
Voorbeelden wijziging in de gezinssituatie 

 
Voorbeeld 1 
De ouders van Dieter hebben op 25 april 2018 beslist om uit elkaar te gaan (apart 
domicilie = feitelijke scheiding). Ze zijn sinds 15 februari 2019 wettelijk gescheiden. 

Dieter is samen met zijn broer bij zijn alleenstaande moeder ingetrokken. Zijn 

moeder werkt bij de overheid en heeft een beroepsinkomen, vader betaalt sinds 
februari 2019 alimentatiegeld. 

 
Voor academiejaar 2019-2020 wordt normaal rekening gehouden met het inkomen 

van 2017 (aanslagjaar 2018) van beide ouders. Gezien de wettelijke scheiding (= 
wijziging gezinssituatie), wordt enkel rekening gehouden met het inkomen van 

Dieters moeder in 2019 (= jaar wijziging gezinssituatie). 
 

Om de studietoelage te kunnen berekenen zijn alle loonfiches 2019 van moeder 

nodig (januari tot december) en alle rekeninguittreksels m.b.t. de in 2019 ontvangen 
alimentatiegelden. 

 

Voorbeeld 2 

Minyang is ten laste van haar alleenstaande vader. Hij werkte tot voor kort bij 
Opel Antwerpen, sinds 1 juni 2019 ontvangt hij een werkloosheidsuitkering. 

Op 31 augustus 2019 is Minyang’s vader hertrouwd. Zijn vrouw is werkzaam bij 

het OCMW en heeft een beroepsinkomen. 
 

Voor de berekening van de studietoelage voor academiejaar 2019-2020 zal worden 
afgeweken van het inkomen van 2017 (aanslagjaar 2018) omwille van de wijziging in 

de gezinssituatie (= huwelijk). Er zal rekening worden gehouden met het inkomen 

van 2019 (= jaar wijziging gezinssituatie) van vader en stiefmoeder. 
 

Om de studietoelage te kunnen berekenen zijn alle loonfiches 2019 nodig van 
stiefmoeder (januari tot december) en vader (januari tot mei). Daarnaast ook een 

attest van de uitbetalingsinstelling m.b.t. de door vader ontvangen 
werkloosheidsuitkeringen in 2019. 

 

Voorbeeld 3 

Tim ontving steeds een studietoelage als student ten laste. 
Sinds januari 2018 werkt hij elke zaterdag in een supermarkt en steekt hij tijdens de 
zomervakantie nog een tandje bij. Hij kan dit jaar (2019) aantonen dat hij binnen 

een periode van 2 kalenderjaren (2018 en 2019), gedurende 12 maanden, minimum 

€ 10 405,89 brutobelastbaar beroepsinkomen heeft verworven. 
 

Hij komt academiejaar 2019-2020 in aanmerking voor de leefeenheid zelfstandig 
student (= wijziging gezinssituatie) en dit in het jaar 2019 (= jaar wijziging 

gezinssituatie). De studietoelage zal worden berekend op basis van zijn inkomsten in 

2019. 
 

Om de leefeenheid zelfstandig student aan te tonen en de studietoelage te kunnen 
berekenen zijn alle loonfiches 2018 en 2019 nodig (januari tot december). 


