
Voorbeelden daling van het inkomen 

 
Voorbeeld 1 
Dirk is een alleenstaande weduwnaar met 2 kinderen ten laste. Hij moest zijn job op 
31 maart 2018 stopzetten wegens ziekte, sinds 1 april 2018 ontvangt hij een ziekte- 

uitkering. Zijn inkomen is hierdoor aanzienlijk gedaald. 
 

Omdat het inkomen van Dirk in 2019 (= volledig jaar ziekte-uitkering) lager zal zijn 
dan dit van 2017 (= volledig jaar beroepsinkomen), kan de studietoelage voor 

academiejaar 2019-2020 worden berekend op basis van het vermoedelijk inkomen 

van 2019. 
 
Om de studietoelage te kunnen berekenen is een attest van de uitbetalingsinstelling 

m.b.t. de door Dirk ontvangen ziekte-uitkering in 2019 nodig (januari tot december). 

 

Voorbeeld 2 
De vader van Saïd werkt bij de overheid en besliste vanaf 1 juli 2019 via 
tijdskrediet 4/5 te werken. Zijn moeder is in pensioen. 

 

Gezien het gezinsinkomen (door opname van tijdskrediet door de vader) in 2019 is 
gedaald, kan de studietoelage voor academiejaar 2019-2020 worden berekend op 

basis van het vermoedelijk inkomen van 2019 van beide ouders. 

 
Om de studietoelage te kunnen berekenen zijn alle loonfiches 2019 van vader nodig 
(januari tot december), een attest van het tijdskrediet van juli tot december 2019 en 

een attest van het pensioen van de moeder in 2019 (januari tot december). 
 

Voorbeeld 3 
Geert is student en werkt sinds januari 2018 elke zaterdag in een computerzaak. 

Tijdens de zomervakantie steekt hij nog een tandje bij. 
Hij behoort met zijn inkomsten van 2018 tot de leefeenheid zelfstandig student. Zijn 

studietoelage voor academiejaar 2019-2020 wordt dus berekend op basis van zijn 
inkomsten van 2018. 

 

Omwille van de economische crisis heeft hij in 2019 minder gewerkt en is zijn 

inkomen gedaald. Hij kan zijn studietoelage bijgevolg laten berekenen op basis van 

het vermoedelijk inkomen van 2019. 
 

Om de leefeenheid van zelfstandig student aan te tonen en de studietoelage te 

kunnen berekenen zijn alle loonfiches 2018 en 2019 nodig (januari tot december). 


