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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de 

toestand van 's Rijks financiën alsmede in verband met ontwikkelingen op 
het gebied van de studiefinanciering wenselijk is over te gaan tot uitbreiding 
van de lesgeldregeling tot de groep van 16- tot 18-jarigen en voorts de 
Lesgeldwet voor boven 17 jarigen (Stb. 1986, 250) te vervangen en 
genoemde wet alsmede de School- en cursusgeldwet 1972 (Stb. 1983, 
360) in te trekken; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 
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HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet 
anders bepaald, verstaan onder: 

a. bevoegd gezag: het orgaan dat als zodanig wordt aangeduid in de 
wettelijke regeling op grond waarvan de desbetreffende school of cursus 
wordt bekostigd; 

b. leerling: degene die is toegelaten tot het onderwijs aan een school 
of cursus als bedoeld in artikel 2; 

c. cursusjaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvoL 
gend; 

d. Onze minister: Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen en, 
voor wat betreft het landbouwonderwijs, Onze Minister van Landbouw en 
Visserij; 

e. dagschool: 1°. een dagschool in de zin van de Wet op het voortgezet 
onderwijs (Stb. 1986, 552); 

2°. een inrichting voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 61 
van de Wet op het voortgezet onderwijs, voor zover daaraan volledig 
onderwijs wordt gegeven; 

3°. een op grond van de Experimentenwet onderwijs (Stb. 1970, 370) 
uit de openbare kas bekostigde dagschool, voor zover daaraan voortgezet 
onderwijs wordt gegeven; 

4°. een door Onze minister op grond van artikel 9, tweede lid, van de 
Wet op de studiefinanciering (Stb. 1986, 252) aangewezen rijksschool; 

f. cursus: 1°. een cursus in de zin van de Wet op het voortgezet 
onderwijs; 

2°. een inrichting voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 61 
van de Wet op het voortgezet onderwijs, voor zover daaraan geen 
volledig onderwijs wordt gegeven; 

3°. een op grond van de Experimentenwet onderwijs uit de openbare 
kas bekostigde cursus, voor zover daaraan voortgezet onderwijs wordt 
gegeven; 

g. avondschool: een avondschool in de zin van de Wet op het voortgezet 
onderwijs dan wel uit de openbare kas bekostigd op grond van de 
Experimentenwet onderwijs; 

h. dag-avondschool: een dag-avondschool in de zin van de Wet op het 
voortgezet onderwijs dan wel uit de openbare kas bekostigd op grond van 
de Experimentenwet onderwijs; 

i. school: een dagschool, avondschool of dag-avondschool als bedoeld 
in deze wet. 

Artikel 2. Heffing les- en cursusgeld 

Ter zake van het volgen van het uit de openbare kas bekostigde 
voortgezet onderwijs aan scholen en cursussen wordt lesgeld of cursusgeld 
geheven met inachtneming van de bepalingen van deze wet. 

HOOFDSTUK II . LESGELD 

Artikel 3. Lesgeldplicht 

1. Lesgeld is verschuldigd ter zake van het door een leerling die vóór 
de aanvang van het desbetreffende cursusjaar de leeftijd van 16 jaren 
heeft bereikt, volgen van uit de openbare kas bekostigd onderwijs 
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- daaronder begrepen de van het onderwijs deel uitmakende praktijktijd -
aan een dagschool. 

2. Het lesgeld is verschuldigd door de leerling dan wel, indien deze de 
leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en minderjarig is, door zijn 
wettelijke vertegenwoordiger. 

3. Het lesgeld is verschuldigd per cursusjaar en wordt voldaan aan 
Onze minister. 

Artikel 4. Inschrijvingsplicht 

1. Een leerling die vóór de aanvang van een cursusjaar de leeftijd van 
16 jaren heeft bereikt, dient zich om in dat cursusjaar onderwijs te 
kunnen volgen, te laten inschrijven. 

2. De inschrijving geschiedt door of namens het bevoegd gezag. Aan 
de desbetreffende leerling wordt een bewijs van inschrijving verstrekt. 

3. De leerling wordt ingeschreven voor het gehele cursusjaar, voor 
zover niet bij algemene maatregel van bestuur anders is bepaald. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld 
met betrekking tot de inschrijving. 

Artikel 5. Inschrijving en lesgeldbedrag 

1. Tot de inschrijving wordt niet overgegaan dan nadat het bewijs is 
overgelegd dat het lesgeld is voldaan aan Onze minister, onverminderd 
het bepaalde krachtens het vierde lid. 

2. Het bedrag van het lesgeld wordt bij ministeriële regeling door Onze 
Minister van Onderwijs en Wetenschappen vastgesteld dan wel herzien 
op de voet van het bepaalde in het derde lid, uiterlijk 31 maart, voorafgaande 
aan het cursusjaar waarop de vaststelling dan wel herziening van het 
lesgeld betrekking heeft. Het besluit waarbij het lesgeld wordt vastgesteld 
dan wel herzien, wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant. 

