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Onderwerp

Vaststelling van een retributie gevestigd op het leveren van diensten door
de academie voor Muziek en Woord en door de academie voor Beeldende
Kunsten aan de gebruikers

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.19.2095
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 1 april 2014 houdende vaststelling van een retributie op het leveren
van diensten door de academie voor Muziek en Woord en door de academie voor Beeldende
Kunsten aan de gebruiker(s).
MOTIVERING
Gelet op de intergemeentelijke samenwerking tussen kunstonderwijs Bilzen, Lanaken en Zutendaal,
is het gepast om voor de diensten die de Academies voor Muziek en Woord en Beeldende Kunst
leveren, een gematigde vergoeding aan te rekenen aan de gebruiker, rekening houdend met de
initiële aankoopprijs en met de tarieven die gehanteerd worden in andere academies.

BESLISSING
Art. 1

Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt, ten voordele van de stad
Bilzen, een retributie gevestigd op het leveren van diensten door de academie voor Muziek
en Woord en door de academie voor Beeldende Kunsten aan de gebruikers.
Voor de verhuring van de instrumenten van de Academie voor Muziek en Woord zijn
volgende tarieven per schooljaar van toepassing:
€

Instrument

€

Gitaar

40,00

Saxofoon

70,00

Viool

40,00

Accordeon

70,00

Alt-viool

40,00

Contrabas

70,00

Dwarsfluit

55,00

Es-klarinet

70,00

Piccolofluit

55,00

Alt fluit

70,00

Blokfluit

55,00

Es-tuba

85,00

Trompet

55,00

Hoorn

85,00

Cello

55,00

Bariton

85,00

Klarinet

55,00

Euphonium

85,00

Harp

70,00

Bas klarinet

85,00

Tafelxylofoon

70,00

Sax Bariton

85,00

Piccolotrompet

70,00

Sax Tenor

85,00

Trombone

70,00

Alt-hobo

85,00

Hobo

70,00

Instrument

Art. 2

De tussenkomst in werkingskosten voor de Academie voor Beeldende Kunst bedraagt €
18,00 per persoon per schooljaar.
Van deze tussenkomst zijn vrijgesteld, de personen die zich in één van de volgende
categorieën bevinden:
−
−

Art. 3

volledig werklozen, mindervaliden met minimum 66% mindervaliditeit, leefloontrekkers,
personen geplaatst in een gezinsvervangend tehuis en politieke vluchtelingen of
personen ten laste – allen op voorlegging van een attest,
de leden van eenzelfde gezin, waarvan reeds één lid de tussenkomst in de
werkingskosten heeft bijgedragen.

De invordering van de verschillende rechten geschiedt tegen kwijting afgeleverd door de
financieel directeur of zijn gemachtigde. Bij weigering of nalatigheid om te voldoen aan de
verschuldigde rechten, geschiedt de invordering overeenkomstig de wet.

Art. 4

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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