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Gaat je kind naar school? Vraag 
dan een school- of studietoelage 
aan de Vlaamse overheid. Dat kan 
al vanaf de kleuterschool tot aan 
de hogeschool en universiteit. En 
je komt vlugger in aanmerking 
dan je denkt. Je aanvraag 
indienen kan van 1 augustus 2014 
tot en met 1 juni 2015.

studietoelagen
Vraag ze op tijd aan  
(vanaf de kleuterschool). 

school- en 

WWW.STUDIETOELAGEN.BE OF BEL 1700 WWW.STUDIETOELAGEN.BE OF BEL 1700 

• Surf naar www.studietoelagen.be.

• Bel gratis naar 1700 van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9u tot 19u.

• Ga naar het secretariaat van de school van je kind of naar de studenten voorzieningen 
van de universiteit of hogeschool.

• Sommige OCMW’s, sociale diensten, steden en gemeenten bieden hulp bij het online 
aanvragen. Kijk daarvoor op www.studietoelagen.be/hulp.

• Kom naar de bezoekdagen van het ministerie van Onderwijs (Afdeling Studietoelagen). 
Elke maandag en woensdag van 13u30 tot 16u30, in elke provincie:

Vraag op tijd aan
Aanvragen kan vanaf 1 augustus 2014 tot en met 1 juni 2015. Na 1 juni 
2015 ben je te laat. De datum van de ontvangstbevestiging van je digitale 
aanvraag of de  poststempel op je briefomslag geldt als bewijs voor  
de datum.

Hoeveel bedraagt de toelage?
Kleuteronderwijs: 
92,20 euro

Lager onderwijs: 
tussen 103,72 en 155,58 euro

Voltijds secundair onderwijs: 
tussen 129,18 euro (minimumtoelage voor externe leerlingen) en 1.140,45 euro 
(volledige toelage voor interne leerlingen)

Deeltijds leerplichtonderwijs en  
de leertijd bij Syntra: 
tussen 108,65 euro en 325,98 euro

Hogeschool/universiteit: 
tussen 253,54 euro (minimumtoelage) en 3.923,71 euro (kotstudent). Volg je 
minder dan een voltijds studietraject, dan krijg je een percentage van dat 
bedrag, minstens de minimumtoelage.

In uitzonderlijke gevallen is een hogere toelage mogelijk.

Hulp nodig bij 
je aanvraag?

Provincie Antwerpen 
VAC Anna Bijgebouw 
Lange Kievitstraat 111-113, bus 90,  
2018 Antwerpen

Brussel 
Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15,  
1210 Brussel

Provincie Limburg 
Universiteitslaan 1,  
3500 Hasselt 
Vanaf 1/1/2015: VAC 
Koningin Astridlaan 50,  
3500 Hasselt

Provincie Oost-Vlaanderen 
VAC Virginie Lovelinggebouw 
Koningin Maria Hendrikaplein 70, postbus 40,  
9000 Gent

Provincie West-Vlaanderen 
VAC Jacob van Maerlant 
Koning Albert I-laan 1.2 , postbus 41,  
8200 Brugge

Wanneer weet je of  
je een toelage krijgt?
Je krijgt een bericht dat je aanvraag is aangekomen bij het ministerie van 
Onderwijs (Afdeling Studietoelagen). 

Het duurt ongeveer 2 à 3 maanden voor je weet of je al dan niet een toela-
ge ontvangt. Tenzij je dossier onvolledig is. Dan krijg je eerst nog de vraag 
om bijkomende informatie te bezorgen.
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Dit zijn de voorwaarden waaraan  
je moet voldoen om een toelage te krijgen:

1.  Van kleuter tot student
Je mag een aanvraag doen voor leerlingen en  
studenten in een:

• kleuterschool

• lagere school

• secundaire school

• centrum voor deeltijds onderwijs

• syntra-opleiding (enkel voor de leertijd)

• hogeschool 

• universiteit 

3.  Kadastraal inkomen
Ben je eigenaar van grond of een gebouw dat je niet 
gebruikt als eigen woning of voor je beroep? Dan 
vergelijken we je kadastraal inkomen met je gezins-

inkomen. Is het kadastraal inkomen uitzonderlijk hoog 
in vergelijking met je gezinsinkomen, dan kom je niet in 
aanmerking voor een toelage.

4.  Andere voorwaarden
Dit zijn de andere voorwaarden per onderwijsniveau:

Altijd school- of studietoelage 
voor pleegkinderen

Pleegkinderen en pleeggasten die op 31 december 2014 al meer 
dan 12 maanden continu in hetzelfde pleeggezin verblijven, ont-
vangen een volledige school- en studietoelage. De pleegouders 
dienen de aanvraag in. 

Aantal punten  
in het gezin

Maximum inkomen 
(euro)

0 17.016,27 euro

1 25.131,25 euro

2 31.484,33 euro

3 36.556,21 euro

4 42.055,17 euro

5 48.835,41 euro

6 53.426,76 euro

7 55.882,63 euro

8 58.338,48 euro

9 60.847,66 euro

10 63.517,07 euro

Kom je in  
aanmerking?

