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WOORD VOORAF 
 
Het voorliggende rapport is het eindresultaat van een onderzoek uitgevoerd door het Instituut 
voor Sociaal Recht (K.U.Leuven), in opdracht van de minister van Maatschappelijke 
Integratie, naar de “relaties tussen OCMW’s en studenten”. 
 
Als wetenschappelijke medewerksters traden op: Tine Seynaeve (sociologe) en Isabelle Van 
der Straete (juriste), als promotoren: Prof. Johan Put en Prof. Dries Simoens. 
 
Het rapport bevat drie grote delen. 
 
Het eerste deel bestaat uit een juridische en sociologische “voorstudie”.  Op een systematische 
wijze werden alle mogelijke aspecten van de OCMW/student verhouding onderzocht aan de 
hand van de klassieke rechtsbronnen: de wetgeving (lang niet beperkt tot de 
Bestaansminimumwet), de overvloedige rechtspraak en de (daarentegen eerder schaarse) 
rechtsleer.  De juridische bevindingen worden naar het einde toe mede in een sociologisch 
perspectief bekeken. 
 
Deel twee draagt de zware titel “geldende rechtspraktijk en heersende opinies”.  Ons 
uitgangspunt hierbij is het verschil tussen “law in the books” (behandeld in het eerste deel) en 
“law in action”.  Hoe is de OCMW-praktijk gevestigd inzake de vele reeds gereveleerde 
juridische knelpunten, en welke opinies leven bij persoen die beroepshalve, vanuit welke 
invalshoek ook, met de problematische OCMW/student verhouding te maken hebben?  Om op 
deze twee vragen antwoorden te bekomen die voldoende representatief zijn, volgden we een 
tweevoudig spoor.  Enerzijds werd een uitgebreide vragenlijst gestuurd naar 100 OCMW’s 
(nauwkeurig geselecteerd en zowel uit Vlaanderen als uit Wallonië en Brussel).  Anderzijds 
interviewden we persoonlijk een groot aantal actoren, die hieronder worden vermeld in het 
dankwoord. 
 
In het derde deel ten slotte worden de draden getrokken uit de bekomen informatie en worden 
vooreerst beleidsvoorstellen geformuleerd in de vorm van vijf punten (vijf wetsartikelen?); 
het mag worden gezegd dat over haast elk woord door ons gevieren diepgaand is 
gediscussieerd,  teneinde tot in de kleinste nuances ons ideeëngoed nauwkeurig uit te drukken.  
Vervolgens worden, steeds in het derde deel, onze opties van commentaar voorzien, eerst op 
algemene wijze (welke zijn onze zeven uitgangspunten?) en vervolgens per 
“punt”/wetsartikel. 
 
Onder meer en vooral werden de volgende personen en organisaties persoonlijk 
gecontacteerd. 

 v 



Mr. Absil, mr. Lereu, mr. Pourbaix en mr. Rigo, CPAS Mons 
Mr. Boeykens, Dienst studiefinanciering en sociaal statuut UFSIA 
Mevr. Buchet, Service d’aide aux étudiants U.C.Louvain 
Mr. Carette, hoofd-maatschappelijk werker Sociale dienst OCMW Gent 
Mr. De Vos en mevr. Hofman, Sociale dienst OCMW Kortrijk 
Mr. Dheedene en mevr. Lambert, Studioo Gent 
Mr. Dumont, mr. L’heureux, mr. Pire en mr. Vrancken, CPAS Liège 
Mr. Geron, Service social des étudiants de U.Lg. 
Mr. Hellings, hoofd-maatschappelijk werker Sociale dienst OCMW Leuven 
Mevr. Hendrikx en mevr. Van Hoestenberghe, Sociale dienst K.U.Leuven 
Mevr. Kokur, mevr. Nottebaere en mr. Van Houdenhove, Sociale dienst R.U.Gent 
Mr. Kuypers, Sociale dienst studenten V.U.B. 
Mr. Peeters, Sociale Raad LOKO,  
Mevr. Lallemand en mevr. Lebailly, Service d’aide sociale U.M.H. 
Mevr. Sommers, Service sociale CPAS Ottignies 
Mr. Vanherck, directeur Sociale Zaken OCMW Antwerpen 

 
We wensen deze personen en organisaties te danken voor hun bereidwillige medewerking. 
 
Maar onze dank gaat evenzeer, zelfs in de eerste plaats, uit naar de minister van 
Maatschappelijke Integratie, die het onderzoeksproject ontwierp en financierde.  We hopen 
daar met ons rapport “iets” tegenover te kunnen stellen dat, welke ook zijn beleidsopties zijn, 
doorzichtig, coherent, wetenschappelijk stevig onderbouwd en praktisch toepasbaar zal 
blijken te zijn, de OCMW’s en de mindervermogende studenten ten goede, in onze 
kennismaatschappij met zijn grote uitdagingen … 
 
Wil de traditie dat de promotors hun medewerkers danken, dan wensen we bewust van deze 
gewoonte af te stappen.  Binnen ons team was geen onderscheid te maken tussen beslissers en 
uitvoerders, tussen de enen die werkmethoden uitstippelden en de anderen die het werk op 
zich namen.  Wat voorligt mag dan ook de vrucht van een intense samenwerking worden 
genoemd, waarbij elk van een ander leerde én hem/haar inspireerde. 
 

Johan Put 
Tine Seynaeve 
Dries Simoens 

Isabelle Van der Straete
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DEEL I. JURIDISCHE EN SOCIOLOGISCHE VOORSTUDIE 
 
 





HOOFDSTUK 1. JURIDISCHE VOORSTUDIE 
 
1. STUDENTEN EN HET RECHT OP HET BESTAANSMINIMUM 
 
De student die aanspraak wil maken op het bestaansminimum moet (uiteraard) voldoen aan de 
algemene voorwaarden inzake leeftijd en nationaliteit. Hij mag en ook dit spreekt voor zich 
niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken. Bij het onderzoek naar de 
bestaansmiddelen worden niet alle inkomsten van de student in aanmerking genomen. Zo 
wordt onder meer de studietoelage buiten beschouwing gelaten. Dit laatste wordt door lang 
niet iedereen als vanzelfsprekend gezien. Toch zijn het vooral de voorwaarde van 
werkbereidheid en de mogelijke verwijzing naar de onderhoudsplichtigen die de meeste 
aandacht vragen. 
 
1.1. Aanrekening van de bestaansmiddelen 
 
Vermits het recht op het bestaansminimum een residuair karakter heeft, wordt het enkel 
toegestaan in zoverre de aanvrager geen toereikende bestaansmiddelen heeft (art. 1 § 1 eerste 
lid Bestaansminimumwet).  
Het gebrek aan toereikende bestaansmiddelen in hoofde van de student kan te wijten zijn aan 
het feit dat zijn ouders over onvoldoende inkomsten beschikken of dat de student in zijn eigen 
onderhoud moet voorzien.1 Het komt aan de student toe om het bewijs te leveren van zijn 
toestand van “behoeftigheid”.2 
Het lijkt erop dat sommige arbeidsrechtbanken een strenge houding aannemen ten aanzien 
van studenten die in hun eigen onderhoud moeten voorzien omdat ze de ouderlijke woning 
hebben verlaten.  
 
In principe wordt met alle bestaansmiddelen van de aanvrager rekening gehouden. De student 
die het bestaansminimum aanvraagt, moet bijvoorbeeld de inkomsten die voortvloeien uit een 
weekend- of vakantiejob aangeven. 
Artikel 5 § 2 Bestaansminimumwet en artikel 12 Bestaansminimumbesluit geven een 
limitatieve opsomming van de inkomsten die niet in rekening worden gebracht.  
Het betreft onder meer: 
- de gezinsbeslag waarop de aanvrager recht heeft ten voordele van zijn kinderen krachtens de 
Belgische of de buitenlandse sociale wetgeving. De bepaling moet ruim geïnterpreteerd 

                                                           
1 Arbrb. Brussel 20 oktober 1993, J. dr. jeun. 1994, 33. 
2 Arbrb. Luik 8 augustus 1995, Rev. Rég. Dr. 1996, 50. 
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worden: zowel de gewone kinderbijslag als de verhoogde bijslagen voor wezen en kinderen 
van mindervaliden zijn vrijgesteld.3 De kinderbijslag waarop de student gerechtigd is voor 
zichzelf wordt wel mee gerekend op voorwaarde dat de bijslag door het kinderbijslagfonds 
wordt uitbetaald aan de student of aan hem wordt doorbetaald door de bijslagtrekkende ouder4 
(zie infra p.54 e.v.); 
- de giften die afkomstig zijn van om het even welke instelling of personen die niet met de 
aanvrager samenwonen en niet onderhoudsplichtig zijn tegenover hem. Dit wil zeggen dat de 
giften die de student krijgt van bv. oudere broers of zussen niet in rekening worden gebracht, 
deze van ouders of grootouders wel; 
- het onderhoudsgeld dat de aanvrager ontvangt ten gunste van zijn ongehuwde minderjarige 
kinderen. Hier geldt hetzelfde principe als bij de kinderbijslag: enkel het onderhoudsgeld dat 
de student voor zijn kind ontvangt, wordt vrijgesteld, het onderhoudsgeld dat hij voor zichzelf 
ontvangt, moet worden aangegeven; 
- de studietoelage die de betrokkene toegekend krijgt te zijnen gunste of ten gunste van de 
kinderen die hij te zijnen laste heeft. Sinds 1 januari 19925 wordt bij de berekening van het 
bestaansminimum de studietoelage van de student vrijgesteld voor het volledige bedrag.  
De al dan niet aanrekening van studietoelagen op het bestaansminimum vormt al vele jaren 
een punt van discussie.6 Tot het K.B. van 16 oktober 1991 was er geen wettelijke of 
reglementaire grond om de studietoelagen buiten beschouwing te laten in het onderzoek naar 
de bestaansmiddelen van de student. De studietoelage was immers niet opgenomen in de 
opsomming van de bestaansmiddelen waarmee geen rekening mag worden gehouden. Een 
aantal OCMW’s beschouwden de studietoelagen echter niet als bestaansmiddelen maar als 
selectieve uitkeringen die verbonden zijn aan de kosten voor onderwijs, en rekenden aldus de 
studietoelage niet aan. Andere OCMW’s die de studietoelagen wel in aanmerking namen, 
wierpen als argument op dat de studietoelage niet alleen de studiekosten maar ook voor een 
deel de leefkosten dekt7. Aldus werd gepleit om op zijn minst8 een deel van de studietoelage 
(met name dat deel dat de leefkosten dekt) te aanzien als bestaansmiddelen en er rekening 

                                                           
3 P. SENAEVE en D. SIMOENS, O.C.M.W.-dienstverlening en bestaansminimum, Brugge, die Keure, 1995, 30. 
4 Parl. St. Kamer, B.Z. 1974, nr. 192/2, 9. Zie ook Arbrb. Antwerpen 20 november 1975, onuitg.; Arbrb. Gent 26 
februari 1980, onuitg., aangehaald in P. SENAEVE en D. SIMOENS, o.c., 30. De kinderbijslag die de 
bijslagtrekkende ouder doorbetaalt aan de student zal doorgaans deel uitmaken van het leefgeld dat de student 
van zijn ouders ontvangt. 
5 Datum van inwerkingtreding van het K.B. 16 oktober 1991, B.S. 14 november 1991. 
6 Vooral na de Wet van 19 januari 1990 tot verlaging van de meerderjarigheid tot 18 jaar en de opvallende 
stijging van het aantal bestaansminimumaanvragen die hierop volgde. 
7 Eind jaren tachtig werden verschillende studies uitgevoerd naar de studiekosten in het hoger onderwijs. Zie o.a. 
A. DEWAELE en COSSEY, H., Studiekosten in het hoger onderwijs: een onderzoek naar de uitgaven van 
studenten in het hoger onderwijs buiten de universiteit en aan de universiteit tijdens het academiejaar 1986-
1987, K.U.Leuven HIVA, 1987, 124 p. 
8 In het Franstalig landsgedeelte verdedigde men een volledige aanrekening van de bestaansmiddelen (gesprek L. 
Van Hoestenberghe). 
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mee te houden. In het verlengde van deze discussie werd door de sociale diensten van de 
universiteit van Leuven, Gent, Brussel en Luik aan de toenmalige Staatssecretaris voor 
Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie gevraagd om de Bestaansminimumwet in die 
zin te wijzigen dat de OCMW’s slechts een “geïndexeerd gedeelte van de studietoelagen” niet 
in aanmerking dienden te nemen bij de raming van de bestaansmiddelen.9 Zoals bekend, werd 
niet ingegaan op dit voorstel en werd kort daarop de vrijstelling van het volledige bedrag van 
de studietoelage ingevoerd bij K.B. van 16 oktober 1991. 
 
1.2. Voorwaarde van werkbereidheid 
 
1.2.1. Algemeen 
 
Krachtens artikel 6 § 1 eerste lid 1° Bestaansminimumwet moet de hulpvrager met het oog op 
de toekenning en het behoud van het bestaansminimum blijk geven van zijn bereidheid tot 
tewerkstelling, tenzij dit om gezondheidsredenen of billijkheidsredenen niet mogelijk is. Men 
vindt deze voorwaarde ook, zij het minder expliciet, terug in artikel 1 Bestaansminimumwet. 
Dit laatste bepaalt dat het recht op het bestaansminimum slechts bestaat voor die personen die 
niet in staat zijn om door eigen inspanningen of op een andere manier toereikende 
bestaansmiddelen te verwerven. Beide bepalingen drukken het subsidiair karakter van het 
recht op een bestaansminimum uit.  
 
De wet geeft geen definitie van het begrip “bereidheid tot werken” en geeft evenmin aan 
welke de billijkheids- of gezondheidsredenen zijn die iemand van de 
werkbereidheidsvoorwaarde ontslaan. Het komt aan het OCMW en in tweede instantie aan de 
arbeidsgerechten toe om deze begrippen in te vullen. 
 
In de beginperiode maakten de OCMW’s gebruik van de criteria uit de 
werkloosheidsreglementering om de werkbereidheid te beoordelen. Dit betekent dat van de 
hulpvrager werd geëist dat hij beschikbaar was voor de arbeidsmarkt en dat hij elke passende 
dienstbetrekking diende te aanvaarden. Ook werd van de betrokkene verlangd dat hij zich liet 
inschrijven als werkzoekende.  
Het transponeren van de voorwaarden uit de werkloosheidsreglementering op de notie 
werkbereidheid uit de Bestaansminimumwet kreeg veel kritiek vanuit de rechtspraak10, niet in 

                                                           
9 Gesprek L. Van Hoestenberghe. 
10 Arbrb. 10 juli 1980, J.T.T. 1982, 146; Arbrb. Gent 17 mei 1983, Soc. Kron. 1984, 469, noot H. FUNCK; 
Arbrb. Dinant 8 april 1986, J.T.T. 1987, 227; Arbh. Luik 16 april 1986, Soc. Kron. 1986, 197, noot H. FUNCK; 
Arbh. Antwerpen 27 sept. 1989, Soc. Kron. 1989, 366. 
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het minst omwille van het wezenlijk verschil in de ratio van beide regelingen. Daarenboven is 
het zo dat de werkloosheidsreglementering in beginsel studenten die voltijdse studies volgen, 
uitsluit van het recht op werkloosheidsuitkeringen (art. 36 § 1, 3° en art. 68 
Werkloosheidsbesluit 1991, zie 5. De student en het recht op werkloosheidsuitkeringen), 
terwijl de Bestaansminimumwet dit niet toe. 
 
De OCMW’s namen geleidelijk aan afstand van de toetsing van de werkbereidheid aan de 
criteria uit de werkloosheidsregeling en kwamen tot een eigen, genuanceerde invulling van de 
bereidheid tot tewerkstelling uitgaand van de grondbeginselen en de uitgangspunten van de 
Bestaansminimumwet. De uitzonderingen waarin artikel 6 § 1 eerste lid 1° 
Bestaansminimumwet voorziet, met name het voorhanden zijn van gezondheidsredenen of 
billijkheidsredenen, werden aangewend om de hulpvrager van de bereidheid tot tewerkstelling 
te ontslaan of minstens om deze minder streng te beoordelen. De billijkheidsredenen kunnen 
hun oorsprong vinden in de concrete kenmerken van de hulpvrager, zoals zijn leeftijd11, 
opleidingsniveau12, familiale achtergrond13 en in bepaalde activiteiten (studies, zorg voor 
kinderen14, zorg voor zieke of bejaarde gezinsleden15). 
Samenvattend kan gesteld worden dat de werkbereidheid, zoals dit vandaag wordt 
geïnterpreteerd door de OCMW’s, een relatief begrip is waarbij rekening wordt gehouden met 
de reële mogelijkheden en beperkingen, evenals met de specifieke situatie waarin de 
aanvrager van het bestaansminimum zich bevindt. 
 
1.2.2. Werkbereidheid van studenten 
 
Bovenstaande evolutie inzake de invulling van de notie werkbereidheid is ook terug te vinden 
in de rechtspraak met betrekking tot het recht op een bestaansminimum in hoofde van de 
student. Geruime tijd heeft er onenigheid bestaan over de vraag of studenten gerechtigd zijn 
op een bestaansminimum en meer bepaald over de vraag of studenten voldoen aan de vereiste 
van werkbereidheid. Terwijl de jaren tachtig werden gekenmerkt door een strenge houding, 
namen de arbeidsgerechten het afgelopen decennium een milder standpunt in.  

                                                           
11 Arbh. Luik 19 april  1994, J.T.T. 1995, 162. 
12 Arbrb. Brussel 14 juni 1990, Soc. Kron. 1990, 370. 
13 Arbrb. Nijvel 8 september 1992, J. dr. jeun. 1992, afl. 118, 27. 
14 Arbh. Antwerpen 27 januari 1982, Soc. Kron. 1982, 197. 
15 Arbrb. Antwerpen 23 oktober 1980, onuitg., aangehaald door H. FUNCK, “De werkbereidheid als vereiste 
voor de toekenning van het bestaansminimum”, Soc. Kron. 1984, 203. De zorg voor zieke of bejaarde familie 
kan ook beschouwd worden als een vorm van tewerkstelling (Arbrb. Antwerpen 23 oktober 1983, R.W. 1982-83, 
374). 
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Globaal genomen kunnen er in de rechtspraak vier strekkingen onderscheiden worden met 
betrekking tot deze problematiek.16 
 
a. Studenten hebben recht op het bestaansminimum omdat ze voldoen aan de 
werkbereidheidsvoorwaarde: studeren is namelijk een vorm van werken  
 
Overeenkomstig deze milde opvatting moet studeren niet alleen gezien worden als een vorm 
van werk, maar vergroot ze daarenboven de toekomstige kansen op de arbeidsmarkt in die 
mate dat hoe dan ook aan de werkbereidheidseis is voldaan.17 In dit kader kan verwezen 
worden naar het arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 21 december 1994 waarin het 
bestaansminimum wordt toegekend aan iemand die reeds een diploma van gezins- en sanitaire 
helpster bezit en studies heeft aangevat als verpleegassistente. Het Hof meent dat het niet van 
een grote werkbereidheid getuigt wanneer deze persoon, in de plaats van een bijkomende en 
rendabele opleiding te volgen, haar studies zou onderbreken en zich als werkzoekende zou 
laten inschrijven.18 
 
Niet alle beslissingen die binnen deze strekking kunnen worden gesitueerd, kennen het recht 
op het bestaansminimum onvoorwaardelijk toe. Het Arbeidshof te Gent vestigt in een arrest 
van 27 maart 1995 de aandacht op het feit dat in concreto moet worden bewezen dat de 
studies van de betrokkene daadwerkelijk zijn professionele mogelijkheden vergroten.19 Soms 
betrekt de rechtbank de behaalde studieresultaten of de geschiktheid voor de studies in zijn 
oordeel.20  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Voor rechtsleer waarin het bestaan van deze vier strekkingen wordt erkend: D. ADRIANS, “Studenten en het 
bestaansminimum: een samenvatting”, OCMW-Visies 2000, afl. 2, 28-36; O. MICHIELS, “L’ étudiant face au 
CPAS”, Soc. Kron. 1996, 524-528; J. SERVAIS, “Un étudiant peut-il bénéficier du minimex?”, J.dr.jeun. 1991, 
afl. 106, 8-9, D. SIMOENS, “Studeren op kosten van het O.C.M.W.?”, noot onder Cass 28 februari 2000, R.W. 
2000-2001, 1052-1055; R. STOKX, “Hebben studenten recht op het bestaansminimum?”,  De Gem. 1998, afl. 5, 
41-44. 
17 Arbh. Luik 22 september 1989, J.T.T. 1992, 463, met noot en J.L.M.B. 1991, 1003. 
18 Arbh. Antwerpen 21 december 1994, Soc. Kron. 1996, 551. 
19 Arbh. Gent 27 maart 1995, Soc. Kron. 1996, 552. 
20 Arbh. Luik 5 februari 1991, J. dr. jeun. 1990, afl. 10, 30. 

 7 



b. Studenten hebben recht op het bestaanminimum zonder te moeten voldoen aan de 
werkbereidheidsvoorwaarde: studeren is een billijkheidsreden die hen ontslaat van de 
werkbereidheidsvoorwaarde  
 
Deze redenering wordt door het overgrote deel van de rechtspraak gevolgd.21 Ze wordt 
gesteund door het antwoord van de bevoegde minister op de in het parlement gestelde vraag 
om enkele voorbeelden van billijkheidsredenen op te sommen. In het antwoord op de 
parlementaire vraag werd onder meer melding gemaakt van “de student die niet in zijn eigen 
onderhoud kan voorzien”.22  
Een aantal uitspraken binnen deze strekking benadrukken dat er met bepaalde elementen moet 
worden rekening gehouden opdat er sprake zou kunnen zijn van een billijkheidsreden. Het 
Arbeidshof te Luik merkt in een arrest van 18 februari 1992 op dat elke hulpvrager moet 
aantonen dat het verder zetten van de studies in zijn concreet geval een billijkheidsreden 
uitmaakt.23 Dikwijls wordt het behoud van het bestaansminimum afhankelijk gesteld van de 
behaalde studieresultaten.24 Zo meent het Arbeidshof te Luik dat de billijkheid gebiedt toe te 
staan dat de universitaire studies die met succes worden gevolgd, worden verder gezet, vooral 
wanneer de studies van die aard zijn dat ze de tewerkstellingskansen verhogen.25 Er kan 
daarentegen geen sprake zijn van een billijkheidsreden in het geval van een student die 
hardnekkig volhoudt dat hij universitaire studies wil blijven doen niettegenstaande het feit dat 
hij nog steeds de Franse taal niet machtig is en er duidelijk andere opleidingen bestaan die hij 
kan combineren met het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid.26  
In sommige gevallen worden de billijkheidredenen nog restrictiever geïnterpreteerd. Een 
voorbeeld van zulk een interpretatie is terug te vinden in het arrest van het Arbeidshof te 
Antwerpen van 14 januari 1997.27 In deze zaak had het OCMW van Hasselt het 
bestaansminimum geweigerd aan een studente die na haar middelbaar onderwijs nog vier jaar 
hoger kunstonderwijs wenste te volgen. Het OCMW motiveerde deze beslissing door te 
stellen dat billijkheidsredenen enkel kunnen worden aangenomen wanneer de hulpvrager 
reeds verscheidene jaren van studies achter de rug heeft en bijvoorbeeld door het overlijden 
van zijn ouders in zijn eigen onderhoud moet voorzien of wanneer het om een opleiding van 

                                                           
21 Arbrb. Luik 22 september 1989, J. dr. jeun. 1989, afl. 10, 38 en Soc. Kron. 1990, 364; Arbrb. Luik 5 oktober 
1990, J. dr. jeun. 1990, afl. 10, 30; Arbrb. Luik 26 oktober 1990, J. dr. jeun. 1991, afl. 10, 30; Arbh. Luik 19 
februari 1991, J. dr. jeun. 1991, afl. 106, 41; Arbrb. Charleroi 2 april 1996, A.R. 49015/R, onuitg., aangehaald 
door A. LESIW en M.C. LODEFIER, Studenten en het bestaansminimum, Brussel, VBSG, 1997, 17. 
22 Vr. en Antw. Senaat 1976-77, 557. 
23 Arbh. Luik 18 februari 1992, J. dr. jeun. 1992, afl. 115, 22 en Soc. Kron. 1993, 452 met noot; Arbrb. Leuven 
19 januari 2000, A.R. 1239/99, onuitg. 
24 Arbh. Luik 18 februari 1992, J. dr. jeun. 1992, afl. 115, 22 en Soc. Kron. 1993, 452 met noot. 
25 Arbh. Luik 17 juni 1997, Soc. Kron. 1998, 346, noot. 
26 Arbh. Luik 5 mei 1992, Rev. dr. comm. 1993, 76, noot J. BERGER. 
27 Arbh. Antwerpen 14 januari 1997, Soc. Kron. 1998, 344. 
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korte duur gaat die voor de betrokkene de garantie van werk oplevert. Het Hof aanvaardde 
deze redenering. 
 
c. Studenten zijn principieel niet uitgesloten van het recht op het bestaansminimum op 
voorwaarde dat ze hun werkbereidheid bewijzen 
 
