
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Boom 

 Vestigingsplaatsen Puurs-Sint-Amands, Rumst-Reet, Ruisbroek, Breendonk 
 

Hospitaalstraat 27 – 2850 Boom  

Tel: (03) 880.19.61 

e-mail: gamw@boom.be  www.academieboom.be 
 

Praktische informatie en richtlijnen betreffende inschrijving schooljaar 2022 - 2023: 
 

 Opgelet: Elke leerling die al les volgt in een academie heeft voorrang op alle nieuwe leerlingen voor het 

vervolg op de opleiding die hij/zij volgt, in diezelfde academie, als hij/zij zich vóór 15 juli van het 

voorafgaande schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft, inschrijft en betaalt. 

 Het inschrijvingsgeld is verschuldigd per domein (kinderacademie of muziek en/of woord en/of BMA). 

Pas nadat je hebt betaald, ben je definitief ingeschreven 

 Mogelijkheden voor vermindering: zie keerzijde. 

 Heb je een uitpas? Bekijk de voordelen op onze website en kom langs op het secretariaat voor je betaalt. 

 Bij gebruik van het overschrijvingsformulier: 

- de leerling inschrijven via onze website: www.academieboom.be 

- per leerling een aparte overschrijving doen + in de rubriek “mededeling” duidelijk  

de naam van de leerling en rijksregisternummer vermelden. 

 Door uw inschrijving aanvaardt u het academiereglement, het artistiek pedagogisch project en het   

privacybeleid van onze academie. Deze documenten zijn terug te vinden op www.academieboom.be. 
 

U twijfelt aan het te betalen bedrag?  Contacteer ons vooraleer te betalen. 
 

 

Inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2022-2023 incl. vergoeding SEMU is als volgt: 
 

DOMEIN MUZIEK      zonder vermindering met vermindering 

Jongeren (jonger dan 18 jaar op 31/12/2022):     € 84    € 55 

18 tot 24 jarigen (ouder dan 18 jaar en jonger dan 25 jaar op 31/12/2022)     € 151  

Volwassenen (25 jaar en ouder op 31/12/2022):    € 353    € 151 
 

 

DOMEIN WOORD 

Jongeren (jonger dan 18 jaar op 31/12/2022):     € 74    € 49 

18 tot 24 jarigen (ouder dan 18 jaar en jonger dan 25 jaar op 31/12/2022)     € 145  

Volwassenen (25 jaar en ouder op 31/12/2022):     € 343    € 145 
 

 

KINDERACADEMIE (6-7 jarigen)     € 74    € 49 
 

 

BUITENGEWOON MUZIEKATELIER:    € 250    
Jongeren met een verstandelijke handicap gedomicilieerd in Boom, Puurs-Sint-Amands, Rumst-Reet en Schelle krijgen van 

het resp. gemeentebestuur voor de cursus BMA een tussenkomst van 200 euro.  

Inwoners uit andere gemeenten kunnen hierover informatie bekomen op het secretariaat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE91 0910 0007 2676  
 

GKCCBEBB 
 

 GEMEENTEBESTUUR BOOM (ACADEMIE) 

ANTWERPSESTRAAT 44 

 2850 BOOM  
                         

Naam leerling en rijksregisternummer: 



 

WIE KAN GENIETEN VAN VERMINDERD INSCHRIJVINGSGELD? WELKE ATTESTEN ZIJN VEREIST? 
 

Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan 

minstens een van volgende categorieën voldoen: 

1. uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld  

een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling OF een attest uitgereikt door de   

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. 

2. een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is 

een attest uitgereikt door het OCMW OF een UiTPAS met kansenstatuut op naam 

3. een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen 

een attest afgeleverd door de Federale Pensioensdienst OF een UiTPAS met kansenstatuut op naam 

4. erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale 

Zekerheid ontvangen 

een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is  

uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid OF een rekeninguittreksel waaruit een 

tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid  

OF een European Disability Card  

5. begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %) 

een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op pijler 1: het criterium  

‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’ OF een attest van één van de uitbetalers van het Groeipakket 

met vermelding dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%  

OF een UiTPAS met kansenstatuut op naam OF een European Disability Card. 

6. in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven; 

een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de 

leerling geplaatst heeft OF een attest van de pleeggezinnendienst OF een vonnis van de jeugdrechtbank 

7. het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;  

een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Op dit attest moet 

bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan OF een identiteitsbewijs voor vreemdelingen bij de 

nationaliteit moet expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan 

8. Uitsluitend voor jongeren. Deel uitmaken van eenleefeenheid waarvan een ander lid het inschrijvingsgeld al heeft 

betaald in dezelfde of andere academie  

Geldig identiteitsbewijs. De jongere mag de leeftijd van 18 jaar niet bereiken op 31 december van het schooljaar 

EN Bewijs van gezinssamenstelling 

9. Uitsluitend voor jongeren. Een extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie.  

Geldig identiteitsbewijs. De jongere mag de leeftijd van 18 jaar niet bereiken op 31 december van het schooljaar 

10. voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn; 

een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van 

arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66% OF een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering (Riziv) OF een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van 

“vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander 

beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”. 

11. begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. 

een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is  

uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt OF een attest dat de leerling een leefloon van het 

OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is OF een UiTPAS met kansenstatuut op naam. 
 

Uitpas met kansenstatuut: mogelijk heb je recht op extra korting: contacteer het secretariaat of kijk op de website. 
 

Personen ten laste van de rechthebbenden 

Iedereen zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres woont als een rechthebbende. krijgt zelf vermindering. Volgend 

bewijsstuk moeten voorgelegd worden bij een kind ten laste: een gezinssamenstelling. 

Volgend bewijsstuk moet voorgelegd worden bij een partner ten laste: een attest van het ziekenfonds (met vermelding dat 

de partner ten laste staat van de rechthebbende). 
 

 “De door u opgegeven persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 d.d. 27/04/2016, 

van kracht sedert 25/5/2018, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Zie hierover onze privacyverklaring op de website van het lokaal bestuur van Boom https://www.boom.be < privacy > 

privacyverklaring gemeente en OCMW Boom.U kan m.b.t. deze gegevensverwerking desgewenst uw rechten van betrokkene 

uitoefenen via de website > privacy > rechten van de betrokkene gemeente en OCMW Boom en daar de interne procedure 

behandeling aanvraag raadplegen en een aanvraagformulier invullen en dit toesturen aan privacy@boom.be.” 