Goed om weten
• De leerling of student waarvoor je een aanvraag 

doet, krijgt een extra punt. Personen met een 
handicap of studenten in het hoger onderwijs 
kunnen dubbel tellen.

• Het gezinsinkomen vind je op je laatste belas-
tingbrief (inkomen van 2012, aanslagjaar 2013). 
Is je inkomen ondertussen gedaald, noteer dat 
dan op je aanvraag voor een toelage. Krijg je 
alimentatiegeld, dan tellen we daar 80% van bij 
het gezinsinkomen. Kreeg je in 2012 alimentatie-
geld, stuur dan de rekeninguittreksels mee met 
je aanvraag.

• Ook een leefloon, een tegemoetkoming voor 
personen met een handicap, werkloosheidsver-
goeding, ziektevergoeding of brugpensioen telt 
als gezinsinkomen. Voor deze inkomens is er een 
extra aftrek, zodat de kans nog groter is dat je 
onder het maximum zit.

• Twijfel je of je in aanmerking komt, bijvoorbeeld 
omdat je gezinsinkomen iets hoger lijkt dan de 
maximumgrens, dien dan toch een aanvraag in.

2.   Belangrijk!  
Het gezinsinkomen

De grootte van je gezinsinkomen - je loon, werkloos-
heidsuitkering, ziektevergoeding, enz. - bepaalt of je in 
aanmerking komt voor een studietoelage. Let op: hierbij 
wordt ook gekeken naar de personen die je ten laste 
hebt op 31 december 2014.

De personen ten laste in je gezin, drukken we uit in 
punten. Hoe meer punten, hoe hoger je inkomen mag 
zijn. Kijk hiervoor naar deze tabel:

Kleuteronderwijs en lager onderwijs

• Belg zijn of al voldoende lang in België wonen, werken of 
gewerkt hebben

• een erkende opleiding volgen

• een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school anders 
kan de schooltoelage teruggevorderd worden

Secundair onderwijs (ook deeltijds 
 leerplichtonderwijs en leertijd bij Syntra)

• Belg zijn of al voldoende lang in België wonen, werken of 
gewerkt hebben

• jonger zijn dan 23 jaar (er zijn uitzonderingen)

• een erkende opleiding volgen

• voldoende aanwezig zijn (niet meer dan 29 halve dagen  
onwettig afwezig) anders kan de schooltoelage  
teruggevorderd worden

Hogeschool of universiteit

• Belg zijn of al voldoende lang in België wonen,  
werken of gewerkt hebben

• een erkende opleiding volgen

• een diplomacontract sluiten voor minstens 27 studiepunten 
(een creditcontract of een examencontract geven geen  
recht op toelage)

NIEUW

Eén dossier per gezin
Je kan met één dossier een aanvraag doen  
voor alle kinderen uit je gezin. 

Had je vorig jaar al  
recht op een toelage?
Dien opnieuw een aanvraag in, online of op papier, 
best in het begin van het schooljaar. 

Dien je zelf geen nieuwe aanvraag in dan: 

• kan het ministerie van Onderwijs (Afdeling Studie-
toelagen) voor jou automatisch een dossier aanma-
ken, wel pas in de tweede helft van het schooljaar. 
Je krijgt eerst een brief om je toestemming te geven.

• of stuurt het ministerie van Onderwijs je een 
ingevuld aanvraagformulier. Dit gebeurt wel pas in 
de tweede helft van het schooljaar en alleen als je 
vorig jaar al toestemming gaf aan het ministerie. Je 
moet het formulier alleen nog nalezen, aanvullen, 
ondertekenen en terugsturen.

Hoe  
aanvragen?

Eerste keer?
Doe een aanvraag online

Een online aanvraag indienen gaat snel. Surf naar 
www.studietoelagen.be, klik ‘Online diensten’ en volg 
de instructies op het scherm. Sommige gegevens zijn al 
ingevuld, je hoeft ze alleen maar na te kijken. 

Het ministerie van Onderwijs (Afdeling Studietoela-
gen) kan je online aanvraag makkelijk verwerken en 
dus sneller uitbetalen.

Een online aanvraag kan alleen met een Belgische 
elektronisch identiteitskaart. Je moet dus Belg zijn 
en een elektronische identiteitskaart (e-ID) hebben. Je 
hebt ook een computer met kaartlezer of een federaal 
token nodig.

Verschillende organisaties (OCMW’s, gemeenten, stu-
dentenvoorzieningen,…) kunnen voor jou een online 
aanvraag indienen, zelfs als je de pincode van je eID 
niet kent.

Doe een aanvraag op papier 

Vul één formulier in voor je gezin en een tweede per 
leerling/student. Je krijgt dit formulier op school, via 
de studentenvoorzieningen, via 1700 of  
www.studietoelagen.be.

Hulp nodig 
bij je online 
aanvraag? 
Zie verder in 
deze folder.


