiebijdrage’ betalen. 

 Leerlingen die de cursus voortijdig stopzetten na 30 september, kunnen geen aanspraak maken 

op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, noch op terugbetaling van de ‘administratiebijdrage’. 

Het decretaal vastgestelde inschrijvingsgeld wordt door de Vlaamse overheid vastgesteld.  Bij 

financierbare / regelmatige leerlingen dient dit bedrag te worden doorgestort aan de Vlaamse 

Onderwijsadministratie.   

 

Financiële aspecten 

 

Deze inkomsten zijn beperkt voorzien in het Strategisch Meerjarenplan 2020 - 2025.  Ze zullen jaarlijks 

worden geraamd op basis van de data van het vorige schooljaar en worden verwerkt in de 

aanpassingen van het SMJP. 

 

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)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Artikel 1 looptijd 

Vanaf het schooljaar 2020 – 2021 tot en met het schooljaar 2025 – 2026 wordt ten behoeve van de 

gemeente, onder de navolgende voorwaarden, een administratieve bijdrage gevestigd voor alle 

leerlingen en een inschrijvingsvergoeding voor de vrije leerlingen van de academie muziek, woord en 

dans en dit wordt als volgt goedgekeurd. 

Artikel 2 definitie 

leerling: zowel een financierbare / regelmatige leerling als een vrije leerling 

financierbare / regelmatige leerling: Een leerling die voldoet aan de voorwaarden van de Vlaamse 

Overheid om een regelmatige/financierbare leerling te zijn 

vrije leerling: Een leerling die niet voldoet aan de voorwaarden van de Vlaamse Overheid om een 

regelmatige/financierbare leerling te zijn maar wel aan de voorwaarden van het gemeentelijk 

reglement vrije leerlingen. 

decretaal vastgestelde inschrijvingsgeld: Het tarief vastgelegd door de Vlaamse Overheid. 

domein: In de academie voor muziek, woord en dans Bornem kan er in 4 domeinen les gevolgd 

worden: muziek, woord, dans en domeinoverschrijdend 

Artikel 3 retributieplichtige 

Elke leerling of de persoon die burgerlijk voor hem/haar verantwoordelijk is, is de retributie 

verschuldigd.      

In deze retributie zit niet inbegrepen: verbruiksmaterialen (leerboeken e.d.) en uitstappen. Deze 

worden à rato van het reëel verbruik aan de leerling aangerekend. Hierbij worden de inkoopprijzen 

gehanteerd. 

Artikel 4 Tarief 

• De financierbare / regelmatige leerlingen betalen het decretaal vastgestelde inschrijvingsgeld + 

retributie ‘administratieve bijdrage’ van 12,5 euro per schooljaar als bijdrage in de werkingsmiddelen 

van de academie. 

• Vrije leerlingen betalen het bedrag zoals het decretaal vastgestelde volledige jongerentarief ( - 18-

jarigen) + retributie ‘administratieve bijdrage’ van 12,5 euro per schooljaar als bijdrage in de 

werkingsmiddelen van de academie. 

• Indien een leerling meerdere domeinen volgt, moet hij/zij slechts eenmaal de retributie 

‘administratieve bijdrage’ betalen. 

• Leerlingen die de lessen voortijdig stopzetten na 30 september, kunnen geen aanspraak op 

terugbetaling van het inschrijvingsgeld, noch op terugbetaling van de retributie ‘administratieve 

bijdrage’ maken. 

  

Artikel 5  Wijze van betaling 

Ten laatste 14 dagen na inschrijving moet het volledige bedrag op rekening BE76 0910 1141 3895 op 

naam van de gemeente gestort zijn. Gelieve hierbij steeds te vermelden:  naam van de leerling. 

 

Artikel 6 Bekendmaking en inwerkingtreding 

Dit reglement is van toepassing vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar 2020 - 2021 en wordt 

bekend gemaakt volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. 

  

 

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 

 