Deze strengere opinie is niet principieel tegen de toekenning van het bestaansminimum aan 
studenten, maar verbindt die toekenning aan een aantal voorwaarden. Anders dan in 
bovenstaande opvatting, wordt binnen deze visie aangenomen dat studies als dusdanig de 
hulpvrager niet ontslaan van de werkbereidheidseis. 
Meer bepaald wordt van de student verlangd dat hij zijn werkwilligheid bewijst door 
gelegenheidswerk te verrichten of te werken tijdens de weekends en de vakantieperiodes, of 
minstens om bereid te zijn om zulk een werk te verrichten. Aldus concludeerde de 
Arbeidsrechtbank te Brussel dat een student die tijdens een “blokperiode” geen job had 
gezocht, ook al had hij de examenstof reeds eerder tot driemaal toe bestudeerd, helemaal niet 
kon bewijzen dat hij tot werken bereid was.28 In diezelfde optiek werd beslist dat een student-
hulpvrager, in geval van gelijkwaardigheid van de opleidingen, de voorkeur moet geven aan 
een avondcursus in plaats van aan een dagcursus, vermits een avondcursus toelaat om studies 
en een beroepsactiviteit te combineren.29 
Leggen deze beslissingen de hulpvrager op om zijn studies te combineren met werk, dan 
erkennen ze wel dat de arbeid verenigbaar moet zijn met de gevolgde studies en deze laatste 
dus niet in het gedrang mag brengen. 30 Ten aanzien van studenten die een gezinslast inroepen 
of aantonen dat het programma te zwaar is in combinatie met werk, stelt de rechtspraak zich 
soepel op.31 
Daarnaast worden een aantal andere eisen, zoals het vergeefs laten gelden van de 
onderhoudsrechten, het vergeefs aanvragen van een studiebeurs en de bekwaamheid om de 
aangevatte studies te volgen, voorop gesteld. 32 
 

                                                           
28 Arbrb. Brussel 9 november 1992, J. dr. jeun. 1993, afl. 121, 36. 
29 Arbrb. Luik 5 mei 1992, onuitg., aangehaald door R. STOKX, l.c., 42. 
30 Arbrb. Brussel 4 oktober 1990, Soc. Kron. 1990, 395; Arbrb. Brussel 2 april 1992, Rev. Dr. Comm. 1993, 74; 
Arbrb. Brussel 9 november 1992, J. dr. jeun. 1993, afl. 1, 36; Arbrb. 20 oktober 1993, J. dr. jeun. 1994, 32. 
31 Arbrb. Brussel 24 juni 1996, A.R. 12 663/96, onuitg. en Arbrb. Brussel 15 december 1995, A.R. 93/736/95, 
onuitg., aangehaald door A. LESIW en M.C. LODEFIER, o.c., 18. 
32 Arbrb. 10 januari 1990, J. dr. jeun. 1991, afl. 102, 44; Arbrb. Brussel 4 oktober 1990, Soc. Kron. 1990, 395; 
Arbrb. Brussel 7 maart 1991, J. dr. jeun. 1991, afl. 106, 41, Arbh. Brussel 9 september 1993, J. dr. jeun. 1993, 
afl. 129, 38; T.S.R. 1993, 368. 
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d. Studenten hebben principieel geen recht op het bestaansminimum 
 
Dit standpunt werd, zoals gezegd, ingenomen door enkele arbeidsgerechten in het begin van 
de jaren tachtig.  
Zo vonniste de Arbeidsrechtbank te Luik33 dat studeren een uiting is van de vrije wil en dat 
het bestaansminimum niet mag worden gebruikt als vervanging van studietoelagen. De 
rechtbank had hierbij geen oor voor het argument dat de studies aangevat waren met het oog 
op de verbetering van de tewerkstellingskansen. Ook de Arbeidsrechtbank te Brussel 
oordeelde in die zin.34 De overwegingen waarop deze beslissingen zijn gesteund, overtuigen 
niet vermits de toekenning van het bestaansminimum slechts afhankelijk kan worden gesteld 
van de in de Bestaansminimumwet vervatte voorwaarden en niet van louter theoretische 
bespiegelingen die ieder aanknopingspunt met deze voorwaarden missen.35 
De weigering van het bestaansminimum aan studenten wordt in een aantal uitspraken 
gemotiveerd door te verwijzen naar de onbeschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Een 
voorbeeld hiervan is het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Kortrijk op 2 juni 198236. Hier 
werd geoordeeld dat de wetgeving op het bestaansminimum niet in het leven is geroepen om 
te voorzien in het onderhoud van studenten die niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. 
Een dergelijke motivering is kenmerkend voor de interpretatie van de 
werkbereidheidsvoorwaarde begin de jaren tachtig, waarbij de criteria uit de 
werkloosheidsreglementering zonder meer werden overgenomen in de 
bestaansminimumregeling (zie supra p 5). 
 
Algemeen genomen kan men stellen dat sinds de totstandkoming van de 
Bestaansminimumwet er slechts weinig gerechtelijke uitspraken bekend zijn waarbij het 
bestaansminimum principieel wordt geweigerd aan een student. Meestal wordt er gewezen op 
één of meer factoren die de weigering verantwoorden. Zo had het zo-even aangehaalde vonnis 
van de Arbeidsrechtbank te Kortrijk van 2 juni 1982 betrekking op een hulpvrager die reeds 
had gewerkt en die na haar ontslag opnieuw was gaan studeren. Deze strenge houding ten 
aanzien van studenten die voor de aanvang van hun studies reeds gewerkt hebben, is ook 
terug te vinden in meer recente uitspraken37.  
 

                                                           
33 Arbrb. Luik 12 februari 1982, Soc. Kron. 1982, 201. 
34 Arbrb. Brussel 18 januari 1988, J. dr. jeun. 1989, 38. 
35 P. SENAEVE en D. SIMOENS, o.c., 61. 
36 Arbrb. Kortrijk 2 juni 1982, R.W. 1982-83, 2016, noot D. SIMOENS. 
37 Arbh. Brussel 10 januari 1991, J. dr. jeun. 1991, afl. 103, 33. 
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1.2.3. Het sluiten van een integratiecontract 
 
Het bewijs dat voldaan werd aan de voorwaarde van werkbereidheid kan onder meer 
voortvloeien uit de aanvaarding en de naleving van een geïndividualiseerd project voor 
sociale integratie, op voorstel van de hulpvrager of op voorstel van het OCMW (art. 6 § 2 
eerste lid Bestaansminimumwet).  
Dit project moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijk contract dat gesloten wordt 
tussen de hulpvrager, het OCMW en in voorkomend geval één of meer derden. Het contract 
moet de modaliteiten van de geleidelijke integratie, de inhoud van de begeleiding, de 
modaliteiten van een eventuele opleiding en tewerkstelling alsook de duurtijd van het contract 
en de verantwoording van de gestelde eisen, bevatten. Het kan worden gewijzigd op verzoek 
van elke partij die bij het contract betrokken is na de aanvaarding en tijdens de uitvoering 
ervan (art. 6 § 2 derde lid Bestaansminimumwet).  
De minimumvoorwaarden en de modaliteiten waaraan de integratiecontracten moeten 
beantwoorden, zijn vastgelegd in het K.B. van 24 maart 199338. 
 
Het sluiten van een integratiecontract is in principe facultatief. Met het oog op de toekenning 
van het bestaansminimum aan rechthebbenden jonger dan 25 jaar, is het aangaan van een 
integratiecontract echter verplicht (behalve wanneer dit om gezondheids- of 
billijkheidsredenen onmogelijk is). Het contract moet worden ondertekend binnen drie 
maanden te rekenen vanaf de dag van de indiening van de aanvraag (art. 6 § 2 vierde lid 
Bestaansminimumwet). 
Het contract kan voorzien in het volgen van een opleiding of van studies (art. 6 K.B. 24 maart 
1993) of in een tewerkstelling op proef (art. 7 K.B. 24 maart 1993). Indien het contract 
gekoppeld wordt aan het volgen van een opleiding of studies, moet de duur van het contract 
ten minste gelijk zijn aan de duur van de opleidingscyclus of de gevolgde studies, tenzij het 
OCMW er anders over beslist (art. 5 K.B. 24 maart 1993). 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat het met het oog op het bewijs van de werkbereidheid van een 
student volstaat dat tussen de student en de maatschappelijk werker die met zijn dossier belast 
is, een integratiecontract wordt gesloten waarin wordt bedongen dat de student zijn studies 
aanvangt of verder zet. Ook een combinatie van studeren en werken behoort tot de 
mogelijkheden. Bij weinig tijdrovende studies kan bijvoorbeeld van de student verwacht 
worden dat hij de studies combineert met werk of minstens met het op zoek gaan naar een job. 

                                                           
38 K.B. 24 maart 1993 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden en de modaliteiten waaraan de contracten 
betreffende een geïndividualiseerd project voor sociale integratie moeten voldoen, B.S. 26 maart 1993. 
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Het lijkt erop dat in de praktijk op vrij systematische wijze integratiecontracten worden 
gesloten tussen de OCMW’s en studenten. Uit een in 1996 gevoerde enquête van de 
vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is gebleken dat de inhoud van het 
integratiecontract in 31,1% van de gevallen neerkomt op “studeren”. Het gebeurt dat de 
universiteit of hogeschool (in de praktijk: de sociale dienst van de universiteit of hogeschool) 
waar de student onderwijs volgt, als derde partij het contract mee ondertekenen. In dat geval 
moet het integratiecontract vermelden wat het aandeel van de onderwijsinstelling is in de 
evaluatie van de uitvoering van het contract en welke rol de onderwijsinstelling zal spelen 
indien het contract niet wordt nageleefd (zie art. 8 K.B. 24 maart 1993). 
 
Het OCMW dat met de student een integratiecontract sluit met als inhoud het volgen van een 
opleiding of studies, moet toezien op de naleving van de inhoud van het contract.39 De 
maatschappelijk werker die met het dossier is belast, moet geregeld, en minimum éénmaal per 
maand, met de betrokkene en in voorkomend geval met de tussenkomende derde(n) de 
uitvoering van het contract evalueren. Dit wil zeggen dat het OCMW minstens éénmaal per 
maand met de student en eventueel met een vertegenwoordiger van de betrokken 
onderwijsinstelling indien zij partij is bij het integratiecontract, zou moeten samenkomen om 
de vooruitgang van de studies te evalueren. De student kan ook zelf om een onderhoud 
verzoeken, wat hem binnen de drie dagen moet worden toegestaan (art. 9 K.B. 24 maart 
1994). 
 
In principe bevat de Bestaansminimumwet of het K.B. 24 maart 1993 geen voorwaarden 
omtrent het minimum aantal uren gedurende dewelke een opleiding of studies moeten worden 
gevolgd. Onrechtstreeks, en dit via de bepalingen inzake de staatstoelage die de OCMW’s 
ontvangen, legt de Bestaansminimumwet dienaangaande een aantal minimumeisen op. Het 
OCMW kan, mits het aan bepaalde voorwaarden voldoet, voor de bestaansminima die 
gekoppeld zijn aan een integratiecontract, een verhoogde staatstoelage van 70 % van het 

                                                           
39 Overeenkomstig artikel 6 K.B. 24 maart 1994 moet, in het geval dat het contract voorziet in het volgen van 
een opleiding, het OCMW controleren of de betrokkene blijk geeft van de vereiste geschiktheid, kwalificaties en 
motivering en tevens rekening houden met de behoeften van de arbeidsmarkt. Men kan zich afvragen in hoeverre 
deze bepaling ook van toepassing is op integratiecontracten die voorzien in het volgen van studies. In artikel 5 
K.B. 24 maart 1994 wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds het integratiecontract dat voorziet 
in het volgen van een opleiding en anderzijds het contract dat voorziet in het volgen van studies. De overige 
bepalingen handelen enkel over het volgen van een opleiding en maken geen gewag van het volgen van studies. 
Wat het controleren van de vereiste geschiktheid, kwalificatie en motivering betreft, lijkt het vrij aanvaardbaar 
het OCMW deze controlerende functie, zoals voorzien in artikel 6, ook dient te vervullen ten aanzien van de 
student die een integratiecontract heeft aangegaan met als inhoud “studeren”. Met betrekking tot het rekening 
houden met de behoeften van de arbeidsmarkt is het betwijfelbaar of deze bepaling aan de OCMW toelaat om 
bepaalde studierichtingen uit te sluiten als voorwerp van een integratiecontract. Het zou er toe leiden dat 
studenten die een studierichting volgen waarvan traditioneel wordt aangenomen dat ze minder mogelijkheden 
biedt op de arbeidsmarkt, geen integratiecontract kunnen aangaan. 
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bedrag van het bestaansminimum krijgen en dit voor een periode van ten hoogste zes 
maanden. Daartoe is vereist dat de opleiding (of studies?) worden gevolgd gedurende 
minstens 10 uur per week. De opleiding moet georganiseerd worden door een openbare dienst 
die instaat voor de opleiding van werklozen ofwel door een organisme dat een overeenkomst 
heeft gesloten met het OCMW. 
 
De bestaansminimumgerechtigde die zonder wettige redenen de voorwaarden van zijn 
integratiecontract niet naleeft of, in het geval van een aanvrager jonger dan 25 jaar die weigert 
een aangeboden contract te ondertekenen, kan een sanctie oplopen. Het recht op het 
bestaansminimum kan worden geweigerd of geheel of gedeeltelijk geschorst voor een periode 
van ten hoogste één maand. Bij herhaling van dergelijk gedrag binnen een termijn van één 
jaar kan de betrokkene een weigering of schorsing van maximaal drie maanden oplopen (art. 
16 § 2 Bestaansminimumwet).  
Artikel 16 § 2 Bestaansminimumwet biedt enkele waarborgen ter bescherming van de 
betrokken hulpvrager. Zo kan de weigering of schorsing slechts worden uitgesproken op 
voorstel van de maatschappelijk werker die met het dossier belast is. Bovendien moet de 
betrokkene, vooraleer de schorsing of weigering van het bestaansminimum kan opgelegd 
worden, formeel aangemaand worden om zijn verplichtingen na te komen. 
 
1.3. Zijn rechten laten gelden op sociale uitkeringen 
 
Artikel 6 § 1 eerste lid Bestaansminimumwet eist van de aanvrager van het bestaansminimum 
zijn rechten te laten gelden op de uitkeringen die hij kan genieten krachtens de Belgische of 
de buitenlandse sociale wetgeving. De term sociale wetgeving dient ruim begrepen te worden 
en omvat naast de socialezekerheidsuitkeringen sensu stricto, ook de uitkeringen zoals 
studietoelagen, woontoelagen enz.40  
 
Het OCMW dat geconfronteerd wordt met een bestaansminimumaanvraag van een student, 
kan van deze laatste verlangen dat hij een studietoelage aanvraagt41, tenzij dit nutteloos blijkt 
te zijn gelet op de reglementering inzake studietoelagen42. 
 
 
 

                                                           
40 P. SENAEVE en D. SIMOENS, o.c., 63. 
41 Arbrb. Brussel 4 oktober 1990, Soc. Kron. 1990, 395; Arbrb. Brussel 20 oktober 1993, J. dr. jeun. 1994, 32; 
Arbrb. Brussel 12 juli 1996, A.R. 16.646, onuitg., aangehaald door A. LESIW en M.C. LODEFIER,  o.c.,18. 
42 Arbrb. Brussel 29 maart 1995, A.R. 90.003, onuitg., aangehaald door A. LESIW en M.C. LODEFIER, l.c., 18. 
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1.4. De verwijzing naar de onderhoudsplichtigen  
 
1.4.1. Principe 
 
Het OCMW kan de student die het bestaansminimum43 aanvraagt, verwijzen naar zijn 
onderhoudsplichtige ouders. De wettelijke basis van deze mogelijkheid is terug te vinden in 
artikel 6 § 1 tweede lid Bestaansminimumwet krachtens hetwelk het OCMW van de 
betrokkene kan vergen om zijn rechten te laten gelden op onderhoudsgeld vanwege de daartoe 
gehouden personen (beperkt tot de echtgenoot en de ascendenten en descendenten in de eerste 
graad). 
Vermits de wederkerige gemeenrechtelijke onderhoudsplicht tussen ouders en kinderen 
levenslang duurt, blijft ook de mogelijkheid tot verwijzing naar deze onderhoudsplichtigen 
zolang bestaan. Zo kan het OCMW de hulpvrager verwijzen naar hun onderhoudsplichtige 
ouders ook al heeft eerstgenoemde zijn opleiding voltooid. Dit ligt anders wanneer het 
OCMW tot de toekenning van maatschappelijke dienstverlening of van het bestaansminimum 
beslist en achteraf de kosten ervan hulp wil terugvorderen van de ouders van de 
hulpontvanger. Het verhaal op de ouders is in dit geval beperkt tot het kosten van de hulp 
verstrekt aan minderjarige kinderen of aan meerderjarigen die nog recht geven op 
kinderbijslag (art. 12bis eerste lid 2° K.B. 9 mei 198444). 
 
Het OCMW is in geen geval verplicht om de student te verwijzen naar diens kapitaalkrachtige 
ouders. Het beschikt wat dit betreft over een appreciatierecht. Door het aanspreken van 
onderhoudsplichtigen een louter facultatief karakter toe te kennen, wilde de wetgever 
vermijden dat bestaande familiale banden verbroken of in het gedrang zouden worden 
gebracht.45 Het OCMW moet in elk individueel geval nagaan of de verwijzing naar de 
onderhoudsplichtigen gezien de concrete omstandigheden wel menselijk verantwoord is. Op 
het OCMW rust op grond van artikel 60 § 4 O.C.M.W.-Wet de taak om alle psychosociale,  
morele en opvoedende begeleiding te verzekeren die de hulpvrager nodig heeft om zijn 
moeilijkheden te overwinnen. Naar gelang van de omstandigheden kan het OCMW in zo’n 
geval ofwel gewoon hulp verlenen en de kosten ervan eventueel terugvorderen ofwel 
voorlopige hulp toekennen als voorschot in afwachting van een gerechtelijke uitspraak over 
de onderhoudsplicht. In dit laatste geval heeft het OCMW ook de opdracht om de hulpvrager 

                                                           
43 In de O.C.M.W.-Wet is geen uitdrukkelijke algemene bepaling voorhanden aangaande de mogelijkheid van 
het OCMW om de hulpvrager te verwijzen naar zijn onderhoudsplichtigen. Wel  bepaalt artikel 60 § 3 tweede lid 
O.C.M.W-Wet dat, indien het OCMW daartoe beslist, de financiële hulpverlening kan worden onderworpen aan 
de voorwaarden vermeld in artikel 6 van de Bestaansminimumwet. 
44 B.S. 24 mei 1984. 
45 Zie o.m. Vr. en Antw. Kamer 1974-75, 1528 (Vr. nr. 21 MONARD). 
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juridisch te begeleiden bij het effectueren van zijn onderhoudsaanspraken (art. 60 § 2 
O.C.M.W.-Wet). 
 
1.4.2. De inhoud en omvang van de onderhoudsplicht van de ouders 
 
De onderhoudsplicht van ouders ten aanzien van hun kinderen is tweeledig.  
Vooreerst is er de gemeenrechtelijke onderhoudsplicht van de ouders ten aanzien van hun 
kinderen en alle overige descendenten (art. 207 juncto 205 B.W.). Overeenkomstig artikel 208 
B.W. wordt levensonderhoud slechts toegestaan naar verhouding van de behoeften van hem 
die onderhoud vordert en van het vermogen van hem die onderhoud verschuldigd is. Aldus 
bestaat de onderhoudsplicht slechts voor zover er drie elementen tegelijk aanwezig zijn: 
degene die zich op de onderhoudsplicht beroept, moet behoeftig zijn; de persoon die wordt 
aangesproken dient over voldoende middelen te beschikken en er moet een band van bloed- of 
aanverwantschap tussen de beide genoemde personen zijn.  
Rechtspraak en rechtsleer leren dat de staat van behoeftigheid de onmogelijkheid omvat om in 
zijn onderhoud te voorzien door eigen middelen. Dit is voornamelijk een feitelijk gegeven. 
Een staat van absolute behoeftigheid is niet vereist. Een relatieve behoeftigheid 
rekeninghoudend met onder andere het vermogen, het geslacht, de leeftijd, de 
gezondheidstoestand, de intellectuele mogelijkheden en de gezinslasten, volstaat.  
 
Daarnaast bestaat in hoofde van de ouders de eenzijdige plicht om hun kinderen 
levensonderhoud te verstrekken tot het ogenblik dat de opleiding van de kinderen voltooid is 
(art. 203 § 1 eerste lid B.W.). Genoemde ouderlijke plicht houdt niet noodzakelijk op bij de 
meerderjarigheid van het kind, maar loopt door tot na de meerderjarigheid indien op dat 
ogenblik de opleiding van het kind niet voltooid is (art. 203 § 1 tweede lid B.W.). Dit brengt 
mee dat de jongere die zijn onderhoudsaanspraken ten aanzien van zijn ouders wil doen 
gelden op het ogenblik dat zijn opleiding voltooid is, zich niet meer op artikel 203 § 1 B.W. 
kan beroepen maar een gemeenrechtelijke onderhoudsvordering moet instellen op grond van 
artikel 205 en 207 B.W.46  
De plicht tot levensonderhoud, opvoeding en opleiding is een onderhoudsverplichting met 
bijzondere kenmerken. In tegenstelling tot de gemeenrechtelijke onderhoudsvordering, hangt 

                                                           
46 Vred. Verviers 12 januari 1998, J.L.M.B. 1998, 128; Rb. Luik 7 december 1998, J.L.M.B. 1999, 1044, noot E. 
VON FRENKELL en T.B.B.R. 1999, 586. Uitzonderlijk werd geoordeeld dat de ouderlijke plicht vervat in 
artikel 203 § 1 B.W. nog enige tijd nadat de studies zijn beëindigd doorloopt, zij het in beperkte mate, teneinde 
aan de afgestudeerde de mogelijkheid te geven een betrekking te zoeken en minstens om zijn toestand 
administratief te regelen. Aldus werd beslist om aan de advocaat-stagiair een beperkte onderhoudsbijdrage toe te 
staan gedurende het eerste jaar van zijn stage omdat zijn beroepsinkomsten ontoereikend waren om in diens 
levensonderhoud te voorzien (Vred. Gent 25 juni 1998, T.G.R. 1998, 204). 
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het bestaan van deze plicht niet af van de staat van behoeftigheid van het betrokken kind.47 De 
ouders moeten hun kind opvoeden en onderhouden in functie van hun eigen mogelijkheden 
(d.w.z. hun eigen financiële positie en mogelijkheden om inkomsten te verwerven). Het kind 
heeft het recht om te delen in de levensstandaard van zijn ouders, hun tussenkomst is dus in 
geen geval beperkt tot het levensnoodzakelijke. 
Er wordt algemeen aangenomen dat de ouderlijke plicht inhoudelijk uit twee componenten 
bestaat. Enerzijds is er een materieel bestanddeel dat slaat op onder meer het onderhouden van 
het kind, het bezorgen van de voeding, de kleding, huisvesting, het bekostigen van de studies 
en de ontspanning. Anderzijds houdt de ouderlijke plicht ook een immaterieel aspect in, meer 
bepaald het verschaffen van een opvoeding en de begeleiding tot een volwassen individu.  
Ten aanzien van een meerderjarig kind vervalt het immateriële aspect, omdat samen met het 
beëindigen van het ouderlijk gezag per definitie ook de plicht tot opvoeding en opleiding 
teniet gaat. Vanaf de meerderjarigheid komt het aan jongere zelf toe om uit te maken hoe hij 
zijn leven zal organiseren. Aldus wordt de ouderlijke plicht ten aanzien van de meerderjarige 
gereduceerd tot het materieel aspect ervan: de ouders moeten blijven instaan voor de materiële 
noden van hun meerderjarig kind tot het ogenblik waarop het zijn opleiding voltooit. 
Niettemin kunnen ouders ten aanzien van hun meerderjarig kind nog aanspraak maken op 
informatie over diens studies, en dit op grond van de eerbied die het kind aan de ouders is 
verschuldigd (art. 371 B.W.). Er kan echter geen sprake zij van een juridisch 
medezeggenschap in hoofde van de ouders. 
 
