
Inschrijvingsgelden academies schooljaar 2021 – 2022                                                                                             
In deze tarieven zijn de retributies inbegrepen. U kan het retributiereglement voor de academies raadplegen op www.herentals.be/retributie-academie.                            
 

Leeftijdscategorie Domicilie Normaal tarief Verminderd tarief Vrijetijdspas 

-18 jaar - geboren in 2004 of later 
2200 - 2275 - 2280 - 2288 - 2290 - 2460 - 2250 € 76 € 52 

€ 13,80 /  € 9 
overige € 87 € 63 

18 - 24 jaar - geboren in 1997 t/m 2003 
2200 - 2275 - 2280 - 2288 - 2290 - 2460 - 2250 zie verminderd tarief € 142 

€ 27 
overige zie verminderd tarief € 153 

+ 25 jaar - geboren in 1996 of vroeger 
2200 - 2275 - 2280 - 2288 - 2290 - 2460 - 2250 € 327 € 142 

€ 64 / € 27 
overige € 338 € 153 

 

Verminderd tarief 
Alle verminderde tarieven moeten gestaafd worden met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst op het moment van inschrijving of uiterlijk op 30 september 2021. 
 

Wie komt in aanmerking voor het verminderd tarief? Welk attest binnenbrengen? Bij inschrijving persoon ten laste 

Volledig uitkeringsgerechtigden of ermee gelijkgestelde werklozen Attest VDAB of RVA + attest gezinssamenstelling 

Personen die leefloon van het OCMW ontvangen Attest OCMW  of attest inkomensgarantie voor ouderen + attest gezinssamenstelling 

Personen met een handicap met een arbeidsongeschiktheid van minstens 66% of personen 
die recht hebben op een tegemoetkoming als persoon met een handicap 

Attest van de FOD waarop pijler 1 minstens vier punten bevat of 
een European Disability Card 

+ attest gezinssamenstelling 

Personen die in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in 
een pleeggezin verblijven 

Attest instituut of betrokken tehuis + attest gezinssamenstelling 

Erkend politiek vluchtelingen 
Een identiteitsbewijs voor vreemdelingen of een attest van het 
commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met 
specifieke vermelding ‘vluchteling‘ bij nationaliteit 

 

Personen met een verhoogde tegemoetkoming Attest verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds  

Voor leerlingen onder de 18 jaar waarbij een ander lid van hetzelfde gezin reeds 
inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere academie heeft betaald 

Attest inschrijving andere academie + attest gezinssamenstelling 

Voor leerlingen onder de 18 jaar die reeds een andere studierichting volgen in dezelfde of 
een andere academie 

Attest inschrijving andere academie  

Personen met een UiTPAS Een kopie van de UiTPAS  

Inwoners van Herentals, Vorselaar, Olen, Grobbendonk en Herenthout met een Vrijetijdspas 
betalen 20% van het inschrijvingsgeld en worden vrijgesteld van alle retributies, uitgezonderd 
de verkoop van producten en goederen aan de werkelijke kostprijs. 

Een kopie van de Vrijetijdspas 
 

  

 


