
   
 
 
 
 
 
 
VERMINDERING VAN INSCHRIJVINGSGELD: (leeftijd op 31-12-2018) 
 
t/m 17 jaar: €   52 
vanaf 18 jaar: € 139 
 

Toestand in september 2018: 
 
1. uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of ermee gelijkgesteld, of 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. bestaansminimumtrekkers of personen ten laste daarvan (*):  

 attest van de maand september afgeleverd door OCMW  
of attest “inkomensgarantie voor ouderen” of van rentebijslag; 

 
3. personen die erkend zijn als gehandicapte en een vergoeding van de FOD Sociale Zekerheid 
    ontvangen of begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming  
    of personen ten laste daarvan (*): 

 attest afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid (met vermelding vermindering 
verdienvermogen tot 1/3 of minder, of vermindering zelfredzaamheid met 
minstens 7 punten voor volwassenen of met minstens 4 punten voor kinderen en 
jongvolwassenen); 

 of een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming blijkt van de FOD SZ 
 of attest van het kinderbijslagfonds met vermelding dat er een verhoogde 

kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%. 
 of attest van de mutualiteit van de maand september met vermelding RIZIV-

nummer, graad arbeidsongeschiktheid van tenminste 66% en een 
geldigheidsperiode; 
 

4. residenten in gezinsvervangend tehuis of MPI (Medisch-pedagogisch instituut): 
 attest van de maand september afgeleverd door betrokken instelling; 

 
5. statuut erkend politiek vluchtelingen of personen ten laste daarvan (*): 

 attest van de maand september afgeleverd door Ministerie van Justitie of van 
Binnenlandse Zaken.  

 
(*) personen ten laste: wordt gestaafd met een document “samenstelling van het gezin” afgeleverd door  het gemeentebestuur 

 
Toestand op datum van inschrijving: 
 
6. jongeren minder dan 18 jaar (op 31-12-2018), indien een lid van dezelfde leefeenheid (met             

hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres) reeds inschrijvingsgeld betaald heeft in een instelling voor 
deeltijds kunstonderwijs: 

 kopie van het betalingsbewijs van ander gezinslid; 
 
7. jongeren minder dan 18 jaar (op 31-12-2018) vanaf de tweede gevolgde studierichting 
    (muziek – woord – dans): 

 kopie van het betalingsbewijs van inschrijving in de andere studierichting. 
 

 
 
 
 
 

Een gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op basis van een geldig attest 
(voorwaarden zie hoger), kan aangevraagd worden t/m 30 september 2018. 

Een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld wegens uitschrijving 
kan aangevraagd worden t/m 15 september 2018. 

 

INSCHRIJVINGSGELD: (leeftijd op 31-12-2018) 

 

t/m 17 jaar:  €   75  
18 t/m 24 jaar: € 139 
vanaf 25 jaar: € 317  
 
Betaling: op het secretariaat te Leuven (bij voorkeur via bancontact) of online.  
                                                                                                                                                                  

 


