OVERZICHT SOCIAAL TARIEF – WANNEER HEB IK RECHT OP SOCIAAL TARIEF?

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de
korting bewijst tussen 31 mei en 30 september 2021.
De bewijsstukken worden bezorgd aan de academie tijdens de inschrijfmomenten, per post of
digitaal in pdf-formaat.
Het verminderd tarief wordt toegekend aan:

KINDEREN/JONGEREN
1) Jongeren (-18 j) hebben recht op het verminderd tarief wanneer een ander lid van hetzelfde
gezin (zelfde adres) een opleiding in het deeltijds kunstonderwijs volgt.
Attest: inschrijvingsbewijs van het lid van het gezin die het volledige bedrag betaalde.
2) Jongeren (-18 j) die ingeschreven zijn in een andere academie voor het deeltijds kunstonderwijs,
betalen bij hun tweede inschrijving het verminderd tarief.
Attest: inschrijvingsbewijs van de andere Academie
3) Jongeren (-18j) die ten laste is van een volwassene die in aanmerking komt voor verminderd
tarief volgens onderstaande criteria.
Attest: Zie hieronder + attest van gezinssamenstelling.

VOLWASSENEN
1) Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen.
Attest: afgeleverd door de VDAB of RVA.
2) Personen die een leefloon ontvangen.
Attest: afgeleverd door het OCMW
3) Personen die een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen.
Attest: afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen.
4) Personen met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid ontvangen.
Attest: afgeleverd door FOD Sociale zekerheid of houder zijn van een European Disability Card.
5) Begunstigden van verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%).
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Attest: Afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het criterium
‘lichamelijke en psychische gevolgen van een handicap’.
Attest: Afgeleverd door het kinderbijslagfonds of van het Federaal Agentschap voor de kinderbijslag
Famifed met een vermelding van toekenning verhoogde kinderbijslag wegens een handicap van ten
minste 66%.
6) Personen die in een gezinsvervangend tehuis of een medisch-pedagogische instelling of
pleegezin verblijven.
Attest: aflevering van een verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die
leerling geplaatst heeft.
7) Erkende politieke vluchtelingen.
Attest: Afgeleverd door het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de Staatlozen. Op het
attest staat als nationaliteit expleciet : ‘vluchteling’ vermeld.
Attest: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingeregister in de gemeente waar de leerling verblijft.
Attest: Een identiteitsbewijs voor vreemdelingen.
8) Personen die ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn.
Attest: Afgeleverd door de ziekteverzekering of het Riziv met vermelding van geldigheidsperiode en
de graad van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van ten minste 66%.
Attest: Afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid met vermelding van ‘vermindering van het
verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een ander beroep op de
algemene arbeidsmarkt kan verdienen’.
9) Begunstigden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
Attest: Van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming afgeleverd door het ziekenfonds.
Attest: Bewijs van ontvangst van leefloon, afgeleverd oor het OCMW.

