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Om in aanmerking te komen voor het
verminderd inschrijvingsgeld moet de
leerling op de dag van de inschrijving
aan minstens een van de onderstaande
voorwaarden voldoen. Het is noodzakelijk
om voor 30 september een correct attest
of document binnen te brengen op het
secretariaat. Attesten binnengebracht
na 30 september geven geen recht op
verminderd inschrijvingsgeld!
VANAF HET 2DE KIND JONGER DAN 18 JAAR van
éénzelfde leefeenheid gedomicilieerd op
hetzelfde adres
• Geen attest vereist
DE -25 JARIGE op datum van 31 dec 2019
• Geen attest vereist
DE -18-JARIGE DIE VOOR EEN 2DE OF
VOLGENDE STUDIERICHTING AAN EEN ACADEMIE
INSCHRIJFT (m.a.w. als de jongere ook is
ingeschreven in Muziek, Woord en Dans)
• Inschrijvingsbewijs andere academie
met vermelding van het volledig
betaalde inschrijvingsgeld
DE -18-JARIGE WAARVAN EEN LID VAN
ÉÉNZELFDE LEEFEENHEID IS INGESCHREVEN
AAN EEN ANDERE ACADEMIE AAN HET VOLLEDIGE
TARIEF
• Inschrijvingsbewijs andere academie
met vermelding van het volledig
betaalde inschrijvingsgeld
UITKERINGSGERECHTIGDE WERKLOZE
• Attest 'aanvraag van een vermindering
van het inschrijvingsgeld in het
deeltijds kunstonderwijs'

Afgeleverd door VDAB of de werkwinkel waaruit blijkt
dat hij/zij uitkeringsgerechtigd, volledig werkloos
is of ermee gelijkgesteld. Dit attest kan je vinden
op je online VDAB dossier.

LEEFLONERS
• Attest afgeleverd door het OCMW/CPAS
of een attest inkomensgarantie voor
ouderen
DE -18 JARIGE DIE IN EEN GEZINSVERVANGEND
TEHUIS OF IN EEN MEDISCH-PEDAGOGISCHE
INSTELLING OF IN EEN PLEEGGEZIN VERBLIJFT
• Attest van het tehuis of instelling

WIE KOMT IN AANMERKING
VOOR HET VERMINDERD TARIEF
VAN HET INSCHRIJVINGSGELD
MINDERVALIDEN/GEHANDICAPTEN
Personen die erkend zijn als gehandicapte
ÉN een vergoeding van de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid
ontvangen. Voor volwassenen zijn er twee
types tegemoetkomingen:
1.Een inkomen vervangende tegemoetkoming
(IVT), verworven op basis van
vermindering van het criterium
‘verdienvermogen’
2.Een integratietegemoetkoming (IT),
verworven op basis van minstens 7
punten op het criterium
‘zelfredzaamheid’
In de categorie jongeren en jongvolwassenen wordt het verminderd tarief toegekend
aan begunstigden van een verhoogde kinderbijslag met een erkenning van ten minste
66%. Dat percentage komt overeen met minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.
• Attest FOD Sociale Zekerheid
PERSONEN MET HET STATUUT VAN ERKEND
POLITIEK VLUCHTELING
• Attest uitgereikt door het Commissariaat
Generaal of een bewijs van inschrijving
in het vreemdelingenregister in de
gemeente waar hij/zij verblijft of een
identiteitsbewijs voor vreemdelingen
PERSONEN MET VERHOOGDE VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING
• Attest uitgereikt door de mutualiteit
PERSONEN TEN LASTE
De -18 jarige die officieel ten laste is
van een persoon die voldoet aan één van de
voorwaarden voor verminderd tarief
• Document samenstelling gezin,
afgeleverd door de gemeentelijke
overheid
TIJDENS DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS
KAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS NOG
WETSWIJZIGINGEN DOEN AAN DE VOORWAARDEN
VOOR HET VERMINDERDE TARIEF. DE ACADEMIE
KAN HIERVOOR NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN
GESTELD.
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