Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 31/08/2015

Gemeentelijke Basisschool – retributiereglement - wijziging
Art.1. Vanaf 1 september 2015 tot en met 31 december 2019 volgende retributies te heffen:
1. Intern vervoer:
 het tarief is tegen kostende prijs. Dit wil zeggen ritprijs (heen en terug) =
kostprijs (op basis van factuur)/aantal deelnemende leerlingen.
2. Turnmateriaal:
 de prijs van een turn-T-shirt: 10 euro;
 de prijs van een turnbroek: 12,10 euro.
3. Maaltijden en drankjes:
 warme maaltijden lager onderwijs: 3 euro per maaltijd;
 warme maaltijden kleuteronderwijs: 2,5 euro per maaltijd;
 warme maaltijden leerkrachten: 4 euro per maaltijd;
 soep: 0,35 euro per portie;
 melk: 0,35 euro per portie.
4. Abonnementen, nieuwjaarsbrieven en uitstappen:
 het tarief voor verkochte vakantie- en themaboeken, abonnementen en
nieuwjaarsbrieven is tegen kostprijs;
 het tarief voor de uitstappen is tegen kost-/toegangsprijs.
5. Zwemmen: 1,20 euro per zwembeurt waarvan:
 1 euro voor het busvervoer van/naar het zwembad;
 0,20 euro voor de toegang tot het zwembad.
De leerlingen van het 6de leerjaar gaan gratis zwemmen (subsidies van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).
6. Middagtoezicht: 0,35 euro per leerling per middagtoezicht op een volledige
schooldag.
Art.2. De retributie is verschuldigd door degene die het kind heeft ingeschreven in de school
en door al wie overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of
onrechtstreeks) gehouden is tot de betaling van de kosten in het kader van de plicht
tot levensonderhoud, opvoeding en opleiding van het kind.
Art.3. De retributie voor de maaltijden voor de leerkrachten is verschuldigd door de
leerkracht die de maaltijd nuttigt.
Art.4. De retributie wordt betaald binnen de dertig dagen nadat de factuur is verzonden.
Art.5. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze retributie toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op inkomsten.
Art.6. Bij weigering of nalatigheid om het verschuldigd recht te betalen geschiedt de
invordering overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging voor zover de schuld ten
aanzien van de gemeente betwist wordt.
Ingeval de verschuldigde retributie niet-betwist en opeisbaar is, zal de invordering
overeenkomstig artikel 94, 2° van het Gemeentedecreet gebeuren bij dwangbevel,
uitgevaardigd door de financieel beheerder en geviseerd en uitvoerbaar verklaard door
het college van burgemeester en schepenen.
Art.7. Deze verordening bekend te maken overeenkomstig artikel 186 en 187 van het
Gemeentedecreet.
Art.8. Dit besluit heft alle vorige beslissingen met betrekking tot de bijdragen opgesomd in
artikel 1 op.
Art.9. Een afschrift van dit besluit over te maken aan de provinciegouverneur en de
financieel beheerder.