Dat de ouderlijke plicht doorloopt na de meerderjarigheid, wil niet zeggen dat ouders in gelijk 
welke omstandigheden verplicht zijn om tussen te komen in de studie- en leefkosten van hun 
meerderjarig kind.  
Evenmin moeten de ouders instaan voor eender welke opleiding van hun kind. De ouders zijn 
slechts gehouden om hun kinderen een passende opleiding te verschaffen. Vroeger verwees 
artikel 203 § 1 B.W. uitdrukkelijke naar het “passende” karakter van de opleiding. Na de Wet 
van 13 april 199548 is het woord “passend” uit de wet verdwenen. De schrapping van het 
adjectief betekent echter niet meer dan slordigheid van de wetgever. De voorwaarde van een 
passende opleiding is geenszins weggevallen.49  

                                                           
47 Antwerpen 25 mei 1999, T.F.R. 1999, 801,  noot L. HERTECANT; Vred. Verviers 12 januari 1998, J.L.M.B. 
1998, 1128; R.R.D.; Vred. Brussel 2 mei 1996, J. dr. jeun. 1996, 430, noot. 
48 B.S. 24 mei 1995. 
49 Zie Rb. Nijvel 9 februari 1996, J.L.M.B. 1996, 683; P. SENAEVE, “Onderhoudsplicht van de ouders en 
tussenkomst van het OCMW”, in L. VAN HOESTENBERGHE (red.), Student en recht, Leuven, Acco, 1999, 
224. 
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In de rechtspraak en rechtsleer zijn in de loop der jaren een aantal regels ontwikkeld die de 
omvang van de ouderlijke plichten preciseren.  
 
a. De studies moeten een normale vooruitgang kennen 
 
De plicht van de ouders om aan hun kind een opleiding te verschaffen, heeft geen absoluut 
karakter maar staat zowel in verhouding tot de capaciteiten en de inzet van het studerende 
kind als tot de financiële mogelijkheden van de ouders.  
Reeds tijdens de voorbereidende werken van de Wet van 31 maart 198750 werd benadrukt dat 
bij de beoordeling van de plicht van de ouders om bij te dragen in de studiekosten van hun 
meerderjarig kind, rekening diende te worden gehouden met diens talenten en inzet zoals die 
blijken uit de studieresultaten. Dit houdt in dat indien de studies van het kind een abnormale 
vertraging oplopen, de ouderlijke plicht om bij te dragen in die studiekosten, ophoudt, tenzij 
de vertraging is opgelopen door omstandigheden die buiten de wil van het kind liggen (bv. 
onderbreking wegens ziekte). De ouderlijke plicht kan wel weer herleven in het geval dat het 
kind, na de begane vergissingen, zich herpakt en zijn studies met goed gevolg voortzet.51 
 
Deze visie is ook terug te vinden in de rechtsleer en rechtspraak. De student moet enerzijds 
blijk geven van de ijver en de bekwaamheid die noodzakelijk zijn voor het succesvol 
beëindigen van de aangevatte studies.52 Flagrante gevallen van onbekwaamheid of 
onvoldoende inzet worden dan ook streng beoordeeld. De vordering van een student die op 
zijn zevenentwintigste nog maar in de eerste licentie geschiedenis zat, werd afgewezen53, net 
zoals deze van een 23-jarige student die nog over geen humanioradiploma beschikte, zijn 
legerdienst had verricht en reeds bij verschillende werkgevers had gewerkt54. 
Vermeldenswaardig is ook het vonnis van een Brusselse vrederechter waarin wordt gesteld 
dat op 21-jarige leeftijd vier maal zakken een maximumgrens zou moeten uitmaken boven 
dewelke een alimentatiebijdrage niet meer gerechtvaardigd is.55 
 
Van de andere kant zal niet eender welke onderbreking van of vertraging in de studies het 
stopzetten van de ouderlijke bijdrage rechtvaardigen. Zo wordt één jaar vertraging in de 
studies als onvoldoende beschouwd om tot een geoorloofde beëindiging van het onderhoud te 

                                                           
50 B.S. 27 mei 1987. 
51 Parl. St. Senaat 1984-85, nr. 904/2, 30. 
52 Rb. Luik 16 april 1985, Rev. trim. dr. fam. 1986, 258; Vred. Luik 13 augustus 1986, Rev. trim. dr. fam. 1986, 
269. 
53 Vred. Etterbeek 8 maart 1988, Rev. trim. dr. fam. 1988, 562. 
54 Rb. Mechelen 20 december 1983, Rev. trim. dr. fam. 1986, 262. 
55 Vred. Brussel 22 juni 1995, T. Vred. 1995, 329. 
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besluiten, vooral gelet op de familiale spanningen die niet alleen aan de student te wijten 
waren.56 In dezelfde lijn ligt de uitspraak waarin besloten werd tot het voortduren van de 
ouderlijke plicht ten aanzien van de student die zijn derde (en laatste) jaar industrieel 
ingenieur overdeed. In casu hield de rechter rekening met tragische familiale omstandigheden 
en met het feit dat de student waarschijnlijk slechts één bijkomend jaar zou nodig hebben om 
zijn studies af te maken.57 De opvoedkundige tekortkomingen van de ouders of één van hen, 
zouden zelfs een abnormale verlenging van de studies rechtvaardigen.58 
 
Ook ten aanzien van een student die na een mislukking van bepaalde studies andere studies 
wenst aan te vangen op een lager niveau, lijkt de rechtspraak zich soepel op te stellen en 
wordt een beroep op de ouderlijke plicht niet zonder meer uitgesloten. Ten aanzien van een 
student die na twee jaar mislukte studies in de rechten een architectenopleiding was gestart, 
werd geoordeeld dat hij zich nog kon beroepen op de ouderlijke plicht, vermits zijn resultaten 
wezen op de nodige bekwaamheid van de student voor deze studies zodat duidelijk was dat de 
betrokkene de studierichting had gevonden die hem het best lag.59 
Het is niet helemaal duidelijk of de ouderlijke plicht voortduurt ten aanzien van een 
meerderjarige die reeds een tijdlang gewerkt heeft en dus bewezen heeft in zijn eigen 
onderhoud te kunnen voorzien en die pas daarna opnieuw studies heeft aangevangen. 
Dat de ouders niet kunnen weigeren om bij te dragen in de studiekosten van hun kind omwille 
van het feit dat zij niet akkoord gaan met de gekozen studierichting, wordt niet in twijfel 
getrokken.60  
 
b. De ouderlijke plicht neemt een einde bij het verwerven van een einddiploma van het hoger 
onderwijs dat toegang geeft tot de arbeidsmarkt 
 
Dat de ouders hun kind een opleiding moeten bezorgen, betekent ook dat van zodra het kind 
de opleiding heeft genoten, de ouderlijke plicht ophoudt, ook in het geval dat het kind zich 
nog wenst te specialiseren of nog een bijkomend diploma wil verwerven. Ook aan deze 
situatie werd tijdens de voorbereidende werkzaamheden aandacht besteed. Er werd wat dit 
betreft gesteld dat de opleiding die de ouders moet verschaffen slechts één opleidingscyclus 
inhoudt.61  In de rechtspraak en rechtsleer wordt in dezelfde zin geoordeeld.62 Sommige 

                                                           
56 Rb. Brussel 16 juni 1987, A.R. 15 310-15 311, onuitg., aangehaald door P. SENAEVE, “Onderhoudsplicht 
van de ouders en tussenkomst van het OCMW”, in L. VAN HOESTENBERGHE (red.), o.c., 225. 
57 Vred. Gent 16 maart 1987, T.G.R. 1987, 59 en Rb. Gent 19 juni 1987, T.G.R. 1987, 60, noot. 
58 Vred. St.-Gillis 14 februari 1996, T. Vred. 1996, 411. 
59 Vred. Luik 29 november 1978, J.L. 1980, 7. 
60 P. SENAEVE, l.c., 225. 
61 Parl. St. Senaat 1984-85, nr. 904/2, 30. 
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rechtbanken aanvaarden dat de ouderlijke onderhoudsplicht na de voltooiing van de opleiding 
nog een tijd in beperkte mate doorloopt ten einde de jongere de mogelijkheid te bieden een 
job te vinden.63 
 
Het bezitten van een humaniora diploma wordt niet beschouwd als een voltooiing van een 
passende opleiding waartoe de ouders verplicht zijn.64 Dit kan verklaard worden vanuit de 
vaststelling dat enerzijds een dergelijk diploma geen ernstige toekomstkansen op de 
arbeidsmarkt biedt en anderzijds dat het aanvatten van studies van hoger onderwijs vandaag 
de dag gezien wordt als een recht van elke jongere, dat ook op burgerrechtelijk vlak vertaald 
dient te worden.65 
 
Gelet op de evolutieve betekenis van het begrip “passende opleiding” is het niet uitgesloten 
dat naar de toekomst toe de opleidingskosten met betrekking tot een bijkomend diploma hoger 
onderwijs of een doctoraatsopleiding eveneens tot de ouderlijke plicht van artikel 203 B.W. 
zullen gerekend worden, en dit naarmate één enkel licentiaatdiploma onvoldoende 
toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt zal openen.66 
 
c. Er moet rekening worden gehouden met de eigen inkomsten van de student en met zijn 
prioritaire onderhoudsaanspraken 
 
De ouderlijke plicht is slechts subsidiair in verhouding tot de eventuele inkomsten waarover 
het meerderjarige kind zelf beschikt, van welke aard die inkomsten ook zijn (bv. inkomsten 
uit vakantiejob, inkomsten uit kapitaal, onroerende goederen). Het is niet de bedoeling dat een 
meerderjarige student die over eigen inkomsten beschikt, zou kunnen sparen of zijn geld zou 
kunnen spenderen aan andere dingen, terwijl zijn ouders verder zijn studies zouden moeten 
bekostigen. 
Het moet wel benadrukt worden dat er op de student geen verplichting rust om eigen 
inkomsten te verwerven indien de ouders in staat zijn de volledige studiekosten te betalen.  
 

                                                                                                                                                                                     
62 62 F. M. LAMPE, “L’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant mineur ou en cours de 
formation et la délégation de sommes”, Rev.Dr.ULB 1990, 107; P. MAHILLON, “L’entretien et l’éducation des 
enfants majeurs”, Rev.Not.B.1976, 535-36; Vred. Gent 5 februari 1999, T.G.R. 1999, 94. 
63 Zie Vred. Gent 25 juni 1998, T.G.R. 1998, 204. 
64 Vred. Luik 29 november 1978, J.L. 1980, 7. 
65 P. SENAEVE, “Onderhoudsplicht van de ouders en tussenkomst van het OCMW”, in L. VAN 
HOESTENBERGHE (red.), o.c., 226. 
66 Ibid., 226. 
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Indien de studerende meerderjarige gehuwd is, moet hij voor de kosten van onderhoud en 
opleiding in de eerste plaats een beroep doen op zijn echtgenoot. De hulpplicht vervat in 
artikel 213 B.W. en de plicht tot bijdrage in de lasten van het huwelijk (art. 221 eerste lid 
B.W.) primeert immers op de ouderlijke plicht. 
Deze voorrangsregel heeft niet tot gevolg dat de ouders door het huwelijk van hun kind 
ontslagen zijn van hun ouderlijke plicht. Indien de echtgenoot niet kan tussenkomen in de 
onderhouds- en opleidingskosten van het kind omdat hij bijvoorbeeld zelf nog studeert, 
moeten de ouders bijdragen in deze kosten.67 
 
d. De ouders zijn niet verplicht om bij te dragen in niet-noodzakelijke meeruitgaven van de 
student 
 
Enkel de kosten die in het kader van de studies verantwoord zijn, moeten worden gedragen 
door de ouders. De student zelf moet gedeeltelijk instaan voor de luxe-uitgaven. Waar de 
grens tussen luxe-uitgaven en verantwoorde studiekosten ligt, wordt in concreto door de 
feitenrechter beoordeeld. Factoren waarmee rekening wordt gehouden zijn de financiële 
positie en de maatschappelijke stand van de ouders. Getuige hiervan is een vonnis van de 
vrederechter te Gembloux krachtens hetwelk de meeruitgaven ten gevolge van het huren van 
een appartement in de universiteitsstad wordt ten laste gelegd van de vader, onder meer op 
grond van diens hoog inkomen.68 
 
e. De ouderlijke plicht kan opgeschort of zelfs beëindigd worden door het laakbaar gedrag 
van de student 
 
Volgens de traditionele rechtspraak en rechtsleer gelden geen oorzaken van onwaardigheid in 
het gemeenrechtelijk onderhoudsrecht.69 Aldus kan het feit dat de onderhoudsgerechtigde zich 
in het verleden bijvoorbeeld unfair heeft gedragen of weinig eerbied heeft getoond tegenover 
zijn onderhoudsgerechtigden, deze laatste niet ontslaan van hun onderhoudsplicht. 
Een deel van de rechtsleer heeft de toepasselijkheid van deze regel op de bijzondere 
ouderlijke plicht van artikel 203 B.W. in vraag gesteld.70 Binnen deze strekking wordt 
voornamelijk verwezen naar artikel 371 B.W. dat aan ouders en kinderen de wederzijdse 

                                                           
67 Zie Arbrb. Brussel 10 januari 1991, J. dr. jeun. 1991, 44. 
68 Vred. Gembloux 22 december 1987, J. dr. jeun. 1988, afl. 2, 2; in dezelfde zin: Vred. Bergen 11 juli 1966, J.T. 
1966, 618. 
69 G. BAETEMAN, W. DELVA en B. BAX, “Overzicht van rechtspraak (1964-1974) – Personen- en 
familierecht” T.P.R. 1976, 487; P. MAHILLON, l.c., 540. 
70 J. PAUWELS, Beginselen van personen- en familierecht, Leuven, Acco, 1986, 146 en 262; P. SENAEVE en 
D. SIMOENS, o.c., 359. De klassieke rechtsleer en rechtspraak is echter nog steeds dominant. 
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plicht oplegt om elkaar op elke leeftijd te respecteren. Een gebrek aan eerbied in hoofde van 
het meerderjarig kind  zou er kunnen toe leiden dat, naargelang de omstandigheden, het recht 
op onderhoud wordt ontzegd. Merk op dat deze tendens steun vindt in de voorbereidende 
werken van de Wet van 31 maart 198771, waar wordt naar voren gebracht dat bij de 
beoordeling van de ouderlijke plicht tot voortgezette tussenkomst in de kosten van de 
meerderjarige student, rekening moet worden gehouden met de relaties die bestaan tussen de 
ouders en de student.72 
In een aantal gerechtelijke uitspraken wordt deze redenering gevolgd. Zo werd geoordeeld dat 
het tot de elementaire plicht van het meerderjarig kind behoort om de ouders in te lichten en 
ook te raadplegen omtrent het aanvatten en het voortzetten van de studies. Een kind dat zulks 
nalaat, komt te kort in zijn plicht tot eerbied.73 Ten aanzien van een 17-jarig meisje dat zonder 
ernstige reden haar ouderlijke woning had verlaten, werd gevonnist dat zij geen verdere 
aanspraken kon maken op onderhoudsgeld vanwege haar moeder vermits zij haar plicht tot 
eerbied verwaarloosde.74 In dezelfde lijn ligt het vonnis van de vrederechter te Waver dat 
weigerde onderhoudsgeld toe te kennen aan een meisje van 16 dat was gaan samenwonen met 
een 40-jarige man en alle contact met haar ouders had verbroken.75 
Andere rechtspraak is meer genuanceerd. Alhoewel wordt erkend dat een fundamenteel 
respect aan eerbied kan leiden tot de afwijzing van de onderhoudsvordering, wordt tevens 
benadrukt dat eventuele generatieconflicten tussen de ouders en de jongvolwassene niet 
verward mogen worden met gebrek aan respect.76 Zo werd opgeworpen dat men er zich voor 
moet hoeden om de onderhoudsplicht van de ouders ten opzichte van hun kinderen 
afhankelijk te stellen van de aard van de genegenheidbanden die tussen ouders en kinderen 
bestaan of van het gedrag van het kind, ook al wordt dit gedrag als onwaardig ervaren door de 
ouders.77 In het geval van een meisje dat op 20-jarige leeftijd het ouderlijk dak had verlaten en 
sindsdien geen contact meer had gezocht met de ouders, werd beslist om in te gaan op haar 
onderhoudsvordering.78 De rechtbank toonde begrip voor de ontreddering van de ouders, maar 
hield er anderzijds ook rekening mee dat de breuk met de ouders niet zonder reden bleek te 

                                                           
71 Par. St. Senaat 1984-85, nr. 904/2, 30. 
72 P. DE CRAENE, “Verplichtingen van ouders: enige betwistingen omtrent artikel 203 B.W.”, T.G.R. 1995, 49. 
73 Vred. Brugge 14 mei 1976, R.W. 1979-80, 1783; Vred. Brugge 9 december 1977, R.W. 1979-80, 1787. Reeds 
in 1968 meende de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk dat de ontstentenis van een zekere eerbied in hoofde 
van de meerderjarige student, diens aanspraken op onderhoud ten aanzien van zijn ouders doet vervallen (Rb. 
Kortrijk 3 december 1968, R.W. 1969-70, 1060). 
74 Vred. Hoei 26 juni 1986, Jur. Liège 1986, 623. 
75 Vred. Waver 26 november 1992, Rev. trim. dr .fam. 1994, 783; Rb. Brussel  31 december 1991, R.W. 1991-92, 
1328. 
76 Vred. Brussel 2 mei 1996, J. dr. jeun. 1996, 430. 
77 Vred. Leuven 11 juli 1995, A.R. 526/95, onuitg., aangehaald  door  P. SENAEVE, “Onderhoudsplicht van de 
ouders en tussenkomst van het OCMW”, in L. VAN HOESTENBERGHE (red.), o.c., 229. 
78 Rb. Dinant 25 november 1992, J. dr. jeun. 1993, 38. 
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zijn. Het werd daarom niet rechtvaardig geacht om de dochter af te snijden van de nodige 
financiële middelen om verder te studeren. 
 
1.4.3. Afdwingen van de onderhoudsplicht 
 
In geval een ouder niet op vrijwillige wijze zijn plicht tot onderhoud, opvoeding en opleiding 
nakomt, kan hij worden veroordeeld tot het betalen van een onderhoudsgeld ten behoeve van 
zijn kind. De onderhoudsvordering op grond van artikel 203 § 1 B.W. kan ingesteld worden 
door het kind zelf indien dit meerderjarig of ontvoogd is. 
 
Het OCMW is van rechtswege bevoegd om de rechten die de aanvrager van het 
bestaansminimum79 heeft op onderhoudsgeld vanwege sommige familieleden, te laten gelden 
in naam en ten voordele van de betrokkene indien deze niet zelf wil optreden (art. 8 § 4 
Bestaansminimumwet).80 Voor het bestaan van deze vordering in hoofde van het OCMW is 
het noodzakelijk dat de onderhoudsrechten bestaan op het ogenblik dat de 
onderhoudsgerechtigde het bestaansminimum aanvraagt.81 
In de praktijk wordt weinig beroep gedaan op artikel 8 § 4 Bestaansminimumwet. 
 
1.4.4. Fiscaalrechtelijke aspecten van de onderhoudsplicht 
 
Het ten laste hebben van kinderen geeft recht op een belastingvermindering (een 
belastingvrije som, zie art. 132 W.I.B. 199282). Opdat een student als fiscaal ten laste zou 
worden aangemerkt, moet hij op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaken van het gezin 
van de belastingplichtige die de belastingvrije som wil genieten De voorwaarde van deel 
uitmaken van het gezin van de belastingplichtige houdt in dat de student daadwerkelijk en op 
een bestendige wijze samenwoont met de belastingplichtige. Het samenwonen is een feitelijke 
kwestie die blijkt uit onder meer de vaststelling dat de belastingplichtige effectief en 

                                                           
79 Alhoewel het OCMW ook voor de toekenning van financiële maatschappelijke dienstverlening kan verwijzen 
naar de onderhoudsplichtigen, is het centrum niet bevoegd om in naam van de aanvrager van financiële hulp op 
te treden tegen diens onderhoudsplichtigen. Artikel 60 § 3 tweede lid O.C.M.W.-Wet verwijst enkel naar artikel 
6 van de Bestaansminimumwet en niet naar artikel 8 van deze wet. 
80 Voor een toepassing: Vred. Luik 17 juni 1997, T.B.B.R. 1999, 584; Rb. Luik 7 december 1998, T.B.B.R. 1999, 
586. 
81 Cass. 24 november 1995, J. dr. jeun. 1996, afl. 159, 426. 
82 82 35.000 BEF (geïndexeerd voor aanslagjaar 2001: 45.000 BEF) voor één kind ten laste, 90.000 BEF 
(geïndexeerd 115.000 BEF) voor twee kinderen ten laste, 202.500 BEF (geïndexeerd 258.000 BEF) voor drie 
kinderen ten laste, 327.500 BEF (geïndexeerd 417.000 BEF) voor vier kinderen ten laste. Voor wie meer dan 
vier kinderen ten laste heeft, wordt het bedrag van 327.500 BEF vermeerderd met 125.000 BEF (geïndexeerd 
159.000 BEF) voor ieder extra kind. Gehandicapte kinderen worden voor twee aangerekend. Deze bedragen 
komen als toeslag bovenop de basisbedragen van de belastingvrije som vermeld in artikel 131 W.I.B. 1992. 
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regelmatig heeft bijgedragen in de kosten van voeding, kleding, geneeskundige verzorging en 
andere persoonlijke uitgaven van het kind. Het samenwonen impliceert niet noodzakelijk dat 
het kind dagelijks aanwezig is thuis. Een kotstudent en zelfs de student die in het buitenland 
studeert, kan op fiscaal vlak deel uitmaken van het gezin. Het bewijs van samenwonen wordt 
normalerwijze geleverd door de inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de 
belastingplichtige. Indien de student afzonderlijk gedomicilieerd is, kan het deel uitmaken van 
het gezin aangetoond worden door alle middelen van recht, zoals de inschrijving bij het 
ziekenfonds, het ontvangen van de kinderbijslag, de schuldenaar van de energierekeningen.83  
Om fiscaal ten laste te zijn van de belastingplichtige is het niet voldoende dat de student deel 
uitmaakt van het gezin. Het persoonlijk netto-inkomen waarover de student gedurende het 
belastbaar tijdperk heeft beschikt, mag bovendien niet meer dan 60.000 BEF bedragen 
(geïndexeerd voor het aanslagjaar 2001: 76.000 BEF). Er wordt in beginsel rekening 
gehouden met alle al dan niet belastbare inkomsten, niet alleen met de inkomsten uit vakantie- 
of weekendwerk maar ook met het bestaansminimum of onderhoudsgeld dat de student 
desgevallend krijgt uitgekeerd. Het maakt dienaangaande niet uit dat het onderhoudsgeld 
gestort wordt op de rekening van de ouder. Artikel 143 W.I.B. duidt een aantal 
bestaansmiddelen aan die niet in aanmerking worden genomen. Het gaat onder meer om de 
kinderbijslagen en de studietoelagen. 
 
Fiscaal is het veel interessanter om aan studenten een onderhoudsuitkering toe te kennen. 
Deze uitkeringen zijn voor 80 procent fiscaal aftrekbaar indien een aantal in het W.I.B. 
opgenomen voorwaarden in acht worden genomen (zie art. 104 eerste lid W.I.B. 1992). Zo 
moet het onderhoudsgeld worden toegekend in het kader van een wettelijke 
onderhoudsverplichting, moet het regelmatig worden betaald en mag de student voor wie de 
uitkering bestemd is, geen deel uitmaken van het gezin van de persoon die de rente betaalt. 
Deze laatste voorwaarde staat in veel gevallen de fiscale aftrekbaarheid in de weg. In principe 
worden studenten die de gezinswoning hebben verlaten, geacht nog deel uit te maken van het 
gezin omdat ze slechts tijdelijk en om studieredenen buitenshuis wonen.84 Het geld dat zij van 
hun ouders krijgen, kan aldus niet als fiscaal aftrekbare onderhoudsgelden worden 
aangemerkt. De ouderlijke bijdragen aan studenten die daadwerkelijk en op blijvende wijze de 
ouderlijke woning hebben verlaten en dit met de intentie een eigen gezin te vormen of een 
eigen woning te betrekken, zijn wel fiscaal aftrekbaar. Zoals reeds eerder werd gezegd, blijkt 
uit de rechtspraak dat het al dan niet deel uitmaken van een gezin steunt op een geheel van 
feitelijke omstandigheden en nooit op één welbepaald gegeven. De plaats van domiciliëring is 

                                                           
83 R. DE BUSSCHOP, “Studeren en de fiscus”, in L. VAN HOESTENBERGHE (red.), o.c., 200. 
84 Brussel 19 januari 1995, T.G.R. 1995, 267. 
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hierbij niet doorslaggevend, maar kan in samenhang met andere feitelijke elementen wel in 
een bepaalde richting wijzen.85 
Men merke op dat een eigen leven leiden niet veronderstelt dat alle familiale banden worden 
verbroken.86 Evenmin is het feit dat twee studenten die een relatie hebben, met elkaar 
samenleven voldoende om te besluiten dat zij een afzonderlijk en economisch onafhankelijk 
gezin vormen.87  
Voor de fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsgelden is niet vereist dat de student financieel 
onafhankelijk is. Uit de rechtspraak van de hoven van beroep blijkt niettegenstaande dat van 
de student verlangd wordt dat hij op zijn minst “streeft” naar financiële onafhankelijkheid.88 
 
 
 
 
 

                                                           
85 Zie Bergen 11 februari 1994, F.J.F. 1994, 528; Luik 27 april 1994, J.D.F. 1994, 183 en F.J.F. 1996, 101; 
Brussel 15 november 1996, F.J.F. 1997, 80; Luik 4 juni 1997, F.J.F. 1997, 485; Antwerpen 30 juni 1999, F.J.F. 
1999, 106. 
86 Antwerpen 30 juni 1998, F.J.F. 1999, 106. 
87 Bergen 7 februari 1992, F.J.F. 1993, 70; Bergen 20 juni 1997, F.J.F. 1998, 118. 
88 Zie X, “Onderhoudsgelden blijven vooral in geval van studenten voor veel rechtspraak zorgen”, Fiskoloog 
1992, afl. 399, 3-4 en de aldaar geciteerde rechtspraak. 
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2. HET BEVOEGD OCMW VOOR DE HULPVERLENING AAN STUDENTEN 
 
Wanneer een student op kamers of op een studio zit in de stad waar hij studeert, rijzen vragen 
omtrent het OCMW dat bevoegd is om hulp te verlenen aan de student. In principe is het 
bevoegd OCMW het OCMW van de plaats waar de student gewoonlijk verblijft (art. 1, 1° 
Wet 2 april 1965). Er bestaat voor studenten geen bijzondere bevoegdheidsregel.  
Ten aanzien van kotstudenten kunnen zich problemen stellen bij de bepaling van de 
gewoonlijke verblijfplaats. Is dit het OCMW van de plaats waar hun ouders gewoonlijk 
verblijven of dit van de plaats waar ze op kot zitten? Deze vraag moet op basis van de 
feitelijke omstandigheden beantwoord worden. Hierbij zijn de continuïteit van de vestiging en 
de wil om er zich gedurende een bepaalde tijd te vestigen, beslissend. Het is aldus belangrijk 
om de bedoeling van de student te achterhalen. Elk geval moet afzonderlijk worden 
beoordeeld.89 
 
