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 gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 27 mei 2019

dienst Financiën

2019_GR_00216 Vaststellen van het retributiereglement van de stedelijke 
academie voor beeldende kunsten Jan Portaels voor 
inschrijvingen schooljaar 2019 - 2020.

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer JOHAN SERKEYN, voorzitter; de heer HANS BONTE, burgemeester; de heer JO DE RO, 1ste 
schepen; de heer PETER VAN KEMSEKE, 2de schepen; mevrouw BARBARA DE BAKKER, 3de schepen; 
de heer MOAD EL BOUDAATI, 4de schepen; mevrouw KATRIEN VAES, 5de schepen; de heer DIDIER 
CORTOIS, 6de schepen; de heer FARUK AKKUS; de heer JAN ANCIAUX; mevrouw CHANTAL BASOKA 
MUBENGA; mevrouw JOKE BOONE; de heer GUY CEUPPENS; de heer JOHAN CLAUS; de heer 
THOMAS DE MEY; de heer KEN DEGREEF; de heer HOUARI EL HANNOUTI; mevrouw ZINAB EL 
JAOUHARI; de heer REMY ESQUILICHE ESQUINAS; de heer AIMEN HORCH; mevrouw SAMIRA 
MAYDA; de heer JACQUES MEVIS; de heer NTONGA MBAMI MONSEMPO; mevrouw NORA 
MOUALLALI; mevrouw TINE PAREDIS; de heer ALAIN POOT; de heer JOHN ROOBAERT; de heer 
JURGEN VAN DUYSE; mevrouw VERA BOUDRY, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw FATIMA LAMARTI, 7de schepen; de heer SANDER BARREZ; de heer FILIP DE MAN; 
mevrouw VERONIQUE JANSSENS; de heer SAMMY MAHDI; mevrouw VIVIANE SCHAESSENS; 
mevrouw LINDA VAN LIERDE

Beschrijving
Aanleiding, context en argumentatie
In gemeenteraadszitting van 14 mei 2018 werd het retributiereglement voor de stedelijke academie 
voor beeldende kunsten Jan Portaels voor inschrijvingen voor het schooljaar 2018 - 2019, 
goedgekeurd.

De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar, 2019 - 2020, starten in juni 2019.

De Vlaamse overheid indexeert de wettelijke tarieven jaarlijks op basis van de gezondheidsindex.  
Academies kunnen daarnaast een bijkomende retributie vragen voor het organiseren van deeltijds 
kunstonderwijs. 

De stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels werd opgenomen in het stedelijk 
onderwijsnet vanaf schooljaar 2018 - 2019.  Om de continuïteit te verzekeren werden er geen 
wijzigingen aangebracht in de inschrijvingstarieven.  

Voor het nieuwe schooljaar, wordt voorgesteld de inschrijvingstarieven voor leerlingen jonger dan 18 
jaar te verlagen.
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Juridische grond
 Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de 

organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van 
het deeltijds kunstonderwijs.

 Omzendbrief DKO/2018/03 van 20 augustus 2018 betreffende inschrijvingen en 
toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikels 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd  door de  gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het retributiereglement van de stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels voor 
inschrijvingen schooljaar 2019 - 2020 wordt vastgesteld.

Artikel 2
Het retributiereglement van de stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels voor 
inschrijvingen schooljaar 2019 - 2020 maakt integraal deel uit van dit besluit.

Bijlagen
1. retributiereglement_2019_2020_BK_Portaels.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de  gemeenteraad 

Algemeen directeur
Vera Boudry

Voorzitter
Johan Serkeyn



 

Retributiereglement van de stedelijke academie voor 
beeldende kunsten Jan Portaels voor inschrijvingen 
schooljaar 2019 - 2020 
 
 
 
 

 
De inschrijvingen voor het schooljaar 2019 – 2020 starten voor het deeltijds kunstonderwijs in de 
maand juni 2019. 
 
Artikel 1 
De inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2019 – 2019 worden als volgt bepaald: 
1. Leerlingen kunnen zich inschrijven in de stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels 

tot en met 30 september van het lopende schooljaar.  

2. De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het wettelijk voorziene 

inschrijvingsgeld. 

3. Een leerling betaalt het inschrijvingsgeld vastgelegd volgens de ministeriële bepalingen. 

4. Inschrijvingsgelden worden betaald per studierichting. Een leerling kan één of meer vakken van 

dezelfde studierichting in een andere instelling volgen. De leerling betaalt geen inschrijvingsgeld 

indien hij kan bewijzen dat hij in de andere instelling reeds betaald heeft. 

5. Een leerling die gebruik kan maken van een verminderd tarief moet het vereiste attest voorleggen 

en dit tot 30 september van het lopende schooljaar. 

