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Betreft: Toekenning van een toelage 2013 - 2014

Geachte,
Wij melden u met genoegen dat XXXXXXXX, XXXX voor het schooljaar 2013 2014 in aanmerking komt voor een toelage voor het lager onderwijs van
152,24 euro.
Het bedrag van 152,24 euro wordt op 26/11/2013 overgeschreven naar het
rekeningnummer BEXX XXXX XXXX XXXX (XXXX XX XX).

Ter informatie vindt u als bijlage de detailberekening van de toelage.
Als u daar niet mee akkoord zou gaan, kunt u er beroep tegen aantekenen.
Achteraan deze brief leest u hoe u dat doet.
Mocht de financiële situatie in uw leefeenheid ernstig wijzigen, dan moet
u ons dat meteen schriftelijk laten weten zodat wij uw dossier kunnen
herzien.

Het is belangrijk dat u weet dat een toelage teruggevorderd of niet
toegekend wordt als de leerling twee opeenvolgende schooljaren te vaak
spijbelt (lager en secundair onderwijs) of onvoldoende aanwezig is
(kleuteronderwijs). De toelage zal ook teruggevorderd worden voor elk
schooljaar waarin de leerling langer dan 15 kalenderdagen niet
ingeschreven is aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling.
Met vragen of opmerkingen over uw aanvraag kunt u terecht op de afdeling
Studietoelagen:
• per brief naar het bovenstaande adres
• via het telefoonnummer 1700
• elektronisch via www.studietoelagen.be/contact/vraag
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•

afhankelijk van uw woonplaats kunt u terecht bij een dienst
Studietoelagen in uw buurt op maandag en woensdag van 13.30 uur tot
16.30 uur:
o
Brussel: Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15,
1210 Brussel
o
West-Vlaanderen: VAC Brugge, Jacob Van Maerlantgebouw, Koning
Albert I-laan 1-2, 8200 Brugge
o
Oost-Vlaanderen: VAC Gent, Virginie Lovelinggebouw, Koningin
Maria Hendrikaplein 70 postbus 40, 9000 Gent
o
Antwerpen: VAC Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat
111, 2018 Antwerpen
o
Limburg: Provinciehuis Hasselt, Universiteitslaan 1, 3500
Hasselt
vanaf 1/1/15: VAC Hasselt, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt
o
Vlaams Brabant: VAC Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6,
3000 Leuven
Vermeld bij elk contact, zowel telefonisch als per brief, uw naam en de
nummer(s) die u in het kader onderaan deze brief vindt.
Wij wensen de leerling(en) alle succes toe bij zijn/haar(hun) studies.
Hoogachtend,

Marleen Deputter
Afdelingshoofd

Onderhoudsverstrekker : XXXXXX,XXXX : XXXXXXXXXXX
Kandidaat : XXXXX,XXX : XXXXXXXXXXXX

Als u de dienst wil contacteren over de inhoud van deze brief,
vermeld uw poststukreferentie die u bij 'ons kenmerk' vindt.
Als u algemene vragen heeft over uw dossier,
vermeld uw nummer dat hierboven in het kader staat.
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Niet akkoord met de beslissing?
Als uw aanvraag voor een toelage werd afgewezen, als u meent recht te hebben op een hogere toelage
of als u niet akkoord gaat met een terugvordering, kunt u:
- Een herziening vragen, gewoon via telefoon, e-mail of brief. U kunt achteraf nog altijd beroep
aantekenen.
- Beroep aantekenen: Uw beroep:
1. moet per aangetekende brief worden opgestuurd naar: Vlaams Ministerie van Onderwijs
en Vorming, Afdeling Studietoelagen, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel,
2. moet de juridische en feitelijke argumenten vermelden die u aanvoert om uw gelijk te
bewijzen,
3. moet toekomen bij de afdeling Studietoelagen binnen zestig kalenderdagen die volgen op
de mededeling van het definitieve bedrag, de weigering van de toelage of de
mededeling van de terugvordering.
Het beroep wordt door de afdeling Studietoelagen beantwoord binnen vijfenveertig dagen na ontvangst
ervan. In de antwoorden wordt ook vermeld op welke gronden de afdeling Studietoelagen zich steunt
bij haar beslissing.
Wanneer moet u een school- of studietoelage terugbetalen?
De afdeling Studietoelagen kan in vijf gevallen de toelage gedeeltelijk of volledig terugvorderen, met
name:
• als de toelage onjuist werd berekend
• als de toelage berekend is op basis van een vermoedelijk inkomen en nadien
blijkt dat het reële inkomen hoger ligt
• als uit nieuwe feiten blijkt dat één van de voorwaarden voor toekenning van een
toelage niet was vervuld
• als de leerling of student zich uitschrijft voor de opleiding waarvoor hij een toelage
ontving
• als een leerling te vaak spijbelt (lager en secundair onderwijs) of onvoldoende
aanwezig is (kleuteronderwijs)
Herziening van de aanvraag
U kunt tot zes maanden na kennisname van nieuwe feiten inzake nationaliteit en hoofdverblijfplaats,
leefeenheid en financiële voorwaarden, aan de afdeling Studietoelagen vragen het dossier te herzien.
U vraagt een herziening aan bij de afdeling Studietoelagen met vermelding van uw nummer of
geboortedatum en naam van de leerling of student en het rijksregisternummer of naam en
geboortedatum van de persoon die in het onderhoud van de leerling of student voorziet, het school- of
academiejaar en de reden waarom u een herziening van uw dossier wenst. Uw aanvraag tot herziening
zal onderzocht worden waarna u op de hoogte zal gebracht worden van het resultaat van het
onderzoek.
Meer informatie over de wetgeving?
De toelage wordt toegekend op basis van de volgende wetgeving, die u kunt aanvragen bij de afdeling
Studietoelagen of downloaden via www.studietoelagen.be of www.ond.vlaanderen.be/edulex :
• Het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse
Gemeenschap, zoals gewijzigd.
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd.

