Een antwoord op uw vragen
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Wat is een school- of
studietoelage?

Wie kan een toelage krijgen?

Een school- of studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om
de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Een schooltoelage is
bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs.
Een studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of
universiteit. De leerling of student moet les volgen aan een instelling
die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is.
Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling
én het inkomen van uw gezin.
Als uw inkomen te hoog is, krijgt u geen toelage.
Hoe komt u te weten of uw inkomen te hoog is?
• Bel naar het gratis infonummer 1700.
• Kijk op www.studietoelagen.be.
ONLINE
Surf naar www.studietoelagen.be en klik op ‘Onlinediensten’
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Hoe kunt u een aanvraag doen?

OP PAPIER
Vul in:
één formulier ‘De aanvrager’
+ één formulier ‘Voor een student aan een hogeschool of universiteit’
per student in het hoger onderwijs in uw gezin.
+ één formulier ‘Voor een leerling in het secundair onderwijs’
per leerling in het secundair onderwijs in uw gezin.
+ één formulier ‘Voor een leerling in het kleuter- of lager onderwijs’
per leerling in het kleuter- of lager onderwijs in uw gezin.
Leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vullen de fiche
‘Voor een leerling in het secundair onderwijs’ in.
! Zet uw handtekening en de datum op alle formulieren.
! Stop alle formulieren samen in één envelop.
! Stuur ze voldoende gefrankeerd op naar:
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw 1A
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
Deze aanvraag mag worden ingevuld:
• door een leerling of student die in zijn eigen onderhoud voorziet
• door de persoon die voorziet in het onderhoud van een leerling of student.
Als verschillende personen in het onderhoud van een leerling of student
voorzien (bijvoorbeeld beide ouders), vult een van beiden deze aanvraag in.
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Wie mag de aanvraag invullen?
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Wanneer moet uw aanvraag
binnen zijn?

U kunt een aanvraag doen voor het school- of academiejaar 2010-2011
vanaf 15 augustus 2010. Uw aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2011 in het
bezit zijn van de afdeling Studietoelagen. Aanvragen die later aankomen,
worden niet meer behandeld.
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Geen rijksregisternummer?

Als u of iemand anders in uw gezin geen rijksregisternummer heeft, bezorgt
u ons een kopie van een identiteitsbewijs met vermelding van naam en
geboortedatum.
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Vijf tips om uw school- of studietoelage snel en vlot te ontvangen
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Vul deze aanvraag in met
donkere balpen.
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Stuur alle aanvragen
en nodige attesten tegelijk op

In het formulier vindt u dit icoontje 1 als u een kopie van een attest moet
bijvoegen.
• Doet u een beroep op collectieve schuldbemiddeling? Dan betalen wij

altijd rechtstreeks aan de schuldbemiddelaar.
• De schooltoelage voor een kleuter of een leerling in het lager onderwijs

betalen we aan de persoon die voorziet in het onderhoud.
• De schooltoelage voor een leerling in het secundair onderwijs betalen we
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Vul zeker het nummer van een
bankrekening in.

meestal aan de persoon die voorziet in het onderhoud. Een meerderjarige
leerling (+18 jaar) kan de toelage ook zelf uitbetaald krijgen.
Stuur daarvoor een apart briefje op met de naam en het rekeningnummer
van de meerderjarige leerling.
• De studietoelage voor een student in het hoger onderwijs betalen we
aan de student.
• Wilt u de toelage laten betalen op een Europees rekeningnummer? Stuur
dan samen met de aanvraag een document met uw IBAN-nummer en
BIC-code op. U vindt die codes op uw rekeninguittreksels van de bank.
Misschien veranderen er belangrijke gegevens nadat u uw aanvraag hebt
opgestuurd? Dan moet u ons dat onmiddellijk laten weten. Dat kan met een
brief naar het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Afdeling
Studietoelagen, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel of elektronisch via
www.studietoelagen.be/contact/vraag.
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Laat ons
alle belangrijke veranderingen
onmiddellijk weten.

