
Voorwaarden voor verminderde tarieven  

Een leerling kan korting krijgen als hij/zij voldoet aan één van onderstaande voorwaarden en als dit 
met een attest of document kan bewezen worden. Dit attest/document geeft u af bij inschrijving. Het 
attest heeft een datum van de maand september van het schooljaar dat gestart wordt. Deze papieren 
moeten op 30 september van het begonnen schooljaar in ons bezit zijn om van deze korting te 
kunnen genieten.  

Er moet aan één van de volgende voorwaarden zijn voldaan:   

- Volwassenen tussen 18 en 24 jaar: Volwassenen in de leeftijdsklasse 18 tot 24 jaar krijgen 
automatisch een verminderd tarief op basis van hun leeftijd. 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.  

 GEEN bewijs nodig 
 

- Uitkeringsgerechtigde: volledig werkloos of verplicht ingeschreven als werkzoekende op 
grond van de reglementering ivm de arbeidsvoorziening en de werkloosheid 

 een attest afgeleverd door VDAB of RVA, FOREM of ONEM of actiris 
waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee 
gelijkgesteld  
 

- Leefloners: ontvangen leefloon van OCMW of een uitkering daarmee gelijkgesteld  
 Een attest afgeleverd door het OCMW of het CPAS  
 Een attest ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of rentebijslag van RVP 

Andere attesten (bv. aanslagbiljet belastingen, loonfiche, pensioenfiche,…) aanvaardt de verificatie niet. 

 
- Personen met een handicap: personen die erkend zijn als gehandicapte EN een vergoeding 

van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen.  
 Een attest afgeleverd door FOD SZ “erkenning als genieter van een 

tegemoetkoming aan personen met een handicap” 
 Rekeninguittreksels waaruit een tegemoetkoming van de FOD SZ blijkt 
 European Disability Card (conform protocolakkoord 10/10/2016) 

 
Voor volwassenen zijn er drie types tegemoetkomingen: 

 Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van 
een vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’ 

 Een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 
punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’ 

 Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB), verworven op basis 
van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’. 

Voor jongeren bestaat ook het verminder tarief als de ouders daarvoor een verhoogde 
kinderbijslag ontvangen met een erkenning van ten minste 66%. 

 Een attest FOD SZ met vermelding van 4 punten op het criterium 
‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’ 

 Een attest kinderbijslagfonds of Famimed met vermelding verhoogde 
kinderbijslag wegens handicap van ten minste 66%  

 



- Arbeidsongeschiktheid: Personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% 
 Een attest van de ziekteverzekering als dit document een RIZIV-volgnummer 

vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van 
arbeidsongeschiktheid/mindervaliditeit van ten minste 66%. 

 Een attest van FOD SZ met vermelding van ‘vermindering van het 
verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door 
een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen’ 
(gelijkwaardig aan een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%) 
 

- Gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogische instelling of pleeggezin: 
 Verklaring van directie van de instelling 

 
- Statuut politiek vluchteling: 

 Een attest Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
 Een bewijs van inschrijving in het vreemdelingsenregister 

 
- Vermindering voor jongeren van eenzelfde leefeenheid: elke betaalde inschrijving van een 

lid van een leefeenheid geeft een jongere (< 18j) van diezelfde leefeenheid automatisch 
recht op verminderd tarief. Leden van eenzelfde leefeenheid hoeven geen bloedverwanten te 
zijn en omgekeerd; niet alle bloedverwanten wonen op hetzelfde adres (niet dezelfde 
leefeenheid) 

De definitie van leefeenheid is één of meer meerderjarigen, ongeacht hun geslacht, 
met eventueel een of meer minderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op 
hetzelfde adres, alsook één of meer minderjarige gehuwde, zelfstandige of 
alleenstaande leerlingen of studenten, ongeacht hun geslacht, met eventueel één of 
meer minder- en meerderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde 
adres.  

- Vermindering voor jongeren in een bijkomende studierichting: jongeren die betaald hebben 
voor hun inschrijving in een bepaalde studierichting krijgen automatisch vermindering voor 
elke inschrijving in een bijkomende studierichting. Het inschrijvingsbewijs van de eerste 
inschrijving volstaat als attest. 
 

Personen ten laste: Iedereen zonder eigen inkomen die op hetzelfde adres woont als een 
rechthebbende hierboven vermeld krijgt zelf vermindering. Het maakt niet uit bij wie het kind ten 
laste staat als beide ouders en het kind op hetzelfde adres wonen en één van beide ouders heeft recht 
op verminderd inschrijvingsgeld. Opgelet: bij gescheiden ouders moet het kind op hetzelfde adres 
wonen als de ouder die recht heeft op het verminderd tarief. 

 
 

 


