Reglement

KuMa – Inschrijvingsgeld & Dagreizen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2014, gewijzigd door de gemeenteraad op 24
maart 2016
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 4 april 2016

Artikel 1:
Met ingang vanaf 1 september 2016 wordt een retributie gevestigd bij de uitschrijving van een
leerling uit het Deeltijds Kunst Onderwijs, Kunstacademie Maldegem. De retributie wordt
geheven als kostendeelname in de administratiekosten die een uitschrijving met zich mee brengt.
Artikel 2:
De retributie wordt vanaf het schooljaar 2016-2017 vastgelegd op € 30 voor alle leerlingen van de
KuMa.
Artikel 3:
De retributie is verschuldigd op het ogenblik van de uitschrijving.
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie geschiedt de inning met alle
geëigende rechtsmiddelen.
Artikel 4:
Met ingang van 1 september 2014 wordt een retributie gevestigd op dagreizen georganiseerd
door de KuMa in het kader van haar onderwijsopdracht. De retributie wordt geheven als
kostendeelname in de vervoerkosten voor de dagreizen.
Artikel 5:
De retributie wordt vastgelegd op :
- De totale kostprijs (vervoerkost, verzekering, begeleiding, etc…, telkens incl. BTW) van de
dagreis gedeeld door het aantal deelnemers aan de dagreis die op het ogenblik van de
dagreis 18 jaar of ouder zijn. Deze retributie wordt geheven t.a.v. alle deelnemers aan de
dagreis, ongeacht of ze leerling van de KuMa zijn of niet. De retributie bedraagt evenwel
maximum € 25.
Artikel 6:
De hierbovenvermelde basistarieven worden als volgt geïndexeerd :
De basistarieven zijn verbonden aan het gezondheidsindexcijfer van oktober 2013 (=
aanvangsindex) en worden jaarlijks op 1 januari door het college van burgemeester en
schepenen aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de voorafgaande maand oktober (=
nieuwe index), volgens volgende formule :
basisbedrag x nieuwe index = nieuw tarief
aanvangsindex
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Het aldus verkregen tarief wordt afgerond op het dichtste veelvoud van € 1.
Als twee veelvouden even dicht liggen, wordt het bedrag afgerond naar boven.
Artikel 7:
Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale
schuldvorderingen. Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank
wenden om de retributie in te vorderen.
Artikel 8:
Wanneer een aanmaning vereist is, wordt vanaf de tweede aanmaning een administratieve kost
aangerekend van 5 euro voor niet aangetekende zendingen en 12,5 euro voor aangetekende
zendingen. Bij toepassing van een dwangbevel wordt er 20 euro aangerekend.
Bij betaling zullen eerst de aangerekende kosten (aangetekende zendingen en
administratiekosten) aangezuiverd worden, en vervolgens de openstaande niet-fiscale ontvangst
(in hoofdsom).
De invordering van deze retributie zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen van de
burgerlijke rechtsvordering geschieden of overeenkomstig art. 94 van het gemeentedecreet door
middel van een dwangbevel.
Artikel 9:
Een voor éénsluidend verklaard afschrift van dit retributiereglement wordt in toepassing van de
artikelen 248 & 253, 3° aangetekend aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
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