
Gegevens van de inkomens in 2014

Kruis aan wat van toepassing is en voeg de bewijsstukken toe. 

Ik of mijn partner ontving in 2014 onderstaande inkomens: Ik Mijn partner
Leefloon betaald door het OCMW  

Inkomen uit het buitenland of een Europese of internationale instelling  

De afdeling studietoelagen vraagt uw andere inkomens op bij de bevoegde administraties.

 Ik verwacht dat ik of mijn partner in 2016 minder zal verdienen dan in 2014, bijvoorbeeld door werkloosheid, ziekte…  
Voeg de nodige bewijsstukken toe om het inkomen van 2016 te staven.

Aanvraag van een school-  
of studietoelage  
voor 2016-2017

Vraag je toelage online aan. 

Surf naar www.studietoelagen.be. 
Je kan je aanvraag indienen van 1 augustus 
2016 tot en met 1 juni 2017.

Hulp nodig? Bel gratis 1700 of contacteer de 
afdeling Studietoelagen via het webformulier op:  
www.studietoelagen.be/contact/vraag.

Persoonlijke gegevens van de persoon die in het onderhoud van de leerling of student voorziet

Rijksregisternummer: 

Voornaam:  
Naam:        
Geboortedatum:         
  
Rekeningnummer IBAN:  
  
Telefoonnummer: 
E-mailadres:         

Als je een e-mailadres opgeeft, stuurt de afdeling Studietoelagen al haar berichten via e-mail.  
Als je de berichten via brief wil ontvangen, moet je dit schriftelijk laten weten.

 (zie identiteitskaart)

 
 

  

  

Bestemd voor de administratie

B E

Vlaanderen
is onderwijs

gaat je kind naar school? Vraag 
dan een school- of studietoelage 
aan de Vlaamse overheid. dat kan 
al vanaf de kleuterschool tot aan 
de hogeschool en universiteit. en 
je komt vlugger in aanmerking 
dan je denkt. Je aanvraag 
indienen kan van 1 augustus 2015 
tot en met 1 juni 2016.

studietoelagen
Vraag ze op tijd aan  
(vanaf de kleuterschool). 

school- en 

www.studietoelagen.be of bel 1700 

Stuur het ingevulde formulier voor 1 juni 2017 
terug naar:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

is onderwijs en vorming



Kleuter-, lager of secundair onderwijs, Syntra Leertijd of HBO5 Verpleegkunde

Ik doe een aanvraag voor: 

Voornaam en naam Geboortedatum Op 31 december 2016 ten laste van 
de ouders?

1  Ja  Neen

2  Ja  Neen

3  Ja  Neen

4  Ja  Neen

Hoger onderwijs

Ik doe een aanvraag voor:

Voornaam en naam Geboortedatum Op 31 december 2016  
ten laste van de ouders?

1  Ja  Neen

Rekeningnummer E-mailadres
B E

2  Ja  Neen

Rekeningnummer E-mailadres
B E

Als je een e-mailadres opgeeft, stuurt de afdeling Studietoelagen al haar berichten via e-mail.  
Als je de berichten via brief wil ontvangen, moet je dit schriftelijk laten weten.

Wil je voor meer kandidaten een aanvraag doen? Voeg dan een lijst met hun gegevens toe of druk de bijlage af op www.studietoelagen.be.

Voeg attesten toe als

 je alimentatiegeld ontvangt. Voeg een kopie van de rekeninguittreksels van 2014 toe waarop het alimentatiegeld vermeld staat. 
 de leerling op internaat verblijft in het secundair onderwijs. Voeg een attest van het internaat toe.
 de leerling of student op kot zit. Voeg een huurcontract toe.
 de leerling of student het gehuwd, zelfstandig of alleenstaand statuut heeft.
 de leerling of student buiten Vlaanderen studeert. 
 de leerling of student in het verleden buiten Vlaanderen studeerde. 
 de leerling of student niet in België is gedomicilieerd. Voeg een attest met de gezinssamenstelling en het adres in het buitenland toe.

Surf naar www.studietoelagen.be of bel naar 1700 voor meer informatie over toe te voegen attesten

Datum  » Ik bevestig dat alle informatie in deze aanvraag naar waarheid is ingevuld.
 » Ik bevestig dat alle betrokkenen akkoord zijn met de inhoud van deze aanvraag.
 » Ik weet dat de afdeling Studielagen inlichtingen bij andere bevoegde diensten mag vragen.
 » Ik weet dat mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Ze worden alleen gebruikt om na te 

gaan of ik een school- of studietoelage kan krijgen.
 » Ik weet dat ik mijn gegevens kan inkijken en laten verbeteren indien nodig.
 » Ik ga ermee akkoord dat de afdeling Studietoelagen mijn inkomen aan de leerling of student 

meedeelt.
 » Ik breng de afdeling Studietoelagen onmiddellijk op de hoogte als gegevens uit deze aanvraag 

veranderen.

Handtekening


