
Aanvraag schooltoeslag

De kosten voor school kunnen serieus oplopen. Daarom krijgen gezinnen met schoolgaande jeugd een 
financieel steuntje in de rug: de schooltoeslag.

Je hebt recht op de schooltoeslag wanneer

•  je zoon of dochter ingeschreven is in de kleuterschool, de lagere school, het secundair onderwijs, 
buitengewoon onderwijs of de richting HBO5 Verpleegkunde;

•  je kind voldoet aan bepaalde voorwaarden bv. voldoende aanwezig op school;
•  de school erkend, gesubsidieerd of gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschap.

Belangrijk

Ontvang je Groeipakket voor je kind(eren)? Dan krijg je automatisch deze steun als je er recht 

op hebt. Je hoeft dit formulier dus niet te gebruiken. Sterker nog: je hoeft helemaal niets te doen.

Je vult dit formulier in wanneer

•  De student ouder is dan 25 jaar en de studies HBO5 Verpleegkunde volgt;
•  De student ouder is dan 25 jaar en buitengewoon onderwijs volgt;
•  De leerling onderwijs volgt bij Eureka, Leerwijzer, Safe, Sint-Ignatius;
•  Je kind niet in Vlaanderen woont, maar onderwijs volgt in een onderwijsinstelling die door 

de Vlaamse Gemeenschap erkend is en je nog geen Groeipakket ontvangt

Let wel

•  Je kan geen schooltoeslag krijgen wanneer je kind thuisonderwijs volgt, ziekenhuisonderwijs, 
tweedekansonderwijs (CVO) of privéonderwijs. De privéscholen Eureka, Leerwijzer, Safe en  
Sint Ignatius zijn wel erkend en hun leerlingen kunnen recht hebben op een toelage.

•  Gaat je zoon of dochter naar de hogeschool of universiteit? Dan krijg je geen schooltoeslag meer, 
maar kan je recht hebben op de zogenaamde “studietoelage”.

Ontvang je nog geen Groeipakket?

Dan kan je de schooltoeslag makkelijk online aanvragen via 
www.myfamily.be/schooltoeslag/. Of je kan dit formulier 
ingevuld en ondertekend terugsturen
• via e-mail naar info@myfamily.be;
•  of per post naar MyFamily, Brouwersvliet 4, bus 3,  

2000 Antwerpen.

Wil je graag meer informatie over de schooltoeslag, 

de voorwaarden en de bedragen?

Surf dan naar MyFamily.be/schooltoeslag/ of 
contacteer ons op 03 221 08 11.
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info@myfamily.be
03 221 08 11

https://www.myfamily.be/schooltoeslag/?utm_source=webformulier&utm_medium=link&utm_campaign=2209_schooltoeslag
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Gegevens van de ouder(s) of opvoeder(s)

Rijksregisternummer van de ene ouder/opvoeder.
Je vindt dit op de achterzijde van je identiteitskaart of op de voorzijde van je verblijfskaart.

Als je geen rijksregisternummer hebt

Voornaam  ______________________________________________________________________

Naam  _________________________________________________________________________

Geboortedatum ____ / ____ / ________

Hoe kunnen we je het best bereiken?

•  Telefoon- of mobiel nummer:  ____________________________________________________

•  E-mail:  ______________________________________________________________________

•   Post: Straat ___________________________________________  Nummer _____  Bus _____ 

Postcode ________________  Gemeente ___________________________________________ 

Land  ________________________________________________________________________

Werk je in het buitenland? Vermeld dan hier het land.

_______________________________________________________________________________

Werk je voor een internationale organisatie? Vermeld dan hier de naam van de organisatie.

_______________________________________________________________________________

Ontvang je een buitenlandse sociale uitkering? Vermeld dan hier het land dat de uitkering betaalt.

_______________________________________________________________________________

Ben je zonder beroep?

 JA  NEE

info@myfamily.be
03 221 08 11



Is er nog een andere ouder/opvoeder? 
Vul dan deze gegevens ook in.

Rijksregisternummer van de andere ouder/opvoeder.
Je vindt dit op de achterzijde van je identiteitskaart of op de voorzijde van je verblijfskaart.

Als je geen rijksregisternummer hebt

Voornaam  ______________________________________________________________________

Naam  _________________________________________________________________________

Geboortedatum ____ / ____ / ________

Hoe kunnen we je het best bereiken?

•  Telefoon- of mobiel nummer:  ____________________________________________________

•  E-mail:  ______________________________________________________________________

•   Post: Straat ___________________________________________  Nummer _____  Bus _____ 

Postcode ________________  Gemeente ___________________________________________ 

Land  ________________________________________________________________________

Werk je in het buitenland? Vermeld dan hier het land.

_______________________________________________________________________________

Werk je voor een internationale organisatie? Vermeld dan hier de naam van de organisatie.

