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Heb jij recht op korting? 

Kijk in de tabel hieronder of je aan een voorwaarde voldoet van één van de verminderingscategorieën. 

Voor alle vermelde leeftijdsvoorwaarden geldt steeds de leeftijd die je hebt op 31/12/2022. 

 

Hoe korting aanvragen? 

Bezorg het secretariaat van de academie een attest dat bewijst dat je in aanmerking komt voor korting, zoals in de 

tabel hieronder omschreven. De bewijsstukken mag je binnenbrengen tijdens de openingsuren, of bezorg je digitaal 

(e-mail, scan, upload in MijnAcademie ….). 

De datum of vermelde periode op het attest moet overeenkomen met het moment van inschrijving of erna, maar 

ten laatste de maand september van het jaar 2022. 

 

Wanneer aanvragen? 

Vraag uw korting aan meteen bij uw inschrijving of ten laatste op 30 september 2022. Ook als je reeds hebt betaald 

kan je nog een korting aanvragen! Je ontvangt dan het teveel betaalde inschrijvingsgeld terug. Attesten opgemaakt 

vanaf 1 oktober 2022 kunnen en mogen we niet aanvaarden. Attesten die na 30 september worden binnengebracht 

geven geen recht meer op korting. 

 

Jonger dan 18 jaar (geboren in 2005 of later) 

verminderingscategorie Voorwaarden/attesten 
Meerdere inschrijvingen van hetzelfde 
gezin* in het deeltijds kunstonderwijs. 
*gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde 
adres 

Deze korting wordt automatisch door ons verrekend vanaf 
een tweede inschrijving in de Academie voor Beeldende 
Kunst. Er is geen attest nodig. 
Schreef je reeds in aan een andere academie, dan bezorg je 
ons dit inschrijvingsbewijs van een ander domein in het 
deeltijds kunstonderwijs. 

Meerdere inschrijvingen van hetzelfde 
gezin* in een andere academie. 
*gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde 
adres 

Inschrijvingsbewijs van de andere academie 

Leerling ontvangt een verhoogde 
kinderbijslag (min 66%) 

of Attest FOD met vermelding van 4 punten in pijler 1 
of Attest van het kinderbijslagfonds 
of een UITPAS met kansenstatuut op naam van de leerling 
of European dissability card (EDC) 

Leerling verblijft in een gezinsvervangend 
tehuis of MPI of pleeggezin 

of verklaring van de directie van het tehuis of de instelling 
of Attest van pleeggezinnendienst 
of vonnis van de jeugdrechtbank 

Leerling woont samen met ouder die 
voldoet aan één van de 
verminderingscategorieën uit de tabel 
‘vanaf 18 jaar’ (zie verder) 

én attest omschreven bij de verminderingscategorie die van 
toepassing is (zie tabel vanaf 18 jaar) 
én bewijs van gezinssamenstelling uitgereikt door de 
gemeente  

Leerling heeft een UITPAS met 
kansenstatuut 

Uitpas met kansenstatuut op naam van de leerling, 
gedomicilieerd in Gent, Destelbergen, Merelbeke, Melle of 
Lochristi. 

Kind met zorgtoeslag voor 
ondersteuningsbehoeften - GROEIPAKKET 

Attest waaruit blijkt dat men in pijler 1 over 4 punten 
beschikt. 

 



Vanaf 18 jaar (geboren in 2004 of vroeger) 

verminderingscategorie Voorwaarden/attesten 
Jongeren van 18 tot en met 24 jaar Deze korting wordt automatisch door ons verrekend op 

basis van de leeftijd op de identiteitskaart. Er wordt 
gekeken naar de leeftijd op 31/12/2022. 

Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen (of 
gelijkgesteld) 

Formulier ‘aanvraag van een vermindering van het 
inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs’ dat wordt 
uitgereikt door de VDAB (attest kan je downloaden via 
https://www.vdab.be/mijnloopbaan  

Leefloners (of gelijkgesteld) of attest van het OCMW 
of Uitpas met kansenstatuut op naam van de leerling 

Personen arbeidsongeschiktheid van 
minimum 66% 

of attest ziekteverzekering met vermelding 66% 
arbeidsongeschiktheid met geldigheidsperiode 
of attest FOD met vermelding “vermindering van 
verdienvermogen tot een derde of minder …” 

Erkend als persoon met een handicap én 
tegemoetkoming FOD sociale zekerheid 
ontvangen 

of Attest FOD 
of European dissability card (EDC) 

Erkend politiek vluchteling of Attest Commisariaat-Generaal voor Vluchtelingen en 
Staatslozen (CGVS) – bij nationaliteit moet ‘vluchteling’ 
staan. 
of identiteitsbewijs voor vreemdelingen – bij nationaliteit 
moet ‘vluchteling staan’. 

Begunstigde verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming 

of Attest ziekenfonds 
of  Attest van leefloon van het OCMW 
of een Uitpas met kansenstatuut op naam van de leerling. 

Leerling heeft een Uitpas kansenstatuut Uitpas met kansenstatuut op naam van de leerling 
gedomicilieerd in Gent, Destelbergen, Merelbeke, Melle of 
Lochristi. 

Volwassene ten laste van de partner* 
*gedomicilieerd op hetzelfde adres 

én een attest van het ziekenfonds 
én attest verhoogde tegemoetkoming van de partner 

 

 

 

ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNST GENT  

Offerlaan 3 / 9000 Gent  

09 233 58 26 – academiegent.be – acbk@stad.gent 

https://www.vdab.be/mijnloopbaan

