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AANVRAAG SCHOOLTOESLAG 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
De schooltoeslag uit het Groeipakket is een jaarlijkse financiële steun voor schoolgaande kinderen in 
een gezin met een laag inkomen. 
 
Wie kan een schooltoeslag krijgen? 
 

• Kinderen die in Vlaanderen of Brussel kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen 
dat door Vlaanderen erkend is. 

• Studenten HBO5 Verpleegkunde. 
 
Meer uitleg over de voorwaarden vind je in het bijgevoegde infoblad of op www.fons.be. 
 
Hoe krijg je de schooltoeslag? 

 
Krijgt je al een Groeipakket? Dan ontvang je de schooltoeslag automatisch als je er recht 
op hebt. Jij moet niets doen. De onderwijsinstelling stuurt de inschrijving automatisch door.  
 
Vraag met dit formulier de schooltoeslag aan voor: 
• kinderen die naar een door Vlaanderen erkende school gaan, maar niet in 

Vlaanderen wonen en dus geen Groeipakket ontvangen; 
• studenten HBO5 Verpleegkunde die ouder zijn dan 25 jaar; 
• studenten in het buitengewoon onderwijs die ouder zijn dan 25 jaar; 
• leerlingen die onderwijs volgen bij Eureka, Leerwijzer, Safe, Sint-Ignatius. 

 
Of doe je aanvraag online op www.fons.be/aanvragen. 
  

Vlaamse overheid 
Postadres: 
P.O. BOX 54 
1930 Zaventem 
T 078 79 00 07 
www.fons.be 
 

https://www.groeipakket.be/
https://www.fons.be
https://www.fons.be/
https://www.fons.be/aanvragen
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Wanneer moet je ons op de hoogte brengen? 
 
Laat het ons weten als: 
 

• je kind geen door Vlaanderen erkend onderwijs meer volgt; 
• je gezinssituatie wijzigt; 
• er in je gezin personen ouder dan 25 jaar hoger onderwijs volgen (ook banaba of manama);  
• als je niet in Vlaanderen woont en er een persoon in je gezin erkend is als persoon met 

een handicap; 
• je kind niet langer op internaat zit. 

Heb je een vraag over de schooltoeslag? 
 
Jouw FONS-team helpt je graag. Contacteer ons via 
 

 

• telefoon:  
vanuit België: 078 79 00 07 
vanuit het buitenland: +32 2 897 12 99 
 

• e-mail: welkom@fons.be  

 

FONS hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. 
 
We verwerken je gegevens om je Groeipakket correct uit te betalen, volgens het decreet Groeipakket. FONS 
kan deze gegevens aan andere uitbetalers doorgeven. Jouw persoonsgegevens zullen bij FONS, gedurende de 
volledige tijd dat je kind recht kan hebben op een Groeipakket, worden bijgehouden. 

Verder heb je steeds het recht om:  

• Via FONS te vragen om je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wissen en de verwerking 
ervan te beperken; 

• FONS te vragen om de persoonsgegevens rechtstreeks over te maken aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke;  

• een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen. 
 

Voor verdere vragen of het uitoefenen van je rechten m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens kan je 
steeds contact opnemen met dpo@vutg.be  

Voor meer informatie nodigen we je uit om de rubriek Privacy op de website FONS.be te lezen. 

FONS is een van de vijf uitbetalers van het Groeipakket. Meer info vind je op www.groeipakket.be. 

mailto:welkom@fons.be
mailto:dpo@vutg.be
http://www.fons.be/
https://www.groeipakket.be/
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 Aanvraag schooltoeslag   

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 FONS – Vlaamse Uitbetaler Groeipakket 
Postadres: P.O. BOX 54, 1930 ZAVENTEM 
www.fons.be 

  

Telefoon: 078 79 00 07  
vanuit het buitenland +32 2 897 12 99 

    Vul dit formulier volledig in, onderteken het en stuur het naar welkom@fons.be  
of P.O. BOX 54, 1930 Zaventem 