_______________________________________________________________________________

Ontvang je een buitenlandse sociale uitkering? Vermeld dan hier het land dat de uitkering betaalt.

_______________________________________________________________________________

Ben je zonder beroep?

 JA  NEE
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Gegevens van de kinderen

Kind 1

Voornaam  ______________________________________________________________________

Naam  _________________________________________________________________________

Geboortedatum ____ / ____ / ________

Gegevens van de onderwijsinstelling

Naam  _________________________________________________________________________

Straat __________________________________________________  Nummer _____  Bus _____ 

Postcode ___________________  Gemeente ___________________________________________ 

Telefoonnummer  _________________________________________________________________

Type onderwijs

 Kleuteronderwijs

 Buitengewoon onderwijs

Kind 2

Voornaam  ______________________________________________________________________

Naam  _________________________________________________________________________

Geboortedatum ____ / ____ / ________

Gegevens van de onderwijsinstelling

Naam  _________________________________________________________________________

Straat __________________________________________________  Nummer _____  Bus _____ 

Postcode ___________________  Gemeente ___________________________________________ 

Telefoonnummer  _________________________________________________________________

Type onderwijs

 Kleuteronderwijs

 Buitengewoon onderwijs

 Lager onderwijs 

 Secundair onderwijs

 Lager onderwijs 

 Secundair onderwijs

 HBO5 Verpleegkunde

 HBO5 Verpleegkunde

info@myfamily.be
03 221 08 11

https://www.myfamily.be
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Kind 3

Voornaam  ______________________________________________________________________

Naam  _________________________________________________________________________

Geboortedatum ____ / ____ / ________

Gegevens van de onderwijsinstelling

Naam  _________________________________________________________________________

Straat __________________________________________________  Nummer _____  Bus _____ 

Postcode ___________________  Gemeente ___________________________________________ 

Telefoonnummer  _________________________________________________________________

Type onderwijs

 Kleuteronderwijs

 Buitengewoon onderwijs

Kind 4

Voornaam  ______________________________________________________________________

Naam  _________________________________________________________________________

Geboortedatum ____ / ____ / ________

Gegevens van de onderwijsinstelling

Naam  _________________________________________________________________________

Straat __________________________________________________  Nummer _____  Bus _____ 

Postcode ___________________  Gemeente ___________________________________________ 

Telefoonnummer  _________________________________________________________________

Type onderwijs

 Kleuteronderwijs

 Buitengewoon onderwijs

 Lager onderwijs 

 Secundair onderwijs

 Lager onderwijs 

 Secundair onderwijs

 HBO5 Verpleegkunde

 HBO5 Verpleegkunde

info@myfamily.be
03 221 08 11
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Wil je deel worden van onze familie? Wij verwelkomen je met open armen!

Reken voor jouw familie op MyFamily
MyFamily · Brouwersvliet 4 bus 3 · 2000 Antwerpen

myfamily.be

Vlaamse uitbetaler
Elk kind heeft recht op een Groeipakket.
Je kiest zelf je uitbetaler. Veranderen kan na 1 jaar.
www.groeipakket.be

De storting van de schooltoeslag op 
jouw rekening is veilig en kosteloos. 

Je kan hier jouw rekeningnummer invullen.

IBAN BE 

op naam of namen van

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

MyFamily controleert het opgegeven rekeningnummer bij je bank. Blijkt uit die controle dat het opgegeven 
rekeningnummer niet klopt of niet op jouw naam staat, dan nemen wij opnieuw met jou contact op.

Verwittig ons meteen als

• je geen toegang meer hebt tot het bovenstaande rekeningnummer
• je kind niet meer naar een door Vlaanderen erkende onderwijsinstelling gaat
• je gezinssituatie wijzigt
• er in je gezin personen ouder dan 25 jaar hoger onderwijs volgen (ook ba-na-ba of ma-na-ma)
• als je niet in Vlaanderen woont en iemand in je gezin erkend is als persoon met een handicap
• je kind niet langer op internaat zit

Er zijn 5 uitbetalers van het Groeipakket. Meer info hierover vind je op www.groeipakket.be.

MyFamily gaat zorgzaam om met jouw gegevens.

Meer informatie hierover vind je op www.myfamily.be/privacy-statement/.

Ik kies / mijn partner en ik kiezen voor MyFamily als uitbetaler van het Groeipakket

  JA           NEE

Datum ____ / ____ / ________

Naam en handtekening 
van ouder/opvoeder

Naam en handtekening van 
andere ouder/ opvoeder

info@myfamily.be
03 221 08 11

https://www.myfamily.be/?utm_source=webformulier&utm_medium=link&utm_campaign=2209_schooltoeslag
https://www.groeipakket.be
https://www.myfamily.be/privacy-statement/?utm_source=webformulier&utm_medium=link&utm_campaign=2209_schooltoeslag


De schooltoeslag van naald tot draad

Wat is de schooltoeslag?

