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  REGLEMENT OP DE ERKENNING VAN EERDER VERWORVEN COMPETENTIES  
Addendum m.b.t. de kostprijs met ingang van het academiejaar 2014-2015 

  Goedgekeurd door de raad van bestuur van de Associatie Universiteit & Hogescholen Ant-
werpen vzw op 5 november 2014 

   
  Voor de berekening van de kostprijs van een procedure erkenning van eerder verworven 

competenties kan conform artikel 15 van het reglement een jaarlijkse indexering voorzien 
worden op basis van de gezondheidsindex. 

   

  Bij het tot stand komen van dit reglement werden de volgende bedragen vastgesteld. 
   

  € 55 administratiekosten; 
€ 55 indien aan 1 tot 20 studiepunten  getoetst wordt; 
€ 115 indien aan 21 tot 40 studiepunten getoetst wordt; 
€ 175 indien aan 41 tot 60 studiepunten getoetst wordt; 
€ 355 indien aan 61 tot 120 studiepunten getoetst wordt; 
€ 535 indien aan 121 tot 180 studiepunten getoetst wordt; 
€ 715 indien aan meer dan 180 studiepunten getoetst wordt.; 
€ 230 als het bekwaamheidsonderzoek betrekking heeft op het masterniveau en de aanvra-
ger al beschikt over een diploma van een bacheloropleiding.   

   
  De gezondheidsindex januari 2005 (norm 2004=100) bedroeg 100,80. 
  De gezondheidsindex januari 2014 (norm 2004=100) bedroeg 121,49. 
   
  Dit geeft na herberekening de volgende bedragen. 
   
  € 66,29 administratiekosten; 

€ 66,29 indien aan 1 tot 20 studiepunten  getoetst wordt; 
€ 138,60 indien aan 21 tot 40 studiepunten getoetst wordt; 
€ 210,92 indien aan 41 tot 60 studiepunten getoetst wordt; 
€ 427,87 indien aan 61 tot 120 studiepunten getoetst wordt; 
€ 644,81 indien aan 121 tot 180 studiepunten getoetst wordt; 
€ 861,76 indien aan meer dan 180 studiepunten getoetst wordt.; 
€ 277,21 als het bekwaamheidsonderzoek betrekking heeft op het masterniveau en de aan-
vrager al beschikt over een diploma van een bacheloropleiding.   

   
  Deze bedragen gelden vanaf het academiejaar 2014-2015.   
   
  Dit addendum werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de Associatie Universiteit & 

Hogescholen Antwerpen vzw op 5 november 2014.  
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