
 

Huurreglement muziekinstrumenten 

Artikel 1 – Omschrijving retributie 

Er wordt per schooljaar een retributie geheven op het gebruik van muziekinstrumenten, eigendom van 

de stad Leuven. 

Artikel 2 – Retributieplichtige 

De retributie is verschuldigd door de gebruiker van het muziekinstrument, in voorkomend geval de 

ouders of de personen die over hen het bewaarrecht uitoefenen. 

Artikel 3 - Tarief 

Het bedrag van de retributie wordt, afhankelijk van de woonplaats van de gebruiker, forfaitair en 

ondeelbaar per schooljaar als volgt vastgesteld: 

instrument tarief A tarief B  

Accordeon € 82,00 € 123,00  

altviool € 55,00 € 82,50  

cello € 55,00  € 82,50  

contrabas € 137,00 € 205,50  

dwarsfluit € 55,00  € 82,50  

Engelse hoorn (althobo) € 110,00 € 165,00  

fagot € 110,00 € 165,00  

gamba € 55,00 € 82,50  

hobo € 82,00 € 123,00  

hoorn € 71,00 € 106,50  

klarinet € 55,00 € 82,50  

luit € 55,00 € 82,50  

saxofoon € 71,00 € 106,50  

traverso € 71,00 € 106,50  

trombone € 55,00 € 82,50  

trompet € 55,00 € 82,50  

tuba € 71,00 € 106,50  

viool € 55,00 € 82,50  

xylofoon € 71,00 € 106,50  

Inwoners van Leuven, of inwoners van gemeenten waar een filiaal van het Conservatorium voor 

muziek, woord en dans van de stad Leuven gevestigd is, vallen onder tarief A. Voor anderen geldt tarief 

B. 
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Vanaf 1 januari 2015 wordt het bedrag van de retributie jaarlijks op 1 januari geïndexeerd aan de hand 

van de index van de consumptieprijzen via onderstaande formule, waarbij het geïndexeerde bedrag 

naar een veelvoud van 10 cent wordt afgerond: 

 

Artikel 4 – Vrijstelling en vermindering 

Er is een volledige vrijstelling van retributie voor de gebruikers deel uitmakend van een gezin waarvan 

het gezamenlijk belastbaar inkomen, volgens de afrekening over het voor-voorlaatste inkomstenjaar, 

niet meer bedraagt dan: 

• € 12.000,00 voor alleenstaanden; 

• te verhogen met € 6.000,00 per samenwonende partner ten laste en per kind ten laste van 

14 jaar of ouder; te verhogen met € 3.600,00 per kind ten 

laste jonger dan 14 jaar 

De retributie wordt tot de helft teruggebracht voor de gebruikers deel uitmakend van een gezin 

waarvan het gezamenlijk belastbaar inkomen, volgens de afrekening over het voor-voorlaatste 

inkomstenjaar, niet meer bedraagt dan: 

• € 14.000,00 voor alleenstaanden; 

• te verhogen met € 7.000,00 per samenwonende partner ten laste en per kind ten laste van 14 

jaar of ouder; 

• te verhogen met € 4.200,00 per kind ten laste jonger dan 14 jaar.  

Vanaf 1 januari 2015 worden de grensbedragen van de vrijstelling en vermindering jaarlijks op 1 januari 

geïndexeerd aan de hand van de index van de consumptieprijzen via onderstaande formule, waarbij 

het geïndexeerde bedrag naar een veelvoud van 1 euro wordt afgerond: 

 

Artikel 5 - Betaalwijze 

De retributie moet voor de aanvang van het gebruik betaald worden. Bij gebrek aan betaling in der 

minne zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van het 

gemeentedecreet, of via gerechtelijke weg. 

Artikel 6 – Algemene bepalingen 

Onderhavig reglement wordt van kracht op 1 januari 2014. Het gemeenteraadsbesluit van 31 augustus 

2009 aangaande hetzelfde onderwerp wordt opgeheven vanaf de datum van het in voege treden van 

onderhavig reglement. Dit besluit zal voor kennisgeving aan de heer gouverneur van de provincie 

Vlaams-Brabant gezonden worden. 

Goedgekeurd 17 december 2013. 
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