Vermindering inschrijvingsgeld
schooljaar 2020-2021

Leeftijd op 31/12/2020

Basistarief

Verminderd tarief

6-17 jaar
18-24 jaar
Vanaf 25 jaar

68 euro
134 euro
318 euro

44 euro
134 euro
134 euro

UiTPAS Kansentarief*

* Enkel voor UiTPAS met kansenstatuut uit Leuven

SLAC/Conservatorium | Dirk Boutslaan 60-62, 3000 Leuven
016 22 21 21 | conservatorium@leuven.be | www.slac-conservatorium.be

13,60 euro
26,80 euro
63,60 euro

Categorie

Attest

Uitkeringsgerechtigd*
•
(volledig werklozen of daarmee gelijkgesteld) •
•

Attest VDAB of RVA
Inwoner Waals gewest: attest FOREM of ONEM
Inwoner Brussels gewest: attest RVA/ONEM of actiris

Verplicht ingeschreven als werkzoekende*

•

Attest VDAB of RVA

Leefloon van OCMW of gelijkgesteld*

•
•
•

Attest OCMW of
UiTPAS met kansenstatuut op naam
Inwoner Brussels of Waals gewest: attest CPAS

Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag*

•
•

Attest Rijksdienst voor pensioenen of
UiTPAS met kansenstatuut op naam

Erkend persoon met handicap én
tegemoetkoming FOD sociale zekerheid*

•
•
•

Attest FOD Sociale zekerheid betr. tegemoetkoming of
Rekeninguitreksel tegemoetkoming of
European Disability Card

66% arbeidsongeschiktheid*

•

Attest ziekteverzekering met vermelding
geldigheidsperiode en 66% arbeidsongeschiktheid of
mindervaliditeit of
Attest Riziv conform art. 100 § 1 wet 14 juli 1994 of
Attest FOD Sociale Zaken met vermelding
"vermindering van verdienvermogen tot een derde of
minder”

•

•

Begunstigde verhoogde kinderbijslag
(erkend voor minstens 66%)*

•
•
•

Attest FOD Sociale Zekerheid met vermelding 4 punten
op ‘lichamelijke en psychische gevolgen handicap’ of
Attest kinderbijslagfonds of Famifed (met expliciete
vermelding verhoogde kinderbijslag voor handicap van
minstens 66%) of
UiTPAS met kansenstatuut op naam

Verblijven in gezinsvervangend tehuis,
medisch-pedagogische instelling of
pleeggezin*

•

Schriftelijke verklaring directie van tehuis of instelling
waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst
heeft

Erkend politiek vluchteling*

•

•

Attest Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en
Staatslozen (bij nationaliteit ‘vluchteling’ vermeld) of
Bewijs inschrijving in vreemdelingenregister van
gemeente waar leerling verblijft
Identiteitsbewijs voor vreemdelingen

Begunstigde verhoogde
verzekeringstegemoetkoming*

•
•

Attest ziekenfonds
UiTPAS met kansenstatuut op naam

Jongeren korting tweede domein

•

Attest andere academie (indien van toepassing: in
zelfde academie automatisch)

•

*Een leerling zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres woont als een rechthebbende krijgt zelf ook
vermindering.
Tot 18 jaar: bewijs van gezinssamenstelling binnen brengen om gebrek aan inkomen te bewijzen.
Vanaf 18 jaar: attest van de mutualiteit.
Voldoet een leerling op de dag van inschrijving niet aan minstens één van de voorwaarden maar komt hij/zij
wel in aanmerking voor vermindering in de maand september, dan kan hij/zij nog een gedeeltelijke
terugbetaling van het inschrijvingsgeld aanvragen tot en met 30 september 2020.
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