2.1. Verblijf op de plaats van studies als tijdelijke oplossing 
 
In de meeste gevallen is het verblijven op de plaats van de studies slechts een tijdelijke 
oplossing om te verhinderen dat elke dag heen en weer moet worden gependeld. Aangenomen 
kan worden dat de student hier niet de bedoeling heeft om zich voor lange duur te vestigen in 
de stad waar hij studeert. In dergelijke omstandigheden heeft de student nog steeds zijn 
gewoonlijk verblijf op het adres van zijn ouders. Zijn hulpaanvraag moet hij dan ook richten 
tot het OCMW van de gemeente waar hij samen met zijn ouders woont. Deze stelling wordt 
onderschreven door de Raad van State90 en het overgrote deel van de rechtspraak91.  
Het tijdelijk karakter van het verblijf blijkt o.a. uit het feit dat hij regelmatig (in de weekends, 
tijdens de vakanties, de feestdagen,...) terugkeert naar zijn ouders of familieleden.92 Ook de 
vaststelling dat de ouders de student volledig of gedeeltelijk onderhouden en kinderbijslag 
voor hem ontvangen, is een aanwijzing.93 Daarnaast wordt in de rechtspraak rekening 

                                                           
89 Arbrb. Bergen 28 juni 1989, J.L.M.B. 1990, 1177; Arbrb. Luik 2 maart 1994, J. dr. jeun. 1994, afl. 135, 33; 
Arbh. Luik 8 augustus 1995, R.R.D. 1995, 530; Soc. Kron. 1996, 550. 
90 R.v.St. nr. 36.415, 19 februari 1991, T. Gem. 1991, 359; R.v.St. nr. 38.097, 13 november 1991, R.A.A.C.E. 
1991, z.p. 
91 In de gepubliceerde rechtspraak m.b.t. dit onderwerp zijn slechts twee beslissingen terug te vinden waarin 
wordt geoordeeld dat een student die iets huurt in de stad waar hij studeert en daar gedurende vijf dagen per 
week verblijft, zich voor hulp moet richten tot het OCMW van deze stad. Nochtans keerde in beide gevallen de 
betrokken student in het weekend terug naar zijn ouders. Het aangevoerde argument luidde dat het verblijf van 
de student noch opzettelijk, noch intentioneel was (Arbrb. Namen 13 februari 1987, J. dr. jeun. 1987, afl. 3, 9, 
Soc. Kron. 1987, 164, noot H.F.; Beroepskamer Luik 12 december 1988, J. dr. jeun. 1989, afl. 2, 43). 
92 Arbrb. Namen 12 november 1987, J. dr. jeun. 1988, afl. 2, 5; Arbh. Luik 21 mei 1990, J. dr. jeun. 1990, afl. 6, 
50. 
93 Arbh. Luik 21 mei 1990, J. dr. jeun. 1990, afl. 6, 50; Beroepskamer O.C.M.W. Namen 11 januari 1993, J. dr. 
jeun. 1993, afl. 123, 59; Arbh. Luik 14 mei 1993, J. dr. jeun. 1993, afl. 130, 30. 
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gehouden met het feit dat de student als persoon ten laste wordt beschouwd voor wat betreft 
de personenbelasting en de verzekering voor geneeskundige verzorging.94  
In mindere mate wordt soms gewezen op de aard van het studentenverblijf. Zo zou de huur 
van een eenvoudige studentenkamer op de plaats waar men studeert, benadrukken dat de 
student er slechts tijdelijk verblijft, de huur van een studio of appartement zou daarentegen 
wijzen op de bedoeling om er zich langdurig te vestigen 95 Aan dit argument mag echter niet 
te veel waarde worden gehecht. De keuze voor een kamer of voor een studio of appartement 
wordt immers in veel gevallen in overwegende mate bepaald door de kapitaalkracht van de 
ouders. 
 
2.2. Intentie om zich zelfstandig te vestigen op de plaats van studies 
 
Wijst het geheel van de feitelijke omstandigheden erop dat de student de wil heeft om zich 
zelfstandig te vestigen, om een eigen leven te gaan leiden in de stad of gemeente waar hij 
studeert, dan moet de plaats van studies beschouwd worden als zijn gewoonlijke 
verblijfplaats.96 Het is niet vereist dat de student volledig breekt met zijn familie. Een 
regelmatig bezoek aan de ouders of andere familie doet niet noodzakelijk afbreuk aan de wil 
om alleen te gaan wonen.97 De blijvende financiële steun door de ouders kan een aanwijzing 
zijn dat de betrokken student zich nog niet zelfstandig heeft gevestigd98, maar is niet 
beslissend. Of de student al dan niet de intentie heeft om zich langdurig te vestigen in de stad 
waar hij studeert, blijft hoe dan ook een kwestie van beoordeling van feitelijke elementen. De 
situatie van een buitenlandse student waarvan het overgrote deel van zijn familie in het 
buitenland woont, wordt anders beoordeeld dan een “gewone” kotstudent.99 Hetzelfde geldt 
voor de studente die tijdens haar minderjarigheid geplaatst werd bij een onthaalgezin en die 
na haar meerderjarigheid op kot gaat wonen. Ook haar situatie verschilt van deze van de 
student die bij zijn biologische ouders woont en tijdens de week op kot verblijft.100 In beide 
gevallen werd beslist dat de betrokkene recht had op hulp ten laste van het OCMW van de 
plaats van studies, dit ondanks de vaststelling dat de betrokkenen regelmatig terugkeerden 

                                                           
94 Arbrb. Bergen 28 juni 1989, J.L.M.B. 1990, 1177; Arbh. Luik 14 mei 1993, J. dr. jeun. 1993, afl. 130, 30. 
95 Arbh. Luik 14 mei 1993, J. dr. jeun. 1993, afl. 130, 30; Arbh. Luik 11 januari 1994, J. dr. jeun. 1994, afl. 133, 
50. 
96 Arbrb. Luik 2 maart 1994, J. dr. jeun. 1994, afl. 135, 33; Arbh. Luik 8 augustus 1995, R.R.D. 1995, 530 en 
Soc. Kron. 1996, 550; Arbh. Luik 28 augustus 1997, J. dr. jeun. 1998, afl. 173, 73. 
97 Beroepskamer Namen 11 januari 1993, J. dr. jeun. 1993, afl. 123, 59; Arbh. Luik 11 januari 1994, J. dr. jeun. 
1994, afl. 133, 50; Arbh. Luik 28 augustus 1997, J. dr. jeun. 1998, afl. 173, 73. 
98 Zie in die zin R.v.St. nr. 38.097, 13 november 1991, R.A.A.C.E. 1991, z.p. 
99 Arbh. Luik 27 juni 1997, J.L.M.B. 1998, 1789. 
100 Arbh. Luik 11 januari 1994, J. dr. jeun. 1994, afl. 133, 50. 
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naar hun in België verblijvende familie (of onthaalgezin) en dat ze van deze financiële steun 
kregen.  
 
2.3. Belang van inschrijving in het bevolkingsregister van de plaats van studies 
 
Opnieuw moet benadrukt worden dat voor de vaststelling van het gewoonlijk verblijf van 
kotstudenten, de plaats van inschrijving in het bevolkingsregister slechts een aanwijzing 
uitmaakt. Meestal hebben kotstudenten hun domicilie bij hun ouders. Zelfs indien de student 
gedomicilieerd is in de stad waar hij studeert, dan nog moet met het oog op de aanduiding van 
het bevoegd OCMW onderzocht worden waar hij in feite is geïnstalleerd en waar hij zijn 
relationeel leven ontplooit.101  
 
De praktijk leert echter dat sommige OCMW’s enkel het bestaansminimum of financiële hulp 
toekennen aan studenten die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de plaats van 
studies of die minstens een aangifte hebben gedaan tot overbrenging van hun domicilie. Bij de 
OCMW’s van bepaalde studentensteden is het gebruikelijk dat een student die om hulp 
verzoekt en die ergens anders is gedomicilieerd, zonder meer wordt doorverwezen naar het 
OCMW van de domiciliegemeente. Uiteraard gaat deze gang van zaken in tegen de wettelijke 
bevoegdheidsregeling zoals voorzien in de Wet 2 april 1965. Zolang deze wet de gewoonlijke 
verblijfplaats als bevoegdheidscriterium hanteert, mag een OCMW zich enkel onbevoegd 
verklaren ten aanzien van een hulpaanvraag van een student die gewoonlijk in een andere 
gemeente verblijft.  
 
 

                                                           
101 Arbrb. Leuven A.R. nr. 3381/98, 9 juni 1999, onuitg. 
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3. DOMICILIËRING VAN STUDENTEN 
 
Tot op vandaag weigeren bepaalde universiteitssteden op systematische wijze de inschrijving 
van een student in hun bevolkingsregister. Andere steden stellen de domiciliëring van 
studenten afhankelijk van het bewijs van afdoende inkomsten. Indien de student een 
hulpaanvraag heeft ingediend bij het OCMW van de studentenstad, wordt de inschrijving 
geweigerd zolang niet over de aanvraag werd beslist. Het aangesproken OCMW durft op zijn 
beurt het bestaansminimum te weigeren omdat de student niet werd ingeschreven in het 
bevolkingsregister terwijl juist de toekenning van het bestaansminimum de inschrijving zou 
mogelijk maken.102  
Dergelijke houding van de bevolkingsdiensten druist resoluut in tegen de wetgeving en de 
reglementering op de bevolkingsregisters. 
 
3.1. Inschrijving in het bevolkingsregister in de gemeente waar de student zijn 
hoofdverblijfplaats heeft 
 
Krachtens artikel 1 § 1, 1° Wet Bevolkingsregisters worden alle Belgen en vreemdelingen die 
toegelaten of gemachtigd zijn om zich in België te vestigen of om er te verblijven, 
ingeschreven in de bevolkingsregisters in de gemeente waar zij hun hoofdverblijfplaats 
hebben. De inschrijving in de bevolkingsregisters is enerzijds een plicht: de personen die zich 
niet overeenkomstig de geldende wetgeving en reglementering laten inschrijven, kunnen 
worden gestraft met een geldboete (zie art. 7 Wet Bevolkingsregisters en art. 23 
Uitvoeringsbesluit Wet Bevolkingsregisters). Van de andere kant is de inschrijving in de 
bevolkingsregisters, indien aan alle wettelijke vereisten is voldaan, ook een subjectief recht 
(zie infra p.32). 
De wet definieert de hoofdverblijfplaats als de plaats waar de leden van een huishouden dat 
uit verschillende personen is samengesteld gewoonlijk leven of de plaats waar een 
alleenstaande gewoonlijk leeft (art. 3 Wet Bevolkingsregisters). De hoofdverblijfplaats wordt 
niet gewijzigd door een tijdelijke afwezigheid (art. 17 Uitvoeringsbesluit Wet 
Bevolkingsregisters). 
De bepaling van de gewoonlijke verblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie, meer 
bepaald de vaststelling dat de betrokkene het grootste deel van het jaar effectief verblijft in 
een bepaalde gemeente. Deze vaststelling gebeurt op basis van een aantal elementen die in 
artikel 16 § 1 Uitvoeringsbesluit Wet Bevolkingsregisters worden opgesomd, zijnde de plaats 

                                                           
102 Zie Beroepskamer Namen 11 januari 1993, J. dr. jeun. 1993, afl. 123, 59; Arbrb. Gent A.R. nr. 123.188/96, 
10 oktober 1997, onuitg. 
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waarheen de betrokkene gaat na zijn beroepsbezigheden, de plaats waar de kinderen naar 
school gaan, de arbeidsplaats, het energieverbruik en de telefoonkosten, het gewone verblijf 
van de echtgenoot of van de andere leden van het huishouden.  In de praktijk worden nog een 
aantal andere aanwijzingen gehanteerd, zoals de aanwezigheid van kleren of meubilair, de 
plaats waar de briefwisseling vertrekt of waarnaar ze wordt gericht.103 
 
Om uit te maken waar studenten moeten worden ingeschreven (en het recht hebben om een 
inschrijving te eisen), komt het erop neer hun hoofdverblijfplaats te kennen. De criteria die 
artikel 16 § 1 Uitvoeringsbesluit Wet Bevolkingsregisters aanreikt, blijken wat dit betreft 
weinig bruikbaar want zijn grotendeels afgestemd op de werkende burger met een echtgenoot 
en/of kinderen. In beginsel zullen studenten hun hoofdverblijfplaats hebben in de gemeente 
waar hun ouders of andere personen waarmee ze een gezin vormen, gedomicilieerd zijn. Er 
bestaat immers een vermoeden dat de bestaande inschrijving beantwoordt aan de 
werkelijkheid. Zolang studenten hun inschrijving hebben op het adres van hun ouders, wordt 
vermoed dat ze daar ook daadwerkelijk verblijven gedurende de grootste tijd van het jaar.  
Discussies zullen pas rijzen wanneer de student zijn hoofdverblijfplaats wil overbrengen 
(d.w.z. zijn adres wil laten wijzigen) naar een andere gemeente of stad. Meestal is dit de 
plaats van studies of een aanpalende gemeente. Op dat moment zal door de 
bevolkingsdiensten het argument worden ingeroepen dat de hoofdverblijfplaats van de student 
helemaal niet gewijzigd is vermits zijn afwezigheid slechts een tijdelijk karakter heeft. 
Overeenkomstig artikel 18 eerste lid 4° Uitvoeringsbesluit Wet Bevolkingsregister worden 
personen die omwille van studieredenen buiten de verblijfplaats verblijven van het gezin 
waartoe zij behoren, als tijdelijk afwezig beschouwd. Op basis van deze rechtsgrond moeten 
studenten zich niet laten domiciliëren in de stad waar ze studeren maar vooral, hebben ze 
evenmin het recht om een inschrijving aldaar te eisen. 
Wanneer studenten evenwel kunnen bewijzen dat zij geen banden meer hebben met hun 
familie104 én niet meer ten laste zijn, dan worden ze niet meer als tijdelijk afwezig beschouwd. 
In dergelijke hypothese kunnen ze ingeschreven worden in het register van de plaats waar ze 
werkelijk verblijven (zie art. 18 tweede lid 4° Uitvoeringsbesluit Wet Bevolkingsregister). Uit 
de parlementaire voorbereiding van de Wet Bevolkingsregisters blijkt dat het hier om 
cumulatieve voorwaarden gaat: er moet zowel op relationeel vlak als op financieel vlak een 

                                                           
103 Zie P.-J DEFOORT, “Procedures en beoordelingscriteria voor het vaststellen van de hoofdverblijfplaats”, T. 
Gem. 2000, 228, nr. 27 en de aldaar geciteerde rechtspraak. 
104 Dit zijn, naar de letter van het uitvoeringsbesluit, de personen die geen gezin noch haardstede meer hebben.  
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breuk zijn met de ouders. De minister benadrukte dat de voorwaarde om als student 
afzonderlijk ingeschreven te worden de economische en sociale onafhankelijkheid is.105  
In een recent vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, 
zetelend in kort geding, wordt van deze interpretatie afgeweken.106  Er werd geoordeeld dat 
een student die nog ten laste is van zijn ouders maar die desondanks het ouderlijk huis 
definitief heeft verlaten, moet worden opgenomen in het bevolkingsregister van de plaats 
waar hij gewoonlijk verblijft, indien hij dat wenst. De administratie kan een inschrijving niet 
weigeren om de enkele reden dat de student nog ten laste van zijn ouders is, aldus de rechter. 
Naar geldend recht is deze beslissing in strijd met de letter van het Uitvoeringsbesluit Wet 
Bevolkingsregisters.  
 
Het lijkt erop dat de wetgeving en reglementering op de bevolkingsregisters zich wat betreft 
het recht op domiciliëring strenger opstellen ten aanzien van studenten dan tegenover andere 
burgers. Voor deze laatste volstaat het dat zij op een bepaald adres effectief en bestendig 
verblijven om er zich te kunnen laten domiciliëren. Voor studenten ligt dit anders. Van hen 
wordt vermoedt dat zij hun werkelijke verblijfplaats bij hun ouders hebben. Willen ze een 
afzonderlijk domicilie, dan moeten ze hun sociale en financiële afhankelijkheid bewijzen, wat 
niet voor de hand ligt.  
 
De gangbare praktijk in de universiteitssteden ziet er als volgt uit. Gehuwde studenten worden 
in principe geacht definitief hun ouderlijk huis te hebben verlaten en een nieuw gezin te 
hebben gesticht. Dat de gehuwde student nog financieel afhangt van zijn ouders, vormt geen 
beletsel voor een eigen inschrijving. Voor samenwonende studentenparen zou in principe 
dezelfde regel moeten worden toegepast. Men neemt echter bijzonder moeilijk aan dat de 
studenten niet zomaar tijdelijk afwezig zijn en men weigert dan ook doorgaans de inschrijving 
in de gemeente waar zij studeren en samen verblijven. Een ongehuwde student zal enkel 
worden ingeschreven wanneer duidelijk kan worden bewezen dat er een breuk is met de 
ouders, zowel op emotioneel als op financieel vlak. De bevolkingsdiensten interpreteren de in 
het Uitvoeringsbesluit voorziene voorwaarden heel streng. Zo zal een student die ook maar 
enig onderhoudsgeld ontvangt, niet als financieel onafhankelijk worden beschouwd. In 
sommige gevallen bemiddelt de sociale dienst. 107 

                                                           
105 Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1679/3, 3 en 15. De ratio legis van deze regeling is het vermijden van het 
misbruik inzake studietoelagen. Het is niet geheel duidelijk in welke mate het opleggen van strenge voorwaarden 
voor een afzonderlijke domiciliëring bijdraagt tot het indijken van het misbruik van studietoelagen. Bij de 
kwalificatie als kotstudent of als zelfstandige student, hoedanigheden die recht geven op een hogere studiebeurs 
(zie infra p.45), speelt het domicilie geen enkele rol 
106 Rb. Brussel 1 april 1999, J. dr. jeun. 1999, afl. 188, 41. 
107 B. HUBEAU, “Studeren en wonen”, in L. VAN HOESTENBERGHE (red.), o.c., 271. 
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3.2. Verhaal tegen een weigering tot inschrijving 
 
Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie heeft elke burger een subjectief 
recht op inschrijving in het bevolkingsregister indien alle wettelijke voorwaarden hiervoor 
verenigd zijn.108 De inschrijving in de bevolkingsregisters is voor Belgen109 slechts 
afhankelijk van één voorwaarde, met name dat men zijn effectieve verblijfplaats heeft op het 
adres waar men wenst ingeschreven te worden. Eens aan die voorwaarde werd voldaan, is de 
overheid verplicht om de betrokkene in te schrijven. Weigert de overheid dit te doen, dan kan 
de betrokkene zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de inschrijving af te dwingen, 
eventueel in kort geding. Daarnaast kan een onwettige weigering tot inschrijving in de 
bevolkingsregisters aanleiding geven tot een schadevergoeding. 
 
Wordt de inschrijving geweigerd omdat er discussie bestaat over de realiteit van de 
hoofdverblijfplaats, dan kan een administratief beroep worden ingesteld bij de minister van 
Binnenlandse Zaken. Krachtens artikel 8 § 1 Wet Bevolkingsregisters komt het aan de 
minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoort, toe om de hoofdverblijfplaats te 
bepalen in geval van moeilijkheden of betwistingen in verband met het hoofdverblijf. De Wet 
Bevolkingsregisters noch het Uitvoeringsbesluit leggen uit wanneer juist sprake is van een 
moeilijkheid of betwisting, maar uit de rechtspraak blijkt dat er enkel gewag kan worden 
gemaakt van een moeilijkheid of betwisting in de zin van artikel 8 Wet Bevolkingsregisters in 
geval van discussie over de reële verblijfplaats.110  
De betwistingen of moeilijkheden inzake de hoofdverblijfplaats kunnen rechtstreeks door één 
van de betrokken partijen voorgelegd worden aan de minister.  De Wet Bevolkingsregisters of 
het Uitvoeringsbesluit voorzien in geen vormvereisten.  
Het beroep bij de minister is een georganiseerd administratief beroep. Dit wil zeggen dat de 
beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen niet rechtstreeks kan worden 
aangevochten bij de Raad van State. Het verhaal bij de minister moet eerst worden uitgeput. 
Het impliceert tevens dat de minister enkel een onderzoek doet naar de feiten en een 
beslissing neemt over de werkelijke verblijfplaats zoals die uit het onderzoek blijkt.  
 
De vraag stelt zich tot welke beroepsinstantie de student die zijn inschrijving in het 
bevolkingsregister geweigerd ziet, zich moet richten. De praktijk leert dat meestal een beroep 
wordt ingesteld bij de minister. Deze procedure blijkt evenwel in de praktijk lang aan te 

                                                           
108 Cass. 17 november 1994, A.J.T. 1995-96, 117, noot M. BOES. 
109 Voor vreemdeligen is bovendien vereist dat men gemachtigd is om zich in het Rijk te vestigen of er meer dan 
drie maanden te verblijven (art. 1 § 1, 1° Wet Bevolkingsregisters). 
110 R.v.St. 10 november 1992, nr. 40.978, Rev. dr. étr. 1993, 194. 
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slepen. Wettelijk is geen termijn voorgeschreven waarbinnen de minister een beslissing moet 
nemen.111 Voor de student kan het uitblijven van een beslissing van de ministers nochtans 
nefast zijn vermits bepaalde OCMW’s van studentensteden het toekennen van het 
bestaansminimum koppelen aan de inschrijving in het bevolkingsregister.112 
Heeft de student de mogelijkheid om zich tot de burgerlijke rechter te wenden en onmiddellijk 
een inschrijving in de bevolkingsregisters af te dwingen? In het vonnis van 1 april 1999113 (zie 
supra p.30) werd deze vraag positief beantwoord. Een studente die een studio huurde in Jette, 
had aan de bevolkingsdienst van Jette om een inschrijving in de bevolkingsdienst verzocht, 
maar dit was haar geweigerd omwille van het feit dat zij nog ten laste was van haar ouders. 
De rechtbank achtte zich bevoegd om over dit geschil te oordelen gezien het recht om 
ingeschreven te worden in de bevolkingsregisters een subjectief recht uitmaakt. Aldus beval 
de rechter in kort geding de inschrijving in de bevolkingsregisters. Dit vonnis gaat in tegen de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie die stelt dat er slechts sprake is van een subjectief recht 
op inschrijving indien aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is. De weigering tot 
domiciliëring van studenten vanwege de bevolkingsdienst van studentensteden is gebaseerd 
op de vaststelling dat de student niet beantwoordt aan de voorwaarde om ingeschreven te 
worden vermits hij zijn effectieve verblijfplaats nog steeds bij zijn ouders heeft. Naar geldend 
recht staat tegen een dergelijke weigeringsbeslissing slechts een administratief beroep open. 

                                                           
111 Wel moet rekening worden gehouden met artikel 14 § 3 van de Gecoördineerde wetten op de Raad van State 
volgens het welke het stilzwijgen van de overheid gedurende een periode van vier maanden als een afwijzende 
beslissing wordt beschouwd. Na een bijzondere aanmaning, kan tegen deze beslissing een beroep worden 
ingesteld bij de Raad van State. Gelet op de gemiddelde duur van een procedure voor de Raad van State, helpt 
deze mogelijkheid de student evenwel niet verder. 
112 Dit is in strijd met de Wet van 2 april 1965 (zie supra p.27). 
113 Rb. Brussel 1 april 1999, J. dr. jeun. 1999, afl. 188, 41. 
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4. STUDIEFINANCIERING 
 
De algemene principes betreffende de studietoelagen voor het hoger onderwijs liggen zowel 
voor de Vlaamse Gemeenschap als voor de Franse Gemeenschap vervat in de Wet van 19 juli 
1971 betreffende de toekenning van studietoelagen114. De geldende regeling in de Vlaamse 
Gemeenschap is hoofdzakelijk terug te vinden in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 
juli 1983115, voor de Franse Gemeenschap zijn vooral het Decreet van 7 november 1983116 en 
de Besluiten van 23 mei 1985117 en van 26 april 1993118 van belang. 
 
Wat de Vlaamse Gemeenschap betreft, is het belangrijk te verwijzen naar voorstel van decreet 
betreffende de studietoelagen in het hoger onderwijs119. Het voorstel heeft tot doel een nieuw 
en aangepast stelsel van studietoelagen voor het hoger onderwijs in het leven te roepen maar 
wil niet raken aan de grote principes van het huidige stelsel. Het decreet zal in ieder geval 
zorgen voor een coördinatie van de huidige regeling die verspreid is over één wet, enkele 
K.B.’s en een reeks decreten en besluiten. 
 
4.1. Studietoelagen hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
 
Om recht te hebben op een studietoelage moet de student aan enkele voorwaarden voldoen 
inzake nationaliteit, opleiding en studieresultaten alsook het inkomen. Daarnaast moet hij 
behoren tot een bepaalde, in het Besluit Studietoelagen vooropgestelde categorie van 
studenten. Er is geen leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een studietoelage. 
 
