Attesten voor een verminderd inschrijvingsgeld

Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens
één van de volgende categorieën voldoen.
Het recht op het verminderde tarief wordt gestaafd met een attest dat de geldigheid voor de korting bewijst op het moment
van de betaling van het inschrijvingsgeld waarvoor de korting wordt aangevraagd. Attesten moeten worden ingeleverd op
moment van betaling (voor werklozen eventueel ook in de maand september).
A. Je bent werkloos : Verplicht ingeschreven uitkeringsgerechtigd werkzoekende of daarmee gelijkgesteld
- (B) een attest uitgereikt door VDAB of RVA “Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds
kunstonderwijs”
- (NL) attest UWV + bewijs storting werkloosheidsuitkering.
C. Je ontvangt een leefloon
- (B) een attest uitgereikt door het OCMW of een UiTPAS op naam met kansenstatuut
- (NL) een attest afgeleverd door het gemeentebestuur (de bijdrage mag niet hoger liggen dan deze hieronder vermeld)
Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag
- (B) een attest afgeleverd door de Federale Pensioendienst of een UitPAS op naam met kansenstatuut
Leefloon op jaarbedrag per 1/3/2022

Leefloon op maandbasis per 1/3/2022

Categorie 1 samenwonende

8.750,41 €

729,20 €

Categorie 2 alleenstaande

13.125,63 €

1.093,80 €

Categorie 3 samenwonende met gezin ten
laste

17.738,59 €

1.478,22 €

D. Je bent erkend als een persoon met een handicap én ontvangt een uitkering – J. Arbeidsongeschikt 66% (B) –80-100%(NL)
(B) volwassenen:
- een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap uitgereikt door FOD SZ (D)
OF
- een rekeninguittreksel waaruit de tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de FOD SZ (D)
OF
- een European Disability Card (EDC) conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 (D) over het project EDC
OF
- een attest van je ziekenfonds met geldigheidsperiode, RIZIV nummer en vermelding van minimaal 66%
arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit (J)
OF
- een attest van het RIZIV conform artikel 100§1 betreft de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen (J)
OF
- een attest van de FOD SZ met vermelding “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder ” (J)
(NL) volwassenen:
- Attest van UWV, WAO, WGA, WGI van 80 tot 100 % arbeidsongeschikt + bewijs storting invaliditeitsuitkering.
Je bent begunstigde van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%) (D)
(B) volwassenen:
- Attest FOD SZ met vermelding van minimum 4 punten op pijler 1 (criterium “lichamelijke en psychische gevolgen van
de handicap”)
OF
- een attest van één van de uitbetalers van het Groeipakket (Vlaanderen) met vermelding dat er een verhoogde
kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66% .
OF
- een European Disability Card (EDC) conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project EDC (D)
(NL) jong-volwassenen:
- Attest van Wajong (jongeren) van 80 tot 100 % arbeidsongeschikt + bewijs storting invaliditeitsuitkering.

./…

E.

Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of MPI (medisch-pedagogisch instelling) of pleeggezin
- (B) + (NL) een verklaring van de directie van het tehuis of de instelling of een attest van de pleeggezinnendienst of een
vonnis van de jeugdrechtbank
F. Je bezit het statuut van erkend politiek vluchteling
- (B) + (NL) een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op het
attest moet bij de nationaliteit expliciet “vluchteling” vermeld staan of een identiteitsbewijs voor vreemdelingen bij de
nationaliteit expliciet “vluchteling” vermeld staan.
G. Volwassenen van 18 tot 24 jaar
- (B) + (NL) een geldig identiteitsbewijs. Een volwassen leerling heeft recht op het verminderd tarief zolang hij geen 25
jaar is op 31 december van het schooljaar waarvoor hij zich inschrijft.
H. Vermindering voor jongeren – ander lid leefeenheid betaald inschrijvingsgeld al in dezelfde of andere academie
(B) + (NL) identiteitsbewijs EN een attest gezinssamenstelling (gemeente) indien er geen bloedverwantschap is
I. Vermindering voor jongere. Een extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of andere academie.
- (B) + (NL) identiteitsbewijs EN attest van de andere academie van volledige betaling voor een andere opleiding deeltijds
kunstonderwijs voor iemand van dezelfde leefeenheid + eventueel attest gezinssamenstelling indien geen
bloedverwantschap.
J. Zie boven
K. Je bent begunstigde van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming
- Een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de
overheidsinstantie die de uitkering betaalt of een attest dat je een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering
daarmee gelijkgesteld of een UiTPAS op naam met kansenstatuut (≠ vrijetijdspas)

Het verminderd tarief is ook van toepassing op de leerling ten laste van een persoon uit één van bovenstaande categorieën
−
(B) + (NL) bezorg een attest van gezinssamenstelling uitgereikt door de gemeentelijke administratie samen met een
geldig attest uit de betreffende categorie.

