Hulp nodig?

Kan je als student wat financiële steun gebruiken?
Een studietoelage kan voor jou het verschil maken!

• Bel gratis naar 1700, elke werkdag
van 9 tot 19 uur.

Kijk snel of je er recht op hebt en vraag je toelage eenvoudig
aan via het digitaal loket op www.studietoelagen.be:
meld je veilig aan en volg de instructies.

• Ga naar de studentenvoorzieningen
van je hogeschool of universiteit.

• Surf naar studietoelagen.be.

Je kan een toelage aanvragen vanaf
1 augustus 2019 tot en met 1 juni 2020.
Twijfel je of je in aanmerking komt? Dien dan toch een
aanvraag in, zodat we het verder kunnen onderzoeken.

Veilig
aanmelden?
• Itsme (www.itsme.be)
• eID en kaartlezer
• mobiele app
• sms

www.studietoelagen.be
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Vraag je
studietoelage aan!

Een studietoelage
en je bent
vertrokken

Vlaanderen

is onderwijs & vorming

2019-2020

Naar het hoger onderwijs?
Doe je aanvraag op studietoelagen.be
Of bel gratis 1700

Heb jij recht
op een toelage?

Hoeveel bedraagt
de toelage?

Wij onderzoeken:

Je gezinslast wordt uitgedrukt in punten.

Je opleiding

Meestal komt dat neer op het aantal kinderen ten laste + een startpunt.
Bijvoorbeeld: een gezin met 2 kinderen heeft 3 punten. Bepaalde situaties
kunnen zorgen voor een extra punt, bijvoorbeeld als je een persoon met een
handicap of 2 kinderen in het hoger onderwijs ten laste hebt.

Jouw opleiding geeft recht op een studietoelage als:
• je bent ingeschreven aan een erkende hogeschool of universiteit;
• je een graduaat, bachelor, master of een voorbereidings- of
schakelprogramma volgt;
• je een diplomacontract hebt;
• je bent ingeschreven voor minstens 27 studiepunten.

Hoe meer punten, hoe hoger je inkomen mag zijn. Je komt in aanmerking
voor een toelage als je gezinsinkomen lager ligt dan de maximumgrens die
overeenstemt met het aantal punten in je gezin.
De volledige puntentelling vind je terug op www.studietoelagen.be.

Aantal punten in het gezin

Je inkomen
De toelage wordt berekend op basis van je gezinssituatie en het inkomen
van diegene die in jouw onderhoud voorziet. Dat kunnen je ouders,
een andere persoon, maar ook jijzelf of je partner zijn.
Het gezinsinkomen vind je op de laatste belastingbrief:
inkomen van 2017, aanslagjaar 2018.
Is het inkomen ondertussen gedaald of is je gezinssituatie gewijzigd,
dan houden we ook rekening met een later inkomstenjaar.
Bij het gezinsinkomen hoort ook:
•
•
•
•
•

kadastraal inkomen
alimentatiegeld voor de kinderen (voor 80%)
leefloon
inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
inkomen uit het buitenland

Maximuminkomen (euro)

0 punten

18.220,63 euro

1 punt

26.909,95 euro

2 punten

33.712,68 euro

3 punten

39.143,53 euro

4 punten

45.031,69 euro

5 punten

52.291,82 euro

Je nationaliteit
Om in aanmerking te komen moet je in principe Belg zijn. Heb je een andere
nationaliteit? Dan kan je in bepaalde situaties toch een toelage krijgen.
Kijk op www.studietoelagen.be voor meer info.

Het toelagebedrag ligt tussen 271,49 euro en 2.521,67 euro, en hangt af van je
gezinsinkomen en studietraject.
Zit je op kot, dan kan dit oplopen tot 4.201,42 euro.
Voeg daarom je huurcontract meteen bij je aanvraag.
Als je in aanmerking komt voor een studietoelage, betaal je ook minder
inschrijvingsgeld aan je hogeschool of universiteit.
Kom je net niet in aanmerking? Ook als bijna-beursstudent
betaal je mogelijk minder inschrijvingsgeld.

Wanneer wordt
je aanvraag
behandeld?
Alle aanvragen worden in chronologische volgorde behandeld.
Je kan je dossier opvolgen op www.studietoelagen.be via het digitaal loket.

