Vermindering inschrijvingsgeld ( leeftijd op 31 december 2020 )
Reden vermindering :
Je ben 18 tot 24 jaar
Jongeren van minder dan 18 jaar ( op 31/12/2020 )
indien jij of iemand anders op hetzelfde adres reeds
inschrijvingsgeld betaalde in onze academie of in
een andere academie of conservatorium voor
deeltijds kunstonderwijs
Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos

Verplicht ingeschreven als werkzoekende op gronde
van de reglementering in verband met de
arbeidsvoorziening
Je ontvangt een leefloon
Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of
een rentebijslag
Je bent erkend als persoon met een handicap en
ontvangt een uitkering van de FOD Sociale Zaken

Je bent begunstigde van een verhoogde
verzekeringstegemoetkoming

Je bent begunstigde van een verhoogde kinderbijslag

Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt

Je bent resident in een gezinsvervangend tehuis of
MPI ( medisch-pedagogisch instelling )
Je bent erkend politiek vluchteling

Welk attest breng je mee?
Je krijgt het verminderd tarief voor volwassenen
automatisch toegekend
➔ Kopie van het inschrijvingsbewijs van het
ander gezinslid
➔ Kopie van het betalingsbewijs van je eerste
inschrijving
➔ Attest van de VDAB of RVA “ aanvraag van
een vermindering van het inschrijvingsgeld
in het deeltijds kunstonderwijs”
➔ Attest van de VDAB of RVA

➔ Attest van het OCMW
➔ Attest afgeleverd door de Rijksdienst voor
Pensioenen
➔ Een European Disability Card
➔ Een rekeninguittreksel van een recente
storting van de tegemoetkoming van de
FOD
➔ Een attest van de tegemoetkoming dat je
ontvangt van de FOD
➔ Attest van je ziekenfonds
➔ Attest dat de leerling een leefloon van het
OCMW ontvangt of een uitkering die
daarmee gelijkgesteld is
➔ Attest van de FOD Sociale Zaken met
vermelding van 4 punten op het criterium ‘
lichamelijke en psychische gevolgen van de
handicap’
➔ Attest waaruit blijkt dat je verhoogde
kinderbijslag ontvangt met de vermelding
dat deze wordt toegekend wegens een
handicap van ten minste 66%
➔ Attest van het ziekenfonds met daarop de
vermelding van een geldigheidsperiode,
RIZIV nummer en minimaal 66%
arbeidsongeschiktheid
➔ Attest van het FOD Sociale Zaken met
vermelding ‘ vermindering van het
verdienvermogen tot één derde of minder’
➔ Attest van het RIZIV
➔ Attest van de directie van de instelling
➔ Attest van het Commisariaat-Generaal voor
de Vluchtelingen en de Staatlozen met de
vemelding ‘ vluchteling’
➔ Bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister van de gemeente
waar je verblijft
➔ Identiteitsbewijs voor vreemdelingen

Je krijgt ook korting als je ten laste bent van iemand die aan deze voorwaarden voldoet.

