STAD LEUVEN - financiën
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad
-----------------------------------------------------------------------------------ZITTING VAN 23 APRIL 2007
------------------------------------------------------------------------------------

Retributiereglement op de deelname in de inschrijvings- en verbruikskosten voor de
leerlingen in het kunstonderwijs met beperkt leerplan – Wijziging - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 augustus 2006 aangaande het retributiereglement op de
deelname in de gebruiks- en verbruikskosten voor de leerlingen in de inrichtingen voor kunstonderwijs
met beperkt leerplan;
Gelet op het onderwijsdecreet XIV;
Gelet op de mededeling van het Onderwijssecretariaat van de Stden en Gemeenten van de Vlaamse
Gemeenschap waarin de tarieven van inschrijvingsgelden voor het schooljaar 2007-2008 meegedeeld
worden;
Overwegende dat deze tarieven in het retributiereglement dienen overgenomen te worden;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT :
Artikel 1

Voor de leerlingen in de inrichtingen voor kunstonderwijs met beperkt leerplan wordt,
per schooljaar, een inschrijvingskost ingesteld.

Artikel 2

Om als regelmatig leerling te worden toegelaten, dient de leerling op uiterlijk 1 oktober
van het lopend schooljaar volgend inschrijvingsgeld te betalen, voor zover de vermelde
leeftijd bereikt is op 31 december volgend op de aanvang van dit schooljaar:
- € 53,00 vanaf 6 jaar tot en met 17 jaar
- € 173,00 vanaf 18 jaar
Er is een inschrijvingsgeld verschuldigd per gevolgde richting (muziek - woord - dans beeldende kunsten).
Vanaf de tweede richting, gevolgd in dezelfde school, betaalt men:
- € 34,00 tot en met 17 jaar
- € 100,00 vanaf 18 jaar

Artikel 3

In afwijking op de algemene regeling wordt om sociale redenen
uitzonderingsregeling ingevoerd. Het inschrijvingsgeld wordt vastgesteld op:
- € 34,00 tot en met 17 jaar
- € 100,00 vanaf 18 jaar

een

voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

werklozen en/of personen die zij ten laste hebben
bestaansminimumtrekkers en/of personen die zij ten laste hebben
gehandicapten voor ten minste 66 % en/of personen die zij ten laste hebben
mindervaliden en/of personen die zij ten laste hebben
jongeren uit de bijzondere jeugdzorg
erkende politieke vluchtelingen en/of personen die zij ten laste hebben

- € 34,00
voor:
7. jongeren van minder dan 18 jaar indien een lid van hetzelfde gezin reeds een
inschrijvingsgeld betaald heeft in dezelfde school.
Wie aanspraak maakt op een van de uitzonderingen dient bij zijn inschrijving de nodige
officiële documenten voor te leggen, zoniet dient hij het volledige bedrag te betalen.
Voor te leggen documenten:
-

voor punt 1: bewijs afgeleverd door de RVA of VDAB
voor punt 2: bewijs afgeleverd door het OCMW
voor punt 3: gelegaliseerde kopie van brevet of kaart
voor punt 4: gelegaliseerde kopie van brevet of kaart
voor punt 5: bewijs afgeleverd door jeugdrechtbank
voor punt 6: bewijs afgeleverd door het commissariaat generaal voor de vluchtelingen
voor punt 7: kopie van het inschrijvingsbewijs van bedoeld gezinslid

Artikel 4

Voor de leerlingen die zich inschrijven in de lagere, de middelbare en hogere graad van
de academie voor beeldende kunsten wordt een deelname in de materiaalkost ingesteld
van € 10,00 per jaar.

Artikel 5

Het gemeenteraadsbesluit van 28 augustus 2006 aangaande het retributiereglement op de
deelname in de gebruiks- en verbruikskosten voor de leerlingen in de inrichtingen voor
kunstonderwijs met beperkt leerplan wordt opgeheven vanaf het in voege treden van
onderhavig reglement. De tarieven vermeld in onderhavig reglement gelden vanaf het
schooljaar 2007-2008.

Artikel 6

Dit reglement zal voor kennisneming naar de heer gouverneur van de provincie VlaamsBrabant gezonden worden.

Gedaan in zitting ten stadhuize, datum als hierboven.
Op last van de raad:
de stadssecretaris

de burgemeester

(w.g.) Gust Vriens

(w.g.) Louis Tobback

Vlaams ministerie voor bestuurszaken
Agentschap voor binnenlands bestuur
afdeling Vlaams-Brabant
kenmerk VGF/BEL/180616

--------------------------------------------------------------Aan de gemeentesecretaris van Leuven.
Deze beslissing is voor kennisneming aangenomen.
Leuven, 29 juni 2007
(w.g.) Lodewijk De Witte
de gouverneur
Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
te Leuven, 26 juli 2007
de adjunct-stadssecretaris

de burgemeester

(w.g.) Katlijn Perneel

(w.g.) Louis Tobback

