
Wie kan er genieten van vermindering inschrijvingsgeld 2018-2019 ? 

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid 
voor de korting bewijst in de maand september van het schooljaar. De grenzen zijn 
vastgesteld op 1 en 30 september. 

uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (of 
daarmee gelijkgesteld) zijn 

*attest (Vlaams Gewest) RVA of VDAB,  
– geen attesten van vakbonden, belastingen… verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende 

op grond van de reglementering i.v.m. de 
arbeidsvoorziening en de werkloosheid  

een leefloon van het OCMW ontvangen of een 
uitkering die daarmee gelijkgesteld is, of 
een inkomensgarantie voor ouderen ontvangt 

* attest OCMW  
* een attest ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of 
rentebijslag (van de pensioendienst) 
 
– geen attesten van vakbonden, ziekenbond, loonfiche, 
belastingaangifte, … 

erkend zijn als persoon met een handicap én 
een vergoeding van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen. 
 Voor volwassenen zijn er twee types 
tegemoetkomingen: 
·  een inkomen vervangende tegemoetkoming 
(IVT), verworven op basis van vermindering van 
het criterium ‘verdienvermogen’; 
·  een integratietegemoetkoming (IT), 
verworven op basis van minstens 7 punten op 
het criterium ‘zelfredzaamheid’. 

*attest van FOD (Federale overheidsdienst sociale 
zekerheid),  betreffende een tegemoetkoming -
‘vergoeding’ moet ook gemeld op het attest + 
rekeninguittreksel tegemoetkoming 
European Dissability card 
- geen loonfiches, belastingaangiftes, mutualiteit, …. 

voor ten minste  66% arbeidsongeschikt 
zijn 

*attest van FOD (Federale overheidsdienst sociale 
zekerheid) met vermelding ‘vermindering van 
verdienvermogen’,  of een attest van de mutualiteit met 
vermelding 66% arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit 
als dit document een RIZIV-nummer vermeldt, een 
geldigheidsperiode  of attest RIZIV met vermelding artikel 
100  

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

*attest van FOD (Federale overheidsdienst sociale 
zekerheid) met vermelding 4 punten op zelfredzaamheid, 
‘vergoeding’ moet ook gemeld op het attest of attest 
kinderbijslagfonds of attest Federaal agentschap 
kinderbijslag 

het statuut van  erkende politiek vluchteling 
bezitten 

* attest van de federale instelling CGVS dat het statuut van 
erkende vluchteling aantoont. De gemeente zorgt dan 
ofwel voor een: 
– jaarlijks te hernieuwen bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister; 
– identiteitsbewijs voor vreemdelingen geldig voor vijf jaar 
– nationaliteit vluchteling. Zowel het attest van het CGVS 
als de gemeentelijke documenten volstaan. 

begunstigde zijn van de verhoogde 
vezekeringstegemoetkoming  

*attest mutualiteit 



in een gezinsvervangend tehuis / medisch-
pedagogische instelling of pleeggezin verblijven 

*attest van de instelling – beslissing rechtbank 

minder dan 18 jaar op 31/12 van het lopende 
schooljaar, elke volledig betaalde inschrijving 
van een lid van dezelfde leefeenheid – in eigen 
academie of een andere 

*kopie betalingsbewijs van ander lid van dezelfde 
leefeenheid in andere academie 
– geen bankuittreksel 

minder dan 18 jaar op 31/12 van het lopende 
schooljaar voor iedere extra inschrijving in een 
ander domein binnen het DKO 

*kopie betalingsbewijs andere academie 
– geen bankuittreksel 

 

een leerling die ten laste is van een persoon, 
die aan minstens een van bovenstaande 
voorwaarden voldoet 

*juist attest (uit bovenstaande) én gezinssamenstelling 
personen ten laste, uitgereikt door de gemeentelijke 
administratie 
 

 

volwassenen in de leeftijdsklasse 18 tot 24 jaar 
Een volwassen leerling heeft recht op het verminderd 
tarief zolang hij geen 25 jaar is op 31 december van het 
schooljaar waarvoor hij zich inschrijft. 

 

 


