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Besluit van 3 februari 1995, houdende wijziging
van het Uitvoeringsbesluit Les- en
cursusgeldwet in verband met enige technische
wijzigingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen van 6 december 1994, nr. 94045332/1320, directie
Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op de artikelen 4, derde en vierde lid, 5, vierde lid, en 6, vierde en
vijfde lid, van de Les- en cursusgeldwet;
De Raad van State gehoord (advies van 10 januari 1995,
nr. W05.94.0750);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen van 1 februari 1995, nr. 95001667/1320, directie
Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet1 wordt gewijzigd als
volgt:
A
Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. Na de wetten met citeertitel vervallen de staatsbladaanduidingen.
2. In de begripsbepaling van teldatum vervallen de woorden «of
deeltijdopleiding».
B
Artikel 4, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid worden de onderdelen «c» en «d» vervangen door:
c. de leerling die een verklaring overlegt van het bestuur van een in de
bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
genoemde instelling voor hoger onderwijs, dat hij in datzelfde cursusjaar
aan die instelling ingeschreven is geweest als student voor een voltijdse
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opleiding en dat voor wat betreft dat cursusjaar geen vrijstelling, vermindering of terugbetaling van collegegeld heeft plaatsgevonden dan wel zal
kunnen plaatsvinden.
2. In het tweede lid, onderdeel c, wordt «de onderdelen c en d»
vervangen door: onderdeel c.
3. In het derde lid wordt «onderdelen c en d» vervangen door:
onderdeel c.
C
Ingevoegd wordt een nieuw artikel, luidende als volgt;
Artikel 4a. Bijzondere vrijstellingen lesgeld
1. Indien een leerling is ingeschreven aan een school voor kinderen die
zijn opgenomen in ziekenhuizen, als bedoeld in artikel 2, tweede lid,
onderdeel g, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, is geen lesgeld verschuldigd met betrekking tot
het onderwijs aan die school.
2. Indien een leerling is ingeschreven aan een school voor zeer moeilijk
opvoedbare kinderen, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel k, die
is verbonden aan een justitiële jeugdinrichting is geen lesgeld
verschuldigd met betrekking tot het onderwijs aan die school.
D
Artikel 11, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:
1. In de aanhef wordt «1993» vervangen door: 1994.
2. Onderdeel a wordt vervangen door:
a. opleidingen leerlingwezen, met uitzondering van opleidingen in de
sector landbouw en natuurlijke omgeving: f 1,05 voor elke 50 minuten
onderwijs, berekend op basis van het normatieve aantal minuten
onderwijs per jaar van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat het op die wijze berekende tarief f 2,35
voor elke 50 minuten onderwijs, bedraagt voor de opleidingen tot
zelfstandige beroepsuitoefening en de opleidingen tot gespecialiseerde
beroepsuitoefening.
3. In onderdeel b wordt «f 335,–» vervangen door «f 344,–», wordt
«f 80,–» vervangen door «f 82,–» en wordt «f 500,– » vervangen door
«f 513,–».
4. In de onderdelen c, d en f wordt «f 1,00» telkens vervangen door:
f 1,05.
E
Artikel 13 komt te luiden:
Artikel 13. Cursusgeldperiode
1. De heffing van het cursusgeld voor een deeltijdopleiding geschiedt
telkens voor een cursusgeldperiode.
2. De cursusgeldperiode is gelijk aan de duur van de opleiding met een
maximum van een cursusjaar.
F
In artikel 18 wordt «voor de eerste teldatum na aanvang van de
cursusgeldperiode» vervangen door: voor de eerste dag waarop de lessen
in die cursusgeldperiode aanvangen.
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G
Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. Het bewijs van inschrijving aan een deeltijdopleiding bestaat uit
twee, wat de in het tweede lid bedoelde gegevens betreft gelijkluidende,
delen waarvan een deel bestemd is voor de cususgeldplichtige en het
andere deel bestemd is voor de deeltijdopleiding waaraan de leerling is
ingeschreven.
2. Het derde lid vervalt.
H
Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
1. Het bewijs van uitschrijving bestaat uit twee, wat de in het tweede lid
bedoelde gegevens betreft gelijkluidende, delen waarvan, na beëindiging
van de inschrijving aan een deeltijdopleiding een deel bestemd is voor de
cususgeldplichtige en het andere deel bestemd is voor de deeltijdopleiding waaraan de leerling is ingeschreven.
2. Het derde lid vervalt.
I
Artikel 23 vervalt.
J
De inhoudsopgave wordt gewijzigd als volgt:
1. Na artikel 4 wordt ingevoegd:
Artikel 4a. Bijzondere vrijstellingen lesgeld
2. Het opschrift na artikel 23 wordt vervangen door: Vervallen

ARTIKEL II
1

Stb. 1988, 268, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 4 november 1994, Stb. 817.
Het advies van de Raad van State wordt niet
openbaar gemaakt op grond van het bepaalde
in artikel 25a, vijfde lid jo. vierde lid, onder b,
van de Wet op de Raad van State.

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1995.
2. Artikel 4a van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet werkt
terug tot en met 1 augustus 1991.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 februari 1995
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J. J. van Aartsen
Uitgegeven de achtentwintigste februari 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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