
Dit infoblaadje is een onderdeel van www.centenvoorstudenten.be.
Je kan er terecht voor de volledige wetgeving én recente info.

Om je studietoelage aan te vragen moet je 
eerst zelf je profiel aanmaken in het digitaal 
loket op www.studietoelagen.be. Nadien 
start de afdeling Studietoelagen je dossier 
op en kan je in het digitaal loket je dossier 
controleren, opvolgen en documenten 
toevoegen. 

Hoe maak je een profiel aan? 
Ga naar het digitaal loket op www.studietoelagen . be 
en log in met je elektronische identiteitskaart of de 
itsme app. Je profiel aanmaken kan eenvoudig door je 
contactgegevens, bankrekeningnummer en e-mailadres 
in te vullen. 

Bij ‘opstartvoorkeuren’ duid je best aan dat de afdeling 
Studietoelagen elk jaar voor jou een dossier mag opstarten. 
Hierdoor onderzoeken zij elk jaar automatisch jouw recht 
op een studietoelage. 

Let op! Is je dossier van vorig academiejaar nog niet 
afgehandeld of werd dit afgekeurd, dan wordt je dossier 
niet automatisch opgestart, ook al duidde je dit vooraf aan. 
In dat geval moet je opnieuw je ‘opstartvoorkeur’ in je online 
profiel aanpassen.

Let op! Een ouder kan geen profiel opstellen in jouw naam 
omwille van de wetgeving op de privacy. Je kan je ouder wel 
toegang geven om je dossier te bekijken en aan te vullen.

Wanneer maak je een profiel aan? 
Voor het academiejaar 2022-2023 kan dit vanaf 2 juni 2022 
tot en met 1 juni 2023. De afdeling Studietoelagen start met 
het behandelen van de dossiers vanaf 1 augustus of wanneer 
de inschrijvingsgegevens van de instelling beschikbaar zijn. 

Wat nadat je profiel is aangemaakt? 
Als je profiel is aangemaakt, start de afdeling 
Studietoelagen je dossier op en onderzoekt of je recht 
hebt op een studietoelage. Je dossier wordt afgehandeld 
als alle elementen beschikbaar zijn om een beslissing te 
nemen. Ontbreekt er nog informatie, dan wordt die aan 
jou opgevraagd per e-mail. 

Let op! Kijk de beslissing van de afdeling Studietoelagen 
goed na. Als er elementen zijn waar geen rekening mee 
werd gehouden (bv. huurcontract kot, verminderde 
inkomsten), kan je een herziening van je dossier aanvragen 
binnen de 6 maanden na ontvangst van de beslissing 
of binnen de 6 maanden na kennisname van nieuwe feiten. 

Meer informatie
 → bij de sociale dienst/studentenvoorzieningen van je 

onderwijsinstelling
 → www.studietoelagen.be

Studietoelage van de 
Vlaamse overheid 
Aanvraag 
studietoelage

— Nationaliteits- en studievoorwaarden

— Financiële voorwaarden:

 gehuwd student 

 zelfstandig student 

 student ten laste 

 alleenstaand student

— Punten leefeenheid en max.grens

— Referentie-inkomen

— Berekening studietoelage

— Aanvraag studietoelage
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