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Onderwijs  -  Leerlingen met een leefloon in combinatie met een studietoelage (2)

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 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 selectieve participatietoeslag. 

In de antwoorden op mijn schriftelijke vragen nr. 203 van 8 januari 2018, nr. 497 van 4 
juli 2018 en nr. 41 van 17 oktober 2019 staan cijfers van het aantal meerderjarige 
leerlingen/studenten die leefloon ontvangen in combinatie met een studietoelage, en dit 
tot en met het schooljaar 2017-2018.

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 ervoor zorgde dat meer mensen vanuit het OCMW een dossier 
opstartten voor school- of studietoelagen. In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 
41 van 17 oktober 2019 stelde de minister dat dit proefproject gericht was op het 
leerplichtonderwijs. Aangezien vanaf schooljaar 2019-2020 deze ouders automatisch hun 
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.

1. Hoeveel meerderjarige leerlingen/studenten die een leefloon ontvangen, ontvingen 
tijdens het schooljaar 2018-2019 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. In hoeverre werd de doelgroep van het proefproject bij het OCMW Gent verlegd naar 
de hogeronderwijsstudenten die een leefloon ontvangen? Wat zijn hiervan de 
bevindingen? Kan deze werkwijze ook worden toegepast in andere steden en 
gemeenten? Zal de minister hiertoe stappen ondernemen?
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ANTWOORD
op vraag nr. 459 van 20 maart 2020
van KATRIEN SCHRYVERS

1. De Vlaamse volksvertegenwoordiger vindt deze cijfers in de bijlage.

2. De cijfers in bijlage tonen aan dat meerderjarige studenten met een leefloon een 
aanzienlijke groep uitmaken in het aantal toekenningen in het hoger onderwijs. Elk 
initiatief om de non-take up te verkleinen moedigen we dan ook aan. 

We hechten bij deze initiatieven ook zeer veel belang aan het respect voor de privacy. 
De oude overeenkomst die mijn administratie met het OCMW van Gent had afgesloten 
was gericht op leerlingen in het secundair onderwijs en hun ouders en volstond dan 
ook niet voor uitwisselingen in het hoger onderwijs. Mijn administratie onderzoekt de 
mogelijkheid om een nieuwe overeenkomst op te stellen met het OCMW van Gent om 
de ‘nieuwe’ doelgroep te vatten.

Op dit ogenblik kunnen de steden en gemeenten, OCMW’s, … reeds toegang krijgen 
als intermediair tot het aanvraagsysteem. De successen die we hiermee boeken en 
enthousiasme van de intermediaire partners varieert sterk van actor tot actor. Mijn 
administratie volgt dit verder op.

Daarnaast ondernemen we ook zelf de nodige acties om de non-take up alsmaar te 
verkleinen. Met het automatisch opnieuw opstarten van dossiers voor studenten die in 
het verleden in aanmerking kwamen, zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we studenten 
gedurende hun hoger onderwijscarrière blijven volgen. 

 

BIJLAGE

Overzicht

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=10170

