
   
 

Reductie-tarieven 
schooljaar  2019-2020 

 
 

 
Vraag uw korting aan in september 2019 door één van de hieronder omschreven attesten te 
bezorgen. Voor alle vermelde leeftijden geldt de leeftijd op 31 /12 /19.   

 
Verminderingscategorie Voorwaarden/Attesten 
 
Meerdere gezinsleden* ingeschreven in de 
SASK 
 
*wonende op hetzelfde adres 
 

 
Enkel voor -18-jarigen. Geen attesten nodig (wordt automatisch 
toegekend).    
 

 
Meerdere gezinsleden* ingeschreven in een 
andere academie.  
(STAP, Art’Iz, academie Tielt, academie 
Torhout…) 
 
*wonende op hetzelfde adres 
 

 
Enkel voor -18-jarigen.  
Verwittig het SASK-secretariaat indien je in dit geval bent. Wij vragen 
de nodige attesten dan zelf op bij de collega’s van de betrokken 
academie.  

Jongeren van 18 tot en met 24 jaar 
 

 
Geen attesten nodig (wordt automatisch toegekend op basis van 
geboortedatum/rijksregisternummer).    
 

 
Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 
(of gelijkgesteld) 
Verplicht ingeschreven als werkzoekende 
 

 
Formulier ‘Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in 
het deeltijds kunstonderwijs’ dat wordt uitgereikt door de VDAB. 
(Attest kan je zelf downloaden via https://www.vdab.be/mijnloopbaan) 
Handleiding beschikbaar op SASK-secretariaat 
 

Leef-loners (of gelijkgesteld) 
 
Attest van het OCMW 
 

Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag 
 
Attest van het OCMW of Pensioendienst 
 

Erkend persoon met handicap én 
tegemoetkoming FOD sociale zekerheid 

 
Attest FOD betreffende een tegemoetkoming   of 
Rekeninguitreksel tegemoetkoming   of 
European dissability card 
 

Personen met 66% arbeidsongeschiktheid 

 
Attest ziekteverzekering met vermelding 66% 
arbeidsongeschiktheid/mindervaliditeit   of 
Attest RIZIV met vermelding artikel 100   of 
Attest FOD met vermelding "vermindering van verdienvermogen" 
 

Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%) 

Attest FOD 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 
Attest kinderbijslagfonds 
Attest Federaal agentschap kinderbijslag  

https://www.vdab.be/mijnloopbaan


Personen verblijvend in een 
gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin 

Verklaring directie van tehuis of instelling                                                                                                   
Beschikkend gedeelte van het vonnis 

Erkend politiek vluchteling 

  
Attest Commisariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen of  
Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (nationaliteit 
vluchteling) van de gemeente waar de leerling verblijft of 
Identiteitsbewijs voor vreemdelingen 
  

Begunstigde verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming 

 Attest ziekenfonds of Uitpas met kansenstatuut 
 

 
 

 

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

