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Vaststelling van een retributie voor deelname door derden aan
jeugdactiviteiten

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.19.2132
Artikel 170 van de Grondwet.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen
vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid,
de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
FEITELIJKE CONTEXT
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vaststelling van een retributie voor
deelname door derden aan gemeentelijke activiteiten (grabbelpas en swappas).
MOTIVERING
Het is wenselijk om een retributie vast te stellen voor deelname door derden aan gemeentelijke
jeugdactiviteiten.

BESLISSING
Art. 1

Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt volgende retributie
geheven voor ‘deelname door derden aan gemeentelijke activiteiten die tijdens de
schoolvakanties door de stedelijke jeugddienst georganiseerd worden’ in het kader van:
GRABBELPAS
- afgifte van een grabbelpas: € 5,00;
- dagactiviteiten: van 0,00 tot € 30,00;
- meerdaagse activiteiten: van 0,00 tot € 150,00.
JEUGDEVENTS
- buitenspeeldag: € 3,00 deelname prijs per deelnemer;
- inkomsten deelnemers activiteiten wijkwerkingen: 2/3de regeling
deelnemers betalen in functie van de activiteiten 2/3de van de effectieve kostprijs, 1/3de
bijdrage stad Bilzen (bv. Uitstap binnenspeeltuin, bioscoop, dierentuin, …).

Art. 2 De effectief te betalen retributie bedraagt nooit meer dan de reële kosten van de activiteit
aan de stad.
Art. 3 De retributie is verschuldigd door de aanvrager op het ogenblik van de afgifte van de pas(en)
of het inschrijven van de activiteit.
Art. 4

Terugbetaling van retributie wordt enkel toegestaan volgens de algemene
verkoopsvoorwaarden zoals voorzien op de webshop https://webshop.bilzen.be.

Art. 5

Van dit reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het reglement wordt
overeenkomstig artikels 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt.
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