 
 
 
                                                           
114 B.S. 16 oktober 1973 (hierna verkort geciteerd Wet Studietoelagen). Wat de Vlaamse gemeenschap betreft 
werd deze wet gewijzigd door het Decreet 8 juli 1996 betreffende het onderwijs VII, B.S. 5 september 1996. De 
bepalingen van de wet die nog van kracht zijn in de Franse Gemeenschap werden gecoördineerd door het Besluit 
van 1 november 1983, B.S. 4 februari 1984. 
115 Besluit 13 juli 1983 betreffende studietoelagen voor hoger onderwijs, B.S. 2 augustus 1983 (hierna verkort 
geciteerd Besluit Studietoelagen). Dit Besluit werd reeds een aantal keren gewijzigd, onder meer door het Besluit 
van 14 juli 1998 (B.S. 11 september 1998) en 22 september 1998 (B.S. 10 november 1998). 
116 Decreet 7 november 1983 tot regeling voor de Franse Gemeenschap van de toekenning van de studietoelagen 
en de studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, B.S. 4 februari 1984. 
117 Besluit Franse Gemeenschapsexecutieve 23 mei 1985 tot vaststelling van de procedure voor het indienen van 
de aanvragen tot het bekomen van studietoelagen voor hoger onderwijs en van de voorwaarden voor het 
toekennen van de studietoelagen, B.S. 16 juli 1985. 
118 Besluit Executieve Franse Gemeenschap 26 april 1993 tot vaststelling van de minmogendheid van de 
kandidaten voor een studietoelage en van de criteria voor de bepaling van de bedragen van de studietoelagen, 
B.S. 25 juni 1993. 
119 Parl. St. Vl. R. 2000-2001, nr. 475/1 (gemeenzaam het Decreet Sannen genoemd). 
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4.1.1. Hoedanigheden waarin de studietoelage kan worden aangevraagd 
 
a. Student is persoon ten laste 
 
Het merendeel van de studenten die een studietoelage aanvragen doen dit als persoon ten 
laste. Zij zijn voor hun onderhoud aangewezen op de steun van hun ouders of uitzonderlijk 
van een pleeggezin. 
Artikel 1 § 1 Besluit Studietoelagen beschouwt volgende studenten als persoon ten laste: 
- studenten die fiscaal ten laste zijn van de ouders ; 
- studenten die fiscaal ten laste zijn in het gezin waar de langstlevende ouder of gescheiden 
ouder deel van uitmaakt ; 
- studenten die ten laste zijn in het gezin waar de langstlevende ouder of de gescheiden ouder 
deel van uitmaakt, maar die niet meer fiscaal ten laste zijn omdat zij niet meer bij deze 
personen gedomicilieerd zijn120 of omdat hun netto-bestaansmiddelen in het jaar van de 
aanvraag van de studietoelage een bepaalde grens (60.000 BEF, geïndexeerd voor het 
aanslagjaar 2001: 76.000 BEF) hebben overschreden; 
studenten die ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een tussenkomst van het Comité voor 
Bijzondere Jeugdzorg of van een andere publiekrechtelijke overheid of instelling, fiscaal ten 
laste zijn van een andere natuurlijke persoon dan de ouders of één van de ouders; 
studenten die al minstens vijf jaar ten laste zijn van een andere natuurlijke persoon dan de 
ouders of één van de ouders en effectief deel van uitmaken van dit gezin. Het feit dat de 
student behoort tot dit nieuwe gezin moet als dusdanig erkend zijn door een ziekenfonds of 
een kinderbijslagfonds of door de administratie van financiën. 
 
Zoals blijkt uit de bewoordingen van bovenstaande bepaling, heeft het begrip “persoon ten 
laste” een ruimere draagwijdte dan in de fiscale wetgeving. Een student die niet meer tot het 
gezin van de belastingplichtige ouder behoort, kan met het oog op het verkrijgen van een 
studietoelage als persoon ten laste worden aanzien terwijl hij op fiscaal vlak geen kind ten 
laste is. Hetzelfde geldt voor de student die bijvoorbeeld door het verrichten van een 
vakantiejob of weekendwerk een netto-inkomen heeft dat een bepaald bedrag overschrijdt. 
 

                                                           
120 Deze bepaling doet de indruk rijzen dat het gedomicilieerd zijn bij de ouders een voorwaarde is om op fiscaal 
vlak als persoon ten laste te worden beschouwd. Zoals reeds gebleken is, is dit niet volledig correct. Om als 
fiscaal ten laste te worden beschouwd moet het kind  tot het gezin van de belastingplichtige behoren. Het bewijs 
hiervan wordt in de praktijk geleverd door de inschrijving in de bevolkingsregisters. 
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De student die als persoon ten laste in aanmerking wil worden genomen, moet zich uiterlijk 
op 31 december van het betrokken academiejaar in één van bovenstaande gevallen bevinden 
(art. 1 § 2 Besluit Studietoelagen). 
 
b. De gehuwde student 
 
Voor de gehuwde student, dient de inkomenssituatie van de echtgenoot of echtgenote als basis 
voor de toekenning van de studietoelage. Dit inkomen moet aan een aantal in artikel 2 Besluit 
Studietoelagen uitgewerkte criteria voldoen. Het gehuwd zijn als dusdanig geeft dus geen 
recht op een studietoelage. Als beide echtgenoten nog studeren en geen eigen inkomen 
hebben, dan kan geen van beiden een studietoelage als gehuwde student bekomen. Ook 
wanneer in hoofde van de echtgenoot niet voldaan is aan de minimumvoorwaarden inzake het 
inkomen en de te bewijzen periode van acht maanden (zie infra p.35), zal de betrokken 
student niet als gehuwde student behandeld worden. In bedoelde gevallen zal een 
studietoelage kunnen aangevraagd worden als persoon ten laste op basis van het inkomen van 
de ouders. De ouders zullen dan schriftelijk en op hun eer moeten bevestigen dat zij nog mee 
in het onderhoud van hun kind voorzien. 
 
Om als  gehuwde student te worden beschouwd, is het noodzakelijk dat de echtgenoot van de 
student een bepaald inkomen genoten heeft gedurende een periode van minimum 8 maanden. 
Deze periode van 8 maanden moet liggen tussen de huwelijksdatum en 30 september van het 
kalenderjaar dat volgt op de aanvang van het betrokken academiejaar, maar het hoeft niet om 
een ononderbroken periode te gaan121. 
Het inkomen dat wordt vereist in hoofde van de echtgenoot is (zie art. 2 Besluit 
Studietoelage): 
- een bedrijfsinkomen van minstens 115.523 BEF netto belastbaar122, ofwel 
- het bestaansminimum of financiële maatschappelijke dienstverlening123, ofwel 
- een werkloosheidsuitkering, ofwel 
- een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ander vervangingsinkomen, ofwel 
- een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten, ofwel 

                                                           
121 F. DEVENYNS, “Studiefinanciering” in L. VAN HOESTENBERGHE (red.), o.c.,121. 
122 Krachtens artikel 2 Besluit Studietoelagen moet onder bedrijfsinkomen verstaan worden het samengestelde 
bedrag van de bedrijfsinkomsten, na aftrek van de bedrijfsuitgaven, de bedrijfsverliezen en van de aftrekbare 
bedragen voor levensverzekeringen en aflossingen van hypothecaire leningen. Deze voorwaarde komt erop neer 
dat het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals het voorkomt op het aanslagbiljet of het bruto-inkomen 
verminderd met de RSZ-bijdragen en de forfaitaire bedrijfslasten minstens 115.523 BEF moet bedragen. De 
forfaitaire aftrek voor bedrijfslasten of beroepskosten gebeurt niet per kalenderjaar maar op de totale periode van 
8 maanden (F. DEVENYNS, l.c., 158). 
123 F. DEVENYNS, l.c., 121. 
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- een postgraduaat studiebeurs van een nationaal onderzoeksinstituut, voor zover dit niet als 
een bedrijfsinkomen wordt aanzien. Het betreft studiebeurzen voor doctorandi die vrijgesteld 
zijn van personenbelasting maar waarop wel bijdragen voor de sociale zekerheid worden 
betaald (FWO, IWT, doctoraatsbeursen).124  
Wanneer het inkomen van de echtgenoot bestaat uit deels een bedrijfsinkomen, deels uit 
andere toegelaten inkomsten, wordt het bedrag van het bedrijfsinkomen dat moet worden 
aangetoond, verhoudingsgewijs vastgesteld. 
 
Het huwelijk moet zijn aangegaan uiterlijk 31 december van het betrokken academiejaar. 
 
c. De zelfstandige student 
 
Wil men een studietoelage bekomen als zelfstandig student, dan moet de betrokken student 
financieel onafhankelijk zijn, dit wil zeggen dat de student moet kunnen aantonen dat hij 
gedurende een periode van 18 maanden over een eigen bedrijfsinkomen of een 
vervangingsinkomen heeft beschikt. Het feit dat de betrokkene meerderjarig, ontvoogd of 
afzonderlijk gedomicilieerd is, doet wat dit betreft niets ter zake! 
De 18 maanden moeten zich situeren in de periode van drie jaar die de aanvraag van de 
studietoelage of de aanvang of hervatting van de studies voorafgaat (zie art. 1, 6° Besluit 
Studietoelagen). Ook hier hoeft het niet om een aaneengesloten tijdperk periode te gaan.125 
In het decreet Sannen wordt de termijn om een eigen inkomen te bewijzen verkort van 18 naar 
12 maanden.  
 
De inkomsten die in aanmerking worden genomen zijn : 
- een eigen bedrijfsinkomen van minstens 279.183 BEF netto belastbaar126 ; 
- het bestaansminimum of financiële maatschappelijke dienstverlening ; 
- werkloosheidsuitkeringen ; 
- arbeidsongeschiktheidsuitkering of andere vervangingsinkomsten; 
- een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten (art. 3 § 1 Besluit 
Studietoelagen). 
 

                                                           
124 F. DEVENYNS, l.c., 121. 
125 F. DEVENYNS, l.c., 122. 
126 Het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals het voorkomt op het aanslagbiljet of het bruto-inkomen 
verminderd met de RSZ-bijdragen en de forfaitaire bedrijfslasten moet dus minstens 279.183 BEF bedragen. 
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Het spreekt vanzelf dat het onderhoudsgeld dat de student ontvangt niet in aanmerking wordt 
genomen als toegelaten inkomen. Dit inkomen wijst er immers op dat de student niet 
financieel onafhankelijk is. 
Wanneer het globale inkomen van de student bestaat uit een deel bedrijfsinkomen en een deel 
andere toegelaten inkomsten, wordt (net zoals bij de gehuwde student) het bedrag van de 
bedrijfsinkomsten verhoudingsgewijs vastgesteld (art. 3 § 1 Besluit Studietoelagen). 
 
Samenwonende studenten worden niet erkend in het huidige studietoelagestelsel In de 
toelichting bij het decreet Sannen de wenselijkheid van de gelijkschakeling van het statuut 
van samenwonende en gehuwde studenten naar voren geschoven. 
 
d. De alleenstaande student 
 
De alleenstaande student is deze die door niemand wordt onderhouden (art. 1, 7° Besluit 
Studietoelagen). De studietoelage wordt berekend en toegekend op basis van de eigen 
financiële situatie, zonder dat de betrokkene een minimuminkomen (als bewijs van de 
financiële onafhankelijkheid) moet aantonen.  
Nagenoemde studenten worden als alleenstaande studenten beschouwd (zie art. 4 eerste lid 
Besluit Studietoelagen): 
- studenten die volle wees zijn ; 
- studenten waarvan de langstlevende ouder of beide ouders ontzet zijn uit het ouderlijk 
gezag; 
- diegenen die ingevolge hun meerderjarigheid niet meer onder de bevoegdheid vallen van een 
Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of een jeugdrechtbank (m.a.w. de studenten ten aanzien 
van wie een jeugdbeschermingsmaatregel is afgelopen; 
- de buitenlandse studenten erkend door de Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. 
 
Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn uiterlijk op 31 december van het betrokken 
academiejaar (art. 4 tweede lid Besluit Studietoelagen). 
 
4.1.2. Nationaliteitsvoorwaarde 
 
Artikel 2 eerste lid Wet Studietoelagen kent het recht op een studietoelage toe aan de 
studenten die de Belgische nationaliteit hebben.  
Overeenkomstig het tweede lid van deze bepaling kan de Koning het toepassingsgebied van 
de Wet uitbreiden tot sommige categorieën van buitenlandse studenten die in België 
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verblijven en er onderwijs volgen. De Koning heeft van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt127  en breidde het voordeel van de Wet Studietoelagen uit tot: 
- de kinderen van de onderdanen van een E.G.-lidstaat die als werknemer in België arbeid 
verrichten of verricht hebben en die zich kunnen beroepen op artikel 12 van E.G.-Verordening 
1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrij verkeer van werknemers 
binnen de Gemeenschap; 
- de vreemdelingen die op de uiterste indieningsdatum voor de studietoelage (d.i. 31 oktober 
van het betrokken academiejaar) of uiterlijk op 31 december van het academiejaar  indien het 
een alleenstaande student betreft, erkend zijn als vluchteling: 
- de vreemdelingen die op de uiterste indieningdatum ten minste twee jaar in België 
verblijven met hun gezin, d.w.z. met hun wettige echtgeno(o)t(e) of wel als kind of persoon 
ten laste samen met hun ouders.  
 
4.1.3. Studievoorwaarden 
 
a. Algemene studievoorwaarden 
 
Om aanspraak te maken op een studietoelage moet de student regelmatig ingeschreven zijn 
aan een door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende 
onderwijsinrichting (art. 2 Wet Studietoelagen). Vlaamse studenten die in Wallonië willen 
studeren, moeten een aanvraag richten tot de Franse Gemeenschap en vallen onder de daar 
geldende reglementering. In een aantal gevallen behouden studenten die gaan studeren in het 
buitenland hun recht op een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap.128 Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor de studenten die in het kader van een Erasmus (of Socrates) 
programma in het buitenland studeren. 
 
Vrije studenten en studenten van het onderwijs voor sociale promotie kunnen geen 
studietoelage genieten (art. 3 derde en vierde lid Wet studietoelagen).  
Enkel studies met een volledig leerplan (dag- of avondonderwijs) komen in aanmerking. Een 
deeltijdse student heeft derhalve geen recht op een studietoelage. 
 

                                                           
127 K.B. 1 februari 1978 waarbij het voordeel van de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van 
studietoelagen wordt uitgebreid tot sommige categorieën van buitenlandse leerlingen en studenten die in België 
verblijven, B.S. 8 april 1978. 
128 Zie K.B. 1 februari 1978 waarbij het voordeel van de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van 
studietoelagen wordt uitgebreid tot leerlingen en studenten die in het buitenland onderwijs volgen, B.S. 8 pril 
1978. 
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Wil een student van een studietoelage kunnen genieten, dan moet hij bovendien het vorig 
school- of academiejaar geslaagd zijn (eventueel voor de centrale examencommissie) ofwel 
voldoen aan de wettelijke of reglementaire toelatingsvoorwaarden (art. 5 Wet Studietoelagen). 
Dit brengt mee dat een student geen studietoelage krijgt voor een bisjaar. Het decreet Sannen 
wil hierin verandering brengen door de invoering van een jokerbeurs waarmee men éénmalig 
een studietoelage kan krijgen niettegenstaande men volgens de algemene regels niet 
beursgerechtigd is (bv. voor een bisjaar). 
 
b. Bijzondere studievoorwaarden 
 
Behoudens in de door de Koning bepaalde gevallen, mag een studietoelage niet worden 
toegekend aan een student die onderwijs volgt van een niveau dat lager is of gelijk aan het 
niveau van het onderwijs dat hij reeds gevolgd heeft (art. 3 eerste lid Wet Studietoelagen). 
Voor de toepassing van deze bepaling worden universitair onderwijs of hoger onderwijs van 
twee cycli (het vroegere hoger onderwijs lange type) als hoger beschouwd dan de andere 
opleidingsvormen van het hoger onderwijs (art. 1 K.B. 16 november tot vaststelling van de 
verschillende onderwijsniveaus129 ). Het decreet Sannen wil een nieuw niveauverschil in het 
leven roepen waarbij het hoger onderwijs van twee cycli als lager wordt beschouwd dan het 
universitair onderwijs. 
Een student die de volledige cyclus universitair onderwijs of hoger onderwijs van twee cycli 
(het vroegere hoger onderwijs lange type) heeft doorlopen en nog een specialisatiejaar wil 
volgen of nog een tweede diploma wil verwerven, komt dus niet in aanmerking voor een 
studietoelage. Een student die hoger onderwijs van één cyclus (driejarige opleiding) heeft 
gevolgd en verder wil studeren aan de universiteit of aan de hogeschool voor een opleiding 
van twee cycli, maakt daarentegen wel een kans. Hetzelfde geldt voor een student die niet 
geslaagd is voor een studiejaar van het hoger onderwijs van één cyclus en overschakelt naar 
het universitair of daarmee gelijkgeschakeld onderwijs. Studenten die een individueel 
aangepast jaarplan volgen (I.A.J.) kunnen geen studietoelage krijgen vermits zij worden 
ingeschreven voor het jaar dat ze overdoen én voor het jaar waarvoor ze een aantal 
vrijstellingen hebben verworven.130 
 
 
 
 

                                                           
129 B.S. 7 december 1972. 
130 F. DEVENYNS, l.c., 123. 
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c. Uitzonderingen 
 
In een aantal gevallen kan ook voor studies van een lager of gelijk niveau dan de reeds 
gevolgde studies, een studietoelage worden toegekend.  
Het gaat om nagenoemde gevallen : 
- de voorbereidende studies op het hoger onderwijs (bv. een eerste kandidatuur Burgerlijk 
ingenieur of voor de luchtvaartschool) of een aanvullend jaar wiskunde.131 Deze studies 
worden gelijkgesteld met het secundair onderwijs, de voorwaarden en de bedragen van de 
studietoelage zijn dan ook deze van het secundair onderwijs. De voorwaarden en bedragen 
wijken aanzienlijk af van deze van het hoger onderwijs. 
- de studenten die hun studies in het paramedisch hoger onderwijs van één cyclus hebben 
stopgezet of onderbroken om aanvullend secundair beroepsonderwijs voor verpleegassistente 
te volgen (de studietoelage kan zelfs verkregen worden voor het jaar waarin de 
overschakeling plaatsvindt)132 ; 
- de studenten die hun studies in het universitair of daarmee gelijkgesteld onderwijs stopzetten 
of onderbreken om hoger onderwijs van een lager niveau te volgen, indien zij voor hun laatste 
jaar van universitair of daarmee gelijkgesteld onderwijs geslaagd zijn of wanneer zij 
onmiddellijk kunnen inschrijven in het tweede jaar van het hoger onderwijs van één cyclus.133 
Was de student niet geslaagd of kan hij niet onmiddellijk inschrijven, dan heeft hij pas 
opnieuw recht op een studietoelage nadat hij slaagt voor zijn eerste jaar hoger onderwijs van 
één cyclus. Indien hij echter in het verleden reeds hoger onderwijs van één cyclus heeft 
gevolgd (voor de overschakeling naar universitair of daarmee gelijkgesteld onderwijs) en één 
jaar ervan met vrucht heeft beëindigd, kan hij wanneer hij later weer overschakelt naar hoger 
onderwijs van één cyclus toch in aanmerking komen voor een studietoelage in zoverre hij 
mag overstappen naar een hoger jaar.134 
Uitzonderlijk kunnen studenten die reeds over een licentiediploma godsdienstwetenschappen 
beschikken een studietoelage krijgen voor het volgen van de aanvullende licentie 
godsgeleerdheid.135 
Belgische of buitenlandse studenten die in het buitenland reeds hoger onderwijs hebben 
gevolgd dat door de Vlaamse Gemeenschap niet erkend wordt als gelijkwaardig, moeten hun 

                                                           
131 Artikel 1 eerste lid K.B. 5 december 1973 tot vaststelling van de gevallen waarin mag afgeweken worden van 
de bepalingen van artikel 3 van de wet van 19 juli 1971 betreffende de studietoelagen (hierna verkort geciteerd 
K.B. 5 december 1973).  
132 Artikel 1 tweede lid K.B. 5 december 1975. 
133 Artikel 2 eerste lid K.B. 5 december 1973. Bijvoorbeeld een student die geslaagd is in zijn eerste kandidatuur 
psychologie maar desondanks overschakelt naar het eerste jaar maatschappelijk assistent heeft recht op een 
studietoelage.  
134 Artikel 2 eerste lid K.B. 5 december 1973.  
135 F. DEVENYNS, l.c., 125. 
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diploma valoriseren door zich opnieuw bij een door de Vlaamse Gemeenschap erkende 
onderwijsinstelling in te schrijven voor het jaar of de jaren die reeds in het buitenland werden 
gevolgd. Dergelijke inhaaloperatie wordt niet als zitten blijven beschouwd, zodat de 
betrokken student zijn recht op een studietoelage behoudt.136 
 
4.1.4. Financiële voorwaarden 
 
Voor studenten ten laste wordt rekening gehouden met het inkomen van de persoon van wie 
zij ten laste zijn (het gezinshoofd). Om recht te hebben op een studietoelage mag het inkomen 
van het gezinshoofd een bepaald bedrag niet overschrijden. Dit bedrag verschilt naar gelang 
van het aantal kinderen dat het gezinshoofd ten laste heeft.137 Voor het bepalen van het aantal 
personen ten laste wordt rekening gehouden met de gezinssituatie op 31 december van het 
jaar van de aanvraag (art. 15 § 1 Besluit Studietoelagen).138  
De maximum inkomensbedragen zijn, wat de Vlaamse Gemeenschap betreft, vastgelegd in 
het Besluit Studietoelagen (met name in artikel 11 van dit Besluit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
136 Ibid. 
137 In beginsel stemt de inhoud van het begrip “persoon ten laste” overeen met de fiscale wetgeving. Dit maakt 
dat een gezinslid die geen student is maar wiens netto-bestaansmiddelen van het kalenderjaar van de aanvraag 
niet hoger zijn dan 76.000 BEF137 ook als persoon ten laste wordt aanzien (art. 136 W.I.B.). Een overleden kind 
zal onder bepaalde voorwaarden geacht worden deel uit maken van het gezin (art. 138 W.I.B.). 
De reglementering inzake studietoelagen bevat echter tevens specifieke regels die afwijken van de fiscale 
wetgeving. Zo tellen alle personen van het gezin die tijdens het academiejaar waarop de aanvraag betrekking 
heeft hogere studies volgen (de aanvrager uitgezonderd) als twee personen ten laste (art. 15 § 2 Besluit 
Studietoelagen). De echtgenoot of echtgenote van het gezinshoofd wordt steeds als ten laste beschouwd, ook als 
heeft hij of zij een eigen inkomen (art. 15 § 3 Besluit Studietoelagen).  
Er gelden bijzondere regels ten aanzien van gehandicapte of overleden gezinsleden (zie art. 15 § 4 tot § 7 Besluit 
Studietoelagen). Bij een student die zelfstandig is, wordt naar zijn eigen inkomen gekeken. 
138 Artikel K.B. 23 augustus 1972 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een 
studietoelagen, B.S. 23 september 1972, zoals nadien gewijzigd. 
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Personen ten laste Maximuminkomensgrens 

0 430.006 BEF 

1 673.891 BEF 

2 864.826 BEF 

3 1.017.254 BEF 

4 1.182.519 BEF 

5 1.386.290 BEF 

6 1.524.277 BEF 

7 1.598.085 BEF 

8 1.671.892 BEF 

9 1.747.303 BEF 

10 1.827.528 BEF 

 
Het Besluit Studietoelagen bepaalt met welke inkomsten rekening moet worden gehouden om 
het recht op een studiebeurs vast te stellen alsook het refertejaar. Bovendien koppelt het 
Besluit de toekenning van een studiebeurs aan het kadastraal inkomen. 
 
a. Het inkomen waarop de studiebeurs wordt berekend (het referentie-inkomen) 
 
Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden is het inkomen dat blijkt uit het aanslagbiljet 
van de personenbelasting van de personen die in het onderhoud van de student voorzien (de 
ouder of één van de ouders, de echtgenoot van de student) of van de betrokken student zelf 
indien het om een zelfstandig of alleenstaand student gaat. Op dit gezamenlijk belastbaar 
inkomen worden een aantal vermeerderingen en verminderingen toegepast (zie art. 10 § 1 
Besluit Studietoelagen). Zo wordt het inkomen o.a. vermeerderd met de effectief afzonderlijk 
belaste inkomsten en de kadastrale inkomens, uitgezonderd dat van de eigen woning139. De 
toe te passen verminderingen betreffen o.a. de bijdragen voor levensverzekeringen, de 
aflossingen van hypothecaire leningen en inhoudingen voor groepsverzekering. 
Bij het inkomen worden ook alle onderhoudsuitkeringen op naam van de kinderen ten laste 
geteld. Het inkomen van de samenwonende partner wordt niet meegerekend.  
Wat het inkomen van de betrokken student zelf betreft, geldt het volgende. Zijn 
bedrijfsinkomsten (bv. inkomen uit vakantiejob) worden niet bij het gezinsinkomen geteld, 
alle andere inkomsten (bv. onderhoudsgeld dat de student ontvangt) wel. In de praktijk 
worden de inkomsten van de student slechts opgevraagd indien zijn ouders uit de echt 

                                                           
139 Met het K.I. van het eigen woonhuis wordt wel rekening gehouden bij de K.I.-test (zie infra p.43-44). 
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gescheiden zijn of feitelijk gescheiden leven vermits er dan een vermoeden bestaat dat de 
student alimentatiegelden krijgt uitbetaald.140 
 
In het geval van een gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student wordt wel rekening 
gehouden met de bedrijfsinkomsten van de student. 
 