3. Het lesgeld wordt vastgesteld op 20% van de begrote personele en 
materiële kosten per leerling van het voortgezet onderwijs voor het 
kalenderjaar waarin het cursusjaar aanvangt. Voor het aantai leerlingen 
wordt uitgegaan van het aantal leerlingen in het cursusjaar voorafgaand 
aan het cursusjaar bedoeld in het tweede lid. Voor elk van de twee 
cursusjaren die volgen op het cursusjaar waarvoor het lesgeld is vastge-
steld, kan het lesgeld worden herzien op basis van de ontwikkeling van 
het indexcijfer van de regelingslonen voor ambtenaren in het voorafgaande 
kalenderjaar dan wel, indien de herziening voor het eerste van die twee 
jaren niet heeft plaatsgevonden, op basis van de genoemde ontwikkeling 
in de twee voorafgaande kalenderjaren. Het krachtens de eerste volzin 
vastgestelde en krachtens de tweede volzin herziene bedrag wordt naar 
beneden afgerond op gehele guldens. Voor het derde cursusjaar volgend 
op het cursusjaar waarvoor het lesgeld is vastgesteld, wordt het lesgeld 
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de eerste volzin. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met 
betrekking tot de voldoening en de vrijstelling, vermindering en terugbetaling 
van het lesgeld. 

HOOFDSTUK I I I . CURSUSGELD 

Artikel 6. Algemene bepaling en nadere regeling cursusgeld 

1. Cursusgeld is verschuldigd ter zake van het volgen van uit de 
openbare kas bekostigd onderwijs aan avondscholen, dag-avondscholen 
en cursussen. 
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2. Degene die tot het onderwijs aan een avondschool, dag-avondschool 
of cursus is toegelaten, dient zich om in een bepaald cursusjaar onderwijs 
te kunnen volgen, te laten inschrijven. 

3. Tot de inschrijving wordt niet overgegaan dan nadat het bewijs is 
overgelegd dat het verschuldigde cursusgeld is voldaan. 

4. Het in het eerste lid bedoelde cursusgeld, alsmede de heffing en de 
voldoening daarvan, en de in het tweede lid bedoelde inschrijving worden 
geregeld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. 

5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden 
vastgesteld met betrekking tot de vrijstelling, vermindering en terugbetaling 
van het cursusgeld. 

6. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het vierde lid, 
wordt aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal overgelegd. De 
maatregel treedt niet in werking dan nadat 30 dagen na de overlegging 
zijn verstreken, en gedurende die termijn niet door of namens de Kamer 
de wens wordt te kennen gegeven tot overleg over de maatregel. Het 
bepaalde in de vorige twee volzinnen blijft buiten toepassing, indien het 
ontwerp van de maatregel voordien aan de Kamer is voorgelegd en door 
of namens de Kamer te kennen is gegeven dat aan overlegging van de 
maatregel geen behoefte bestaat. 

HOOFDSTUK IV. BIJZONDERE BEPALINGEN 

Artikel 7. Toezicht 

1. Het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet 
bepaalde is opgedragen aan Onze minister. 

2. Het bevoegd gezag alsmede het personeel van de scholen en 
cursussen waarop deze wet van toepassing is, zijn gehouden aan door 
Onze minister aangewezen ambtenaren alle gevraagde bescheiden ter 
inzage te geven en de gevraagde inlichtingen te verstrekken die van 
belang zijn voor het toezicht op de naleving van deze wet. 

Artikel 8. Inhouding vergoeding 

1. Indien het bevoegd gezag van een bijzondere of een gemeentelijke 
school of cursus de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften niet 
nakomt, kan Onze minister besluiten dat de vergoeding uit de openbare 
kas geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden. Een dergelijk besluit wordt 
ter kennis van het betrokken bevoegd gezag gebracht. 

2. Van een besluit tot gehele of gedeeltelijke inhouding van de 
vergoeding kan het bevoegd gezag binnen dertig dagen, met ingang van 
de dag na die van verzending, bij de Kroon in beroep komen. 

Artikel 9. Schadevergoeding 

1. Degene die voor de aanvang van het cursusjaar de leeftijd van 16 
jaren heeft bereikt en uit de openbare kas bekostigd onderwijs volgt aan 
een dagschool, maar niet is ingeschreven, is deswege aan Onze minister 
een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het voor het desbetreffende 
cursusjaar verschuldigde bedrag aan lesgeld. 

