Wie betaalt verminderd inschrijvingsgeld?
ALLEEN GELDIG VOOR JONGEREN -18
Je schrijft je in een extra domein aan
dezelfde of een andere academie in.
De domeinoverschrijdende initiatieopleiding
(KAmielkes) wordt als een apart domein
beschouwd.

Wat hebben we nodig:
Een geldig identiteitsbewijs. De jongere
mag de leeftijd van 18 jaar niet bereiken op
31 december van het schooljaar. Eventueel
ook inschrijvingsbewijs van de andere
academie.

Je maakt deel uit van dezelfde
gezinseenheid waarvan een ander lid het
inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde
of andere academie.

Wat hebben we nodig:
Een geldig identiteitsbewijs. De jongere
mag de leeftijd van 18 jaar niet bereiken op
31 december van het schooljaar en bewijs
van gezinssamenstelling. Eventueel ook
inschrijvingsbewijs van de andere
academie.

ALGEMEEN GELDEND
Je bent uitkeringsgerechtigd volledig
werkloos of daarmee gelijkgesteld.

We hebben nodig:
een recent attest uitgereikt door de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
(VDAB)
of
een recent attest uitgereikt door de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Je bent verplicht ingeschreven als
werkzoekende op grond van de
reglementering in verband met de
arbeidsvoorziening en de werkloosheid

We hebben nodig:
een recent attest uitgereikt door de VDAB
of
een recent attest uitgereikt door de RVA.

Je ontvangt een leefloon van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn(OCMW) of een uitkering die
daarmee gelijkgesteld is.

We hebben nodig:
een recent attest uitgereikt door het
OCMW
of
een UiTPAS met kansenstatuut op naam

Je ontvangt een inkomensgarantie voor
ouderen of een rentebijslag.

Wij hebben nodig:
een recent attest afgeleverd door de
Federale Pensioendienst
of
een UiTPAS met kansenstatuut op naam

Je bent erkend als persoon met een
handicap en je ontvangt een
tegemoetkoming van de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ).

Wij hebben nodig:
een attest dat het recht aantoont op een
tegemoetkoming aan personen met een
handicap dat is uitgereikt door de FOD SZ
of
een recent rekeninguittreksel waaruit een
tegemoetkoming aan personen met een
handicap blijkt van de FOD SZ
of
een European Disability Card (EDC) conform
het protocolakkoord van 10 oktober 2016
over het project EDC tussen de Federale
Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse
Regering, de Franse
Gemeenschapscommissie en de Duitstalige
Regering.

Je bent begunstigde van een verhoogde
kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %)

Wij hebben nodig:
een attest van de FOD SZ, met vermelding
van 4 punten op pijler 1 (het criterium
‘lichamelijke en psychische gevolgen van de
handicap)
of
een recent attest van de uitbetaler van het
Groeipakket (Vlaanderen) met vermelding
dat er een verhoogde kinderbijslag
toegekend wordt wegens een handicap van
ten minste 66%.
of
een UiTPAS met kansenstatuut op naam
of
een EDC conform het protocolakkoord van
10 oktober 2016 over het project EDC
tussen de Federale Regering, de Vlaamse
Regering, de Waalse Regering, de Franse
Gemeenschapscommissie en de Duitstalige
Regering.

Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis
of in een medisch-pedagogische instelling
(MPI) of in een pleeggezin.

Wij hebben nodig:
een schriftelijke of elektronische verklaring
van de directie van de instelling waar de
leerling verblijft of die de leerling geplaatst
heeft
of
een attest van de pleeggezinnendienst
of
een vonnis van de jeugdrechtbank
Je bezit het statuut van erkend politiek
vluchteling.
Wij hebben nodig:
een attest uitgereikt door
het Commissariaat-Generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Op
dit attest moet bij nationaliteit expliciet
‘vluchteling’ vermeld staan
of
een identiteitsbewijs voor
vreemdelingen. Bij de nationaliteit moet
expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan.

Je bent voor ten minste 66 %
arbeidsongeschikt.

We hebben nodig:
een attest van de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming door het
ziekenfonds dat is uitgereikt door de
overheidsinstantie die de uitkering betaalt
of
een recent attest dat de leerling een
leefloon van het OCMW ontvangt of een
uitkering die daarmee gelijkgesteld is
of
een UiTPAS met kansenstatuut op naam

