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Studietoelage  -  Combinatie met leefloon

De selectieve participatietoeslagen (vroegere school- en studietoelagen) van de Vlaamse 
overheid helpen leerlingen en studenten om de kosten te dragen die verbonden zijn aan 
het naar school gaan en het studeren. De bedragen verschillen naargelang de gerechtigde 
kleuter-, basis-, secundair of hoger onderwijs volgt, en het inkomen van zijn ouders of van 
hemzelf. Om een toelage te ontvangen moet men voldoen aan een aantal voorwaarden 
met betrekking tot inkomen, nationaliteit, opleiding en gezinssituatie.

Wie geen of een laag inkomen heeft en zelf niet meteen in staat is die toestand te 
veranderen, kan aanspraak maken op een (bijpassing tot) leefloon. Ook hier gelden enkele 
voorwaarden, namelijk met betrekking tot verblijfplaats, nationaliteit, leeftijd, inkomen en 
werkbereidheid. Bovendien moet men eerst het recht op andere mogelijke sociale 
uitkeringen (werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage enzovoort) gebruikt hebben.
OCMW’s worden regelmatig geconfronteerd met vragen van jongeren die geen beroep 
kunnen doen op hun ouders en toch verder willen studeren. Deze jongeren hebben dan 
onder een aantal voorwaarden recht op een leefloon. Via het OCMW krijgen ze ook hulp bij 
het aanvragen van een selectieve participatietoeslag.

In het antwoord op eerdere schriftelijke vragen van mijzelf stonden cijfers van het aantal 
meerderjarige leerlingen/studenten die leefloon ontvangen in combinatie met een 
studietoelage, en dit tot en met het schooljaar 2018-2019.

In het antwoord op schriftelijke vraag nr. 459 van 20 maart 2020 kwam de minister ook 
terug op een proefproject van het OCMW Gent waarbij gegevens worden uitgewisseld met 
de afdeling School- en studietoelagen en dat ervoor zorgde dat meer mensen vanuit het 
OCMW een dossier opstartten voor school- of studietoelagen. Aangezien vanaf schooljaar 
2019-2020 ouders van kinderen in het leerplichtonderwijs automatisch de 
participatietoeslag krijgen als onderdeel van het groeipakket, zou worden bekeken of een 
nieuwe samenwerking zou kunnen worden opgezet gericht op hogeronderwijsstudenten 
die een leefloon ontvangen. Daarnaast worden dossiers voor studenten die in het verleden 
in aanmerking kwamen automatisch opnieuw opgestart om non-take up te verkleinen.

1. Hoeveel meerderjarige leerlingen/studenten die een leefloon ontvangen, ontvingen 
tijdens het schooljaar 2019-2020 ook een studietoelage? Is er ook al zicht op deze 
cijfers voor het huidige schooljaar 2020-2021? Graag telkens een opdeling naargelang 
de gerechtigde school loopt in het secundair onderwijs dan wel in het hoger onderwijs. 
Hoe verhouden deze cijfers zich tot het aantal aanvragen?



2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot een nieuwe samenwerking met het 
OCMW Gent over informatie-uitwisseling over eventuele gerechtigden voor de 
selectieve participatietoeslag? In hoeverre kan zulke samenwerking ook tot stand 
komen met andere OCMW’s? 

3. Heeft de minister zicht op het effect van de coronacrisis op het aantal studenten dat 
ook een beroep deed of doet op een leefloon?
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ANTWOORD
op vraag nr. 408 van 1 februari 2021
van KATRIEN SCHRYVERS

1. Vanaf 2019-2020 staat mijn administratie nog enkel in voor de toekenning van 
studietoelagen in het hoger onderwijs. Informatie over de toekenning van de 
schooltoeslagen in het secundair onderwijs, kan worden aangebracht door de Minister 
van Welzijn die bevoegd is voor de toekenning.

Voor het academiejaar 2019-2020 ontvingen 2.048 meerderjarige studenten een 
studietoelage die ook een leefloon ontvingen. Op 59.498 toekenningen in totaal, 
bedraagt dit 3,44% van alle studenten met recht op een studietoelage. 

Hoewel dit in absolute cijfers een stijging is ten opzichte van 2018-2019, ligt deze 
stijging in lijn met de uitbreiding van de doelgroep met de graduaatsopleidingen. Het 
aandeel studenten met een leefloon in de hele populatie bleef in 2019-2020 dan ook 
stabiel in vergelijking met voorgaande jaren.

De deadline voor het aanvragen van een studietoelage voor 2020-2021 is 1 juni 2021. 
Het is dan ook te vroeg om vandaag al uitspraken te doen over het aantal studenten 
met een studietoelage en een leefloon in het lopende academiejaar.

2. Via de partnerwerking van de afdeling Studietoelagen, kunnen 
studentenvoorzieningen, OCMW’s of andere organisaties zich aansluiten als 
intermediaire partner en op die manier digitaal dossiers aanmaken en opvolgen voor 
studenten. 

Daarnaast vereenvoudigde de administratie de aanvraagprocedure voor een 
studietoelage in het hoger onderwijs sterk vanaf 2020-2021. Studenten moeten nog 
maar één keer een studietoelage aanvragen, de administratie onderzoekt vervolgens 
jaarlijks het recht opnieuw.

De besprekingen met het OCMW van Gent werden niet verder gezet. Het aantal 
studenten in het hoger onderwijs dat via het OCMW begeleid werd in het verkrijgen 
van een studietoelage was zeer beperkt. Het zwaartepunt van hun dienstverlening lag 
bij het basis- en secundair onderwijs. Deze schooltoeslagen worden vanaf 2019-2020 
automatisch toegekend.  

3. Ik beschik niet over de gevraagde informatie. Binnen het kader van het bestuurlijk 
toezicht dienen de OCMW-besturen die informatie niet aan de toezichthoudende 
overheid te bezorgen.