 
 Gegevens van de aanvrager 

  Rijksregisternummer                 

 (zie achterkant identiteitskaart)  

  Als je geen 
rijksregisternummer hebt: Voornaam       

  Familienaam       

  Geboortedatum       

  Straat en huisnummer       

  Postcode en gemeente       

 E-mail       

 Telefoonnummer       

   Ik ben momenteel werkloos  Nee  Ja 

 Ik werk in het buitenland  Nee  Ja, land:        

 Ik werk voor een 
internationale organisatie 

 Nee  Ja, welke:        

 Ik ontvang een buitenlandse 
sociale uitkering 

 Nee  Ja, land:        

 

 Gegevens van de andere aanvrager 
   Er is geen andere aanvrager 

  Er is nog een andere aanvrager 

  Rijksregisternummer                 

 (zie achterkant identiteitskaart)  

https://www.groeipakket.be/
https://www.fons.be
http://www.fons.be/
mailto:welkom@fons.be
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 Als je geen 
rijksregisternummer hebt: Voornaam       

  Familienaam       

  Geboortedatum       

  Ik ben momenteel werkloos  Nee  Ja 

 Ik werk in het buitenland  Nee  Ja, land:        

 Ik werk voor een 
internationale organisatie 

 Nee  Ja, welke:        

 Ik ontvang een buitenlandse 
sociale uitkering 

 Nee  Ja, land:        

 

  Gegevens per leerling 
 

   Kind 1  Kind 2  Kind 3 

 Voornaam                      

 Familienaam                      

 Geboortedatum                      

 Naam van de 
onderwijsinstelling 

                     

 Adres van de 
onderwijsinstelling 

       
      

       
      

       
      

 Telefoonnummer van 
de onderwijsinstelling 

                     

 E-mail van de 
onderwijsinstelling 

                     

 Type onderwijs   Kleuteronderwijs 

 Lager onderwijs 

 Secundair onderwijs 

 Buitengewoon   
       onderwijs 

 HBO5      
      Verpleegkunde 

  Kleuteronderwijs 

 Lager onderwijs 

 Secundair onderwijs 

 Buitengewoon   
       onderwijs 

 HBO5      
      Verpleegkunde 

  Kleuteronderwijs 

 Lager onderwijs 

 Secundair onderwijs 

 Buitengewoon   
       onderwijs 

 HBO5      
      Verpleegkunde 
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   Kind 4  Kind 5  Kind 6 

 Voornaam                      

 Familienaam                      

 Geboortedatum                      

 Naam van de 
onderwijsinstelling 

                     

 Adres van de 
onderwijsinstelling 

       
      

       
      

       
      

 Telefoonnummer van 
de onderwijsinstelling 

                     

 E-mail van de 
onderwijsinstelling 

                     

 Type onderwijs   Kleuteronderwijs 

 Lager onderwijs 

 Secundair onderwijs 

 Buitengewoon   
       onderwijs 

 HBO5      
      Verpleegkunde 

  Kleuteronderwijs 

 Lager onderwijs 

 Secundair onderwijs 

 Buitengewoon   
       onderwijs 

 HBO5      
      Verpleegkunde 

  Kleuteronderwijs 

 Lager onderwijs 

 Secundair onderwijs 

 Buitengewoon   
       onderwijs 

 HBO5      
      Verpleegkunde 

  
  
 Rekeningnummer waarop je de schooltoeslag wil ontvangen 
 Rekeningnummer BE      

 Op naam van:       

  We controleren het opgegeven rekeningnummer nog bij je bank.  
Laat het ons onmiddellijk weten als je rekeningnummer wijzigt. 

