Retributiereglement op initiatiecursus instrument of dans administratieve
inschrijvingskosten en huurgeld instrumenten
Datum goedkeuring gemeenteraad: 12/09/2013
Datum publicatie: 30/12/2013

Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170 §4;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillen van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 en 43;
Gelet op artikel 100 ter van het onderwijsdecreet II;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30.05.2013 houdende de goedkeuring
van het retributiereglement op initiatiecursus instrument of dans, administratieve
kosten podiumkunsten, huurgeld instrumenten;
Overwegende dat het aangewezen is dit reglement verder uit te werken met de
gebruiksmodaliteiten.

BESLUIT :
Artikel 1:
Vanaf schooljaar 2013-2014, zal de Gemeentelijke Academie voor muziek, woord en
dans Wemmel boven de inschrijvingsgelden, een administratieve kost van 15 euro
per inschrijving aanrekenen.
Artikel 2:
Het inschrijvingsgeld voor de initiatiecursus instrument of dans wordt
vanaf schooljaar 2013-2014 bepaald op 350 euro. Voor de studenten
woonachtig te Wemmel wordt een vermindering van 100 euro hierop toegestaan.
"Deze bedragen worden gekoppeld aan de gezondheidsindex van maart 2013. Het
College wordt belast met de jaarlijkse aanpassing van deze prijzen voor de aanvang
van ieder schooljaar en zal de Raad hieromtrent rapporteren. De bedragen zullen
worden afgerond naar de bovenste eenheid. "
Artikel 3:
Met ingang van schooljaar 2013-2014 kunnen gemeentelijke instrumenten aan
leerlingen van de Gemeentelijk Academie voor muziek, woord en dans Wemmel in
bruikleen gegeven worden onder de voorwaarden van navolgend reglement.

1.
Algemene bepalingen
1.1. De academie kan, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van de
instrumenten, een muziekinstrument met bijhorende opbergkist in bruikleen geven
aan leerlingen van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
Wemmel.
1.2. Het bruikleen wordt aangevraagd voor 1 schooljaar (van 1 september tot 30
augustus) en kan voor een volgend schooljaar verlengd worden. Indien de uitlening
niet wordt verlengd, moet het instrument onmiddellijk worden ingeleverd.
1.3.Wanneer de vraag naar een bepaald instrument groter is dan het aanbod, krijgen
de nieuwste leerlingen voorrang.
1.4. Het instrument wordt enkel gebruikt voor activiteiten binnen het concept van de
academie. Voor andere activiteiten is een voorafgaande en schriftelijke toestemming
van de directeur vereist.
1.5. Het bruikleen is strikt persoonlijk. Het instrument mag niet worden doorgeleend
aan derden.
1.6. De aanvraag voor het lenen van een instrument wordt gericht aan de directie van
de academie. Aanvraagformulieren zijn ter beschikking op het secretariaat van de
Academie.
1.7. De inlevering van het instrument dient te gebeuren uiterlijk op 30 augustus van
het lopende schooljaar.
1.8. Bij vroegtijdige stopzetting van de studies, moet het instrument onmiddellijk
worden ingeleverd.
1.9. Vernieuwing van een contract wordt pas bevestigd op 1 oktober van het volgend
schooljaar.
1.10. Automatisch verlengen van het contract is niet mogelijk.
2.
Gebruiksvergoeding
2.1. Voor dit bruikleen is een jaarlijkse retributie verschuldigd door de gebruiker van
het instrument, diens ouders of voogd.
2.2. De retributie en de waarborg worden contant betaald na ontvangst van de
huurovereenkomst.
Bij niet-betaling zal het bedrag worden ingevorderd overeenkomstig artikel 94, 2°
van het Gemeentedecreet.
2.3. De gebruiksvergoeding per schooljaar wordt voor elk instrument bepaald op 80
euro.
2.4. De gebruikersvergoeding is, zelfs gedeeltelijk, niet terug vorderbaar bij
vroegtijdige stopzetting van de studies.

