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gemeenteraad
Ontwerpbesluit Zitting van 28 mei 2019

2019_GR_00136 - Retributie Academie voor Beeldende Kunsten en Academie voor 
Podiumkunsten, deeltijds kunstonderwijs - Beslissing

Wetgeving

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grondslag
Artikel 173 van de Grondwet.

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de 
personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certifering van het deeltijds kunstonderwijs.

Ministeriële omzendbrief van 20 augustus 2018 inzake inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden in het 
deeltijds kunstonderwijs.

Beschrijving

Beknopte samenvatting
Het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid stelt jaarlijks het inschrijvingsgeld vast 
voor het deeltijds kunstonderwijs. Dit inschrijvingsgeld is integraal bestemd voor het departement 
Onderwijs en Vorming.

Naast het inschrijvingsgeld kan het schoolbestuur aan een leerling bij zijn inschrijving een bijdrage vragen 
bovenop het inschrijvingsgeld. Deze bijdrage mag niet zo hoog zijn dat zij de participatiekans in het gedrang 
brengt.

Momenteel wordt er enkel aan de leerlingen van de Academie voor Podiumkunsten, deeltijds 
kunstonderwijs, een bijdrage gevraagd in de kosten voor SEMU (auteursrecht bladmuziek).

Een schoolbestuur dient naast infrastructuur ook nog andere kosten op zich te nemen zoals o.a. 
auteursrechten, materiaal, personeel, software schooladministratie, transactiekosten bij inschrijving, ... 
welke niet direct een didactisch doel hebben.

De huidige retributie (SEMU) wordt vervangen door een retributie die voor beide academies (Academie voor 
Beeldende Kunsten en de Academie voor Podiumkunsten) geldt.

Feiten en context
Het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid stelt jaarlijks het inschrijvingsgeld vast 
voor het deeltijds kunstonderwijs. Dit inschrijvingsgeld is integraal bestemd voor het departement 
Onderwijs en Vorming.

Naast het inschrijvingsgeld kan het schoolbestuur aan een leerling bij zijn inschrijving een bijdrage vragen 
bovenop het inschrijvingsgeld. Deze bijdrage mag niet zo hoog zijn dat zij de participatiekans in het gedrang 
brengt.
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Momenteel wordt er enkel aan de leerlingen van de Academie voor Podiumkunsten, deeltijds 
kunstonderwijs, een bijdrage gevraagd in de kosten voor SEMU (auteursrecht bladmuziek).

Een schoolbestuur dient naast infrastructuur ook nog andere kosten op zich te nemen zoals o.a. 
auteursrechten, materiaal, personeel, software schooladministratie, transactiekosten bij inschrijving, ... 
welke niet direct een dideactisch doel hebben.

Motivering
Het CBS stelt voor om de retributie op het reprografierecht muziekpartituren met ingang van het schooljaar 
2019-2020 op te heffen en te vervangen door een retributie voor beide academies voor deeltijds 
kunstonderwijs met de bedoeling de werkingskosten gedeeltelijk te recupereren.

Besluit

De gemeenteraad beslist:
Artikel 1
Het gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2015 houdende het vestigen van een retributie op het 
reprografierecht muziekpartituren op te heffen met ingang van 1 september 2019.

Artikel 2
Er wordt vanaf 1 september 2019 een retributie geheven voor het gedeeltelijk recupereren van de 
werkingskosten van de Academie voor Beeldende Kunsten en de Academie voor Podiumkunsten, deeltijds 
kunstonderwijs.

Artikel 3
De retributie wordt vastgesteld op 10 EUR/leerling/academie ongeacht het aantal domeinen waarvoor wordt 
ingeschreven. Deze bijdrage is verschuldigd bij de inschrijving en is niet terugbetaalbaar.

Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de meerderjarige leerling of door de ouders of de personen die wettelijke 
voogd zijn van het kind in het geval het gaat om een minderjarige leerling.

Artikel 5
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet dat de financieel directeur een dwangbevel kan 
uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen, om 
onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen. Dat dwangbevel wordt betekend bij 
gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de verjaring.

Een dwangbevel kan door het college van burgemeester en schepenen alleen geviseerd en uitvoerbaar 
verklaard worden als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf 
aangemaand zijn met een aangetekende brief, met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs, of 
via een elektronische melding van gegevens die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2281 van het 
Burgerlijk Wetboek, en die een bewijs oplevert van deze melding, van het tijdstip waarop ze is verricht en van 
de authenticiteit en de integriteit van de verwerkte gegevens. De gemeente kan administratieve kosten 
aanrekenen voor die aangetekende brief. Die kosten zijn ten laste van de schuldenaar en kunnen ook 
ingevorderd worden via het dwangbevel.
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Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden ingevorderd.

Er kan verzet worden aangetekend tegen een gerechtsdeurwaardersexploot binnen een maand na de 
betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.


