
   
 

Reductie-tarieven 
schooljaar  2017-2018 

 
 

 
Vraag uw korting aan in september 2017 door één van de hieronder omschreven attesten te 
bezorgen.  
Alle attesten dienen opgemaakt te zijn in september 2017 of een geldigheidsperiode aantonen 
waarin september 2017 vervat zit.  Voor alle vermelde leeftijden geldt de leeftijd op 31 /12 /17.  
 

Vanaf 18 jaar ZIE KEERZIJDE 
Jonger dan 18 jaar  

Reductietarief € 56 (i.p.v. € 79) Voorwaarden/Attesten 

 
Meerdere inschrijvingen uit hetzelfde gezin in 
de SASK 
 

 
wordt automatisch door ons verrekend vanaf de tweede inschrijving 
van hetzelfde gezin* (enkel voor -18-jarigen).   
*wonende op hetzelfde adres 
 

 
Leerling zelf of een gezinslid is ingeschreven 
in een andere academie binnen het Deeltijds 
Kunstonderwijs (STAP, Art’Iz, academie Tielt, 
academie Torhout…) 
 

 
Indien het volledig tarief* werd betaald voor een inschrijving in een 
andere academie, dan heb je recht op vermindering in de SASK.  
Verwittig in dat geval het SASK-secretariaat. Zij contacteren dan de 
collega’s van betrokken academie met vraag om een betaalbewijs.  
*inschrijving in een initiatiecursus elders geeft geen recht op 
verminderd tarief in de SASK 
 

 
Mindervaliden 

 
- ofwel op vertoon van een attest van de FOD Sociale Zekerheid 
waarop vermeld staat dat er voor de leerling zelf een erkenning is 
van een vermindering van min. 4 punten in pijler 1 én min. 6 punten 
in totaal  
- ofwel op vertoon van een attest verhoogde kinderbijslag met 
vermelding 66 % mindervaliditeit 

 
 
Leerling samenwonend met een ouder  
die voldoet aan één van de 
verminderingscategorieën vermeld in de 
tabel “ Vanaf 18 jaar “ 

 
- wordt enkel toegekend op vertoon van het  omschreven attest bij de 
verminderingscategorie die van toepassing is (zie tabel Vanaf 18 jaar) 
- Leerling voor wie korting gevraagd wordt en begunstigde van het 
verantwoordingsattest moeten op hetzelfde adres wonen. 
 

 

Recht op een Vrijetijdspas ?  

 
Inwoners van Roeselare  
die houder zijn van een vrijetijdspas  
die geldig is op het moment van inschrijving 
genieten speciaal tarief :  
-18 jaar : € 40 
+18 jaar : € 130  
 

 
Waar kan je de vrijetijdspas en brochure aanvragen? 
 
• CAW Centraal West-Vlaanderen (deelwerking Roeselare), 
Iepersestraat 47-49, Roeselare, 051 22 59 44 
• VOC Opstap – Vrijetijdswinkel, Bollenstraat 25, Roeselare,  
051 20 65 59 
• Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00 
 
info op de website van Stad Roeselare: 
http://www.roeselare.be/vrije-tijd/vrijetijdspas 

 

http://www.roeselare.be/vrije-tijd/vrijetijdspas


 
Onder de 18 jaar ZIE KEERZIJDE 

 Vanaf 18 jaar  

Reductietarief € 150 (i.p.v. € 328) Voorwaarden/Attesten 

 
Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen  
 

 
- op vertoon van het formulier ‘Aanvraag van een vermindering 

van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs’ dat 
wordt uitgereikt door de VDAB  

- attest in september door werkloze zelf te downloaden via de 
website van de vdab: https://www.vdab.be/mijnloopbaan 

- op SASK-secretariaat is een handleiding beschikbaar 
 

 
Leefloners  
 

 
op vertoon van een attest van het OCMW waaruit blijkt dat 
betrokkene een leefloon ontvangt of een attest “inkomensgarantie 
voor ouderen”. 
 

 
Mindervaliden  

 
-  ofwel op vertoon van een attest van het ziekenfonds dat duidelijk 
volgende zaken vermeld : 1/ het invalide-nummer 2/ een 
arbeidsongeschiktheid van minimum 66% en 3/ een 
geldigheidsperiode die de maand september ‘16 omvat.  
- ofwel op vertoon van een attest van de FOD Sociale Zekerheid  
met vermelding van ‘vermindering van het verdienvermogen tot één 
derde of minder (= met 66% vermindering van het verdien 
vermogen)’; 
- of een attest  ‘erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan 
personen met een handicap’ van de FOD SZ + bewijs van uitbetaling 
op bankrekeninguittreksel; 
- of een rekeninguittreksels waaruit een tegemoetkoming blijkt van 
de FOD SZ. 
 

 
Residenten in gezinsvervangend tehuis  
 

 
op vertoon van een verklaring van de directie waaruit blijkt dat 
betrokkene verblijft in een gezinsvervangend tehuis of medisch 
pedagogisch instituut (MPI) – opmaak september 
 

 
Erkende politiek vluchtelingen  
 

 
op vertoon van een attest van het gemeentebestuur of van het 
Ministerie van Justitie of Binnenlandse Zaken waaruit blijkt dat 
betrokkene een ‘erkend politiek vluchteling’ is. 
 

 
Jongeren van 18 tot en met 24 jaar 
 

 
krijgen automatisch het verminderingstarief toegekend, geen attest 
nodig 
 

 

Recht op een Vrijetijdspas ?  

 
Inwoners van Roeselare  
die houder zijn van een vrijetijdspas  
die geldig is op het moment van inschrijving 
genieten speciaal tarief :  
-18 jaar : € 40 
+18 jaar : € 130  
 

 
Waar kan je de vrijetijdspas en brochure aanvragen? 
 
• CAW Centraal West-Vlaanderen (deelwerking Roeselare), 
Iepersestraat 47-49, Roeselare, 051 22 59 44 
• VOC Opstap – Vrijetijdswinkel, Bollenstraat 25, Roeselare,  
051 20 65 59 
• Welzijnshuis, Gasthuisstraat 10, Roeselare, 051 80 59 00 
 
info op de website van Stad Roeselare: 
http://www.roeselare.be/vrije-tijd/vrijetijdspas 

https://www.vdab.be/mijnloopbaan
http://www.roeselare.be/vrije-tijd/vrijetijdspas

