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65 EUR voor –18 jarigen (-18j. op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar).
42 EUR voor –18 jarigen met recht op vermindering (-18j. op 31 december volgend op de
aanvang van het schooljaar).
Voortaan hebben alle 18 tot 24 jarigen recht op vermindering ( 24 jaar op 31 december
volgend op de aanvang van het schooljaar). Studenten hoeven geen attest meer voor te
leggen van het Kinderbijslagfonds.
307 EUR voor +24 jarigen.
129 EUR voor +24 jarigen met recht op vermindering.
Voor de lagere graad: toeslag van 15 EUR (materiaalgeld)
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Werklozen: attest afgeleverd door V.D.A.B. of R.V.A. (Voor Deeltijds Kunstonderwijs)
Bestaansminimumtrekkers/leefloners: attest OCMW of CPAS
Gehandicapten/Mindervaliden : attest Min.Soc.Voorzorg (FOD)(geldigheidsperiode)
– of attest mutualiteit eveneens geldig)
▪
Voor kinderen en jongeren tot 21 jaar in pijler 1 :minstens vier punten + in
totaal 6 punten + bewijs van ontvangen gelden.
▪
Voor volwassen vanaf 22 j. “vermindering van het verdienvermogen
▪
Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van
vermindering van het criterium verdienvermogen
▪
Een integratietegemoetkoming (IT) verworven op basis van vermindering met
minstens 7 punten van het citerium “zelfredzaamheid”
Bijzondere jeugdzorg :attest Huis bijz.jeugdzorg
Erkende politieke vluchtelingen: attest Min.Just/Binnenl. Zaken en/of voor personen die zij
ten laste hebben of attest van gemeentebestuur.
Voor leerlingen –18 jaar geldt dat de 2de en de volgende leden van eenzelfde gezin (zelfde
adres) slechts het verminderd tarief betalen.
-18 jarigen die inschrijven zowel in de Academie voor Beeldende Kunsten als in de
Academie voor Podiumkunsten (België) verkrijgen het verminderd tarief voor de
2de inschrijving, na voorleggen van het 1ste betalingsbewijs.
Houders van een UiTPas aan kansentarief betalen ¼ van het tarief

! Inschrijving enkel bij voorleggen van volgende documenten :
Identiteitskaart /KidsID, geldige attest indien recht op vermindering
Al een vooropleiding genoten? Attest afleveren
Betaling enkel via bancontact
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