WIE KOMT IN AANMERKING VOOR FINANCIËLE TEGEMOETKOMING?
Het verminderd tarief wordt enkel toegestaan bij het binnenbrengen van een attest of een document,
uitgereikt in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.
 Een 2de (3de of 4de...) inschrijving van kinderen jonger dan 18 jaar van éénzelfde leefeenheid gedomicilieerd
op hetzelfde adres.
 Geen attest vereist
 Elke leerling tussen 18 en 25 jaar op datum van 31 december 2017.
 Geen attest vereist
 De -18-jarige die ook is ingeschreven voor een opleiding in een academie voor Muziek, Woord en Dans.
 Inschrijvingsbewijs andere academie met vermelding van het volledig betaalde inschrijvingsgeld
 De -18-jarige waarvan een lid van éénzelfde leefeenheid gedomicilieerd op hetzelfde adres 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’
(uitgereikt in september 2017), afgeleverd door de VDAB of de werkwinkel waaruit blijkt dat hij/zij
uitkeringsgerechtigd, volledig werkloos of daaraan gelijkgesteld is.
Je kan dit document downloaden op de website van de VDAB, in je online dossier.
 Leefloners.
 Attest afgeleverd door het OCMW/CPAS of een attest inkomensgarantie voor ouderen .
Enkel attesten uitgereikt in september 2017 zijn geldig.
 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:
 een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het
criterium ‘verdienvermogen’;
 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 uitgereikt in september 2017
 De -18 jarige die in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling verblijft.
 Attest van het tehuis of instelling
 Personen met het statuut van erkend politiek vluchteling.
 Attest van het ministerie van Justitie of Binnenlandse Zaken
 Elke -18 jarige die officieel ten laste is van een uitkeringsgerechtigde werkloze, een persoon met leefloon of
een persoon met een handicap.
 Attest van vermindering + uittreksel samenstelling gezin, afgeleverd door de gemeente

ATTESTEN BINNENBRENGEN TEN LAATSTE OP ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2017
Tijdens de maanden juli en augustus kan het ministerie van Onderwijs nog wetswijzigingen doorvoeren.
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