 

 

 Ik kies/wij kiezen voor FONS als uitbetaler 
  Datum aanvraag    /    /        

 Naam en handtekening 
van de aanvrager(s) 

      
      
 
 
 

 

https://www.groeipakket.be/
https://www.fons.be
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Infoblad Schooltoeslag 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

 
Wat is de schooltoeslag? 

Kinderen die door Vlaanderen erkend, gesubsidieerd of gefinancierd kleuter-, lager of secundair 
onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen onder voorwaarden een jaarlijkse schooltoeslag 
krijgen. 
 
De schooltoeslag vervangt de schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. 
 
De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen 
van het Ministerie van Onderwijs. Op www.studietoelagen.be vind je alle informatie.  
 
 

Wie heeft recht op een schooltoeslag? 

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag: 
 
• Nationaliteit 

 
In principe moet je kind Belg zijn of toegelaten of gemachtigd zijn om in België te verblijven. 
 
Meer informatie vind je op www.fons.be. 
 

• Type onderwijs 
 
Je kind volgt kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs dat erkend is door Vlaanderen. 
 
Bovendien moet je kind voldoende aanwezig zijn op school en ingeschreven zijn tot de laatste dag van het 
schooljaar. De voorwaarden verschillen per type onderwijs. 
 
Het Ministerie van Onderwijs bezorgt ons deze gegevens. 
 
De volledige uitleg vind je op www.fons.be. 
 

• Inkomensvoorwaarden 
 
Om na te gaan of je recht hebt op een schooltoeslag op basis van je inkomen en om het bedrag van de 
schooltoeslag te berekenen doorlopen we 3 stappen:  

1. we onderzoeken je gezinsinkomsten; 
2. we berekenen de inkomensgrens op basis van je gezinssamenstelling; 
3. we bekijken je kadastraal inkomen. 

 

https://www.studietoelagen.be/
https://www.fons.be/
https://www.fons.be/
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Stap 1  Bepaling van de gezinsinkomsten 

Om een schooltoeslag te krijgen, mogen je gezinsinkomsten op jaarbasis de inkomensgrens niet 
overschrijden. De inkomensgrenzen vind je op www.fons.be. 
 
 
Welke inkomsten en/of uitkeringen tellen mee? 
 
• Beroepsinkomsten (ook buitenlandse) voor werknemers: belastbare beroepsinkomsten en/of 

uitkeringen voor aftrek van de beroepskosten; 
• Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: netto belastbare inkomsten vermenigvuldigd met 100/80; 
• Uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering; 
• Werkloosheidsuitkeringen; 
• Pensioenen; 
• Leefloon of equivalent; 
• Inkomensvervangende tegemoetkoming; 
• Alle andere belastbare uitkeringen; 
• 80 % van de ontvangen onderhoudsgelden (het gaat om onderhoudsgeld voor ex-partners, niet om 

alimentatie voor kinderen); 
• Driemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik; 
• Eenmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden; 
• Alle inkomsten die voortvloeien uit de beroepsactiviteit van de personeelsleden van een Europese of 

andere internationale instelling. De inkomsten worden verminderd met de persoonlijke bijdragen voor 
de verzekering die de instelling organiseert om socialezekerheidsrisico’s te dekken. 

 
Welke inkomsten en/of uitkeringen tellen niet mee? 
 
• Alle toelagen uit het Groeipakket of andere gezinbijslagen; 
• Alimentatie voor de kinderen; 
• Roerende inkomsten; 
• Loon en vakantiegeld in het kader van een flexijob; 
• Maaltijd- en ecocheques; 
• Tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor 

personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering; 
• Onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin; 
• Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; 
• Achterstallen die betrekking hebben op een vorig jaar; 
• Verbrekingsvergoedingen voor volgende jaren en vervroegd vakantiegeld. 
 
Van wie tellen de inkomsten mee? 
 
