Vermindering inschrijvingsgeld (leeftijd op 31 december 2018)
Wie heeft recht op vermindering inschrijvingsgeld (toestand in september telt)
1.uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of daarmee gelijkgesteld en personen ten laste daarvan*:
→ attest van de maand september afgeleverd door VDAB (formulier “aanvraag van een vermindering van
het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs”) of attest opgesteld door de RVA (geen attesten van
vakbonden)
2. verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de
arbeidsvoorziening en de werkloosheid en personen ten laste daarvan*
3.een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is of personen ten laste
daarvan*:
→ attest van de maand september afgeleverd door OCMW of attest “inkomensgarantie voor ouderen”
4.een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen en personen ten laste daarvan*
5.erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid ontvangen of personen ten laste daarvan*.
6. personen met een arbeidsongeschiktheid van 66% of personen ten laste daarvan
→ (elektronisch) attest afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid “erkenning van handicap”
7.begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)
→ attest van verhoogde kinderbijslag
→ attest van de mutualiteit
8. residenten in gezinsvervangend tehuis of MPI (medisch-pedagogisch instelling) of in een pleeggezin
verblijven:
→ attest van de maand september afgeleverd door betrokken instelling
9. statuut erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan*:
→ attest afgeleverd door Ministerie van Justitie of Ministerie van Binnenlandse Zaken
10. jongeren van minder dan 18 jaar (op 31/12/2018), indien een lid van hetzelfde gezin (deel uitmakend van een
leefeenheid en wonend op hetzelfde adres) reeds inschrijvingsgeld betaald heeft:
→ kopie van het betalingsbewijs van het ander gezinslid
→ indien vereist: attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeente
7. jongeren van minder dan 18 jaar (op 31/12/2018), vanaf de tweede gevolgde richting (muziek, woord, dans,
beeldende kunst):
→ kopie van het betalingsbewijs van eerste inschrijving
*Personen ten laste: moet gestaafd worden met een attest uitgereikt door de gemeente.
Een gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op basis van een geldig attest, kan aangevraagd
worden tot en met 30 september 2018.

