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Retributiereglement op de huur van muziekinstrumenten.
De gemeenteraad,
RECHTSGROND:
De grondwet, artikel 170 §4.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, zoals laatst gewijzigd.
Het decreet van 22 december 2017over het lokaal bestuur.
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
AANLEIDING:
De gemeente Aartselaar stelt aan de leerlingen muziekinstrumenten ter beschikking, die door de
gemeente worden aangekocht.
De aankoop- en eventueel de herstellingskosten van deze muziekinstrumenten worden voor een
gedeelte verhaald op de leerlingen, die van deze muziekinstrumenten gebruik maken.
MOTIVERING:
De gemeente Aartselaar is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van
retributies voor diensten en prestaties.
BESLUIT:
Stemming: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
Met ingang van 1 september 2020 voor een periode eindigend op 31 augustus 2021 een retributie vast
te stellen op de ter beschikking stelling van een muziekinstrument aan ingeschreven leerlingen van de
academie voor muziek en woord.
De retributie vast te stellen voor de huur van:
 Een gitaar of een viool: 25 euro
 Een dwarsfluit of een klarinet: 30 euro
 Een saxofoon, trompet of trombone: 40 euro
 Een hobo, hoorn, fagot of tuba: 50 euro
Indien tijdens een begonnen periode een instrument wordt ingeleverd en vervangen door een ander,
waarvoor een hogere retributie verschuldigd is, dient het verschil in tarief te worden bijbetaald.

Artikel 2
Bij aanvang van de gebruiksperiode van een muziekinstrument dient er eveneens een waarborg
betaald. Deze waarborg bedraagt het dubbele van het voorziene retributiebedrag voor één schooljaar of
voor:
 Een gitaar of een viool: 50 euro
 Een dwarsfluit of een klarinet: 60 euro
 Een saxofoon, trompet of trombone: 80 euro
 Een hobo, hoorn, fagot of tuba: 100 euro.
Artikel 3
De in artikel 1 vermelde retributie en de in artikel 2 vermelde waarborg moeten op voorhand betaald
worden op de bankrekening van de gemeente of in handen van de financieel directeur of zijn
aangestelde. Het bewijs van betaling dient gevoegd bij de vermelde inschrijving.
Artikel 4
Het in bruikleen gekregen muziekinstrument dient in zijn oorspronkelijke staat terugbezorgd te
worden aan het gemeentebestuur.
Bij beschadiging van het instrument dient zal de ontlener het op eigen kosten laten herstellen bij een
gespecialiseerde vakman, aangeduid door de leerkracht of de directeur van de gemeentelijke
muziekacademie.
Na herstelling dient het instrument aan de leerkracht of de directeur ter controle worden voorgelegd.
Bij diefstal, verlies of onherstelbare schade zal de ontlener de aankoopwaarde dienen terug te betalen
aan de gemeente Aartselaar.
Tekortkomingen aan het instrument, welke het resultaat zijn van normale slijtage, zullen hersteld
worden op kosten van het gemeentebestuur.
Artikel 5
Indien gedurende het schooljaar de muziekstudies worden gestaakt door de ontlener, dient het
instrument onmiddellijk te worden ingeleverd.
Artikel 6
Voortaan de vaststelling van de retributiebedragen en van de wijze van inning te delegeren naar het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 7
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 september 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement aan de toezichthoudende overheid ter kennis te brengen
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen.
Gedaan te Aartselaar in bovenvermelde vergadering.
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