
Reducties bij inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Welke reducties zijn er? Welke kortingsattesten* breng je binnen?

Opgelet! Om in aanmerking te komen voor het verminderd tarief moet je bij de inschrijving het
vereiste attest voorleggen, zoniet wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend. Na
voorlegging van het attest krijg je het verschil achteraf teruggestort.

Jongeren-ander lid leefeenheid betaald (categorie H)

● gezinssamenstelling;
● attest van inschrijving van de leerling die het volledig inschrijvingsgeld al heeft

betaald in een andere academie en die deel uitmaakt van dezelfde leefeenheid.
Geen attest vereist voor leerlingen binnen de academie.

Jongeren-bijkomend domein (categorie I)

● attest van inschrijving in de academie waar de leerling het volledig inschrijvingsgeld
heeft betaald. Geen attest vereist voor leerlingen die binnen de academie
inschrijven voor een bijkomend domein

Volwassenen van 18 tot 24 jaar (categorie G)

● geen attest vereist

Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld (categorie A)
Verplicht ingeschreven als werkzoekende op grond van de reglementering ivm de
arbeidsvoorziening en de werkloosheid  (categorie B)

● een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) (Waals
Gewest: LeForem);

of

● een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (Waals Gewest:
ONEM).

Personen die een leefloon van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
ontvangen of een een uitkering die daarmee gelijkgesteld is (categorie C).

● een attest uitgereikt door het OCMW;
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of

● een UitPAS** met kansenstatuut op naam.

Personen die een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen (categorie C).

● een attest afgeleverd door de Federale Pensioendienst;

of

● een UitPAS **met kansenstatuut op naam.

Personen met een beperking (categorie D)

1. erkend zijn als persooon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen

● een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een
handicap dat is uitgereikt door de FOD SZ;

of

● een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een
handicap blijkt van de FOD SZ;

of

● een European Disability Card (EDC) conform het protocolakkoord van 10 oktober
2016 over het project EDC tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de
Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

1. begunstigde zijn van en verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)
● een attest van de FOD SZ, 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(Vlaanderen) of van
Famiris (Brussel) met vermelding dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend
wordt wegens een handicap van ten minste 66%;

of

● een UitPAS** met kansenstatuur op naam;

of

● een European Disability Card (EDC) conform het protocolakkoord van 10 oktober
2016 over het project EDC tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de
Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.
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Arbeidsongeschikt zijn voor ten minste 66% (categorie J).

● 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) conform
artikel 100,1 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen;

of

● een attest van de FOD SZ, met vermelding van vermindering van het
veridenvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of
ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Residenten in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling (MPI) of in
een pleeggezin verblijven (categorie E).

● een schriftelijke of electronische 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.

Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (categorie K).

● 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
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Erkende politieke vluchtelingen die het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten (categorie
F).

● een attest uitgereikt door het Commissariaaat-Generaal voor de Vluchtelingen en
de Staatlozen (CGVS). Op dit attest moet bij de nationaliteit expliciet vluchteling
vermeld staan;

of

● een identiteitsbewijs voor vreemdelingen. Bij de nationaliteit moet expliciet
vluchteling vermeld staan.

Inwoners van Ronse krijgen automatisch bijkomende vermindering (-70% van het totaal
inschrijvingsgeld).

*Bewijsstukken moeten geldig zijn op het moment van inschrijven of in de maand september van het schooljaar
waarvoor de korting wordt aangevraagd en bezorgd worden uiterlijk op 31/10.

**UitPAS wordt in Oost- en West-Vlaanderen uitgereikt in volgende steden en regio’s:
Oost-Vlaanderen:
Regio Gent (Destelbergen, Gent, Lochristi, Melle en Merelbeke)
Meetjesland (Assenede, Eeklo, Kaprijke, Wachtebeke)
Regio Dender (Aalst, Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Haaltert, Laarne, Lebbeke, Ninove,
Wetteren, Wichelen, Zele)
Reynaert (Beveren, Zwijndrecht)
Maldegem
West-Vlaanderen:
Oostende
Regio Zuidwest (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik,
Wevelgem, Wielsbeke, Zwevegem)
Regio Westhoek (Diksmuide, Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren,
Zonnebeke)
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