Zeker in de volgende gevallen is dat zeer belangrijk:
• als het aantal personen in uw gezin verandert voor 31 december 2010
• als het inkomen van uw gezin daalt in de periode tussen uw aanvraag

en 31 december 2010
• als het adres of het bankrekeningnummer van de aanvrager verandert
• als het adres van de leerling of student of het bankrekeningnummer van

de student verandert
• als de leerling of student eerst niet op kot ging, maar daarna besluit om

toch nog op kot te gaan en omgekeerd.
De volgende leerlingen en studenten moeten extra documenten opsturen:
• leerlingen en studenten die ten laste zijn van een andere persoon dan
hun ouder(s)
• leerlingen en studenten die geen Belg zijn
• gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen en studenten.
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Controleer welke leerlingen of
studenten extra
documenten moeten opsturen.

Een getrouwde leerling of student is iemand die uiterlijk op 31 december
2010:
• ofwel getrouwd is
• ofwel wettelijk samenwoont
• ofwel samen met de partner met wie hij samenwoont, kinderen
heeft op zijn adres.
Een zelfstandige leerling of student is iemand die al een tijdlang genoeg
eigen inkomsten heeft (bijvoorbeeld omdat hij of zij gaat werken of een
leefloon ontvangt).
Een alleenstaande leerling of student is iemand die bijvoorbeeld
wees of erkend vluchteling is.
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Goed om te weten
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Hebt u extra formulieren nodig?

• Maak een kopie van een niet-ingevuld formulier.
• Haal een nieuw formulier op het secretariaat van de school of bij

de dienst Studentenvoorzieningen van uw instelling.
• Download een nieuw formulier op www.studietoelagen.be.
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U kunt uw gegevens nakijken en
om een herziening vragen.
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Een student met een
studietoelage betaalt minder
studiegeld (inschrijvingsgeld).
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U kunt een voorschot op een
studietoelage voor het hoger
onderwijs krijgen.
U moet extra documenten
opsturen als u geen Belg bent.

Wij kijken uw aanvraag na. Daarna laten we u weten of u een toelage krijgt
of niet (en op welke gegevens we ons daarvoor hebben gebaseerd).
Zijn die gegevens volgens u niet juist? Dan kunt u ze laten veranderen
en een herziening vragen. Bel daarvoor naar het nummer 1700.
Een student in het hoger onderwijs die een studietoelage ontvangt, betaalt
minder inschrijvingsgeld. Meer informatie daarover kunt u krijgen bij de
dienst Studentenvoorzieningen van de hogeschool of universiteit.
Een student kan soms een voorschot op de studietoelage krijgen.
Meer informatie daarover krijgt u bij de dienst Studentenvoorzieningen
van de hogeschool of universiteit.
Is de student of leerling geen Belg, dan moet hij in sommige gevallen extra
documenten opsturen. Vraag meer informatie daarover op het nummer 1700.
Hebt u nog vragen over uw aanvraag?
• Bel naar het gratis infonummer 1700 van de Vlaamse overheid of stuur een
e-mail met uw vraag naar www.studietoelagen.be/contact/vraag.
• U vindt ook meer informatie op de website www.studietoelagen.be.
• U kunt ook terecht bij de dienst Studentenvoorzieningen van de
hogeschool of universiteit.
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Waar vindt u meer informatie
over uw aanvraag ?

U kunt ook terecht bij de provinciale diensten van de afdeling
Studietoelagen: elke maandag en woensdag van 13.30 uur tot 17 uur,
op de volgende adressen:
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
• Provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge
• Provincie Oost-Vlaanderen, Elfjulistraat 39 B, 9000 Gent
• Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
• Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
• Provincie Vlaams-Brabant, Philipssite 5, 1ste verdieping, 3001 Leuven
Alle gegevens in uw aanvraag worden vertrouwelijk behandeld.
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Uw inkomstengegevens halen we
op bij de fiscus
(Federale Overheidsdienst Financiën).
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Gebruik geen nietjes of paperclips
en stuur bijlagen mee
in A4-formaat.
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Bij co-ouderschap wordt de
toelage uitbetaald aan de ouder
bij wie de leerling op 31 december 2010 gedomicilieerd is
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