Detail berekening - Toelage 2013 - 2014
Definitieve berekening van 20/11/2013 voor XXXXX XXX, rijksregisternummer XXXXXXXXXXX.
Het bepalen van het bedrag van uw toelage gebeurde op basis van volgende gegevens in mijn bezit.

1. Overzicht berekening
Punten van uw
leefeenheid

5

Minimuminkomensgrens

19.736,43

Maximuminkomensgrens

euro 47.784,16

euro

Referentieinkomen

10.093,59

euro

Kadastraal
inkomen te hoog
?
Nee

Toegekende
toelage

152,24

euro

2. Detail berekening
Uw toelage werd berekend met de volgende gegevens:
Aantal punten van de leefeenheid
- De aanvrager die oudergerelateerd of gehuwd is of zelfstandig of alleenstaand leerling of student met personen ten laste
(dus geen zelfstandig of alleenstaand leerling of student zonder personen ten laste)
- Aantal personen die fiscaal ten laste zijn van de persoon of personen wiens inkomen men in aanmerking neemt
Aanvaard voor een volledige toelage
Indien uw inkomen gelijk is aan of lager is dan de minimuminkomensgrens, ontvangt u een volledige toelage.
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Aanvaard voor een uitzonderlijke toelage
Neen
Een uitzonderlijke toelage wordt uitsluitend toegekend indien het referentie-inkomen gelijk is aan of lager is dan 1/10 van de
maximumgrens. Bovendien voldoet de leerling aan de voorwaarden van alleenstaand leerling of bestaat het in aanmerking te nemen
inkomen voor minstens 70% uit vervangingsinkomsten of alimentatiegelden of het leefloon of het bestaansminimum of
inkomensvervangende tegemoetkoming mindervaliden.
(zie artikel 39 §5 van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd)

2011
Referentiejaar voor berekening referentie-inkomen
Als referentiejaar geldt het inkomen van twee jaar vóór het huidige schooljaar, dus het inkomen 2011, aanslagjaar 2012. Indien een
vermoedelijk inkomen aanvaard is, geldt het kalenderjaar waarin het schooljaar begint. Indien een wijziging van de leefeenheid
aanvaard is, geldt het jaar waarin de wijziging zich heeft voorgedaan.

Personen van wie het inkomen in aanmerking wordt genomen voor het referentie-inkomen
XXXXXX, XXXXX - Rijksregisternummer XXXXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXX - Rijksregisternummer XXXXXXXXXXX
De kandidaat valt onder het statuut ten laste van ouders.

10.093,59 euro
Referentie-inkomen van de leefeenheid
De leerling komt niet in aanmerking voor een toelage als het referentie-inkomen hoger is dan de maximumgrens van 47.784,16 euro
voor een leefeenheid met uw aantal punten.
OHV

Partner

Gezamenlijk belastbaar inkomen (***)

666,27

euro

0,00

euro

De afzonderlijk belastbare inkomsten

0,00

euro

0,00

euro

Ziekte, invaliditeitsuitkering (*)

0,00

euro

0,00

euro

Werkloosheidsuitkering (*)

666,27

euro

0,00

euro

Brugpensoen (RVA, Sociaal fonds, werkgever) (*)

0,00

euro

0,00

euro

Andere vervangingsinkomens (*)

0,00

euro

0,00

euro

Pensioen (**)

0,00

euro

0,00

euro

9.427,32

euro

0,00

euro

Inkomensvervangende tegemoetkoming mindervaliden

0,00

euro

0,00

euro

Alimentatie / ontvangen onderhoudsuitkeringen (aan 100%)

0,00

euro

0,00

euro

Niet-belastbare beurs die onderworpen is aan RSZ (doctoraatsbeurs)

0,00

euro

0,00

euro

Totaal alimentatie

0,00

euro

0,00

euro

Tweemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik

0,00

euro

0,00

euro

Eenmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen voor beroepsdoeleinden

0,00

0,00

euro

Leefloon of bestaansminimum

Forfaitaire aftrek als het referentie-inkomen voor minstens 70% uit
vervangingsinkomsten bestaat

euro

0,00

euro

(*) Dit wordt enkel vermeld indien het inkomen bestaat uit 70% vervangingsinkomsten.
(**) Pensioen wordt enkel vermeld indien het inkomen waarmee de toelage berekend werd, een vermoedelijk inkomen is.
(***) De afzonderlijk belastbare inkomsten kunnen soms opgenomen zijn in dit bedrag.