Indien het inkomen waarmee rekening wordt gehouden voor de berekening van de 
studietoelage, voor minstens 70 % uit vervangingsinkomens (werkloosheiduitkeringen, 
ziektevergoedingen,…) bestaat, worden deze vervangingsinkomens141 voor de berekening 
verminderd met dezelfde forfaitaire aftrekken als deze die worden toegepast op fiscaal vlak op 
bezoldigingen en baten (art. 10 § 3 Besluit Studietoelagen). 
 
b. De KI-test 
 
De student heeft geen recht op een studietoelage indien het kadastraal inkomen van de 
persoon van wie hij ten laste is hoger is dan 20 % van het referentie-inkomen (art. 12 § 2 
Besluit Studietoelagen).142  
 
De wetgever zag in de verhouding tussen het gezamenlijk belastbaar inkomen en het 
kadastraal inkomen een bijkomende indicator van welvaart. De KI.-test moet voorkomen dat 
personen (waarvan het onroerend bezit laat veronderstellen dat ze welstellend zijn) door de 
toepassing van de belastingsregels een zeer laag inkomen hebben en op die manier toch een 
studiebeurs zouden bekomen voor hun kinderen. Vooral het kunstmatig verlagen van de 
bedrijfsinkomsten van zelfstandigen via fiscale technieken werd geviseerd.143 
De KI.-test werd in de loop der jaren bijgestuurd omdat bepaalde categorieën onterecht 
werden uitgesloten van een studietoelage (bv. de grote gezinnen die omwille van hun 
kinderlast over een groot huis met een hoger kadastraal inkomen moeten kunnen beschikken). 
 
De KI.-test geldt niet voor alleenstaande, zelfstandige of gehuwde studenten. Hij is ook niet 
van toepassing op aanvragen waarbij het referentie-inkomen geheel of gedeeltelijk is 

                                                           
140 F. DEVENYNS, l.c., 129. 
141 Pensioenen kunnen niet als een vervangingsinkomen worden beschouwd, aangezien artikel 147 W.I.B. een 
onderscheid maakt tussen vervangingsinkomens en pensioenen.  
142 Studenten die omwille van de K.I.-test hun studietoelage verliezen, zullen meestal niet het hoogste 
inschrijvingsgeld moeten betalen. Zij zullen in aanmerking komen voor het tarief van “bijna-beursstudent” 
vermits bij de vaststelling van de inschrijvingsgelden enkel de inkomensgrenzen spelen (F. DEVENYNS, l.c., 
134. 
143 F. DEVENYNS, l.c., 132. 
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samengesteld uit het bestaansminimum, financiële maatschappelijke dienstverlening of voor 
ten minste 70 % bestaat uit vervangingsinkomsten, alimentatiegelden of tegemoetkomingen 
aan gehandicapten. 
 
In het decreet Sannen wordt de KI-toets verfijnd door de invoering van een bodem-KI. Dat 
houdt in dat aanvragers van een studietoelage met een KI dat onder een bepaalde drempel ligt, 
de KI-test niet moeten ondergaan. 
 
c. Het refertejaar 
 
Als referentiepunt geldt het inkomen van het tweede kalenderjaar vóór het jaar van de 
aanvraag.  
Ook voor alleenstaande, gehuwde en zelfstandige studenten wordt in principe uitgegaan van 
het inkomen van het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar van de aanvraag, tenzij 
men het statuut pas later verwerft. Indien bijvoorbeeld een student die als zelfstandig student 
wil worden beschouwd (zie supra p.36), het vereiste minimuminkomen gedurende 18 
maanden niet heeft kunnen bewijzen in dat kalenderjaar, wordt de studietoelage berekend op 
het inkomen van het kalenderjaar waarin men dat inkomen wel kan aantonen. In ieder geval 
moet aan de voorwaarden voldaan zijn op 31 december van het betrokken academiejaar, 
zoniet komt men niet voor het desbetreffende statuut in aanmerking (art. 6 § 2 en § 3 Besluit 
Studielagen). 
 
Er wordt in een aparte regeling voorzien voor de gevallen waarin zich tussen het refertejaar en 
het jaar van de aanvraag wijzigingen in de gezinstoestand of het gezinsinkomen hebben 
(overlijden, ziekte, werkloosheid, loopbaanonderbreking) die een invloed kunnen hebben op 
de hoogte van de toe te kennen studietoelage (zie art. 7 Besluit Studietoelagen). In het decreet 
Sannen wordt voorgesteld om op een veralgemeende wijze rekening te houden met het 
vermoedelijke inkomen.  
 
4.1.5. Berekening van het bedrag van de studietoelage 
 
Om te achterhalen of men recht heeft op een studietoelage vergelijkt men het in aanmerking 
te nemen inkomen (het inkomen van het gezin voor studenten ten laste, inkomen van de 
echtgenoot voor gehuwde studenten, eigen inkomen voor zelfstandige of alleenstaande 
studenten) met in de wet vastgelegde minimum- en maximumgrenzen. Indien het referentie-
inkomen hoger of gelijk is aan de in artikel 11 § 1 Besluit Studietoelagen vastgelegde 
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maximumgrenzen (die variëren naargelang van het aantal personen ten laste), heeft de student 
geen recht op een studietoelage (art. 12 § 1 Besluit Studietoelagen). 
 
De hoogte van het bedrag van de studietoelage hangt af van het type student waartoe men 
behoort. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types studenten (zie art. 11 § 2 Besluit 
Studietoelagen). Elke student die uiterlijk op 1 januari van het academiejaar waarvoor men de 
studiebeurs aanvraagt, logies neemt in de omgeving van de onderwijsinrichting en een bewijs 
van het huurcontract heeft overgemaakt, wordt als kotstudent beschouwd. Het feit dat de 
student op kot zit in een huis dat eigendom is van zijn ouders, staat een kwalificatie als 
kotstudent niet in de weg. Ook de student die gedomicilieerd is op het adres van zijn ouders in 
de gemeente waar de onderwijsinstelling is gelegen, maar toch op kot verblijft, wordt als 
kotstudent bestempeld. Gehuwde studenten, alleenstaande studenten en zelfstandige studenten 
worden voor de berekening van de studietoelage steeds als kotstudenten aanzien! 
De student die op minder dan 10 kilometer van de onderwijsinstelling woont (zijn domicilie 
heeft), is een agglomeratiestudent. Wanneer de onderwijsinstelling op meer dan 10 kilometer 
is gelegen, behoort de student tot de categorie “spoorstudent”. Wanneer de betrokken student 
in de loop van het academiejaar wijzigt van type (bv. een kotstudent gaat weer bij zijn ouders 
wonen en wordt spoorstudent of agglomeratiestudent) dan zal met deze wijzigingen rekening 
worden gehouden indien ze zich voordoen vóór 1 januari van het academiejaar (art. 11 § 3 in 
fine Besluit Studietoelagen). 
 
Indien het inkomen lager ligt dan of gelijk is aan de minimumgrenzen (ook deze verschillen 
naargelang het aantal personen ten laste), heeft de student recht op een volledige studietoelage 
(art. 11 § 1 Besluit Studietoelagen). Voor het academiejaar 2000-2001 bedraagt de volledige 
studietoelage 104.500 BEF voor een kotstudent, 67.700 BEF voor een spoorstudent en 61.800 
BEF voor een agglomeratiestudent. 
Situeert het inkomen zich tussen de minimum- en de maximumgrens, dan wordt een toelage 
toegekend gelijk aan de volledige studietoelage vermenigvuldigd met een bepaalde 
coëfficiënt144, met een minimum van 5000 BEF (art. 13 Besluit Studietoelagen). Dit minimum 
wordt in het decreet Sannen opgetrokken tot 8000 BEF. 
 
Bepaalde categorieën van studenten kunnen een studietoelage krijgen die gelijk is aan 150 % 
van het volledige bedrag indien het inkomen gelijk is aan of lager dan 1/10 van de 
minimumgrens (art. 11 § 3 Besluit Studietoelagen). De verhoogde studietoelage is alleen 

                                                           
144 (bedrag maximumgrens  - gezinsinkomen) / (bedrag maximumgrens – bedrag minimumgrens)  
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bestemd voor zelfstandige studenten, gehuwde studenten145, alleenstaande studenten en 
studenten waarbij het referentie-inkomen voor minstens 70 % bestaat uit 
vervangingsinkomsten, onderhoudsgelden, een tegemoetkoming voor gehandicapten, het 
bestaansminimum of financiële maatschappelijke dienstverlening. 
De verhoogde studietoelage bedraagt voor het academiejaar 2000-2001 156.700 BEF voor 
kotstudenten (gehuwde, alleenstaande of zelfstandige studenten worden altijd als kotstudent 
beschouwd), 101.500 BEF voor spoorstudenten en 92.700 BEF voor agglomeratiestudenten. 
 
4.2. Studietoelagen hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap 
 
4.2.1. Algemene voorwaarden 
 
Net zoals in de reglementering in de Vlaamse Gemeenschap, wordt het recht op een 
studietoelage in beginsel voorbehouden aan Belgische studenten maar is er een uitbreiding 
van het toepassingsgebied naar E.U.-studenten wier ouders werken of gewerkt hebben in 
België en naar erkende politieke vluchtelingen. Voor deze laatste geldt echter een bijkomende 
verblijfsvoorwaarde. Zij moeten op 31 oktober van het academiejaar minstens 1 jaar in België 
verblijven. 
Voor alle andere buitenlandse studenten (bv. ook kandidaat-vluchtelingen) gelden strenge 
voorwaarden: zij moeten op 31 oktober van het academiejaar minstens 5 jaar in België hebben 
verbleven en moeten hier minstens 5 jaar hebben gestudeerd.146 Daarenboven moet voldaan 
zijn aan de reciprociteitvoorwaarde: de betrokken student kan enkel in de Franse 
Gemeenschap een studietoelage bekomen indien een Belgische student ook een studietoelage 
kan bekomen in het land van oorsprong van de buitenlandse student. Deze laatste voorwaarde 
geldt niet voor studenten die afkomstig zijn uit een ontwikkelingsland en voor Turkse 
onderdanen. 
 
In tegenstelling tot in de Vlaamse Gemeenschap, geldt in de Franse Gemeenschap een 
leeftijdsgrens. Bij de aanvang van zijn eerste jaar hogere studies moet de student jonger zijn 
dan 35 jaar (art. 2 Besluit 23 mei 1985). Deze leeftijdsgrens geldt niet meer wanneer de 
student het tweede jaar hoger onderwijs start. De leeftijdsgrens vervalt ook wanneer een 
kandidaat, ouder dan 35 jaar, kan bewijzen dat hij op jongere leeftijd reeds één of meer jaren 
jaar hoger onderwijs heeft gevolgd, maar de studies niet heeft afgemaakt. 

                                                           
145 Samenwonende studenten komen niet voor een verhoogde toelage in aanmerking. In het decreet Sannen 
wordt voorgesteld om op dit vlak gehuwden en samenwonenden gelijk te behandelen. 
146 Het hoeft niet te gaan om een opeenvolgende periode van vijf jaar verblijf en vijf jaar studies. Voor de 
berekening van vijf jaar studies wordt zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs meegerekend. 
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De reglementering in de Franse Gemeenschap maakt geen melding van verschillende 
hoedanigheden waarin de studietoelage kan worden aangevraagd (zie supra p.34 e.v.). Wel 
kan de student het statuut van zelfstandig, alleenstaand of gehuwd student aanvragen om een 
voorlopige studietoelage te krijgen. 
 
4.2.2. Studievoorwaarden 
 
De studievoorwaarden om een studietoelage te krijgen van de Franse Gemeenschap, stemmen 
grotendeels overeen met deze die gelden in de Vlaamse Gemeenschap. Op een aantal vlakken 
worden wel strengere eisen gesteld. Zo heeft een student die meer dan één keer gezakt is of 
een studiejaar van een zelfde niveau heeft gevolgd, slechts opnieuw recht op een studietoelage 
als hij daarna twee opeenvolgende jaren slaagt. Zakt hij nog een derde maal of indien hij 
opnieuw een studiejaar van een zelfde niveau doorloopt, dan verliest hij definitief het recht op 
een studietoelage (art. 4 Besluit Franse Gemeenschapsexecutieve 23 mei 1985). 
Er bestaat een bijzondere, soepele regeling voor studenten die 66% of meer gehandicapt zijn 
(art. 5 Besluit Franse Gemeenschapsexecutieve 23 mei 1985). Voor studies met een 
maximumduur van 5 jaar, krijgen deze studenten twee jaar extra. Dit wil zeggen dat zij zes 
jaar de tijd krijgen om een studie van vier jaar af te maken, zonder hun recht op een 
studietoelage te verliezen. Voor een studie van meer dan vijf jaar krijgen ze drie jaar extra. 
 
4.2.3. Financiële voorwaarden 
 
Het recht op een studietoelage wordt vooreerst bepaald door het inkomen van de persoon van 
wie de student ten laste is (het gezinshoofd) of door het persoonlijk inkomen van de student 
indien deze in zijn eigen onderhoud voorziet. Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen 
(referentie-inkomen) is het globaal belastbaar inkomen, vermeerderd met het afzonderlijk 
belast inkomen zoals die blijken uit het aanslagbiljet van de personenbelasting. Het refertejaar 
is het tweede kalenderjaar dat het betrokken academiejaar voorafgaat. 
De maximumgrens is bepalend voor het recht op een studietoelage. De maximumgrenzen die 
van kracht zijn in de Franse Gemeenschap zijn vastgelegd in het Besluit van 26 april 1993 en 
worden elk jaar aangepast147. Ze zijn een stuk lager dan deze die gelden in de Vlaamse 
Gemeenschap. Het minimuminkomen speelt een rol in de berekening van het bedrag van de 
studietoelage. De beide inkomensgrenzen zijn afhankelijk van het aantal personen ten laste 

                                                           
147 Voor het academiejaar 2000-2001: zie Besluit Regering Franse Gemeenschap 20 juli 2000, B.S. 10 oktober 
2000. 
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van het gezinshoofd. Voor de berekening van het aantal personen ten laste gelden dezelfde 
regels als in de Vlaamse Gemeenschap. 
 

Personen ten laste Maximuminkomen Minimuminkomen 

0 367.000 BEF 68.414 BEF 

1 596.400 BEF 110.484 BEF 

2 779.800 BEF 147.244 BEF 

3 951.900 BEF 178.796 BEF 

4 1.112.300 BEF 210.349 BEF 

5 1.261.400 BEF 241.901 BEF 

Per bijkomende persoon + 149.200 BEF + 31.552 BEF 

 
Sinds het Besluit van 12 mei 1999148, werd naast het inkomen een tweede criterium 
ingevoegd, met name het kadastraal inkomen. Indien het kadastraal inkomen van de 
kandidaat of van de persoon die instaat voor het onderhoud van de kandidaat 100.000 BEF 
overschrijdt, komt de kandidaat niet in aanmerking voor een studietoelage (art. 1bis Besluit 26 
april 1993). 
 
4.2.4. Berekening van het bedrag van de studietoelage 
 
a. Inkomensgebonden toelage 
 
Indien het inkomen van de student of van de persoon die voor zijn onderhoud instaat, lager is 
dan de overeenstemmende inkomensgrens, wordt het recht op een studietoelage geopend. Het 
bedrag van de studietoelage hangt af van het type student (kotstudent of “externe” student). 
Ook het feit of de student al dan niet recht geeft op kinderbijslag is bepalend. Per categorie 
van student is een minimum en maximumbedrag van de studietoelage vastgesteld (zie art. 1 § 
2, e) Besluit 26 april 1996). 
 
 
 
 
 
 
                                                           
148 Besluit van de Regering van de Franse gemeenschap 12 mei 1999 houdende verschillende maatregelen inzake 
studietoelagen en –leningen, B.S. 19 augustus 1999. 
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 Minimumbedrag Maximumbedrag Verhoogde toelage 

Externe student 
met kinderbijslag 
zonder kinderbijslag 

 
12.300 BEF 
 
15.400 BEF 

 
64.674 BEF 
 
80.996 BEF 

 
86.198 BEF 
 
96.705 BEF 

Kotstudent 
met kinderbijslag 
zonder kinderbijslag 

 
22.400 BEF 
 
26.400 BEF 

 
117.919BEF 
 
133.535 BEF 

 
138.733 BEF 
 
150.261 BEF 

 
De maximumbedragen worden toegekend indien het referentie-inkomen de 
minimuminkomensgrens niet overschrijdt (art. 1 § 3, 1° Besluit 26 april 1993). In de 
zeldzame gevallen dat het gezinsinkomen zeer laag is (meer bepaald lager dan de helft van de 
minimuminkomensgrens), wordt een verhoogde toelage uitgekeerd (art. 1 § 3, 2° Besluit 26 
april 1993). 
Ligt het referentie-inkomen tussen de maximum- en de minimuminkomensgrens, dan gebeurt 
de berekening van het bedrag aan de hand van een formule (art. 1 § 3, 3° Besluit 26 april 
1993). Eerst wordt het overeenstemmende minimuminkomen149 gedeeld door het in 
aanmerking te nemen inkomen. De coëfficiënt van deze deling wordt nadien vermenigvuldigd 
met het maximumbedrag van de studietoelage van de categorie waartoe de betrokken student 
behoort. 
Indien de student op meer dan 20 kilometer woont van de onderwijsinstelling, ontvangt hij 
bovenop zijn studietoelage een forfaitaire vergoeding van 1.500 BEF (zie art. 4 Besluit 26 
april 1993). 
De studietoelage van de student die in zijn laatste jaar zit, wordt verhoogd met 10 % (zie art. 3 
Besluit 26 april 1993). 
 
b. Forfaitaire voorlopige toelage 
 
In bijzondere gevallen, kan de student aanspraak maken op een voorlopige studietoelage die 
forfaitair is vastgesteld. De studietoelage wordt niet berekend op basis van de inkomsten van 
het refertejaar.150 Achteraf kan het ontvangen bedrag herzien worden (zie infra p.51-52). De 

                                                           
149 Voor de verhoogde toelage gelden bijzondere minimuminkomensgrenzen. 
150 Op de inkomensongebondenheid van de voorlopige toelage bestaat een uitzondering: indien het referentie-
inkomen van het tweede kalenderjaar dat het academiejaar voorafgaat meer dan 150 % bedraagt van het 
overeenstemmende maximum inkomensbedrag, kan de voorlopige studietoelage enkel worden uitgekeerd in 
geval overlijden, echtscheiding of feitelijke scheiding. 
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voorlopige studietoelage wordt toegekend wanneer er zich een wijziging in de familiale 
situatie van de student heeft voorgedaan die een daling van het referentie-inkomen tot gevolg 
heeft. Daarnaast komt een dergelijke toelage eveneens toe een aantal bijzondere categorieën 
van studenten. 
 
i) Gevallen waarin de forfaitaire studietoelage wordt toegekend 
 
* Wijzigingen in de familiale situatie151 
 
De voorlopige, forfaitaire studietoelage wordt uitgekeerd wanneer er zich in het gezin waartoe 
de betrokken student behoort omstandigheden hebben voorgedaan die geleid hebben tot een 
daling van het in aanmerking te nemen inkomen, zoals bv. een overlijden, een echtscheiding 
of een feitelijke scheiding. Het kan ook gaan om een wijziging in de professionele situatie van 
de personen die in het onderhoud van de student voorzien (bv. het gezinshoofd wordt 
werkloos, gaat op pensioen, gaat failliet of wordt arbeidsongeschikt). 
 
* De gehuwde student152 
 
De student die op 1 november van het betrokken academiejaar gehuwd is, maakt aanspraak op 
een voorlopige studietoelage (aan het bedrag van een kotstudent, zie infra p.45). Hiertoe is 
vereist dat de echtgenoot van de student in de twee kalenderjaren die het academiejaar vooraf 
gaan, een beroepsinkomen van ten minste 792.000 BEF bruto of een vervangingsinkomen van 
minimum 664.000 BEF bruto heeft genoten. 
 
* De zelfstandige student153 
 
De student die kan bewijzen dat hij financieel onafhankelijk is, heeft recht op een voorlopige 
studietoelage. Hij moet wel kunnen bewijzen dat hij over een zeker inkomen beschikt in het 
kalenderjaar waarin hij de toelage aanvraagt alsook in het kalenderjaar dat daaraan voorafgaat 
of dat daarop volgt. Opnieuw moet het gaan om een beroepsinkomen (minimum 495.000 BEF 
bruto) of een vervangingsinkomen (minimum 420.000 BEF bruto). 
 
 

                                                           
151 Zie art. 8 Besluit 26 april 1993. 
152 Zie art. 7 § 3 Besluit 26 april 1993. 
153 Zie art. 7 § 1 Besluit 26 april 1993. 
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* De alleenstaande student154 
 
Een aantal studenten krijgt een voorlopige studietoelage zonder dat zij een bepaald inkomen 
moeten aantonen. Het gaat, net als in de Vlaamse Gemeenschap om volle wezen, studenten 
van wie de ouders (of de langstlevende ouder) uit het ouderlijk gezag ontzet zijn (is), de 
student die door zijn meerderjarigheid niet meer afhangt van het Comité voor Bijzondere 
Jeugdzorg, de jeugdrechtbank of het OCMW (in geval van OCMW-voogdij) en de erkende 
vluchteling. Ook de student die ten gevolge van de echtscheiding van zijn ouders in zijn eigen 
onderhoud moet voorzien wordt als een alleenstaande student beschouwd op voorwaarde dat 
de echtscheiding is uitgesproken in één van de twee kalenderjaren die het academiejaar 
voorafgaan. 
 
* De student ten laste van het OCMW 
 
De student die het bestaansminimum geniet of financiële maatschappelijke dienstverlening 
krijgt van het OCMW, ontvangt een voorlopige studietoelage. Ook indien de OCMW-hulp 
niet meer wordt verleend op het moment van de aanvraag van de studietoelage, kan de student 
onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een voorlopige studietoelage. 
 
ii)  Bedrag van de voorlopige studietoelage 
 
Het bedrag van de voorlopige studietoelage is forfaitair vastgesteld op 28.000 BEF voor 
externe studenten en 50.000 BEF voor kotstudenten en gehuwde studenten (art. 9 § 2 Besluit 
26 april 1996). Studenten die OCMW-hulp krijgen, ontvangen hogere bedragen. 
 
iii) Herziening van de voorlopige studietoelage 
 
Behalve de toelage aan OCMW-studenten die definitief verworven is, zijn de voorlopige 
toelagen onderworpen aan een ambtshalve herziening. De herziening gebeurt twee of drie jaar 
na het betrokken academiejaar, aan de hand van een vergelijking tussen enerzijds het 
referentie-inkomen van het jaar van de aanvraag of het daarop volgend kalenderjaar en 
anderzijds een forfaitair vastgesteld inkomen dat verschilt naargelang het aantal kinderen ten 
laste van het gezin waartoe de student behoort. De herziening kan leiden tot de toekenning 
van een bijkomende toelage ten voordele van de student of tot een terugbetalingsplicht ten 
nadele van de student. 
                                                           
154 Zie art. 7 § 2 Besluit 26 april 1993. 
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4.2.5. Terugvordering 
 
De Franse Gemeenschap kan in een aantal gevallen ambtshalve de toegekende toelage geheel 
of gedeeltelijk terugvorderen. Het terugvorderbaar bedrag is variabel van 80 % tot 50% 
naargelang de student zijn studies stopzet vóór 1 januari (80 %), tussen 1 januari en 1 maart 
(60 %) of tussen 1 maart en 1 mei (50 %). Als de student niet slaagt en niet aan alle 
eindexamens heeft deelgenomen, kan 40 % teruggevorderd worden. 
De terugbetaling kan gespreid worden, maar in ieder geval moet de maandelijkse 
terugbetaling 2000 BEF bedragen. 
 
4.3. Studieleningen 
 
Naast de studietoelagen, wordt zowel in de Vlaamse als in de Franse Gemeenschap voorzien 
in andere rechtstreekse en onrechtstreekse vormen van studiefinanciering.  
In de Franse Gemeenschap worden door de overheid (de Dienst Studietoelagen binnen de 
Franse Gemeenschap) studieleningen verstrekt aan gezinnen wier inkomen een bepaald 
bedrag niet overschrijdt en die minsten drie kinderen ten laste hebben.155 De 
studievoorwaarden die worden gesteld zijn minder streng dan deze die gelden voor het 
bekomen van een studietoelage. Voor de financiering van hogere studies kan gekozen worden 
tussen een bedrag van 30.000 of 50.000 BEF. De terugbetaling van de lening gebeurt in 10 
halfjaarlijkse betalingen aan een interestvoet van 4 %.  
De Vlaamse Gemeenschap kent geen systeem van studiefinanciering door middel van 
leningen. 
 
Zowel in de Vlaamse Gemeenschap als in de Franse Gemeenschap bieden de sociale diensten 
van de hogescholen en de universiteiten tal van voorzieningen aan om de toegang tot het 
onderwijs voor gezinnen met een beperkt inkomen te vergemakkelijken. Zo worden er 
vervangende toelagen verstrekt voor personen die niet in aanmerking komen voor een 
studietoelage van de overheid (bv. bissers) of aanvullende toelagen indien de 
overheidstoelage ontoereikend is om de studies te financieren. Deze toelagen worden niet 
teruggevorderd. 
De meeste universiteiten kennen een systeem van omzetbare leningen dat zich richt tot 
studenten die door persoonlijke of familiale moeilijkheden moeten zitten blijven, maar wel 

                                                           
155 Besluit Executieve Franse gemeenschap tot vaststelling van de voorwaarden en de wijzen van toekenning en 
terugbetaling van studieleningen aan gezinnen die minstens drie kinderen ten laste hebben, B.S. 26 oktober 1983. 
Zie ook Besluit Regering Franse Gemeenschap 12 mei 1999 houdende verschillende maatregelen inzake 
studietoelagen en –leningen. 
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een reële slaagkans hebben. Na het slagen in het bisjaar wordt de lening omgezet in een niet 
terugvorderbare toelage. Daarenboven worden eveneens (meestal renteloze) leningen 
verstrekt. 
In afwachting van de uitbetaling van de overheidstoelage kunnen studenten doorgaans bij de 
aanvang van het academiejaar bij de sociale dienst van de onderwijsinstelling terecht om een 
renteloos voorschot te krijgen.  
 