We bekijken de inkomsten van het gezin waar het kind zijn domicilie heeft op 31 augustus van dit jaar. Dat 
zijn de inkomsten van: 
 
• de twee samenwonende ouders of opvoeders; 
• de ouder of opvoeder en de persoon met wie deze een feitelijk gezin vormt; 
• de gehuwde, alleenstaande of zelfstandige leerling zelf en de persoon met wie deze een feitelijk gezin 

vormt. 

https://www.groeipakket.be/
https://www.fons.be
https://www.fons.be/
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Stap 2  Berekening van de inkomensgrens op basis van het aantal punten van je gezin 

Om te bepalen hoeveel je mag verdienen om in aanmerking te komen voor een toeslag, onderzoeken we 
wie deel uitmaakt van je gezin op basis van het domicilieadres. De personenlast in je gezin drukken we in 
punten uit. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een toeslag. Om het aantal 
punten te bepalen, kijken we naar je gezinssituatie op 31 augustus van dit jaar. 

 
 
 

Stap 3  De KI-test: test kadastraal inkomen 

De KI-test geldt alleen als je gebouwen en/of gronden bezit die je niet zelf bewoont of gebruikt voor 
beroep (KI vreemd gebruik). 
 
De KI-test passen we alleen toe als je geïndexeerd KI vreemd gebruik hoger is dan € 1250, behalve als je 
leefloon krijgt, of als je inkomen voor minstens 70% uit onderhoudsgeld en/of vervangingsinkomsten 
en/of inkomensvervangende tegemoetkomingen en/of overlevingspensioen bestaat. 
 
Als het kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik te hoog is in vergelijking met je inkomen, dan kom je niet 
in aanmerking voor een schooltoeslag. 

 
 

Bedragen van de schooltoeslag 

Het type onderwijs, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling bepalen het bedrag van de schooltoeslag. 
 
Voor gehuwde, zelfstandige en alleenstaande leerlingen gelden aparte bedragen. 
 
Interne leerlingen in het voltijds secundair onderwijs krijgen een hoger bedrag. 
 
Je vindt de bedragen op www.fons.be/bedragen. 
 
 

Aan wie betalen we de schooltoeslag? 

• Als het kind recht heeft op het basisbedrag van het Groeipakket, betalen we de schooltoeslag aan de 
persoon die het basisbedrag ontvangt; 
 

• Als het kind geen recht heeft op het basisbedrag, betalen we de schooltoeslag aan de persoon bij wie het 
kind zijn woonplaats heeft. 

 
  

https://www.fons.be/bedragen
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Aanpassing of terugvordering van de schooltoeslag 

We passen het bedrag van de schooltoeslag aan: 
 
• als we nog wijzigingen ontvangen over je gezinssituatie op 31 augustus van dit jaar; 
• als je kind dit schooljaar minstens 149 dagen op internaat zit. 
 
We vorderen het volledige bedrag van de schooltoeslag terug als: 
 
• je kind twee opeenvolgende schooljaren onvoldoende aanwezig was; 
• je kind op de laatste schooldag niet meer ingeschreven was. Als je kind in de loop van het schooljaar de 

eindkwalificatie behaalde, behoud je toch het recht op de schooltoeslag. Contacteer ons in dat geval.    
 
We herbekijken je recht op de schooltoeslag als wij je definitieve gezinsinkomsten van de Federale 
Overheidsdienst Financiën ontvangen. 
 
 
 

 
Laat het ons zeker weten als: 

• als er in je gezin personen ouder dan 25 jaar hoger onderwijs volgen (ook banaba of manama); 
 

• als een persoon in je gezin fiscaal ten laste is en erkend is als persoon met een handicap. Dat is 
enkel nodig als je niet in Vlaanderen woont.  

 
 
 

 

Regelgeving 

• Artikelen 24 tot en met 50 van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader 
van het gezinsbeleid. 
 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 betreffende de selectieve participatietoeslagen 
leerling. 

 
 
Meer informatie vind je op www.groeipakket.be. 
 

https://www.groeipakket.be/
https://www.fons.be
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