Toelagereglement voor rondleidingen met
erkende stadsgids Leuven voor Leuvense
scholen
Besluit GR 24 april 2017
Artikel
1 – Doel
Binnen de perken van de door de gemeenteraad en de hogere overheid op de begroting
goedgekeurde kredieten, worden toelagen uitgekeerd aan Leuvense scholen uit het basisonderwijs en
het secundair onderwijs voor het organiseren van rondleidingen met een erkende Leuvense stadsgids
in Leuven.
Dit past binnen …
Art. 2 – Begunstigden
De aanvrager van de toelage is een leerkracht in het basisonderwijs of secundair onderwijs van een
Leuvense school met hoofdvestigingsplaats of vestigingsplaats en werking op Leuvens grondgebied
en die kan geïdentificeerd worden met een schoolnummer toegekend door het Ministerie van
Onderwijs.
Art. 3 – Voorwaarden
De stad Leuven verleent de toelage onder de volgende voorwaarden:
1. De aanvraag dient gedaan te zijn:
- voor 30 juni voor rondleidingen in het 1ste trimester (september-december);
- voor 15 december voor rondleidingen in het 2de en 3de trimester (januari-juni).
2. De rondleiding wordt besteld bij één van volgende instanties: Leuven Plus, Q-rius of
Leuven Leisure
3. De toelage is beperkt tot maximum 6 rondleidingen per schooljaar en per school.
4. De aanvraag is enkel geldig bij indiening volgens de aanvraagprocedure (zie Art.5)
Art. 4 – Toelage
De toelage bedraagt 100% van de kost met een maximum 90 euro.
Art. 5 – Aanvraagprocedure
§1. Het aanvraagdossier bevat een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier is beschikbaar op de website van Leuven onder www.leuven.be.
Als aanvraagdatum geldt de postdatum of de datum van interne postregistratie, niet de datum van
ondertekening van het aanvraagformulier.
§2. De aanvraag dient afgeleverd te worden:
- via post aan het college van burgemeester en schepenen – stad Leuven, dienst
Communicatie, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven;
- via het onthaal op het stadskantoor, professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
(openingsuren te vinden op www.leuven.be)
- via mail aan evenementen@leuven.be.
Aanvragen ingediend via fax of via de brievenbus aan het stadskantoor komen NIET in aanmerking..

§3. De aanvraag is slechts ontvankelijk als deze volledig en correct is. De ontvankelijkheid wordt na
indiening van de aanvraag meegedeeld via gewone zending of in reply.

Art. 6 – Beoordeling van de aanvraag
§1. Het college van burgemeester en schepenen beslist tot al dan niet toekenning van de toelage na
advies van de bevoegde stadsdienst.
§2. De beslissing van het college wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager.
Bij een positief antwoord wordt hierbij een in te vullen en te ondertekenen verklaring op eer bezorgd
overeenkomstig de wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen en het besluit van de gemeenteraad betreffende de controle op
de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
Art. 7 – Betalingsmodaliteiten
De toelage wordt volledig uitbetaald na de activiteit en na ontvangst van de verklaring op eer zoals
bepaald in art. 6, §2.
De verklaring op eer moet de administratie bereiken ten laatste voor 24 december voor de
rondleidingen in het 1ste trimester en ten laatste voor 30 juni voor de rondleidingen in het 2de en 3de
trimester.
Art. 8 – Vermelding medewerking stad Leuven
§1. De begunstigde moet de medewerking van de stad Leuven duidelijk vermelden op alle publicaties
die betrekking hebben op de activiteit of het initiatief door te vermelden “met de steun van –stadslogosponsorlogo”.
Art. 9 – Verantwoordingsprocedure
§1. Het verlenen van de toelage gebeurt overeenkomstig de wet van 14 november 1983 houdende
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het besluit van de
gemeenteraad betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen.
§2. De toelage wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend.
§3. De begunstigde geeft aan de stad Leuven toegang tot de infrastructuur en inzage in alle relevante
stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende toelage te kunnen controleren.
Art. 10 – Sancties
§1. De toelage wordt voorwaardelijk toegekend.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de onder paragraaf 3 vermelde sancties
opleggen indien de aanvrager:
1° één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de stad Leuven meedeelt.
§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde toelage;
2° de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende toelage;
3° de uitsluiting van de aanvrager voor verdere betoelaging in het kader van dit reglement
Art. 11 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2017.

