Inschrijvingsreglement
1. Inschrijvingsperiode
Leerlingen moeten ingeschreven zijn voor 1 oktober van het lopende schooljaar.
Leerlingen, die hun studies willen verder zetten, zijn verplicht zich opnieuw in te schrijven in
juni.
Nieuwe leerlingen kunnen online inschrijven vanaf 18 juni 2020.
De data en uren worden meegedeeld ad valvas en kunnen geraadpleegd worden op de
website. www.slac-conservatorium.be/inschrijvingen

2. Inschrijvingsgelden
Een leerling betaalt minimum het inschrijvingsgeld vastgelegd volgens de ministeriële
bepalingen.
De inrichtende macht heeft het recht een bijkomende bijdrage te vragen.
De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het wettelijke
voorziene inschrijvingsgeld. Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden bij inschrijving.
Betalen kan cash of via bancontact (alleen in de hoofdafdeling Leuven), niet via
overschrijving.
Een leerling mag geen les volgen zonder dat hij het inschrijvingsgeld heeft betaald.
Een leerling kan sociale reducties krijgen. (zie bijlage 1)

3. Terugbetalingen
•
•

•
•

Gedeeltelijke terugbetalingen kunnen aangevraagd worden tot en met 30 september van
het lopende schooljaar. (terugbetalingsformulier: zie bijlage 3)
Een leerling die in aanmerking komt voor een verminderd tarief moet het vereiste attest (zie
bijlage 1) voorleggen. Zonder het vereiste attest wordt het volledige inschrijvingsgeld
betaald. Nadien kan er een terugbetaling aangevraagd worden tot en met 30 september van
het lopende schooljaar, mits voorlegging van het juiste vereiste attest.
Attesten werkloosheid kunnen pas ingediend worden vanaf 1 september van het lopende
schooljaar.
Volledige terugbetalingen (wegens uitschrijving) kunnen aangevraagd worden tot 15
september van het lopende schooljaar. (terugbetalingsformulier: zie bijlage 2)
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Bijlage 1

Wie heeft recht op vermindering inschrijvingsgeld
Toestand in september telt!
Categorie

Attest

< 25-jarigen

•

Geldig identiteitsbewijs

Uitkeringsgerechtigd*
(volledig werklozen of gelijkgesteld)
of
Verplicht ingeschreven als werkzoekende*

•

Attest VDAB of RVA

Leefloon of gelijkgesteld*

•

Attest OCMW

Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag*

•

Attest OCMW of pensioendienst

Erkend persoon met handicap én
tegemoetkoming FOD sociale zekerheid*

•
•
•

Attest FOD betreffende tegemoetkoming
Rekeninguitreksel tegemoetkoming
European dissability card

66% arbeidsongeschiktheid*

•

Attest ziekteverzekering met vermelding 66%
arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit
Attest RIZIV met vermelding artikel 100
Attest FOD met vermelding "vermindering
van verdienvermogen”

•
•
Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%)*

•
•
•

Attest FOD met vermelding 4 punten op
zelfredzaamheid
Attest kinderbijslagfonds
Attest Federaal agentschap kinderbijslag

Gezinsvervangend tehuis, MPI of
pleeggezin*

•
•

Verklaring directie van tehuis of instelling
Beschikkend gedeelte van het vonnis

Erkend politiek vluchteling*

•

•

Attest Commisariaat-Generaal voor
Vluchtelingen en Staatslozen
Bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister (nationaliteit
vluchteling) van de gemeente waar de
leerling verblijft
Identiteitsbewijs voor vreemdelingen

Begunstigde verhoogde
verzekeringstegemoetkoming*

•
•

Attest ziekenfonds
Uitpas met kansenstatuut

Korting ander gezinslid

•

Attest gezinssamenstelling

Jongeren korting tweede domein

•

Attest andere academie (indien van
toepassing)

•

*Een leerling ten laste van een persoon die aan deze voorwaarde voldoet, komt eveneens in aanmerking voor
het verminderde inschrijvingsgeld. Dit moet gestaafd worden met een attest van gezinssamenstelling.
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Terugbetalingsformulier voor volledige terugbetaling (uitschrijving)
(vermoedelijke terugbetalingsdatum: december 2020)
Leuven, ……………………………..

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Leuven
volledige terugbetaling inschrijvingsgeld van ……………. euro voor schooljaar 20_ _ – 20_ _

Ondergetekende (naam van leerling):

………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer: ………………………………………………
Naam rekeninghouder ……………………………………

Vraagt hierbij volledige terugbetaling van ……………….. euro van het door hem/haar betaalde
inschrijvingsgeld voor het schooljaar 20_ _ – 20_ _

Datum betaling: ....................................…
Reden: ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Datum ontvangst: ..............................................

Handtekening administratieve medewerker

Handtekening leerling (of ouders)

Volledige terugbetaling van inschrijvingsgeld wegens uitschrijving
kan tot en met 15 september.
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Terugbetalingsformulier voor gedeeltelijke terugbetaling
(vermoedelijke terugbetalingsdatum: december 2020)

Leuven, ……………………………..

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Leuven
gedeeltelijke terugbetaling inschrijvingsgeld voor schooljaar 20_ _ – 20_ _

Ondergetekende (naam van leerling):

………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer: ………………………………………………….
Naam rekeninghouder ……………………………………

vraagt hierbij gedeeltelijke terugbetaling van ……………….. euro van het door hem/haar betaalde
inschrijvingsgeld voor het schooljaar 20_ _ – 20_ _

Datum betaling: ....................................…….
Reden: ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Datum ontvangst: ..............................................

Handtekening administratieve medewerker

Handtekening leerling (of ouders)

Gedeeltelijke terugbetaling van inschrijvingsgeld met het vereiste attest
kan aangevraagd worden tot en met 30 september.
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