Westmalle, 3 september 2018

STUDIETOELAGEN 2018-2019
Wie voor de eerste maal de studietoelage aanvraagt, kan daarvoor de nodige formulieren krijgen op het secretariaat
Groothuys. U kan de toelage ook online aanvragen via ‘www.studietoelagen.be’. Om die reden worden er niet meer
automatisch aanvraagformulieren gestuurd naar wie de vorige jaren al recht had op een studietoelage.

Het verkrijgen van een studietoelage is afhankelijk van:
1

studievoorwaarden





De leerling volgt een erkende opleiding aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of
gesubsidieerde instelling (én het gezin of de leefeenheid waarvan hij/zij deel uitmaakt voldoet aan de financiële
voorwaarden; zie punt 2).
De leerling wordt uiterlijk in de loop van het schooljaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend 22 jaar.
De leerling heeft het aantal dagen ongewettigde afwezigheid niet overschreden.

2

financiële voorwaarden



2.1 Het inkomen (= inkomsten 2016, aanslagjaar 2017) van de personen die voorzien in het onderhoud van de leerling,
mag een bepaald bedrag niet overschrijden. De personenlast in uw gezin (of leefeenheid) wordt uitgedrukt in
punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een studietoelage.
Aantal punten in het gezin:
 voor 1 punt:
 voor 2 punten:
 voor 3 punten:
 voor 4 punten:
 voor 5 punten:

maximuminkomen
maximuminkomen
maximuminkomen
maximuminkomen
maximuminkomen

€
€
€
€
€

26 356,47
33 019,28
38 338,43
44 105,48
51 216,27

2.2 Voor meer gedetailleerde informatie over de financiële voorwaarden kan u een folder verkrijgen op het
secretariaat Groothuys. Op de website ‘www.studietoelagen.be’ of op het gratis telefoonnummer ‘1700’ van de
Vlaamse overheid kan u eveneens terecht voor meer informatie.

In te dienen dossier
U kan het volledige dossier online indienen via ‘www.studietoelagen.be’ of u doet een aanvraag op papier. Het dossier
moet dan bestaan uit de volgende formulieren:



één formulier De aanvrager;
per leerling (in het secundair onderwijs) één formulier Voor een leerling in het secundair onderwijs.

Ook kleuters, leerlingen uit het lager onderwijs en leerlingen in het deeltijds leerplichtonderwijs komen in aanmerking
voor een school- of studietoelage.
Voor een vlotte en juiste afhandeling van uw dossier is het aanbevolen om de aanvraag voor alle studerenden (in het
basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs) in het gezin (of leefeenheid) samen in te dienen. In een
aantal gevallen zal u nog een kopie van extra documenten i.v.m. uw inkomen moeten toevoegen (of nasturen).
U stuurt dit dossier, uiterlijk op 1 juni 2019 (opgelet: na 1 juni bent u onherroepelijk te laat!), naar:
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Behalve in uitzonderlijke gevallen én op voorwaarde dat het dossier volledig is, wordt de toelage dan betaald binnen de
2 maanden nadat de aanvraag werd ingediend.
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