
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 344
van JOHAN DANEN
datum: 12 januari 2021

aan BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, 
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Schooltoeslag en studietoelage  -  Criteria bij toewijzing

De schooltoeslag vervangt sinds 2019 de schooltoelage die betaald werd door het 
Vlaamse Ministerie van Onderwijs. Kinderen kunnen vanaf 3 jaar een jaarlijkse 
schooltoeslag krijgen indien ze aan de voorwaarden voldoen en die kleuteronderwijs, 
lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, 
gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling. Een kind dat al een Groeipakket 
krijgt, zal automatisch de schooltoeslag ontvangen.

Voor kinderen die ingeschreven zijn in het hoger onderwijs, dient de studietoelage nog 
steeds aangevraagd te worden. De studietoelage wordt nog steeds toegekend door de 
afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs

Om te controleren of de aanvrager in aanmerking komt voor een schooltoeslag en/of een 
studietoelage, worden er 4 criteria gehanteerd: nationaliteit, gezinssituatie, inkomen en 
pedagogische voorwaarden.

Hoewel de criteria die gehanteerd worden voor het toekennen van de schooltoeslag en/of 
de studietoelage vrij gelijklopend zijn, zijn er ook een aantal verschillen. Zo wordt bij de 
berekening van de studietoelage gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van 
de leefeenheid, terwijl er voor de berekening van de schooltoelage een onderscheid 
wordt gemaakt tussen het bruto belastbaar inkomen (beroepsinkomsten voor 
aftrek beroepskosten en verhoogd met uitkeringen) of het netto belastbaar inkomen als 
zelfstandige. Daarnaast wordt bij de berekening van de studietoelage rekening gehouden 
met tweemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik, terwijl bij de 
berekening van de schooltoelage rekening wordt gehouden met driemaal het geïndexeerd 
kadastraal inkomen vreemd gebruik.

Om na te gaan of de aanvrager recht heeft op een (gedeeltelijke) schooltoeslag of 
studietoelage en wat de hoogte van deze tussenkomt zal zijn, wordt er gekeken naar het 
aantal punten dat er per gezin (schooltoeslag) of per leefeenheid (studietoelage) wordt 
toegekend. Het berekende aantal punten per gezin of per leefeenheid zal in de meeste 
gevallen overeenstemmen. De minimum- en maximuminkomensgrens verschilt echter 
sterk bij een gelijk aantal behaalde punten. De minimumgrens voor een schooltoeslag ligt 
beduidend hoger dan bij een studietoelage, waardoor er een aantal kinderen die wel een 
volledige schooltoeslag konden genieten, niet een (volledige) studietoelage zullen kunnen 
genieten. De maximuminkomensgrens ligt ook beduidend hoger voor het ontvangen van 



een gedeeltelijke schooltoeslag, waardoor er een aantal kinderen - die een gedeeltelijke 
schooltoeslag ontvingen - geen recht zullen hebben op een studietoelage.

1. Hoeveel leerlingen (secundair onderwijs) hebben recht op een Groeipakket (meest 
recente cijfers)?

2. Hoeveel leerlingen (secundair onderwijs) ontvangen (meest recente cijfers):

a) een volledige schooltoeslag;

b) een gedeeltelijke schooltoeslag?

3. Hoeveel studenten hoger onderwijs ontvangen (meest recente cijfers):

a) een volledige studietoelage;

b) een gedeeltelijke studietoelage?

4. Hoeveel studenten die in het secundair onderwijs een (gedeeltelijke) schooltoeslag 
kregen, hebben geen recht op een gedeeltelijke studietoelage in het hoger 
onderwijs (meest recente cijfers)?

5. Hoeveel studenten die in het secundair onderwijs een (gedeeltelijke) schooltoeslag 
kregen, hebben geen recht op een volledige studietoelage in het hoger onderwijs 
(meest recente cijfers)?

6. Waarom worden er verschillende inkomensgrenzen gehanteerd bij het bepalen van 
de schooltoeslag en de studietoelage?
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1. Ik kreeg van het Agentschap Opgroeien volgende cijfers door over het recht op een 
gezinsbijslag (toestand januari 2021):

Type secundair onderwijs Aantal gezinsbijslagen
Secundair - Anderen 424.928
Secundair - Buitengewoon onderwijs 22.335
Secundair - in stelsel leren en werk 10.598
Secundair - leerling 3e jaar, 3e graad 12.784
Secundair - leerling verpleegkunde 4.932
Totaal aantal leerlingen 475.577

2. In het schooljaar 2019-2020 ontvingen in het secundair onderwijs:
 82.571 een volledige schooltoeslag;
 109.801 een gedeeltelijke schooltoeslag.
 (voor de volledigheid: 1.953 een uitzonderlijke schooltoeslag)

3. In het academiejaar 2019-2020 ontvingen in het hoger onderwijs:
 19.616 een volledige studietoelage;
 39.510 een gedeeltelijke studietoelage.
 (voor de volledigheid: 374 een uitzonderlijke studietoelage)

4. Het academiejaar 2020-2021 is het eerste academiejaar waarin studenten beginnen 
aan een opleiding hoger onderwijs die mogelijks een schooltoeslag hebben ontvangen 
in 2019-2020. De studietoelage in het hoger onderwijs moet éénmalig worden 
aangevraagd en daarvoor is er nog tijd tot en met 1 juni 2021. Deze cijfers kunnen 
vandaag dan ook (nog) niet worden bezorgd.

5. Idem antwoord op vraag 4.

6. De inkomensgrenzen zijn ook verschillend aangezien er bij de 2 systemen wordt 
gewerkt met een verschillend inkomensbegrip. Een inkomensbegrip dat zoveel 
mogelijk is afgestemd op de specificiteit van de doelgroep. Het doel is om de financiële 
draagkracht van een leerling of student zo correct mogelijk in kaart te brengen. Daar 
moet dan de correcte financiering tegenover worden geplaatst. De financiële situatie 
en het belang van bepaalde inkomstencategorieën van een student verschilt dan ook 
van de situatie en bepaalde categorieën bij (gezinnen) in het leerplichtonderwijs. 

Bij de studietoelagen is dat het netto-belastbaar inkomen, bij de schooltoeslag is dat 
het bruto-belastbaar inkomen. Bruto-belastbare inkomens liggen per definitie hoger 
dan netto-belastbare inkomens, daarom moeten er ook andere grenzen worden 
gehanteerd.