Kinderen die les volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde
onderwijsinstelling voor kleuter-, lager of secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel kunnen onder
bepaalde voorwaarden rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag.

De studietoelage voor studenten uit het hoger onderwijs bestaat nog steeds. Die uitbetaling gebeurt door
de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs. De studietoelage moet je zelf aanvragen op
www.studietoelagen.be.

Wie heeft recht op de schooltoeslag?

Om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag moeten 3 voorwaarden worden voldaan:

Voorwaarde 1: de nationaliteit

Je kind moet de Belgische nationaliteit hebben of gemachtigd zijn om in België te verblijven

Voorwaarde 2: het type onderwijs

Je kind gaat naar het kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs, erkend door de Vlaamse
Gemeenschap. Daarbij is je kind voldoende aanwezig en ingeschreven tot de laatste dag van het
schooljaar.

De voorwaarden verschillen per type onderwijs. De volledige uitleg vind je op www.groeipakket.be
of www.myfamily.be/schooltoeslag.

Het Ministerie van Onderwijs bezorgt ons automatisch de bevestiging dat je kind is ingeschreven in
een onderwijsinstelling.

Voorwaarde 3: het gezinsinkomen

Om na te gaan of je recht hebt op een schooltoeslag en het bedrag ervan te berekenen
onderzoeken we je gezinsinkomsten, bepalen we het aantal punten van je gezin en bekijken we
je/jullie kadastraal inkomen. Hierover lees je verder meer.

Hoe bepalen we je gezinsinkomen?

Om een schooltoeslag te krijgen, mogen je gezinsinkomsten op jaarbasis de inkomensgrens niet
overschrijden.

MyFamily staat voor jou klaar!
MyFamily vzw • Brouwersvliet 4 bus 3 • 2000 Antwerpen

Bereikbaar op de manier die jij verkiest, in onze kantoren: Antwerpen • Brugge • Gent • Hasselt
• Herentals • Kortrijk • Mechelen • Turnhout • Waasland - telefonisch: elke werkdag tot 18u,
dinsdag zelfs tot 20u en vrijdag tot 16u - videochat: maak een afspraak - via e-mail: binnen
48u krijg je een écht antwoord op al je vragen. Voor alle info surf naar www.myfamily.be.
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Van wie tellen de inkomsten mee?

We tellen de inkomsten van het gezin waar het kind zijn domicilie heeft op 31 augustus (aan het begin
van het schooljaar):

• de 2 samenwonende ouders of opvoeders
• of: de ouder of opvoeder en de persoon met wie deze een feitelijk gezin vormt
• of: de gehuwde, alleenstaande of zelfstandige leerling zelf en de persoon met wie deze een
feitelijk gezin vormt

Welke inkomsten tellen mee?

Het inkomen is de totale som van de volgende inkomsten en uitkeringen:

• Beroepsinkomsten (ook buitenlandse) voor werknemers: de belastbare beroepsinkomsten en/of
uitkeringen voor aftrek van de beroepskosten

• Beroepsinkomsten voor zelfstandigen: het netto belastbaar inkomen vermenigvuldigd met de
factor 100/80

• uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering
• werkloosheidsuitkeringen
• pensioenen
• leefloon of het equivalent ervan
• inkomensvervangende tegemoetkoming
• alle andere belastbare uitkeringen
• 80% van de ontvangen onderhoudsgelden (onderhoudsgeld voor ex-partners, geen
alimentatiegeld voor kinderen)

• 3x het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik
• 1x het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden
• Alle inkomsten die voortvloeien uit de beroepsactiviteit van de personeelsleden van een
Europese of andere internationale insteling. De inkomsten worden verminderd met de
persoonlijke bijdragen voor de verzekering die de instelling organiseert om
socialezekerheidsrisico's te dekken

Onderhoudsbijdragen betaald voor een ex-partner worden van de totale som afgetrokken.

De volgende inkomsten en uitkeringen tellen niet mee om het gezinsinkomen te berekenen:

• alle toelagen uit het Groeipakket of andere gezinsbijslagen
• alimentatie voor je kinderen
• roerende inkomsten
• loon en vakantiegeld in het kader van een flexi-job
• maaltijd-en ecocheques
• tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, integratietegemoetkomingen voor
personen met een handicap, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering

• onkostenvergoeding voor onthaalouders betaald door agentschap Opgroeien
• 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

MyFamily staat voor jou klaar!
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Hoe bepalen we de punten in jouw gezin voor de personenlast?

Het inkomen alleen zegt niet alles. We houden ook rekening met de personenlast in je gezin.

