
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 mei 2015. 

VASTSTELLEN RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENSCHAPPELIJK LEERLINGENVERVOER. 

Art. 1:  Er wordt met ingang van 1 september 2015 ten voordele van de gemeente Koksijde een retributie 
gevestigd op het gebruik van het gemeenschappelijk leerlingenvervoer, georganiseerd door de 
gemeente Koksijde. 

Art. 2:  Het aanvaarden van de aanvraag voor het gemeenschappelijk leerlingenvervoer is afhankelijk van 
het aantal beschikbare plaatsen. 
Aanvragen worden niet aanvaard als er nog facturen voor voorgaande perioden openstaan op naam 
van de aanvrager of zijn gezin. 

Art. 3:  §1 De retributie wordt vastgesteld volgens volgende onderverdeling: 

 Tot de eerste categorie (A) behoren alle kinderen die schoollopen op het grondgebied én de aanvrager 
van het vervoer kan een correct attest voor verminderd tarief, verkregen bij het sociaal huis Koksijde, 
voorleggen. 
Tot de tweede categorie (B) behoren alle kinderen die schoollopen op het grondgebied Koksijde met 
uitzondering van deze behorend tot de eerste categorie (A). 

§2 Er zijn drie periodes voorzien: 

- Periode 1: 1 september tot en met 30 juni 
- Periode 2: na de kerstvakantie tot en met 30 juni 
- Periode 3: na de paasvakantie tot en met 30 juni 

§3 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen leerlingen van het 1e leerjaar tot en met het 4e 

leerjaar enerzijds en leerlingen van het 5e en 6e leerjaar anderzijds. 

§4 De retributie wordt vastgesteld als volgt rekening houdend met §1, §2 en §3: 

 
 

Tem 4e leerjaar 
Categorie B 

Tem 4e leerjaar 
Categorie A 

5e + 6e leerjaar 
Categorie B 

5e + 6e leerjaar 
Categorie A 

Periode 1 € 50,00 € 25,00 € 80,00 € 40,00 

Periode 2 € 35,00 € 17,50 € 50,00 € 25,00 

Periode 3 € 20,00 € 10,00 € 30,00 € 15,00 

Art. 4:  De retributie is verschuldigd door diegene die het vervoer aanvraagt. 

Art. 5:  Er is geen recht tot terugvorderen van een bepaald bedrag door het niet gebruik maken van het 
schoolvervoer. 

Art. 6:  Invorderingsprocedure en kosten:  
 

§ 1 De schuldvorderingen zijn te betalen binnen de dertig kalenderdagen volgend op de factuurdatum.  
 
§ 2 De schuldenaar van de retributie, die niet akkoord gaat met de toegestuurde schuldvordering beschikt over 
een termijn van vijftien kalenderdagen, volgend op de factuurdatum, om zijn niet-akkoord met de toegestuurde 
schuldvordering schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat 
erover beslist rekening houdend met dit reglement. Indien de schuldenaar van de retributie, geen beroep instelt 
bij het schepencollege, dan wordt de schuldvordering als onbetwist en opeisbaar beschouwd in de zin van 
artikel 94 tweede lid van het gemeentedecreet.  
 
§ 3 Indien de retributie niet tijdig betaald wordt overeenkomstig art.6§1, worden volgende kosten aangerekend 
voor het verzenden van een niet-aangetekende aanmaning en aangetekende zendingen die ten laste van de 
schuldenaar van de retributie vallen. De kosten worden als volgt vastgesteld: 
 

Verzending van een niet aangetekende maning Geen kosten 

Verzending van een aangetekende maning 6,00 EUR 

Bij gebreke aan minnelijke betaling en nadat een aangetekende maning werd verstuurd, wordt een dwangbevel 
overeenkomstig artikel 94 van het Gemeentedecreet opgemaakt door de financieel beheerder. Het dossier 
wordt overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zet de invordering minnelijk en 
indien nodig gerechtelijk verder. De kosten, rechten en uitschotten blootgesteld in alle fasen van de invordering 
door de gerechtsdeurwaarder zijn integraal ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar van de retributie. 


