
school- en studietoelagen 

Zolang uw zoon of dochter naar school gaat, 

maakt u kans op een school- of studietoelage. 

Deze dient u aan te vragen voor 1 juni van het 

lopende schooljaar. In het schooljaar 2018-

2019 vraagt u dit dus aan voor 1 juni 2019. 

Voor een leerling in het voltijds secundair 

onderwijs ligt het bedrag van de toelage 

tussen de 135,48 euro en 1196,05 euro. U 

heeft dus misschien recht op een aanzienlijk 

bedrag. 

Komt u in aanmerking? 

U kan een aanvraag doen voor leerlingen in de 

kleuterschool, lagere school, secundaire 

school, hogeschool, universiteit, een centrum 

voor deeltijds onderwijs of een syntra-

opleiding. 

Of u kans maakt op een toelage, wordt 

bepaald aan de hand van uw gezinsinkomen 

en het aantal personen dat u ten laste hebt 

(op 31 december het voorgaande jaar). Die 

personen worden uitgedrukt in punten. Hoe 

meer punten, hoe hoger uw inkomen mag 

zijn. De punten voor personen met een 

beperking kunnen soms dubbel tellen. De 

overheid bepaalt uw punten. U moet dus niet 

zelf rekenen. 

Een voorbeeld: 

U hebt 2 personen ten laste. Geen van die 

personen heeft een handicap. U hebt dus 2 

punten in het gezin. Uw maximum inkomen 

mag dan 33019,28 euro bedragen. 

Indien u beschikt over een kadastraal 

inkomen, dus grond of een gebouw dat je niet 

gebruikt, dan wordt dat vergeleken met uw 

gezinsinkomen. Is uw kadastraal inkomen 

uitzonderlijk hoog, dan komt u niet in 

aanmerking voor een toelage. 

Er zijn nog enkele andere voorwaarden. De 

betreffende leerling moet Belg zijn of al 

voldoende lang in België wonen, jonger zijn 

dan 23 jaar, een erkende opleiding volgen in 

een erkende school en de leerling mag niet 

meer dan 29 halve dagen onwettig afwezig 

zijn. 

Hoe aanvragen? 

Met één formulier per gezin kan je een 

aanvraag doen voor alle kinderen van het 

gezin. Indien je de afgelopen jaren al een 

toelage ontving, wordt de procedure 

automatisch opgestart. Je krijgt dan wel nog 

een brief om je toestemming te geven. 

Online een nieuwe aanvraag indienen gaat 

snel. Surf daarvoor naar 

www.studietoelagen.be en volg de instructies 

op het scherm. Belangrijk om weten is wel dat 

je daarvoor een elektronische identiteitskaart 

nodig hebt en een kaartlezer of een federaal 

token. In veel gemeenten hebben ze zo’n 

kaartlezer in het gemeentehuis. 

Je kan ook een aanvraag indienen op papier. 

Het formulier daarvoor kan u bestellen via het 

nummer 1700 of op www.studietoelagen.be.  

Hulp nodig? 

Voor inlichtingen kan u op werkdagen bellen 

naar het gratis nummer 1700. U kan ook 

surfen naar de website: 

www.studietoelagen.be/hulp. 
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