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Kleuter-, lager en secundair onderwijs  -  Uitbetaling schooltoeslag

Kinderen vanaf drie jaar die door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gesubsidieerd of 
gefinancierd kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel 
kunnen vanaf het schooljaar 2019-2020 onder bepaalde voorwaarden rekenen op een 
jaarlijkse schooltoeslag. De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage die 
uitbetaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De schooltoeslag wordt apart 
betaald. Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van het type onderwijs, het 
gezinsinkomen en de gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaand).

Merkwaardig is echter het uitbetalingsmoment van de schooltoeslag. Volgens de 
webpagina betreffende het groeipakket vindt de uitbetaling “voor gezinnen met enkel 
kinderen jonger dan 18 jaar in het kleuter-, lager en secundair onderwijs plaats in de 
loop van september/oktober” en “‘voor de andere gezinnen” pas “van eind oktober tot 
december”. De belangrijkste kosten - de aankoop van schoolboeken en ander -materiaal 
- moet echter betaald worden voorafgaand of aan het begin van het schooljaar. Die 
kosten kunnen de gezinnen dus niet financieren met de schooltoeslag. Dat de uitbetaling 
zo laat gebeurt - tot zelfs in december! - kan tot financiële problemen leiden bij armere 
gezinnen en een nodeloze inzet van genereren bij incassobureaus, met nodeloze kosten 
van dien.

1. Waarom wordt de schooltoeslag in veel gevallen zo laat uitbetaald (tot zelfs in 
december) en niet gegarandeerd voorafgaand aan het schooljaar of aan het begin 
van het schooljaar, wanneer de nood aan deze extra financiële middelen er effectief 
is?

2. Waarom gebeurt de uitbetaling gespreid over meerdere maanden en kunnen deze 
bedragen niet voor iedereen samen op één vast moment worden uitbetaald?

3. Wie bepaalt het precieze moment van uitbetaling aan de gerechtigden en op basis 
van welke criteria?

4. Kan de minister bij benadering meedelen hoeveel gerechtigden op een schooltoeslag 
er zijn? Graag onderverdeling tussen kleuter-, lager en secundair onderwijs. Hoeveel 
ervan behoren tot gezinnen met enkel kinderen jonger dan 18 jaar en hoeveel tot de 
andere gezinnen?

5. Worden er desgevallend initiatieven genomen om het uitbetalingsmoment van de 
schooltoeslagen alsnog te vervroegen en zo allicht vele duizenden gezinnen te 
behoeden voor financiële problemen aan het begin van het schooljaar? Zo neen, 
waarom niet?
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1. Overeenkomstig artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 
betreffende de selectieve participatietoeslagen leerling wordt een onderzoek tot 
toekenning van een selectieve participatietoeslag op zijn vroegst op 1 augustus van het 
lopende schooljaar automatisch opgestart door een uitbetalingsactor. De selectieve 
participatietoeslag wordt op zijn vroegst uitbetaald de laatste maandag die voorafgaat 
aan het schooljaar in kwestie. 
De berekening van de schooltoeslag gebeurt automatisch, op basis van de gegevens 
beschikbaar in authentieke bronnen.  Pas wanneer alle gegevens ter beschikking zijn, 
kan de schooltoeslag correct berekend worden. Om een correcte berekening te 
waarborgen, wordt gebruik gemaakt van gegevens die zo actueel mogelijk zijn. De 
berekening gebeurt dan ook zo dicht mogelijk bij de vroegste toekenningsdatum. 

2. De selectieve participatietoeslag zal voor gezinnen met enkel kinderen jonger dan 18 
jaar worden uitbetaald in de loop van september/oktober. Voor de gezinnen die ook 
kinderen hebben vanaf 18 jaar, kan de selectieve participatietoeslag pas toegekend 
worden vanaf eind oktober. Dit is het gevolg van het feit dat het VUTG de 
inschrijvingsgegevens van onderwijs met betrekking tot de kinderen vanaf 18 jaar pas 
ontvangt in de loop van de maand oktober. Onderwijs kan deze gegevens niet vroeger 
bezorgen omdat de inschrijvingen voor deze jongeren lopen tot midden oktober.
De gegevens die aantonen dat er voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden, worden 
aangeleverd door verschillende authentieke bronnen: inschrijvingen in Onderwijs, 
fiscale aanslagbiljetten, gegevens Kadastraal Inkomen, gegevens over de 
gezinssamenstelling. Het is pas op het ogenblik dat al deze gegevens beschikbaar zijn 
in een dossier dat de selectieve participatietoeslag correct kan worden uitbetaald.

3. Het precieze moment van de uitbetaling van de selectieve participatietoeslag wordt 
bepaald door het ogenblik waarop het VUTG over de nodige gegevens uit de authentieke 
bronnen beschikt om een onderzoek op te starten. 

4. AHOVOKS heeft voor het vorig schooljaar (2018-2019) 322.329 schooltoelagen 
uitbetaald, verspreid over de periode augustus 2018 tot en met juni 2019. In deze cijfers 
zijn ook de studietoelagen voor + 18-jarigen inbegrepen. We kunnen nog geen concrete 
cijfers geven over de huidige schooltoelage zolang de verwerking van de authentieke 
bronnen niet heeft plaats gevonden.

5. We streven er naar om de schooltoeslag zo snel mogelijk toe te kennen, rekening 
houdend met de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering rond het vroegste 
uitbetalingsmoment. Die bepaling houdt rekening met de beschikbaarheid van de 
gegevens in de authentieke bronnen. 