2. Degene die uit de openbare kas bekostigd onderwijs volgt aan een 
avondschool, dag-avondschool of een cursus, maar niet is ingeschreven, 
is deswege aan Onze minister een schadevergoeding verschuldigd gelijk 
aan het voor het desbetreffende cursusjaar ten hoogste verschuldigde 
bedrag voor het volgen van het onderwijs aan de desbetreffende avond-
school, dag-avondschool of cursus. 
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HOOFDSTUK V. OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 10. Vaststelling lesgeld cursusjaar 1987-1988 

Het bedrag van het lesgeld, bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt voor 
het cursusjaar 1987-1988 vastgesteld op f 1030. De derde volzin 
van het derde lid van genoemd artikel vindt voor het eerst toepassing met 
betrekking tot het cursusjaar 1988-1989. 

Artikel 1 1 . Intrekking Lesgeldwet voor boven 17-jarigen in het 
voortgezet onderwijs 

1. De Lesgeldwet voor boven 17-jarigen in het voortgezet onderwijs 
(Stb. 1986, 250) wordt ingetrokken. 

2. Het bepaalde bij of krachtens die wet blijft van toepassing voor 
zover het betreft lesgeld verschuldigd dan wel voldaan met betrekking tot 
het cursusjaar 1986-1987. 

3. Het Uitvoeringsbesluit Lesgeldwet (Stb. 1986, 421) strekt met 
ingang van de datum, bedoeld in artikel 16, eerste lid, tot uitvoering van 
de artikelen 4, derde en vierde lid,en 5, vierde lid, totdat bedoelde 
maatregelen krachtens deze wet zijn vastgesteld. 

Artikel 12. Intrekking School- en cursusgeldwet 1972 

1. De School- en cursusgeldwet 1972 (Stb. 1983, 360) wordt inge-
trokken. 

2. Het bepaalde bij of krachtens die wet blijft van toepassing met 
betrekking tot de heffing en invordering van school- en cursusgelden over 
schoolgeldjaren onderscheidenlijk cursusjaren voorafgaand aan het 
cursusjaar waarop deze wet voor het eerst van toepassing is. 

3. Het Besluit cursusgeld voortgezet onderwijs (Stb. 1985, 431) strekt 
met ingang van de datum, bedoeld in artikel 16, eerste lid, tot uitvoering 
van artikel 6, vierde lid, totdat bedoelde maatregelen krachtens deze wet 
zijn vastgesteld. 

Artikel 12a. Wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs 

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd: 
1. In artikel 92, eerste lid, wordt de zinsnede «uit lesgelden en schade-

vergoedingen, als bedoeld in de Lesgeldwet voor boven 17-jarigen in het 
voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 250), uit cursusgelden,» vervangen 
door: uit cursusgelden als bedoeld in de Les- en cursusgeldwet (Stb. ...),. 

2. Artikel 93, eerste lid onderdeel a, komt te luiden als volgt: 
a. de inkomsten die het geniet uit cursusgelden als bedoeld in de Les-

en cursusgeldwet; 

Artikel 13. Wijzigingen in de Wet op de studiefinanciering 

De Wet op de studiefinanciering (Stb. 1986, 252) wordt als volgt 
gewijzigd: 

A 
In artikel 12, eerste lid onderdeel c, ten 4° wordt «het in artikel 4, 

eerste lid, van de Lesgeldwet voor boven 17-jarigen in het voortgezet 
onderwijs (Stb. 1986, 250), bedoelde lesgeld dan wel het op grond van 
artikel 4, eerste lid, van die wet herziene bedrag» vervangen door: het op 
grond van artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet (Stb. ...) 
vastgestelde of herziene bedrag van het lesgeld. 
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B 
Aan artikel 6 1 , eerste lid onderdeel b, wordt na ten 3" toegevoegd: 
4°. het voortgezet onderwijs: het op grond van artikel 5, tweede lid, van 

de Les- en cursusgeldwet (Stb. ...) vastgestelde OT herziene bedrag van 
het lesgeld, indien de studerende voor de aanvang van het cursusjaar de 
leeftijd van 16 jaren heeft bereikt. 

C 
In artikel 82, eerste lid onderdeel b, ten 4°, wordt «het in artikel 4, 

eerste lid, van de Lesgeldwet voor boven 17-jarigen in het voortgezet 
onderwijs bedoelde lesgeld dan wel het op grond van artikel 4, eerste lid, 
van de wet herziene bedrag» vervangen door: het op grond van artikel 5, 
tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet (Stb ) vastgestelde of 
herziene bedrag van het lesgeld. 

D 
Artikel 106 wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het eerste lid komt te luiden: 
1. Met betrekking tot de uitbetaling van de in deze wet bedoelde 

studiefinanciering en de verrekening van het toegekende bedrag aan 
studiefinanciering met de aan Onze minister verschuldigde onderwijsbij-
drage, worden bij algemene maatregel van bestuur regelen gesteld. 

