Vermindering inschrijvingsgeld
schooljaar 2019-2020
Leeftijd op 31/12/2019

Basistarief

6-17 jaar
67 euro
18-24 jaar
132 euro
Vanaf 25 jaar
314 euro
** Enkel voor UiTPAS met kansentarief uit Leuven

Verminderd tarief

UiTPAS Kansentarief**

43 euro
nvt
132 euro

13,40 euro
26,40 euro
62,80 euro

Categorie

Attest

< 25-jarigen

•

Geldig identiteitsbewijs

Uitkeringsgerechtigd*
(volledig werklozen of gelijkgesteld)
of
Verplicht ingeschreven als werkzoekende*

•

Attest VDAB of RVA

Leefloon of gelijkgesteld*

•

Attest OCMW

Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag*

•

Attest OCMW of pensioendienst

Erkend persoon met handicap én
tegemoetkoming FOD sociale zekerheid*

•
•
•

Attest FOD betreffende tegemoetkoming
Rekeninguitreksel tegemoetkoming
European dissability card

66% arbeidsongeschiktheid*

•

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

•
•
Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%)*

•
•
•

Attest FOD met vermelding 4 punten op
zelfredzaamheid
Attest kinderbijslagfonds
Attest Federaal agentschap kinderbijslag

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
Bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister (nationaliteit vluchteling)
van de gemeente waar de leerling verblijft
Identiteitsbewijs voor vreemdelingen

Begunstigde verhoogde
verzekeringstegemoetkoming*

•
•

Attest ziekenfonds
Uitpas met kansenstatuut

Korting ander gezinslid

•

Attest gezinssamenstelling

Jongeren korting tweede domein

•

Attest andere academie (indien van toepassing)

•

*Een leerling ten laste van een persoon die aan deze voorwaarde voldoet, komt eveneens in aanmerking voor het
verminderde inschrijvingsgeld. Dit moet gestaafd worden met een attest van gezinssamenstelling.
Voldoet een leerling op de dag van inschrijving niet aan minstens één van de voorwaarden maar komt hij/zij wel in
aanmerking voor vermindering in de maand september, dan kan hij/zij nog een gedeeltelijke terugbetaling van het
inschrijvingsgeld aanvragen tot en met 30 september 2019.
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