Deze last drukken we uit in punten. Hoe meer punten je gezin heeft, hoe hoger je gezinsinkomen mag
zijn om toch een schooltoeslag te krijgen.

Net als voor het inkomen zelf berekenen we de personenlast van het gezin waar het kind woont op 31
augustus (aan het begin van het schooljaar).

Wanneer wordt de KI-test uitgevoerd?

In een laatste stap wordt je geïndexeerd kadastraal inkomen “vreemd gebruik” berekend. Met andere
woorden: we bekijken welke gebouwen en gronden je gezin (jij en eventueel de persoon met wie je een
feitelijk gezin vormt) bezit, en welke je niet zelf bewoont of nodig hebt voor je beroep.

Is dit “KI vreemd gebruik” hoger dan 1.250 euro? Dan passen we de KI-test toe.

Deze KI-test wordt niet uitgevoerd wanneer je een leefloon krijgt of als je inkomen voor minstens 70 %
uit onderhoudsgeld en/of vervangingsinkomsten en/of inkomensvervangende tegemoetkomingen en/of
een overlevingspensioen bestaat.

Is het kadastraal inkomen (KI) vreemd gebruik te hoog in vergelijking met je gezinsinkomen? Dan kom
je helaas niet in aanmerking voor een schooltoeslag.

Hoeveel schooltoeslag krijg je?

Dat hangt af van het type onderwijs dat je kind volgt, je gezinsinkomen en de samenstelling van je gezin
op 31 augustus, aan het begin van het schooljaar.

Is de leerling gehuwd, zelfstandig of alleenstaand? Dan gelden aparte bedragen. Interne leerlingen in het
voltijds secundair onderwijs krijgen een hoger bedrag.

> Het juiste bedrag van je schooltoeslag vind je op www.groeipakket.be.

Wie ontvangt de schooltoeslag?

• Woont je kind in Vlaanderen?
◦ Dan betalen wij de schooltoeslag aan de perso(o)n(en) die het Groeipakket ontvang(t)
(en).

• Woont je kind in Brussel, Wallonië of het Duitse taalgebied?
◦ Dan betalen wij de schooltoeslag uit aan de ouder(s) of opvoeder(s) bij wie het kind
officieel woont.

• Woont je kind in het buitenland?
◦ Dan komt de schooltoeslag terecht bij de ouder(s) of opvoeder(s) bij wie het kind feitelijk
woont.

Belangrijk !

We passen het bedrag van de schooltoeslag aan:

• als we nog een wijziging ontvangen over je gezinssituatie op 31 augustus (het begin van het
schooljaar)

• we nog inschrijvingen hoger onderwijs ontvangen van meerdere personen in je gezin
• we nog een internaatinschrijving voor je kind voor minstens 149 dagen ontvangen (secundair
onderwijs)
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We vorderen het volledige bedrag van de schooltoeslag terug als:

• je kind vorig schooljaar en dit schooljaar onvoldoende aanwezig was
• je kind op de laatste schooldag niet meer is ingeschreven.

Contacteer ons mocht je kind in de loop van het schooljaar een eindkwalificatie hebben behaald, want
dan behoud je toch het recht op schooltoeslag).

We herbekijken je recht op de schooltoeslag als wij je definitieve gezinsinkomsten van de Federale
Overheidsdienst Financiën ontvangen.

Laat het ons dus zeker weten als:

• als er in je gezin personen ouder dan 25 jaar hoger onderwijs volgen (ook opleiding ba-na-ba of
ba-na-ma zijn van belang)

• als een persoon in je gezin, die geen Groeipakket krijgt, fiscaal ten laste is en erkend als persoon
met een handicap

• als je kind in de loop van het schooljaar zijn studies stopzet of beëindigt

Wil je alle regelgeving over de schooltoeslag nalezen?

Wij verwijzen hiervoor graag naar:

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

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

• je vindt ook meer uitleg op www.groeipakket.be of op www.myfamily.be/schooltoeslag

Meer weten over jouw recht op een schooltoeslag?

Surf gerust naar www.myfamily.be/schooltoeslag. Daar vind je een helder woordje uitleg.

Heb je nog een vraag? Wens je meer informatie?

De Groeipakketcoaches van MyFamily staan graag tot jouw dienst. Je vindt hun gegevens op de
voorzijde van deze brief. Daar zie je ook jouw rijksregisternummer. Vermeld dit altijd wanneer je
MyFamily contacteert. Dan kunnen onze coaches jou nog sneller helpen.

Ben je het niet eens met een beslissing van MyFamily?

Dan luisteren we graag. Alle info om een klacht in te dienen of beroep aan te tekenen vind je op
www.myfamily.be/klacht-feedback. Of je kan die informatie op eenvoudig verzoek schriftelijk
ontvangen. Samen vinden we vast de weg naar een oplossing.
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