Tot slot bestaan er allerhande stichtingen en fondsen die studiebeurzen en –leningen 
toekennen. 
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5. DE STUDENT EN HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN 
 
5.1. De gezinsbijslagen (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren) 
 
5.1.1. Student is rechtgevend 
 
Het niet meer leerplichtige kind dat verder secundair onderwijs volgt en het niet meer 
leerplichtige kind dat hoger onderwijs volgt, geven recht op kinderbijslag tijdens de duur van 
hun studies, tot het ogenblik waarop zij de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt (art. 62 § 3 
Kinderbijslagwet Werknemers en art. 25 Kinderbijslagwet Zelfstandigen).  
Wat de leerling betreft die nog secundair onderwijs volgt nadat hij de leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt, vereist de wet dat het gaat om lessen die worden gegeven gedurende minstens 15 uren 
per week, verdeeld over minstens 6 halve dagen met minimum 1 les van 45 minuten per halve 
dag (art. 1 tweede lid K.B. 30 december 1975).156 Praktische oefeningen en studie-uren 
worden met lesuren gelijkgesteld (art. 2 K.B. 30 december 1975). Ook de jongere die deeltijds 
secundair onderwijs volgt, geeft nog recht op kinderbijslag (art. 1bis K.B. 30 december 1975). 
 
Voor de toekenning van kinderbijslag voor een student hoger onderwijs, is het noodzakelijk 
dat de jongere regelmatig is ingeschreven aan een erkende Belgische of buitenlandse 
inrichting voor universitair of niet-universitair hoger onderwijs. De jongere moet hetzij een 
volledig studieprogramma volgen, hetzij als vrije student een programma van ten minste 13 
lesuren per week hebben samengesteld of voltijds onderwijs volgen in een andere lidstaat van 
de Europese Unie met de goedkeuring van de Belgische universiteit (bv. Erasmus) (art. 4 K.B. 
30 december 1975 en art. 3 K.B. 27 april 1976).  
Ook ten behoeve van de student van minder dan 25 jaar die zijn studies beëindigd heeft en 
nog aan zijn eindverhandeling werkt (art. 62 § 4 Kinderbijslagwet Werknemers) of die een 
door de wet opgelegde stage doorloopt om in een openbaar ambt te worden benoemd157 (art. 
62 § 3 Kinderbijslagwet Werknemers), wordt kinderbijslag toegekend. 
 
De kinderbijslag wordt in principe uitgekeerd aan de moeder of -indien deze het kind niet 
daadwerkelijk opvoedt- aan de persoon die deze rol vervult (art. 69 § 1 eerste en tweede lid 

                                                           
156 Voor onderwijs aan een koninklijk muziekconservatorium of een instelling voor buitengewoon onderwijs en 
voor erkend onderwijs in het buitenland geldt een vermoeden dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan (art. 3 
K.B. 30 december 1975). 
157 Bv. de stage van een kandidaat-gerechtsdeurwaarder en kandidaat-notaris, maar niet de stages van een 
architect of een advocaat want deze zijn niet door de wet opgelegd. De stage van een student geneeskunde of 
verpleegkunde maken deel uit van de studies. 
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Kinderbijslagwet Werknemers). Indien de ouders van de meerderjarige leerling of de student 
niet samenwonen maar samen het ouderlijk gezag uitoefenen, wordt de kinderbijslag integraal 
aan de moeder betaald (tenzij de jongere uitsluitend of daadwerkelijk door een andere 
bijslagtrekkende wordt opgevoed). In deze hypothese kan de kinderbijslag op vraag van de 
vader aan hem worden uitbetaald indien de jongere bij hem is gedomicilieerd (art. 69 § 1 
derde lid Kinderbijslagwet Werknemers).  
 
5.1.2. De student is rechtgevend en bijslagtrekkend 
 
Overeenkomstig artikel 69 § 2 Kinderbijslagwet Werknemers wordt de kinderbijslag aan het 
rechtgevend kind uitbetaald als het gehuwd is (ongeacht de leeftijd van het kind), als het zelf 
bijslagtrekkende is voor één of meer van zijn kinderen, als het ontvoogd is of de leeftijd van 
16 jaar heeft. In de twee laatste gevallen is bovendien vereist dat het kind een andere 
hoofdverblijfplaats (domicilie) heeft dan diegene aan wie normalerwijze de kinderbijslag 
wordt uitbetaald.  
 
Dit alles betekent dat een student die het ouderlijk huis heeft verlaten om zich te vestigen in 
de stad waar hij studeert, rechtstreeks zijn kinderbijslag kan ontvangen indien hij zich laat 
domiciliëren in die stad. In dat geval wordt het bedrag van de kinderbijslag afgetrokken van 
het bestaansminimum als aanrekenbare bestaansmiddelen. Blijft de student bij zijn ouders 
wonen of gaat hij op kot maar behoudt hij zijn domicilie bij zijn ouders, dan moet het OCMW 
de kinderbijslag buiten beschouwing laten (behalve indien de ouders de kinderbijslag 
doorstorten aan de student): enkel de kinderbijslag die de aanvrager van het bestaansminimum 
zelf ontvangt als bijslagtrekkende mag immers worden aangerekend (zie art. 5 § 2 
Bestaansminimumwet). 
De vereiste van een afzonderlijk domicilie is een belangrijke beperkende voorwaarde. Zoals 
boven reeds is gebleken, slagen sommige studenten er immers niet in om een afzonderlijk 
domicilie te verkrijgen. Het hangt dan van de goodwill van de ouders af of ze de kinderbijslag 
die aan hen wordt uitbetaald, doorbetalen aan hun zelfstandig wonend kind. Het hoeft niet 
gezegd te worden dat sommige ouders die verwikkeld zijn in een ernstig conflict met hun 
kind, weigeren zulks te doen. In dit kader is reeds gepleit om de voorwaarde van een 
afzonderlijk domicilie te wijzigen in een wettelijk vermoeden ten voordele van het domicilie 
dat kan weerlegd worden door het bewijs dat de jongere, ondanks zijn domiciliëring bij zijn 
ouders, toch volledig onafhankelijk is.158 

                                                           
158 L. VAN HOESTENBERGHE, “Kinderbijslagen”, in L. VAN HOESTENBERGHE (red.), o.c., 187. 
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De vraag stelt zich of het OCMW van een student kan eisen om zijn kinderbijslag zelf te 
ontvangen indien hij een afzonderlijk domicilie heeft. Het is onduidelijk of hiertoe een 
wettelijke basis bestaat. Artikel 6 Bestaansminimumbesluit dat de hulpvrager verplicht om 
zijn rechten op uitkeringen waar hij krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving 
aanspraak kan op maken, moet doen gelden, biedt in ieder geval geen rechtsgrond. Dit artikel 
eist van de hulpvrager dat hij zijn eigen recht op sociale uitkeringen doet gelden en niet het 
(afgeleid) recht op de sociale uitkeringen waarop hij recht geeft. Artikel 6 betreft overigens 
het recht op uitkeringen als dusdanig en niet het recht om die uitkeringen zelf te ontvangen. 
Het OCMW zou zich eventueel kunnen beroepen op artikel 1 Bestaansminimumwet om de 
student te verplichten zijn kinderbijslag zelf te ontvangen gezien overeenkomstig dit artikel 
het bestaanminimum enkel toekomt aan de personen die niet in staat zijn om door eigen 
inspanningen of op een andere manier toereikende bestaansmiddelen te verwerven. 
Van de andere kant moet het voor het OCMW mogelijk zijn  om op grond van artikel 69 § 2 
Kinderbijslagwet Werknemers van de bevoegde uitbetalingsinstelling te eisen om de 
kinderbijslag aan het rechtgevend kind uit te betalen. Uit  de aanhef van deze bepaling (“de 
kinderbijslag wordt aan het rechtgevend kind zelf uitbetaald”) kan immers opgemaakt worden 
dat de betaling aan de jongere ambtshalve gebeurt en in principe niet moet worden 
aangevraagd. 
Uit de praktijk blijkt dat bepaalde inspecteurs van het Ministerie van Sociale Zaken de 
OCMW’s opdragen om de afzonderlijk gedomicilieerde studenten te verplichten om de 
kinderbijslag waarop ze recht geven, zelf te ontvangen. 
 
Hierboven werd reeds melding gemaakt van het feit dat het niet zelf ontvangen van de 
kinderbijslag door de rechtspraak gezien wordt als een element dat erop wijst dat het student, 
ondanks zijn afzonderlijk domicilie) nog deel uitmaakt van zijn ouderlijk gezin (op fiscaal 
vlak alsook op het vlak van het bevoegd OCMW (zie supra p.23 en p.27). 
 
5.2. De gewaarborgde gezinsbijslag 
 
Een student die geen recht geeft op kinderbijslag krachtens de Belgische kinderbijslagregeling 
(voor werknemers, zelfstandigen of het overheidspersoneel) of krachtens een buitenlandse of 
internationale regeling, kan rechtgevend zijn op de gewaarborgde gezinsbijslag indien hij 
uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste is van een in België verblijvende natuurlijke persoon.  
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5.2.1. Verblijfsvoorwaarden en leeftijdsgrenzen 
 
Zowel de aanvrager van de gewaarborgde gezinsbijslag als het kind dat er recht op geeft, 
moeten voldoen aan bepaalde verblijfsvoorwaarden, opgenomen in artikel 1 en 2 Wet 
Gewaarborgde Gezinsbijslag. 
De bepalingen inzake leeftijdsgrens waaraan het rechtgevend kind in het stelsel van de 
gewaarborgde gezinsbijslag moet voldoen, zijn grotendeels dezelfde als in de regeling voor 
werknemers.  
 
5.2.2. Onvoldoende bestaansmiddelen in hoofde van de aanvrager 
 
Zoals bij alle residuaire sociale zekerheidsprestaties het geval is, wordt de gewaarborgde 
gezinsbijslag in beginsel slechts toegekend wanneer blijkt dat de aanvrager over onvoldoende 
bestaansmiddelen beschikt. Bij het onderzoek naar de bestaansmiddelen wordt rekening 
gehouden met alle inkomsten van de aanvrager en van zijn echtgenoot of feitelijke partner, 
welke ook de aard en de oorsprong ervan is. Een aantal in de wet opgesomde inkomsten 
komen niet in aanmerking, zoals de studietoelagen die aan de aanvrager of aan diens kinderen 
ten laste worden toegekend en de uitkeringen “die verband houden met de openbare of private 
bijstand” (art. 6 zevende lid K.B. 25 oktober 1971). Met het genot van het bestaansminimum 
of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden in hoofde van de aanvrager wordt geen rekening 
gehouden, aangezien artikel 3 Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag uitdrukkelijk bepaalt dat in 
geval de aanvrager rechthebbend is op deze prestaties, de gewaarborgde gezinsbijslag wordt 
toegekend zonder onderzoek naar de bestaansmiddelen.  
 
5.2.3. Uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste zijn van de aanvrager 
 
Als belangrijkste criterium geldt dat het rechtgevend kind uitsluitend of hoofdzakelijk ten 
laste moet zijn van de persoon die de gezinsbijslag aanvraagt. Een kind wordt geacht 
hoofdzakelijk ten laste te zijn van een natuurlijk persoon indien deze laatste voor meer dan de 
helft bijdraagt in het onderhoud van het kind (art. 1 tweede lid Wet Gewaarborgde 
Gezinsbijslag). Er bestaat een vermoeden dat aan deze voorwaarde voldaan is, wanneer uit de 
inschrijving in het bevolkings- of het vreemdelingenregister van het rechtgevend kind blijkt 
dat het deel uitmaakt van het gezin van de aanvrager (art. 1 derde lid Wet Gewaarborgde 
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Gezinsbijslag159). Dit vermoeden kan worden weerlegd aan de hand van een vergelijking 
tussen de kosten van het onderhoud van het kind en de bijdrage van de aanvrager in die 
kosten, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de eigen inkomsten van het kind, 
ongeacht de aard ervan.160 Indien dus blijkt dat, niettegenstaande het feit dat het kind nog 
gedomicilieerd is bij zijn ouders, deze laatste voor minder dan de helft bijdragen in het 
onderhoud van de student, zal er geen recht op gewaarborgde gezinsbijslag zijn in hoofde van 
de ouders. 
In de praktijk werd de uitbetaling van de gewaarborgde gezinsbijslag door de RKW stopgezet 
vanaf het ogenblik dat de rechtgevende jongere het bestaansminimum ontving. Naar de 
mening van de RKW volstond het genot van het bestaansminimum in hoofde van het 
rechtgevend kind om het vermoeden van artikel 1 derde lid Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag 
te weerleggen. Het was in dat geval aan de ouders om te bewijzen dat hun bijdrage in het 
onderhoud van de jongere hoger ligt dan het bedrag van het bestaansminimum dat deze laatste 
ontvangt. Dit standpunt wordt reeds enige jaren door een aantal arbeidsrechtbanken 
onderschreven161 en werd in het arrest van 5 januari 1998162 door het Hof van Cassatie 
bijgetreden.  
Om een halt te roepen aan deze Cassatierechtspraak, heeft de wetgever in 1999 artikel 1 Wet 
Gewaarborgde Gezinsbijslag in die zin gewijzigd dat aan de Koning de mogelijkheid werd 
gelaten om, bij een in ministerraad overlegd besluit, de gevallen te bepalen waarin het 
bestaansminimum dat aan het rechtgevend kind verschuldigd is, niet in aanmerking mag 
worden genomen om het vermoeden van artikel 1 derde lid Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag 
om te keren.163  
Ondertussen is de tekst van artikel 1 Wet Gewaarborgde Gezinsbijslag als dusdanig aangepast 
door de Programmawet van 12 augustus 2000164. Bedoeld artikel bepaalt nu uitdrukkelijk dat 
het vermoeden dat de ouders voor meer dan de helft bijdragen in het onderhoud van hun kind 

                                                           
159 Vroeger was dit vermoeden opgenomen in artikel 2 K.B. 25 oktober 1971, door artikel 25 Sociale 
Programmawet 25 januari 1999 (B.S. 6 februari 1999) werd dit vermoeden ondergebracht in artikel 1 Wet 
gewaarborgde Kinderbijslag. 
160 Cass. 5 januari 1998, J.T.T. 1998, 69; R.W. 1998-99, 1110 en J. dr. jeun. 1999, afl. 185, 43. 
161 Arbrb. Charleroi 3 maart 1995, Soc. Kron. 1996, 78; Arbrb. Bergen  8 februari 1996, Dr. Q.M. 1997, afl. 16, 
37, noot BROUWERS, P. Zie ook H. VERLINDEN, “De gezinsbijslag: een huis op maat van de kansarme?”, 
B.T.S.Z. 1996, 606 en de aldaar geciteerde rechtspraak. In andere zin: Arbh. Antwerpen 28 december 1992, Soc. 
Kron. 1996, 76, noot. 
162 Cass. 5 januari 1998, J.T.T. 1998, 69; R.W. 1998-99, 1110 en J. dr. jeun. 1999, afl. 185, 43. 
163 Zie artikel 25 Sociale Programmawet 25 januari 1999, B.S. 6 februari 1999. In de voorbereidende werken 
werd uitdrukkelijk naar voren gebracht dat men wilde vermijden dat het aan een jongere toegekende 
bestaansminimum leidt tot een inkomensverlies voor het gezin waartoe de jongere behoort (Parl. St. Kamer 
1997-98, nr. 1722/1, 47). 
164 Zie art. 63 Wet 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, B.S. 31 augustus 2000. 
Artikel 63 heeft uitwerking met ingang van 11 februari 1998 (art. 64 Programmawet 12 augustus 2000). 
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indien dit bij hen is gedomicilieerd, nu niet meer kan weerlegd worden enkel en alleen om de 
reden dat het kind het bestaansminimum ontvangt. 
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6. DE STUDENT EN HET RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN  
 
6.1. Principe 
 
Bepaalde studenten worden door de Belgische werkloosheidsreglementering uitgesloten van 
het recht op een werkloosheidsuitkering. Krachtens artikel 68 Werkloosheidsbesluit kan een 
werkloze geen uitkeringen genieten gedurende de periode dat hij in België studies met een 
volledig leerplan volgt of een daarmee vergelijkbare studie in het buitenland, behalve indien 
de lessen hoofdzakelijk op zaterdag of na 17 uur worden gegeven. 
 
6.2. Vrijstelling 
 
Een aantal categorieën van werklozen kunnen van het werkloosheidsbureau een vrijstelling  
bekomen. De werklozen die een vrijstelling genieten, zijn vrijgesteld van de toepassing van 
een aantal toekenningsvoorwaarden voor het recht op werkloosheidsuitkeringen (o.a. 
stempelcontrole, voorwaarde van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, …zie infra p.64). 
 
Eén van de categorieën werklozen waaraan een vrijstelling wordt verleend, zijn diegene die 
studies willen aanvatten met een volledig leerplan.165 Opdat voor het volgen van studies een 
vrijstelling kan worden verkregen, moet aan een reeks voorwaarden worden voldaan (zie art. 
93 § 1 eerste lid). Deze voorwaarden hebben betrekking op de werkloze zelf, de studies die hij 
voordien heeft gevolgd en de studies die hij wil aanvangen en waarvoor hij dus een 
vrijstelling aanvraagt. 
Studenten die aan alle nagenoemde voorwaarden voldoen, kunnen een vrijstelling bekomen. 
Indien zij daarenboven ook aan de andere toekenningsvoorwaarden uit de 
werkloosheidsreglementering voldoen (waarvoor de vrijstelling niet geldt), kunnen zij 
aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Het OCMW dat een aanvraag van een 
dergelijke student ontvangt moet hem op zijn rechten wijzen en de student vragen zijn recht 
op een werkloosheidsuitkering te laten gelden. 
 
 

                                                           
165 De werklozen die een beroepsopleiding (art. 91 Werkloosheidsbesluit) of een middenstandsopleiding (art. 92 
Werkloosheidsbesluit) volgen, kunnen een vrijstelling bekomen. Ook de werkloze die studie of een opleiding 
volgt, andere dan deze bedoeld in de artikels 91, 92 en 93 kan op grond van artikel 94 Werkloosheidsbesluit een 
vrijstelling bekomen indien de opleiding of de studie aanvaard wordt door de directeur van het 
werkloosheidsbureau. De directeur moet dienaangaande onder meer rekening houden met de leeftijd van de 
werkloze, de reeds gevolgde studies, zijn geschiktheden, zijn beroepsverleden, de duur van de werkloosheid, de 
aard van de opleiding en de mogelijkheden die de opleiding of de studies op de arbeidsmarkt bieden. 
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6.2.1. Voorwaarden betreffende de werkloze 
 
a. Hoedanigheid van volledig werkloze 
 
De werkloze die wil gaan studeren moet volledig werkloos zijn in de zin van artikel 27 
Werkloosheidsbesluit. Dit betekent niet dat de werkloze een werkloosheidsuitkering moet 
ontvangen bij de aanvang van de studies. 
 
b . Werkloosheidsduur 
 
De werkloze moet minstens 312 (gewone) werkloosheids- of wachtuitkeringen als volledig 
werkloze hebben genoten in de twee jaar voor de aanvang van de nieuwe studies (art. 93 § 1 
eerste lid 6 ° Werkloosheidsbesluit).  
Het eindpunt van de termijn van twee jaar is de aanvang van de studies (of studiecyclus)166, 
ook in het geval waarin de werkloze slechts een vrijstelling aanvraagt na het eerste of tweede 
studiejaar.  
Indien een werkloze zijn studies die hij heeft aangevat zonder vrijstelling, onderbreekt en ze 
later wenst te hervatten met een vrijstelling, wordt de termijn van twee jaar berekend vanaf de 
aanvang van het school- of academiejaar waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd. Iemand 
die bijvoorbeeld één jaar universiteit heeft gevolgd, vervolgens gedurende twee jaar heeft 
gewerkt en dan na 18 maanden werkloosheid zijn studies wenst te hervatten, zal derhalve 
moeten aantonen dat hij 312 uitkeringen heeft ontvangen in de loop van de twee jaar die 
voorafgaan aan het studiejaar waarvoor hij een vrijstelling aanvraagt. 
 
De voorwaarde van 312 uitkeringen wordt niet gesteld voor de uitkeringsgerechtigde volledig 
werkloze die studies aanvat die voorbereiden op beroepen waarvoor een significant tekort 
aan arbeidskrachten bestaat. 
De werkloze die dergelijke studies wil volgen moet enkel recht hebben op uitkeringen als 
volledig werkloze bij de aanvang van de studies. Hij moet niet noodzakelijk effectief 
uitkeringen genieten. Het is voldoende dat hij aan alle toelaatbaarheidsvoorwaarden- en 
toekenningvoorwaarden beantwoordt om uitkeringen te kunnen krijgen (bv. doorlopen van de 
wachttijd om recht te hebben op een wachtuitkering). 
 

                                                           
166 De aanvang van de studies stemt overeen met de officiële datum van het begin van het schooljaar en niet met 
de datum van (eventueel laattijdige) inschrijving van de student. 
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Van de beroepen waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat, worden lijsten 
opgemaakt door de R.V.A (zie bijlage). De lijsten verschillen naargelang de taal waarin de 
studies worden gevolgd. Wat het soort studies betreft, bestaat er een afzonderlijke lijst voor 
het hoger secundair onderwijs met technische of beroepsvorming, één voor hoger onderwijs 
buiten de universiteit van het korte type, één voor hoger onderwijs buiten de universiteit van 
het lange type en één voor universitair onderwijs. De lijsten hebben een exhaustief karakter en 
worden elk jaar herzien. 
De vrijstellingen die worden verleend op basis van de lijsten die van toepassing zijn voor een 
bepaald jaar, kunnen worden verlengd indien de betrokkene slaagt voor het schooljaar, zelfs 
als de desbetreffende studies niet meer voorkomen op de latere lijsten. 
 
6.2.2. Voorwaarden betreffende de voorheen gevolgde studies 
 
a. Over geen einddiploma van het hoger onderwijs beschikken 
 
De werkloze mag niet reeds over een einddiploma hoger onderwijs beschikken (art. 93 § 1 
eerste lid 4° Werkloosheidsbesluit). Het moet gaan om een einddiploma, diploma’s van de 
overgangscyclus zoals een kandidatuurdiploma komen niet in aanmerking. 
De vrijstelling kan toch worden verleend aan een werkloze die al een einddiploma heeft, 
indien de directeur van het werkloosheidsbureau vaststelt dat het behaalde diploma slechts 
weinig mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt (bv. kunstgeschiedenis, archeologie). 
 
b. Zijn studies beëindigd hebben sedert ten minste twee jaar 
 
De werkloze moet zijn studies of leertijd beëindigd hebben sedert ten minste twee jaar (art. 93 
§ 1 eerste lid 5° Werkloosheidsbesluit). Het betreft de studies die onmiddellijk voorafgingen 
aan het ogenblik waarop de werkloze, na het doorlopen van de wachttijd, werd toegelaten tot 
het recht op uitkeringen. De latere studies worden niet meegeteld bij de berekening van de 
termijn.167 Ook aan deze voorwaarde moet worden beantwoord op het ogenblik van de 
aanvang van de nieuwe studies. Een werkloze die slechts nadien voldoet aan de voorwaarde 
(twee jaar zijn secundaire studies hebben beëindigd) komt niet in aanmerking voor een 
vrijstelling. Indien de werkloze zijn studies heeft aangevat zonder vrijstelling, zijn studies 

                                                           
167 Voorbeeld: betrokkene eindigt zijn studies in juni 1996. Hij doorloopt zijn wachttijd en krijgt vanaf 1 mei 
1997 een uitkering. In september begint hij aan een graduaat publiciteit (zonder vrijstelling) maar hij slaagt niet. 
In september 1998, wanneer hij opnieuw uitkeringsgerechtigd, volledig werkloos is, vraagt hij een vrijstelling 
aan om een graduaat informatica aan te vatten. De studies die in aanmerking moeten worden genomen voor de 
voorwaarde van 2 jaar, zijn de secundaire studies, niet het graduaat publiciteit. 

 62



heeft onderbroken en ze nadien wil hervatten met een vrijstelling, moet de termijn van ten 
minste twee jaar slechts vervuld zijn bij de aanvang van het studiejaar waarvoor de vrijstelling 
wordt gevraagd. 
 
6.2.3. Voorwaarden betreffende de studies waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd 
 
a. Studies met een volledig leerplan 
 
De studies die hij wenst te volgen moeten georganiseerd, gesubsidieerd of erkend zijn door de 
Gemeenschap en het moet gaan om studies met een volledig leerplan (secundair onderwijs) of 
een volledig studieprogramma (hoger onderwijs). (art. 93 § 1 eerste lid 1° 
Werkloosheidsbesluit). 
Onderwijs van sociale promotie, aggregaatsopleidingen, een doctoraat of een 
postacademische opleiding worden niet beschouwd als studies met een volledig leerplan of 
studieprogramma, aanvullende opleidingen en specialisaties wel.  
De studies moeten van een gelijkwaardig of hoger niveau zijn dan de reeds gevolge studies. 
Om het niveau te beoordelen moet men het diploma dat de betrokkene kan behalen na de 
geplande studies vergelijken met het hoogste diploma dat de werkloze voorheen heeft 
behaald.168  
Indien het gaat om hoger onderwijs mogen ze ook van een lager niveau zijn dan het reeds 
gevolgde onderwijs. Deze uitzondering betreft het geval waarin een werkloze die reeds een 
einddiploma van hoger onderwijs heeft, nieuwe studies van een lager niveau aanvat. Dit 
veronderstelt dat de directeur heeft beslist dat het reeds behaalde diploma weinig 
mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt. Zo mag een licentiaat archeologie van wie werd 
vastgesteld dat zijn diploma weinig mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt een graduaat 
lichamelijke opvoeding aanvatten. 
 
b. Dagonderwijs 
 
De vrijstelling mag niet worden verleend indien de lessen of de activiteiten hoofdzakelijk op 
zaterdag of na 17 uur worden gegeven (art. 93 § 1 eerste lid 2° Werkloosheidsbesluit). 
 

