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aan WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Hulpaanvragen studenten  -  Beroep op OCMW’s

Als gevolg van de beperkende maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, hebben steeds 
meer studenten het moeilijk om financieel rond te komen en hun studiekosten te betalen. 
Vaak noodzakelijke inkomsten uit studentenjobs in de horecasector vallen immers weg. 
Onder meer bij het OCMW van Brugge stijgt het aantal hulpvragen van studerende 
jongeren sinds de lockdown met 16 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Ook het profiel van de studenten die een uitkering aanvragen, is door de lockdown 
veranderd. Sinds de lockdown komen relatief meer aanvragen uit gezinnen waar er 
meerdere kinderen studeren. Doordat ouders terugvallen op tijdelijke werkloosheid daalt 
het inkomen en wordt financiële ondersteuning bieden moeilijk.

1. Welke signalen omtrent de stijgingen in hulpvragen door studerende jongeren bij 
OCMW’s ontvangt de minister? Is dit een globaal beeld of bestaan er provinciale 
verschillen?

2. Hoeveel steunaanvragen van studenten in financieel precaire omstandigheden 
ontvangen OCMW’s? Hoeveel daarvan werden goedgekeurd? 

Graag een overzicht per provincie, maandelijks van januari 2020 tot januari 2021.

3. Wat is het gemiddelde steunbedrag per student in financiële moeilijkheden, toegekend 
door OCMW’s? 

Graag een overzicht per provincie, maandelijks van januari 2020 tot januari 2021.

4. Wat is het totale steunbedrag toegekend door OCMW’s aan studenten in financiële 
moeilijkheden? 

Graag een overzicht per provincie, maandelijks van januari 2020 tot januari 2021.

5. Hoe evalueert de minister deze cijfers?

6. Beschikken OCMW’s over voldoende personeel om studenten snel en adequaat 
financieel te ondersteunen? Wat is de gemiddelde doorlooptijd tussen het moment van 
aanvraag en de toekenning van financiële ondersteuning? 

Graag een overzicht van de wachttijd per provincie.

7. Werkt de Vlaamse Regering samen met universiteiten en hogescholen om financieel 
kwetsbare studenten te herkennen, toe te leiden naar de juiste instantie en van 
financiële hulp te voorzien? 

Graag een opsomming van de samenwerkingsverbanden.



8. Welke hulp, buiten financiële ondersteuning, kan de Vlaamse overheid bieden voor 
studenten in een financieel precaire situatie? Bestaan er specifieke steunmechanismen 
voor studenten uit grote gezinnen? 

Graag een opsomming.

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bart Somers (185) en Wouter Beke (418).



WOUTER BEKE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

GECOÖRDINEERD ANTWOORD
op vraag nr. 418 van 17 februari 2021
van SUZY WOUTERS

1-6.De financiële hulpverlening aan studenten door de OCMW’s is een federale 
bevoegdheid. Voor de antwoorden op deze vragen moet ik bijgevolg verwijzen naar 
de bevoegde collega–ministers in de federale regering.

7. Wouter Beke
Vanuit mijn bevoegdheid als coördinerend minister voor Armoedebestrijding heb ik 
bij de start van de gezondheidspandemie de Vlaamse taskforce kwetsbare gezinnen 
in het leven geroepen. Vanuit de samenwerking tussen de relevante stakeholders en 
de Vlaamse Regering werd een nota opgemaakt. In de nota wordt enerzijds 
verwezen naar problemen en knelpunten en anderzijds naar oplossingen die hiervoor 
werden aangereikt. In deze nota werd 'Ondersteuning aan studenten Hoger 
Onderwijs' opgenomen als thema. Mijn kabinet neemt ook actief deel aan de 
interfederale taskforce kwetsbare groepen. Studenten worden hierbij als kwetsbare 
groep onderscheiden. 

Bart Somers
Met respect voor het gegeven dat de instellingen in het hoger onderwijs over een 
hoge graad van autonomie beschikken, heeft ook de Vlaamse Regering inspanningen 
geleverd om studenten te ondersteunen tijdens deze pandemie. Zo werd er circa 50 
miljoen euro extra vrijgemaakt voor de hoger onderwijsinstellingen, waarmee ze 
onder meer kwaliteitsvol digitaal onderwijs konden verzekeren voor hun studenten. 
Ongeveer 20 procent van deze middelen werden toegekend aan de ‘diensten voor 
studentenvoorzieningen’ van de universiteiten en hogescholen. Studenten die 
omwille van de coronacrisis in financiële moeilijkheden zouden komen en hierdoor 
onvoldoende middelen hebben om de studiegelden te bekostigen, kunnen namelijk 
bij deze diensten terecht. Verder werd aan de meest kwetsbaren studenten een 
laptop en internettoegang ter beschikking gesteld. 

Daarnaast bevat het ‘protocol woonbeleid’, dat op 23 oktober 2020 werd 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering, een bepaling die stipuleert dat wanneer 
studenten door een coronamaatregel verplicht worden om een vaste verblijfplaats te 
kiezen, de student in casu een kwijtschelding van de kosten van energie en water 
kan verkrijgen voor de periode waarin er geen gebruik wordt gemaakt van het 
studentenverblijf. Dit uiteraard op voorwaarde dat hij/zij de verhuurder tijdig op de 
hoogte brengt van deze keuze. Tot slot werd de regelgeving omtrent het leerkrediet 
en de studietoelagen tijdig aangepast, zodat studenten hieromtrent geen extra 
nadelen hoeven te ondervinden door omstandigheden gerelateerd aan Covid-19.  

8. Wouter Beke
Voor wat betreft mijn bevoegdheden en hulp aan studenten in een financieel precaire 
situatie breng ik graag het Groeipakket onder de aandacht. In eerste instantie bevat 
het Groeipakket een aantal financiële tegemoetkomingen die voor alle kinderen in 
Vlaanderen tellen. Hieronder valt ook de schoolbonus. De schoolbonus wordt 
automatisch toegekend aan alle schoolgaande kinderen tot en met 24 jaar. Als men 
stopt met studeren, heeft men nog 12 maanden recht op het Groeipakket (op 
voorwaarde dat er niet meer dan 80u per maand wordt gewerkt).



Het Groeipakket bevat ook een aantal participatietoeslagen. Ook deze worden 
automatisch aan de rechthebbenden toegekend. Deze omvatten tevens de 
schooltoeslag. Een jongere, die nog secundair onderwijs volgt, kan tot 22 jaar een 
schooltoeslag ontvangen. Voor jongeren die een HBO5 Verpleegkunde opleiding 
volgen is er zelfs geen leeftijdsbeperking. Voor jongeren die gehuwd, alleenstaand of 
zelfstandig zijn, gelden hogere bedragen. De studietoelage voor het hoger onderwijs 
moet je wel aanvragen en wordt nog steeds toegekend door de afdeling 
Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs. Tenslotte geef ik nog mee dat 
jongeren die een studietoelage ontvangen vanuit Onderwijs, daar nog 50 euro 
bovenop vanuit het Groeipakket ontvangen.