6. In geval van moeilijkheden tot betaling moet de leerling zich wenden tot de directie. 

7. Een leerling kan worden geweigerd indien hij het gevraagde inschrijvingsgeld niet tijdig betaalt. 

8. Het inschrijvingsgeld voor cursussen van het ministerie van Onderwijs mag fiscaal worden 

beschouwd als een uitgave voor kinderopvang en is als dusdanig fiscaal aftrekbaar. 

9. Op elk moment van het schooljaar kan er uitgeschreven worden.  Inschrijvingsgeld wordt enkel 

terugbetaald bij uitschrijven voor 1 oktober van het lopende schooljaar.  

10. Het schoolbestuur heeft het recht een bijkomende bijdrage te vragen. Dit bedrag wordt geïnd samen 

met het inschrijvingsgeld. 

 
Artikel 2 
De inschrijvingstarieven voor het schooljaar 2019-2020 worden als volgt vastgesteld: 
 

Inschrijvingstarieven  
2019-2020 

juni 2019 augustus/september 2019 

 normaal 
tarief 

verminderd 
tarief 

normaal 
tarief 

verminderd 
tarief 

1ste en 2de graad (6-12 jaar)  80,00 euro 60,00 euro 90,00 euro 70,00 euro 

3de graad (12-18 jaar) 100,00 euro 80,00 euro 110,00 euro 90,00 euro 

     

3de graad volwassenen  320,00 euro 160,00 euro 340,00 euro 180,00 euro 

     
4de graad, jongeren (18-24 jaar)     

tekenkunst & schilderkunst 190,00 euro - 210,00 euro - 
vrije grafiek 220,00 euro - 240,00 euro - 

beeldhouwkunst 280,00 euro - 300,00 euro - 

     

4de graad, volwassenen (+25 jaar)     

tekenkunst, schilderkunst, levend 
model, cross-over, projectatelier 

355,00 euro 190,00 euro 375,00 euro 210,00 euro 

vrije grafiek  
beeldhouwkunst 1ste jaar  

385,00 euro 220,00 euro 405,00 euro 240,00 euro 

beeldhouwkunst vanaf 2de jaar  445,00 euro 280,00 euro 465,00 euro 300,00 euro 

     

Besluit van de  gemeenteraad van 27 mei 2019 - 2019_GR_00216 - Vaststellen van het retributiereglement van de stedelijke 
academie voor beeldende kunsten Jan Portaels voor inschrijvingen schooljaar 2019 - 2020. 3/5



theoretische cursus (+ 18 jaar)     
kortlopende studierichting beeldende 
en audiovisuele cultuur (BAC) 

    

kunst- en cultuurfilosofie 315,00 euro 135,00 euro 315,00 euro 135,00 euro 

vrije leerling kunst- en cultuurfilosofie 160,00 euro - 160,00 euro - 

 
Artikel 3 
Om in aanmerking te komen voor verminderd inschrijvingsgeld in de stedelijke academie voor 
beeldende kunsten Jan Portaels moet de leerling voldoen aan de voorwaarden A, B of C zoals hieronder 
bepaald: 
 

A. Om in aanmerking te komen voor verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de 
dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:   

1 uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld zijn; 

2 
verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband 
met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid; 

3 een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is; 

4 een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen; 

5 
erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen; 

6 begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%) 

7 voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn; 

8 
in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een 
pleeggezin verblijven; 

9 het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten; 

10 begunstigde zijn van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming; 

B. Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens één van de voorwaarden 
voldoet, vermeld bij A., komt eveneens in aanmerking voor het verminderde 
inschrijvingsgeld. 

C. Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het 
schooljaar in kwestie, betaalt het verminderd inschrijvingsgeld: 

1 als op de dag van de inschrijving een ander lid van de leefeenheid waartoe hij behoort het 
inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie; 

2 voor iedere extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie. 

D. Houder Vilvoordse vrijetijdspas: 

De houder betaalt 20 % van het normale tarief 

of van het verminderd tarief mits voorlegging van de nodige attesten vermeld in rubriek A  

en 20 % van de materiaalkost, reeds verrekend in het tarief. 

 
Artikel 4 
1. Het recht op verminderd tarief wordt gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de 

korting bewijst in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd. 

2. Mits voorlegging van (het) correct(e) attest(en)) kan het verminderd tarief omwille van reden C.1 of 

C.2 uit artikel 3 onmiddellijk worden toegekend. 

3. Voor de andere verminderingen (A en B) wordt het volledige tarief aangerekend en na goedkeuring 

van het gevraagde attest wordt het verschil terugbetaald via overschrijving.  
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4. Geldige attesten kunnen tot 30 september van het lopende schooljaar binnengebracht worden op 

het secretariaat. Na laattijdige indiening van geldige attesten kan geen terugbetaling meer 

gebeuren. 
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