2. In het opschrift worden aan «Uitbetaling» toegevoegd de woorden: 
en verrekening. 

E 
In de inhoudsopgave worden aan «Hoofdstuk V. Uitbetaling» en 

«Artikel 106. Uitbetaling» toegevoegd de woorden: en verrekening. 

Artikel 14. Wijziging in de Invoeringswet W.H.B.O. 

In artikel E.34, tweede lid, van de Invoeringswet W.H.B.O. (Stb. 1986, 
290) wordt «het ten aanzien van het cursusgeld bepaalde bij of krachtens 
de School- en cursusgeldwet 1972,» vervangen door: het Besluit cursus-
geld hoger beroepsonderwijs (Stb. 1985, 328). 

Artikel 15. Wijziging in de Wet op de loonbelasting 1964 

In artikel 28, eerste lid onderdeel d, van de Wet op de loonbelasting 
1964 (Stb. 1964, 521) wordt de komma tussen de woorden «de loonbe-
lasting» en «de inkomstenbelasting» vervangen door het woord «of» en 
vervalt de zinsnede «of het schoolgeld». 

Artikel 15a. Bijzondere voorzieningen m.b.t. het cursusjaar 
1987-1988 

1. Met betrekking tot het cursusjaar 1987-1988 worden in artikel 3, 
derde lid, en artikel 5, eerste lid, de woorden «aan Onze minister» 
vervangen door: aan het bevoegd gezag. 

2. Indien door het bevoegd gezag met een leerling onderscheidenlijk 
diens wettelijke vertegenwoordiger terzake van de betaling van het 
lesgeld een betalingsregeling is overeengekomen, wordt deze leerling in 
afwijking van het bepaalde in artikel 5, eerste lid, op zijn daartoe strekkend 
schriftelijk verzoek ingeschreven voor het cursusjaar 1987-1988 voordat 
het bewijs is overgelegd dat het lesgeld is voldaan. Deze inschrijving 
wordt beëindigd per 30 november 1987, indien op die datum het lesgeld 
nog niet volledig is voldaan. Bij ministeriële regeling kunnen uitzonderingen 
worden toegestaan op het bepaalde in de vorige volzin, met dien verstande 
dat de inschrijving in elk geval per 31 januari 1988 wordt beëindigd, 
indien het lesgeld dan nog niet volledig is voldaan. 
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Artikel 15b. Tijdelijke wijzigingen in de Wet op het voortgezet 
onderwijs 

Voor de vaststelling van het bedrag van de vergoeding, bedoeld in 
artikel 92, eerste lid, en artikel 93, eerste lid, van de Wet op het voortgezet 
onderwijs, over de kalenderjaren 1986 tot en met 1988 wordt in beide 
genoemde artikelleden tussen de woorden «uit cursusgelden» en «als 
bedoeld» ingevoegd: 

alsmede, voor zover het betreft het cursusjaar 1986-1987, uit lesgelden 
en uit schadevergoedingen als bedoeld in de Lesgeldwet voor boven 
17-jarigen in het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 250), dan wel, voor 
zover het betreft het cursusjaar 1987-1988, uit lesgelden. 

Artikel 15c. Verrekening met studiefinanciering voor het cursus-
jaar 1987-1988 

Met betrekking tot het cursusjaar 1987-1988 worden in artikel 106, 
eerste lid, van de Wet op de studiefinanciering de woorden «aan Onze 
minister» en «bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door «aan 
het bevoegd gezag» onderscheidenlijk «bij ministeriële regeling». 

Artikel 15d. Verrekening met tegemoetkoming studiekosten 

Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de wijze waarop 
aan de verplichting tot het betalen van de verschuldigde onderwijsbijdrage 
kan worden voldaan door verrekening met de aan een studerende jonger 
dan 18 jaren toegekende tegemoetkoming in de studiekosten op grond 
van de artikelen 80 en 143 bis, vierde lid, van de Wet op het wetenschap-
pelijk onderwijs (Stb. 1975, 729) juncto artikel D.7 van de Invoeringswet 
W.W.O. (Stb. 1986, 426) dan wel op grond van een regeling krachtens 
artikel 121 van de Wet op het voortgezet onderwijs. 

Artikel 16. Inwerkingtreding 

1. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij is geplaatst, en vindt voor het eerst 
toepassing met betrekking tot het cursusjaar dat in 1987 aanvangt. 

2. De artikelen 15a en 15c vervallen met ingang van 1 augustus 1988. 
3. Artikel 15b vervalt met ingang van 1 januari 1990. 
4. Artikel 15d vervalt op het moment dat hoofdstuk III van de Wet op 

de studiefinanciering in werking treedt. 

Artikel 17. Citeertitel 

Deze wet kan worden aangehaald als «Les- en cursusgeldwet». 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 

De Minister van Landbouw en Visserij, 
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