2020-2021
WIE KOMT IN AANMERKING

VOOR HET VERMINDERD TARIEF
VAN HET INSCHRIJVINGSGELD
Om in aanmerking te komen voor het
verminderd inschrijvingsgeld moet de
leerling op de dag van de inschrijving
of in de maand september aan één van
onderstaande voorwaarden voldoen.
Attesten die worden binnengebracht
na 30 september geven geen recht meer
op verminderd inschrijvingsgeld!
VANAF HET 2DE KIND JONGER DAN 18 JAAR
van éénzelfde leefeenheid gedomicilieerd
op hetzelfde adres
DE -18-JARIGE DIE VOOR EEN BIJKOMENDE
STUDIERICHTING AAN EEN ACADEMIE INSCHRIJFT
(m.a.w. als de jongere reeds is
ingeschreven in Muziek, Woord of 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
DE JONGVOLWASSENE vanaf 18j en jonger
dan 25j op datum van 31 dec 2020
UITKERINGSGERECHTIGDE WERKLOZE
• Attest uitgereikt door VDAB of RVA
PERSOON MET EEN UITPAS MET KANSENSTATUUT,
OP NAAM
• geldige Uitpas waarvan het voorlaatste
cijfer 1 is
PERSONEN MET VERHOOGDE VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING
• Attest uitgereikt door de mutualiteit
• Attest leefloon afgeleverd door het OCMW
• Attest inkomensgarantie voor ouderen
DE -18 JARIGE DIE IN EEN GEZINSVERVANGEND
TEHUIS OF IN EEN MEDISCH-PEDAGOGISCHE
INSTELLING OF IN EEN PLEEGGEZIN VERBLIJFT
• Schriftelijke of electronische verklaring van de directie van het tehuis of
instelling waar de leerling verblijft
of die de leerling geplaatst heeft

PERSONEN DIE ERKEND ZIJN ALS PERSOON MET
EEN HANDICAP ÉN EEN VERGOEDING VAN DE FOD
SOCIALE ZEKERHEID ONTVANGEN.
• Attest dat recht aantoont op tegemoetkoming voor persoon met erkende handicap,
uitgereikt door FOD Sociale Zekerheid
PERSONEN DIE MINSTENS 66% ARBEIDSONGESCHIKT
ZIJN
• attest vand e ziekteverzekering als het
een geldigheidsperiode vermeldt en een
graad vana rbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%
of
• Attest RIZIV conform artikel 100§1 van de
wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen
of
• Attest van de FOD Sociale Zaken, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat
een valide persoon door een of ander beroep
op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”
BEGUNSTIGDEN VAN EEN VERHOOGDE
KINDERBIJSLAG (ERKEND VOOR TEN MINSTE 66%)
• Attest van FOD Sociale Zekerheid met vermelding 4 punten op criterium "lichamelijke
en psychische gevolgen van de handicap"
of
• Attest van een kinderbijslagfonds of Famifed waarop uitdrukkelijk vermeld staat
dat een verhoogde kinderbijslag wordt toegekend wegens een handicap van ten minste
66 %
PERSONEN MET HET STATUUT VAN ERKEND
POLITIEK VLUCHTELING
• Attest uitgereikt door het Commissariaat
Generaal voor vluchtelingen en staatslozen
of een identiteitsbewijs voor vreemdelingen
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
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