
Tarieven inschrijvingsgeld schooljaar 2022-2023 
 

 Normaal tarief Verminderingstarief 

Initiatie +Jongeren 6 t/m -
18 jaar 

74 euro 49  euro 

Initiatie instrument 1.1/1.2 74 euro IVEBICA Geen vermindering 

Volwassenen 18-24 jaar 145 euro Geen vermindering 

Volwassenen (+25 jaar) 343 euro 145 euro 

Administratiekost 
1e gezinslid 
2e en gezinslid 
3e en volgend gezinslid 

 
30 euro 
15 euro 
5 euro 

 
 

Volledige VL  -  18 jaar 
                   + 18 jaar 

74 euro IVEBICA 
145 euro IVEBICA 

Geen vermindering 

 
VERMINDERINGSTARIEVEN: 
 

Rechthebbende Vereist attest 

Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos 
(behalve bruggepensioneerden) 
en/of de personen ten laste  

Attest v/d VDAB of v/d RVA (niet van uw 
uitbetalingsinstelling=vakbond); voor de 
personen ten laste ook het attest van 
gezinssamenstelling 

Een leefloon ontvangen of personen met 
recht op een bestaansminimum of een 
inkomensgarantie voor ouderen en/of 
de personen ten laste 

Attest van het OCMW of UITPAS met 
kansenstatuut op naam of attest Federale 
Pensioendienst; voor de personen ten 
laste ook het attest van 
gezinssamenstelling 

Erkend zijn als persoon met handicap en 
een tegemoetkoming  van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD 
SZ)ontvangen of begunstigde zijn van 
verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten 
minste 66%) en/of de personen ten laste 

Attest v/h FOD SZ of European Disability 
Card (EDC) of een UITPAS met 
kansenstatuut op naam of attest van het 
Groeipakket met vermelding van 
verhoogde tegemoetkoming wegens 
handicap van ten minste 66%; voor de 
personen ten laste ook het attest van 
gezinssamenstelling 

Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn 
en/of de personen ten laste 

Attest v/h ziekenfonds met vermelding… ; 
attest van de Riziv, attest van de FOD SZ; 
voor de personen ten laste ook het attest 
van gezinssamenstelling 

Begunstigde van de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming en/of de 
personen ten last 

Attest verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming door het 
ziekenfonds; attest leefloon OCMW, UITPAS; 
voor de personen ten laste ook het attest 
van gezinssamenstelling 

Resident in gezinsvervangend tehuis of 
medisch-pedagogische instelling (MPI) of in 
een pleeggezin verblijven 

Schriftelijke of elektronische verklaring van 
directie van de instelling waar de leerling 
verblijft of die de leerling geplaatst heeft; 
attest van de pleeggezinnendienst; een 
vonnis van de jeugdrechtbank 

Erkend politiek vluchteling en/of personen 
ten laste 

Attest v/h Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen. Op dit attest 
moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ 
vermeld staan of ID voor vreemdelingen, 
ook hierop moet ‘vluchteling’ vermeld staan; 
voor de personen ten laste ook het attest 
van gezinssamenstelling 

 



 
 
FAMILIALE VERMINDERINGEN (enkel voor leerlingen onder 18 jaar) 
 

Rechthebbende Vereist attest 

Tweede, derde en volgende lid van hetzelfde 
gezin (ook nieuw samengestelde gezinnen) 

Betalingsbewijs van het eerste lid van het 
gezin in dezelfde of andere academie, ook 
attest gezinssamenstelling (nieuwe samengestelde 

gezinnen) 

Eenzelfde leerling schrijft in voor een 
tweede, derde e.v. studierichting 

Betalingsbewijs van de eerste studierichting 
(indien andere academie) 

 
De attesten dienen bij de betaling van het inschrijvingsgeld te worden voorgelegd, zoniet wordt 

het volledige inschrijvingsgeld geïnd. 

 