3.
Waarborg
3.1. Naast een gebruiksvergoeding wordt vóór de aanvang van het bruikleen een
waarborg contant betaald op het secretariaat van de Academie. Het instrument
wordt pas in bruikleen gegeven op het ogenblik dat deze waarborg is betaald.
3.2. De waarborg wordt vastgesteld rekening houdend met de aankoopwaarde van
het instrument, maar bedraagt maximaal € 150. Deze waarborg geeft geen recht op
rente.
TARIEVEN WAARBORG
Aankoopprijs instrument:

Minder dan 750 euro: geen waarborg

Tussen 750 euro en 1.000 euro: 50 euro waarborg

Tussen 1.000 euro en 1.500 euro: 75 euro waarborg

Tussen 1.500 euro en 2.000 euro: 100 euro waarborg

Tussen 2.000 euro en 2.500 euro: 125 euro waarborg

Meer dan 2.500 euro: 150 euro waarborg
3.3. De waarborg blijft gelden tot het einde van het bruikleen, ook als het bruikleen
over meerdere jaren gaat.
3.4. Bij het definitief inleveren van het instrument in dezelfde staat als bij het
moment van ontlening, conform de beschrijving, wordt de waarborg integraal
teruggestort.
Bij het laattijdig definitief inleveren van het instrument wordt, per week
laattijdigheid, 10 euro afgehouden van de waarborg.
4.
Herstellingen en onderhoud
4.1. Onderhoud en herstellingen gebeuren bij een door de academie erkende vakman.
De vakman vult de onderhoudsfiche in of geeft een attest van herstelling.
Onderhouds- en herstellingskosten worden gedragen door de gebruiker van het
instrument.
4.2. Bij het in bruikleen geven wordt er een beschrijving opgesteld van de toestand
van het instrument. Deze beschrijving wordt voor akkoord ondertekend door de
directeur en door de gebruiker.
4.3. Het instrument wordt jaarlijks nagekeken door de vakleerkracht, die
desgevallend een herstellings-en/of onderhoudsbeurt zal aanraden. Daartoe vult de
leerkracht een onderhoudsfiche in.
Vóór het definitief inleveren van het instrument is in ieder geval een nazicht door de
leerkracht vereist.
4.4. De directeur heeft het recht op elk moment een instrument voor nazicht op te
vragen.
5.
Slotbepalingen
5.1. De aanvrager stemt in met de voorwaarden van dit reglement zodra hij of zij een
aanvraag tot bruikleen naar de Academie richt.
5.2. Bij ernstige inbreuken op dit reglement, wordt verdere bruikleen ontzegd.
Artikel 4:

Teneinde de aankoop van een blaasinstrument draaglijk te maken geef de gemeente
een renteloze lening aan de studenten van de muziekschool, hun ouders of voogd,
voor de aankoop van een instrument met 24 maandelijkse afbetalingen.
1.
Algemene bepalingen
1.1. Zolang de aankoopprijs niet volledig is afbetaald blijft het instrument
eigendom van de gemeente. Het eigendomsrecht gaat over naar de student, zijn
ouders of voogd zodra de laatste afbetaling ontvangen is op de rekening van de
gemeente.
1.2.

Bij vroegtijdige stopzetting van de cursus wordt het reeds betaalde bedrag aan

afbetalingen beschouwd als huurgeld en kan dus niet worden teruggevorderd.
1.3. Het instrument wordt teruggevorderd vanaf de niet-betaling van twee
maanden afbetalingen. Het huurgeld is niet terugvorderbaar.
1.4. Bij overhandiging van het instrument wordt een overeenkomst ondertekend
door de directeur van de Academie en de student, zijn ouders of voogd. Deze
overeenkomst bedraagt de totale waarde van het instrument, het bedrag van de
maandelijkse afbetalingen, de begindatum van de afbetalingen en een beschrijving
van de toestand van het instrument.
1.5. Bij teruggave van het instrument aan de academie zal deze zich in dezelfde
staat dienen te bevinden als bij de oorspronkelijke overhandiging. Zo niet, zal de
ontlener instaan voor de herstelling bij een door de Academie erkende vakman en
de kosten hiervan dragen.
1.6. Bij verlies of diefstal van het instrument wordt het totale bedrag aan nog te
betalen afbetalingen overgemaakt aan de Gemeentelijke Academie voor muziek,
woord en dans. Dit kan via maandelijkse afbetalingen tot het einde van de
overeenkomst of via een éénmalige afbetaling van het nog te betalen bedrag.
1.7. Bij niet-betaling zal het bedrag worden ingevorderd overeenkomstig artikel
94, 2° van het Gemeentedecreet.
Artikel 5:
Overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet wordt dit reglement
bekendgemaakt via aanplakbrief.
Artikel 6:
Overeenkomstig artikel 253 van het Gemeentedecreet wordt dit reglement
overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Artikel 7:
Het besluit van de gemeenteraad van 30.05.2013 houdende de goedkeuring van het
retributiereglement op initiatiecursus instrument of dans, administratieve kosten
podiumkunsten, huurgeld instrumenten wordt opgeheven.

