
Voorwaarden en bewijsstukken voor verminderd inschrijvingsgeld 2022-2023 

Het bewijs toont aan dat je voldoet aan de voorwaarden op het moment van de inschrijving of in september van het schooljaar waarvoor je verminderd inschrijvingstarief 
vraag. Je mag het bewijsstuk in papieren of elektronische vorm indienen (e-mail). 

Is je kind jonger dan 12 jaar? Dan is het inschrijvingsgeld fiscaal aftrekbaar als kost voor kinderopvang. 

 Reden vermindering: Welk bewijs geef je mee? 

ALLE 
CAT 

Iedereen zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres woont 
als de rechthebbende 

- Gezinssamenstelling voor een kind ten laste (ongeacht bij welke ouder het kind ten laste staat. Bij 
gescheiden ouders moet het kind wonen op hetzelfde adres als de ouder die recht heeft op verminderd 
inschrijvingsgeld) 

- Attest van het ziekenfonds voor een partner ten laste. 

CAT A 
Je bent verplicht ingeschreven uitkeringsgerechtigd 
werkzoekende of daarmee gelijkgesteld 

- Attest van de VDAB of RVA: “aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het Deeltijds 
Kunstonderwijs” 

- Inwoners van het Brussels gewest: attest van de RVA, ONEM of ACTIRIS met melding van de categorie 
werkloosheid 

- Inwoners van het Waals gewest: attest van FOREM of ONEM met melding van de categorie van 
werkloosheid 

CAT C Je ontvangt een leefloon van het OCMW 
- Een attest van het OCMW 
- Of een attest van het CPAS voor de inwoners van het Brussels en Waals Gewest 
- Of een UitPAS met kansenstatuut op naam 

CAT C 
Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een 
rentebijslag 

- Attest afgeleverd door de Federale Pensioendienst 
- Of een UitPAS met kansenstatuut op naam 

CAT D  
Je bent erkend als persoon met een handicap én ontvangt een 
uitkering van de FOD Sociale Zaken. 

- European Disability Card. 
- Of een rekeninguittreksel van een recente storting van de tegemoetkoming van de FOD Sociale zaken. 
- Of attest dat je een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zaken ontvangt. 
- Of een UitPAS met kansenstatuut op naam 

CAT D Je ontvangt een verhoogde kinderbijslag 

- Attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium “lichamelijke en psychische 
gevolgen van de handicap” 

- Of attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt 
toegekend wegens een handicap van ten minste 66% (Groeipakket voor Vlaanderen en Famiris voor 
Brussel) 

- Of European Disability Card 

CAT E Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-
pedagogische instelling 

- Verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft. 
- Of attest van de pleeggezinnendienst, 
- Of vonnis van de jeugdrechtbank. 



CAT F Je bent erkend politiek vluchteling 

- Attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met vermelding van 
nationaliteit en “vluchteling” 

- Of identiteitsbewijs voor vreemdelingen met de vermelding van de nationaliteit en “vluchteling” 
- Of bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar je verblijft 

CAT G Je bent volwassenen tussen 18 en 24 jaar - Het verminderd tarief voor volwassenen wordt automatisch toegekend op basis van een geldig 
identiteitsbewijs 

CAT H 
CAT I 

Je bent jonger dan 18 jaar op 31/12 en jij of iemand anders die 
woont op hetzelfde adres betaalde al inschrijvingsgeld bij ons of 
een andere academie voor deeltijds kunstonderwijs 

- Een geldig identiteitsbewijs EN bewijs van gezinssamenstelling (indien “iemand anders”) 

CAT J Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt 

- Attest van je ziekenfonds met daarop een geldigheidsperiode / graad van arbeidsongeschiktheid of 
mindervaliditeit van ten minste 66% 

- Of attest van de FOD Sociale Zaken met de vermelding “vermindering van het verdienvermogen tot één 
derde of minder …” 

- Of attest van het RIZIV 

CAT K Je krijgt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
- Attest van je ziekenfonds 
- Of attest van leefloon uitbetaald door het OCMW 
- Of een UitPAS met kansenstatuut op naam 

 


