
AANVRAAG VAN EEN SCHOOL- OF STUDIETOELAGE

De Vlaamse overheid geeft financiële steun om de kosten voor de school of studie te hel

dragen dragen. Een SCHOOLTOELAGE 

onderwijs,  studenten aan een hogeschool of universiteit.

Voor kleuters is de studieto

Voor kinderen van de lagere school

            

 

Of u een toelage krijgt hangt in grote mate af van 

GEZIN. 

Richtinggevende tabel : inkomen

Aantal punten van je leefeenheid
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De samenstelling van het gezin bepaalt het aantal punten (

Elke persoon fiscaal ten laste  

Elke leerling of student niet meer fiscaal ten las

bestaansmiddelen heeft gehad

voor zelfstandig, gehuwd of alleenstaand student of leerling

Elke persoon op wiens inkomen de toelage wordt berekend en die fiscaal als 

gehandicapt wordt beschouwd (handicappercentage van minimum 66% 

minstens 4 punten). 

Een minpunt wordt toegepast wanneer er in de leefeenheid van

student 1 of meerdere niet-verwanten zijn die over een inkomen beschikken. 

Een leefloon aan personen met een handicap wordt niet als een inkomen 

beschouwd: in dat geval hoef je geen minpunt aan te rekenen.

 Meer info hierover vindt u op 

OF STUDIETOELAGE 

De Vlaamse overheid geeft financiële steun om de kosten voor de school of studie te hel

dragen dragen. Een SCHOOLTOELAGE  is bestemd voor kleuters, leerlingen in het lager of secundair 

studenten aan een hogeschool of universiteit. 

is de studietoelage een vast BEDRAG :  € 93.21 

lagere school is er een minimum, een volledige of uitzonderlijke toelage :

        € 104.86 - € 157.23 - € 209.73 

n toelage krijgt hangt in grote mate af van het INKOMEN en de SAMENSTELLING VAN HET 

Richtinggevende tabel : inkomen 

e leefeenheid Maximumgrens (euro) Minimumgrens (euro)
17.203,45 
25.407,69 
31.830,66 
36.958,33 
42.517,78 
49.372,60 
54.014.45 
56.497,34 
58.980,20 
61.516,98 
64.215,76 

De samenstelling van het gezin bepaalt het aantal punten ( beknopte versie)

 

niet meer fiscaal ten laste omdat hij of zij 

bestaansmiddelen heeft gehad , maar die niet voldoet aan de voorwaarden 

voor zelfstandig, gehuwd of alleenstaand student of leerling 

Elke persoon op wiens inkomen de toelage wordt berekend en die fiscaal als 

gehandicapt wordt beschouwd (handicappercentage van minimum 66% of 

wordt toegepast wanneer er in de leefeenheid van de leerling of 

verwanten zijn die over een inkomen beschikken. 

Een leefloon aan personen met een handicap wordt niet als een inkomen 

beschouwd: in dat geval hoef je geen minpunt aan te rekenen. 

Meer info hierover vindt u op www.studietoelagen.be of via het gratis nummer 1700

De Vlaamse overheid geeft financiële steun om de kosten voor de school of studie te helpen 

et lager of secundair 

is er een minimum, een volledige of uitzonderlijke toelage : 

het INKOMEN en de SAMENSTELLING VAN HET 

Minimumgrens (euro) 
7.804,66 

14.104,38 
16.309,31 
18.164,20 
19.284,18 
20.392,51 
21.500,76 
22.609,04 
23.717,32 
24.825,61 
25.933,89 

beknopte versie) 
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, maar die niet voldoet aan de voorwaarden 1 

Elke persoon op wiens inkomen de toelage wordt berekend en die fiscaal als 

of 1 

de leerling of 

verwanten zijn die over een inkomen beschikken. 

Een leefloon aan personen met een handicap wordt niet als een inkomen 
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of via het gratis nummer 1700 


