
Tarieven inschrijvingsgeld schooljaar 2019-2020 
 

 Normaal tarief Verminderingstarief 

Initiatie + Jongeren 6 t/m 
-18 jaar 

67 euro 43  euro 

Initiatie instrument 1.2 67 euro IVEBICA Geen vermindering 

Volwassenen 18-24 jaar 132 euro Geen vermindering 

Volwassenen (+25 jaar) 314 euro 132 euro 

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

 
25 euro 
15 euro 
5 euro 

 
 

Volledige VL  -  18 jaar 
                   + 18 jaar 

67 euro IVEBICA 
132 euro IVEBICA 

Geen vermindering 

 
VERMINDERINGSTARIEVEN: 

rechthebbende Vereist attest 

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

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

Gelijkgestelde met het begrip 
uitkeringsgerechtigd volledig werkloze 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 

Schoolverlater in wachttijd Attest v/d VDAB of v/d RVA (niet van uw 
uitbetalingsinstelling=vakbond) 

Leefloner (vroegere bestaansminimum) 
en/of de personen ten laste 

Attest van het OCMW 

Mindervalide of gehandicapte met een 
arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% 
en/of de personen ten laste 

Attest v/h Min. Van Soc. Zaken of v/h 
ziekenfonds met vermelding v/h RIZIV-nr., + 
66% evenals de periode van toekenning; 
kan ook: het attest voor het invullen v/d 
belastingsaangifte v/h huidig aanslagjaar 
(elk jaar te vernieuwen). Het bedrag 
mag onleesbaar worden gemaakt. Voor de 
personen ten laste ook het attest van 
gezinssamenstelling 

Mindervalide voor 50% (uitsluitend voor de 
onderste ledematen) en/of de personen ten 
laste 

Attest v/h Ministerie van Sociale Zaken of 
van het ziekenfonds met… etc. (zie 
hierboven) 

Resident in gezinsvervangend tehuis of Med. 
Pedagogische instelling 

Attest van het betrokken tehuis 

Erkend politiek vluchteling en/of personen 
ten laste 

Attest v/h Ministerie van Justitie of 
Binnenlandse Zaken of Gemeentebestuur 

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. 
De attesten dienen ten laatste 31 oktober binnen te zijn. 

 


