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Onderwijs  -  Leerlingen met een leefloon in combinatie met een studietoelage 

School- en studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen leerlingen en studenten om de 
kosten die verbonden zijn aan het naar school gaan en het studeren te dragen. De 
bedragen verschillen naargelang de gerechtigde kleuter-, basis-, secundair of hoger 
onderwijs volgt, en het inkomen. 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, ...) gebruikt hebben. 
OCMW’s worden geregeld 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 studietoelage.

In antwoord op mijn schriftelijke vragen nr. 203 van 8 januari 2018 en nr. 497 van 4 juli 
2018 staan cijfers van het aantal meerderjarige leerlingen/studenten dat leefloon ontvangt 
in combinatie met een studietoelage, en dit tot en met het schooljaar 2016-2017.

In het antwoord op schriftelijke vraag nr. 497 ging het ook over een proefproject van het 
OCMW Gent waarbij gegevens worden uitgewisseld met de afdeling School- en 
studietoelagen en dat mensen vanuit het OCMW moet stimuleren om een dossier op te 
starten of te vervolledigen. Vooral op het vlak van het vervolledigen van de dossiers was 
een positief effect merkbaar. Er was echter nog geen feedback ontvangen van het OCMW 
Gent.

1. Hoeveel meerderjarige leerlingen/studenten die een leefloon ontvangen, ontvingen 
tijdens het schooljaar 2017-2018 ook een studietoelage? Graag 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 zijn de bevindingen van het proefproject van het OCMW Gent? Kan deze werkwijze 
ook worden toegepast in andere steden en gemeenten? Zal de minister hiertoe stappen 
ondernemen?
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1. De Vlaamse volksvertegenwoordiger vindt deze cijfers in de bijlage. Het aandeel 
ontvangers van leefloon is sterk gestegen in het aanvraagjaar 2017-2018. Deze 
toename moet gekaderd worden in de sterke toename van het aantal leefloners tussen 
2015 en 2017 (zie o.a. https://www.mi-is.be/nl/pers-multimedia/2015-piekt-met-
maandelijks-115137-leefloners).

Aangezien de toelagen voor het aanvraagjaar 2017-2018 voor het overgrote deel 
berekend worden op de inkomsten in 2015, zien we het effect hiervan (vertraagd) 
vanaf 2017-2018.

2. De samenwerking met het OCMW Gent verliep vlot en leverde in individuele dossiers 
zeker een meerwaarde op. Zo hadden in april 2019 1.142 kinderen geen dossier bij de 
afdeling School- en Studietoelagen voor het aanvraagjaar 2018-2019. Nochtans 
ontvingen hun ouders leefloon van het OCMW Gent. Na een responsabiliseringsactie 
van het OCMW had 24% van deze kinderen na afloop van het aanvraagjaar toch een 
lopend dossier. Daarnaast heeft de afdeling zélf in april 2019 voor 469 kinderen 
automatisch een dossier opgestart. Na herinneringscampagnes had in juli 2019 68% 
van de ouders toch nog tijdig gereageerd. 

 
Het proefproject was specifiek gericht op leefloontrekkers met schoolgaande kinderen. 
De nadruk lag dan ook op schooltoelagen in het leerplichtonderwijs. Vanaf 2019-2020 
ontvangen deze ouders automatisch hun schooltoeslag als onderdeel van het 
Groeipakket. De administratie gaat dan ook in samenspraak met het OCMW Gent 
bekijken of het opportuun is om een nieuwe samenwerking op te zetten gericht op de 
hoger onderwijsstudent die leefloon ontvangt. 

 
Daarnaast evalueer ik voortdurend verschillende initiatieven waarop de doelgroep van 
hoger onderwijsstudenten het best benaderd kan worden zodat de non-take up 
verkleint. 
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