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 inschrijven vanaf de opendeurdag eind juni.
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 2)
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 3)
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Bijlage 1

Wie heeft recht op vermindering inschrijvingsgeld
Toestand in september telt!
1. uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en personen ten laste daarvan*:
→ attest van de maand september afgeleverd door VDAB (formulier “aanvraag van een
vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs”) of attest opgesteld
door de RVA (geen attesten van vakbonden)
2. leefloners of personen ten laste daarvan*:
→ attest van de maand september afgeleverd door OCMW of attest “inkomensgarantie voor
ouderen”
3. personen die erkend zijn als gehandicapte of personen ten laste daarvan*, meer specifiek:
•
volwassenen met een tegemoetkoming op basis van vermindering van het criterium
'verdienvermogen' of op basis van minstens 7 punten op het criterium 'zelfredzaamheid'
•
jongeren en jongvolwassenen met een erkenning van minstens 66 % of minstens 4
punten op het criterium 'zelfredzaamheid'
•
personen met een arbeidsongeschiktheid van 66%
→ (elektronisch) attest afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid “erkenning als genieter van
een tegemoetkoming aan personen met een handicap”
→ attest van verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap van ten minste 66 %
→ attest van de mutualiteit
4. residenten in gezinsvervangend tehuis of MPI (medisch-pedagogisch instituut):
→ attest van de maand september afgeleverd door betrokken instelling
5. statuut erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan*:
→ attest afgeleverd door Ministerie van Justitie of Ministerie van Binnenlandse Zaken
6. jongeren van minder dan 18 jaar (op 31/12/2017), indien een lid van hetzelfde gezin (deel
uitmakend van een leefeenheid en wonend op hetzelfde adres) reeds een inschrijvingsgeld voor het
nieuwe schooljaar betaald heeft:
→ kopie van het betalingsbewijs van het ander gezinslid
→ indien vereist: attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeente
7. jongeren van minder dan 18 jaar (op 31/12/2017), vanaf de tweede gevolgde richting (muziek,
woord, dans, beeldende kunst):
→ kopie van het betalingsbewijs van eerste inschrijving
*Personen ten laste: moet gestaafd worden met een attest uitgereikt door de gemeente.
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Bijlage 2

Terugbetalingsformulier voor gedeeltelijke terugbetaling
(vermoedelijke terugbetalingsdatum: december 2017)
Leuven, ……………………………..
Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Leuven
Betreft: gedeeltelijke terugbetaling inschrijvingsgeld voor schooljaar 20_ _ – 20_ _

Ondergetekende (naam van leerling): ………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer: ……………………………………………… Naam rekeninghouder ……………………………………
Vraagt hierbij gedeeltelijkee terugbetaling van ……………….. euro van het door hem/haar betaalde
inschrijvingsgeld voor het schooljaar 20_ _ – 20_ _
Datum betaling: ....................................… Nr. Betaalbewijs: ............................
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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Bijlage 3

Terugbetalingsformulier voor volledige terugbetaling (uitschrijving)
Leuven, ……………………………..
Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Leuven
Betreft: 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: ....................................… Nr. Betaalbewijs: ............................
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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