                                                           
168 Voorbeeld: na zijn secundaire studies start betrokkene met universitaire studies. Omdat hij niet slaagt in zijn 
eerste jaar, neemt hij zich voor om secundaire technische studies aan te vatten. Het diploma dat betrokkene reeds 
heeft gehaald (secundaire studies) is van hetzelfde niveau van de studies waarvoor hij de vrijstelling aanvraagt. 
De vrijstelling kan dus worden verleend. 
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c. Inschrijving als regelmatige leerling 
 
Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling, moet de werkloze een regelmatige leerling 
zijn, hij mag dus niet ingeschreven zijn als vrije leerling (art. 93 § 1 eerste lid 3° 
Werkloosheidsbesluit).Onder regelmatige leerling wordt verstaan de leerling die voldoet aan 
de toelatingsvoorwaarden voor de gevolgde studiecyclus die ingeschreven is voor het geheel 
van de lessen en die de voorziene lessen en activiteiten daadwerkelijk en regelmatig bijwoont. 
 
6.2.4. Gevolgen van de vrijstelling 
 
De werklozen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden vrijgesteld van de 
toepassing van de artikelen 51 § 1 tweede lid 3° tot 6°, 56 en 58 Werkloosheidsbesluit 
gedurende de periode waarin zij de studies volgen. 
Dit betekent dat zij: 
- geen sanctie omwille van vrijwillige werkloosheid kunnen krijgen voor weigering van een 
passende dienstbetrekking, voor het zich niet aanmelden bij een werkgever of de VDAB noch 
voor de weigering, stopzetting of mislukking van een inschakelingsparcours; 
- niet beschikbaar hoeven te zijn voor de arbeidsmarkt; 
- zich niet hoeven in te schrijven als werkzoekende; 
- zich niet moeten aanmelden voor de gemeentelijke werklozencontrole (dit laatste vloeit 
voort uit art. 50, 9° M.B. 26 november 1991). 
 
6.2.5. Duur van de vrijstelling 
 
De vraag om een vrijstelling moet voor de aanvang van de studies op het 
werkloosheidsbureau toekomen.  
De vrijstelling wordt toegekend voor één schooljaar, met inbegrip van de aansluitende 
vakantieperiode. Ze wordt enkel verlengd indien de werkloze met vrucht het schooljaar heeft 
beëindigd en zijn studies verder zet (art. 93 § 2 eerste lid Werkloosheidsbesluit). Ze kan 
worden ingetrokken indien de werklozen de activiteiten die door het studieprogramma worden 
opgelegd, niet regelmatig volgt (art. 93 § 2 tweede lid Werkloosheidsbesluit). 
Een werkloze kan slechts éénmaal een vrijstelling genieten (art. 93 § 2 derde lid 
Werkloosheidsbesluit). 
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HOOFSTUK 2. SOCIOLOGISCHE VOORSTUDIE 
 
1. INLEIDING 
 
Artikel 1 van de O.C.M.W.-wet van 8 juli 1976 werd ondertussen al ontelbare keren 
geciteerd.  “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening.  Deze heeft tot doel 
eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid”.  Ook bestaat op basis van de wet van 7 augustus 1974 een recht op het 
bestaansminimum voor al wie geen toereikende bestaansmiddelen heeft en evenmin in staat is 
deze door eigen inspanningen of op een andere manier te verwerven.  De Openbare Centra 
voor Maatschappelijk Welzijn hebben tot opdracht deze dienstverlening te organiseren.  Deze 
wetgeving is principieel ook op studenten van toepassing, aangezien het voorkomt dat ook zij 
over onvoldoende inkomen beschikken om een volwaardig bestaan te leiden.  Hierbij betreft 
het meestal een aanvraag tot de toekenning van het bestaansminimum.  Uiteraard is het zo dat 
studenten, behalve het bestaansminimum, ook aanspraak kunnen maken op individuele 
maatschappelijke dienstverlening, maar hiervan wordt weinig gebruik gemaakt. 
 
Centraal in dit onderzoek staat deze specifieke categorie, met name de studenten op wie de 
Bestaansminimumwet aldus principieel van toepassing is; er bestaat immers geen enkele 
bepaling die studenten automatisch weert uit het toepassingsgebied van de 
Bestaansminimumwet.  Uitgaande van de stelling dat de impact van sociaal beleid in grote 
mate afhankelijk is van hoe het beleid wordt geïnterpreteerd en geïmplementeerd door de 
uitvoerende krachten aan de basis, wil dit onderzoek volgende vraag beantwoorden: hoe 
wordt deze wetgeving inzake het bestaansminimum door OCMW’s geïmplementeerd wanneer 
het om studenten gaat en hoe denken de uitvoerders hierover? 
 
Het principieel recht van studerenden op het bestaansminimum kan evenwel beperkt worden 
door twee elementen: ten eerste door de werkbereidheidsvoorwaarde waaraan in principe 
moet voldaan zijn om het bestaansminimum te kunnen ontvangen, ten tweede door de 
onderhoudsplicht vanwege de ouders ten aanzien van hun studerende kinderen.  Deze twee 
aspecten raken allebei een ander maatschappelijk thema aan.  Wat de 
werkbereidheidsvoorwaarde betreft, is de meerderheidsrechtspraak van oordeel dat het sociaal 
gerechtvaardigd is dat elk de beroepskwalificatie van zijn keuze nastreeft, en dat men door te 
studeren zijn tewerkstellingskansen voor de toekomst vergroot, zodat de billijkheid 
verantwoordt dat afgezien wordt van deze vereiste van bereidheid tot tewerkstelling.  Het 
financieel steunen door het OCMW wordt dus aangegrepen als voorbereiding op een 
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duurzame tewerkstelling om zo te streven naar een integratie in de samenleving.  Het sociale 
integratiecontract sluit hierbij aan.  De bedoeling ervan is de jonge cliënt te integreren in de 
samenleving en past binnen het populaire beleidsdiscours van sociale activering.  Het 
maatschappelijk thema achter de onderhoudsplicht van ouders ten opzichte van hun 
studerende kinderen is de verhouding tussen de familiale solidariteit en de 
gemeenschapssolidariteit in de vorm van bijstandsuitkeringen.  Het is de bedoeling om in de 
analyse over studenten en bestaansminimum in te gaan op deze achterliggende sociologische 
thema’s.  Dit zal aan bod komen in de eerste paragraaf.  Vervolgens wordt stilgestaan bij het 
theoretisch kader dat aan de basis ligt van de sociologische vraagstelling van dit onderzoek. 
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2. MAATSCHAPPELIJKE DUIDING VAN DE OCMW-HULPVERLENING AAN STUDENTEN 
 
Sociaal beleid is een gebeuren dat gestuurd wordt door waarden en overtuigingen van de 
diverse op dat beleid betrokken groepen.  Elk van hen zal een maatschappelijke situatie 
waarmee hij wordt geconfronteerd, definiëren op een wijze die strookt met de eigen waarden, 
inzichten, overtuigingen.  Deze situatie wordt al dan niet als problematisch gedefinieerd, 
wordt op een bepaalde manier als problematisch omschreven, …   Er wordt steun gezocht bij 
andere groepen en dit voornamelijk wanneer de stap wordt gezet van de formulering naar de 
oplossing van het probleem in kwestie.  Op die manier verliezen en winnen ideologieën aan 
dominantie en maatschappelijke groepen zien zo hun macht en invloed variëren.169 
 
Ook de OCMW’s functioneren in een context van met elkaar botsende ideologieën.  Zo kan 
het gevoerde beleid binnen het OCMW ten aanzien van studenten gezien worden als een 
emanatie van een confrontatie tussen ideologieën van studentenorganisaties, sociale diensten 
van onderwijsinstellingen, de OCMW’s zelf, …  In wat volgt wordt getracht om deze impact 
van de ideologieën te duiden aan de hand van twee vragen waarop elke vorm van sociaal 
beleid een antwoord moet op geven.  De eerste vraag betreft de ‘wie-vraag’, de vraag naar de 
doelgroep van een maatregel en/of voorziening.  Universaliteit en selectiviteit zijn in dit 
verband twee richtinggevende principes van sociaal beleid.  Kenmerkend in dit opzicht is hoe 
er met de jaren alsmaar meer nadruk is komen te liggen op de selectiviteit.  Sociale 
voorzieningen mogen zich enkel nog richten tot die mensen die ze echt nodig hebben, tot 
‘echte’ behoeftigen.  Meer nog: niet alleen de aanwezigheid van ‘echte’ behoeften, maar ook 
het bewijs werkelijk bereid te zijn iets te veranderen aan de toestand waarin men zich bevindt, 
is meer dan ooit een criterium geworden om blijvend steun te kunnen genieten.  Denken we 
hierbij maar aan de werkbereidheidseis waaraan moet worden voldaan om recht te hebben op 
het bestaansminimum.  De vraag die hier rijst is in welke mate deze werkbereidheidseis een 
hinderpaal vormt voor het toekennen van het bestaanminimum aan studenten. 
 
Beslissingen over de financieringsbronnen vormen een tweede geheel van vragen waarvoor 
verantwoordelijken inzake sociaal beleid zich geplaatst zien.  Een belangrijke vraag in dit 
verband, een vraag waarop in de loop van de jaren een ander antwoord werd  gegeven, betreft 
de mate waarin de algemene solidariteit dan wel de familiale solidariteit moet worden 
ingeroepen bij het bekostigen van de (financiële) hulpverlening in het algemeen en concreet 
ten aanzien van studenten. 

                                                           
169 F. LAMMERTYN, “Maatschappelijke veranderingen: impact op de OCMW-werking”, in J. PUT en D. 
SIMOENS (eds.), OCMW in de kering, Gent, Mys & Breesch, 1994, 26-27. 
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In wat volgt zal dus worden ingegaan op de achterliggende maatschappelijke thema’s van 
twee elementen die het eventuele recht van studerenden op het bestaansminimum beperken: 
ten eerste door de werkbereidheidsvoorwaarde waaraan in principe moet voldaan zijn om het 
bestaansminimum te kunnen ontvangen en ten tweede door de onderhoudsplicht vanwege de 
ouders ten aanzien van hun studerende kinderen. 
 
2.1. Selectiviteit in functie van een tegenprestatie: de werkbereidheidseis ten aanzien van 
studenten 
 
Artikel 6 van de Bestaansminimumwet bepaalt dat een bestaansminimumgerechtigde o.m. 
blijk moet geven van bereidheid tot tewerkstelling (tenzij dit om gezondheids- of 
billijkheidsredenen onmogelijk is).  Vraag is of aan deze voorwaarde is voldaan indien de 
betrokkene studeert.  Er bestaan in dit verband twee uiterste interpretaties van de wet.  Een 
eerste (‘strenge’) interpretatie luidt dat het volgen van dagonderwijs na het bereiken van de 
niet-leerplichtige leeftijd een vrijwillige keuze inhoudt om niet-tewerkgesteld te zijn; daarom 
zou een student niet in aanmerking kunnen komen voor het ontvangen van het 
bestaansminimum.  Deze opvatting kwam voornamelijk in de jaren 1980 voor.  Dit is echter 
niet langer het meerderheidsstandpunt. 
 
Daartegenover staan de (‘milde’) interpretaties die enerzijds stellen dat studie-activiteiten één 
van de billijkheidsredenen zijn die het onmogelijk maken blijk te geven van hun bereidheid 
tot tewerkstelling, of anderzijds dat studenten -doordat ze al studerend hun kansen op de 
arbeidsmarkt en hun beroepskwalificaties verbeteren- duidelijk blijk geven van hun 
bereidheid (op termijn) tot tewerkstelling.  Deze argumentatie is op te merken, onder meer in 
het licht van de risicofactor die laaggeschooldheid in onze samenleving inhoudt.  Vanuit deze 
invalshoek wordt het legitiem geacht dat studenten zonder meer het bestaansminimum 
ontvangen.  Tussen deze twee uitersten in, is de opvatting te situeren dat studenten mits 
bepaalde voorwaarden bestaansminimumgerechtigde kunnen zijn.  Deze voorwaarden kunnen 
zijn dat de studies een normale vooruitgang kennen, dat ze effectief leiden tot een gunstige 
kwalificatie voor de arbeidsmarkt, dat de studies bijna voltooid zijn en leiden tot een eerste 
finaliteit, dat de student bereid is tot tewerkstelling tijdens de vakantie, …  Deze mildere 
strekkingen vormen momenteel duidelijk het meerderheidsstandpunt, zowel bij de OCMW's 
als bij arbeidsrechtbanken.170  Meer en meer wordt dus aangenomen dat het feit van als 
student in zijn/haar eigen levensonderhoud te moeten voorzien een voldoende reden tot 

                                                           
170 D. ADRIAENS, “Studenten en het bestaansminimum: een samenvatting”, OCMW-visies 2000, afl. 2, 28. 
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billijkheid inhoudt en dat verder studeren de tewerkstellings- en integratiekansen voor de 
toekomst gunstig beïnvloedt. 
 
Deze achterliggende filosofie kwam ook duidelijk naar voor bij de invoering van het 
geïndividualiseerd project voor sociale integratie.  Deze integratiecontracten zijn sterk 
geïnspireerd op het Revenu Minimum d’Insertion (RMI), de Franse variant op het 
bestaansminimum, dat pas in 1988 werd ingevoerd.  Het nieuwe lag erin dat de betrokkenen 
een contract moest afsluiten om het RMI te ontvangen.  Deze werkwijze bood inspiratie voor 
de Belgische beleidsreactie op de sterke groei en verjonging van de groep 
bestaansminimumgerechtigden in het begin van de jaren ’90.  Om te vermijden dat de 
jongeren zich in de hulpverlening zouden ‘nestelen’, werd het behoud van het recht op 
bestaansminimum gekoppeld aan een geïndividualiseerd integratieproject.171 
 
Deze regeling die sinds 1 maart 1993 in voege getreden is, stelt dat een OCMW een 
individueel contract moet afsluiten met jongeren beneden de 25 jaar die een 
bestaansminimum of aanvullende steun ontvangen.  De met dit contract nagestreefde 
integratie kan volgens artikel 6 § 2 van de Bestaansminimumwet onder meer worden bereikt 
via een opleiding, dus via studies.  Wordt tussen de aanvrager en de maatschappelijk werker 
bedongen dat eerstgenoemde studies aanvangt of verder zet, dan geldt dit als bewijs dat aan 
de voorwaarde van de werkbereidheid gesteld in artikel 6 § 1 van de genoemde wet, is 
voldaan. Volgens een in 1996 uitgevoerde enquête van de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten komt de inhoud van het integratiecontract in 31,1% van de gevallen trouwens neer 
op “studeren”.172  Met de invoering van dit integratiecontract komt de problematiek van de 
werkbereidheidseis ten aanzien van studerende bestaansminimumaanvrager dus in een nieuw 
licht te staan. 
 
Dit groeiende belang, dat sinds de jaren ‘90 wordt gehecht aan opleiding en vorming kadert in 
de huidige beleidstrend van sociale activering.  Vele beleidsmaatregelen worden vandaag in 
dit kader van ‘sociale activering’ geplaatst.  Meer en meer spreekt men van een activering van 
de sociale zekerheid of van de verzorgingsstaat.  Op vrij korte tijd werd spreken over 
activering de ‘bon ton’ bij iedereen die iets te maken heeft met het beleid rond 
uitkeringstrekkers en werklozen.  Deze trend gaat ervan uit dat een uitkering niet volstaat als 

                                                           
171 J. VRANKEN, D. GELDOF en G. VAN MENXEL, Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 1997, Leuven, 
Acco, 1997, 66. 
172 L. DE LATHOUWER, G. FRANSSEN, M. ANDRIES en B. TAN, Jongeren in de bijstand: een onderzoek 
naar de groeiende categorie van jonge bestaansminimumtrekkers, Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid, 
1997, 29. 
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garantie voor een maatschappelijke integratie.  Het doel ervan is de passieve werking van 
sociale uitkering tegen te gaan en onder meer via investeringen in opleiding en vorming de 
afhankelijkheid van een uitkering te doorbreken.  Op die manier wordt getracht een 
(her)integratie in de maatschappij te bekomen.  In wat volgt worden de oorzaken van de 
opkomst van sociale activering geschetst. 
 
2.1.1. Ondermijning van de basisassumpties van de verzorgingsstaat 
 
De sociale activeringstendens wijst dus op een fundamentele verandering in de filosofie 
omtrent sociale bescherming, waarbij de passieve verzorgingsstaat, waar uitsluiting als het 
ware verloond wordt, gaandeweg de plaats moet ruimen voor een actieve verzorgingsstaat, 
een systeem waar uitkering en inschakeling niet langer gescheiden zijn.  Deze overgang naar 
een actieve welvaartstaat moet dan ook gezien worden als een antwoord op de problemen die 
de passieve welvaartstaat heden ten dage met zich meebrengt.  De verzorgingsstaat zoals die 
tot op heden vorm kreeg is volgens velen, te veel een vergoedingsmachine, een 
uitkeringsfabriek geworden, ontworpen door een tweederangsarchitect: een uitkering in 
slechts een second-bestoplossing.173 
 
Meer en meer groeit het inzicht dat de verzorgingsstaat, zoals die vorm kreeg na de Tweede 
Wereldoorlog, geen oplossingen biedt voor de huidige maatschappelijke problemen en meer 
bepaald de toenemende sociale uitsluiting.  Hierbij werd sociale zekerheid gedefinieerd als 
een set van beleidsinstrumenten die een financiële compensatie beoogt van een aantal sociale 
risico's zoals werkloosheid, ouderdom, ziekte, behoefte, …  Binnen dit kader is de sociale 
zekerheid gebaseerd op vier structurele pijlers.  Ten eerste werd full employment de 
hoofddoelstelling, met dien verstande dat buitenhuis werken enkel voorbehouden werd voor 
de man.  Ten tweede veronderstelt het traditionele concept van sociale zekerheid een situatie 
van een één-verdienersgezin met een voltijds werknemer met een volledige loopbaan.  Ten 
derde viel de verzorgingsstaat samen met de nationale staat.  Onder invloed van de 
industrialisering en de urbanisering groeide de interdependentie, wat de uitbouw van de 
verzorgingsstaat tot gevolg had.  En ten slotte berustte de welvaartstaat op de veronderstelling 
dat de sociale risico's min of meer toevallig verspreid waren over de hele bevolking, waardoor 
het stelsel van sociale zekerheid kon steunen op een systeem van mutualisering van de 
risico's.174 

                                                           
173 F.M. NOORDAM, Hoofdzaken socialezekerheidsrecht, Deventer, Kluwer, 2000, 74. 
174 J. BERGHMAN, “History of social security”, in B. Greve & D. Pieters (eds.), Social security in an 
interdisciplinary perspective, Antwerpen, Maklu, 1999, 30-31. 
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Deze basisassumpties worden door de huidige maatschappelijke veranderingen aan het 
wankelen gebracht.  Zo blijkt de idee van volledige tewerkstelling heden ten dage een illusie 
te zijn.  Castel spreekt hierbij over een precarisering van de arbeid, die zich voordoet in een 
drietal gedaanten.  Ten eerste is er sprake van een déstabilisation des stables, waardoor het 
idee van een stabiele, levenslage en full-time job in diskrediet raakt en er nood is aan een 
hoge mate van flexibisering.  Deze precarisering van de arbeid uit zich eveneens in een 
installation dans la précarité; de meeste werknemers leven met een constante onzekerheid 
betreffende hun job en worden een soort ‘permanente interimaris’.  Ten slotte is er sprake van 
een groot aantal surnuméraires, die wel een paar kwalificaties hebben, maar die op de huidige 
arbeidsmarkt als onbelangrijk worden beschouwd, wat resulteert in een groot aantal 
werklozen.175  Ten tweede is ook de basisassumpties van een één-verdienersgezin vandaag de 
dag geërodeerd als gevolg van de emancipatie-beweging en de groeiende 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Ook de natiestaat verliest door het 
globaliseringsproces zijn grip op de economie, waardoor steeds meer politieke beslissingen 
niet meer genomen worden door het nationale parlement, maar door de techno-economie en 
supranationale instellingen.176  Ten vierde blijken fenomenen van uitsluiting en langdurige 
werkloosheid niet meer gelijk gespreid te zijn over de bevolking, maar zijn zij min of meer 
stabiele toestanden geworden die zich manifesteren bij risicogroepen.  Tevens is er een 
toegenomen nadruk op de individuele verantwoordelijkheid; bijdragen betalen voor degenen 
die geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen voor de eigen gezondheid, is voor velen 
niet meer zo vanzelfsprekend.  Daarenboven kunnen de risico's meer dan vroeger 
gepersonaliseerd worden, als gevolg van de ontwikkelingen op het terrein van de genetica.  
Hierdoor is meteen ook de verzekeringslogica aangetast, daar een verzekering gebaseerd is op 
algemene kenmerken van een populatie en geen rekening houdt met de individuele 
kenmerken: wanneer de mensen zeker zijn dat ze niet getroffen zullen worden door een 
bepaald risico, dan zijn deze vaak ook niet bereid om zich daar tegen te verzekeren en 
bijdragen te betalen.177 
 
 
 
 
 

                                                           
175 R. CASTEL, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995, 410-411. 
176 U. BECK, “Wereldrisicomaatschappij en de toekomst van de ecologische politiek”, in U. BECK, De wereld 
als risicomaatschappij, Amsterdam, De Balie, 1997, 94-97. 
177 P. ROSANVALLON, La nouvelle question sociale: repenser l’etat-providence, Paris, Edition du Seuil, 1995, 
35-36. 
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2.1.2. Op zoek naar nieuwe antwoorden 
 
De gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen worden vaak aangeduid met de notie 
‘nieuwe sociale kwestie’, waarbij de fundamenten van het sociale zekerheidsstelsel worden 
aangetast.  Zowel voor Castel als Rosanvallon is de logische gevolgtrekking van dit alles dat 
er een nieuwsoortige verzorgingsstaat nodig is, die de uitkeringsafhankelijkheid vermindert, 
door de betrokkene beter te betrekken bij de maatschappij, al dan niet via de arbeidsmarkt.  
Dit doel blijkt met de traditionele sociale zekerheid moeilijk te bereiken, omdat daarbij het 
principe van het automatisch karakter van uitkeringen hoog aangeschreven staat.  Dit principe 
leidt tot een (passieve) schadeloosstelling, maar volstaat niet voor het inschakeling van 
mensen, voor een integratie in de maatschappij.  Gaandeweg ontwikkelt zich dus -als 
antwoord op de nieuwe sociale kwestie- in plaats van een passieve verzorgingsstaat, een 
actieve verzorgingsstaat. 
 
Het principiële onderscheid tussen deze passieve en actieve welvaartstaat kan worden 
verduidelijkt aan de hand van de basic policy chain die achter het stelsel van sociale 
bescherming schuilt.  Mensen worden opgeleid en getraind om hun inschakeling in de 
arbeidsmarkt mogelijk te maken, wat hen de kans heeft een inkomen te verwerven.  Dit 
inkomen kan op zijn beurt instaan voor de sociale participatie in de maatschappij.178 
 
onderwijs, training  integratie op de        inkomen              sociale participatie 
en opleiding   arbeidsmarkt 
 
Het socialezekerheidsstelsel dat concreet vorm kreeg na de Tweede Wereldoorlog, en dat 
kadert in een welvaartstaat dat vandaag de dag wordt aangeduid als ‘passief’, fungeert als een 
by-pass-mechanisme wanneer de inschakeling op de arbeidsmarkt niet mogelijk is (bvb. bij 
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of ouderdom).  Door deze personen een uitkering te 
geven verwerven ze een vervangingsinkomen, zodat de sociale participatie niet in gevaar 
komt.  De nadruk ligt dus op het verwerven van een inkomen uit een uitkering.  Hierbij wordt 
op een passieve manier de uitsluiting op de arbeidsmarkt vergoed en wordt zeer weinig actief 
bijgedragen tot een (her)integratie van de betrokkene. 
 
Bij een zgn. 'actieve' welvaartstaat, daarentegen, komt het accent te liggen op het verwerven 
van een inkomen door een (her)inschakeling op de arbeidsmarkt.  Dit kan onder meer 
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178 J. BERGHMAN, “Social security in a European perspective: present and future perspectives”, in J. 
PACOLET (ed.), Social protection and the European and Monetary Union, Aldershot, Avebury, 1996, 37-38. 



gebeuren door de werkloze opleiding of training aan te bieden, waardoor hij/zij meer kansen 
heeft op de arbeidsmarkt.  Dus datgene dat bij de actieve welvaartstaat centraal staat, namelijk 
integratie op de arbeidsmarkt, wordt in de passieve welvaartstaat vervangen door de sociale 
zekerheid.  Ook het toekennen van een bestaansminimum aan behoeftige studenten kan 
gekaderd worden in deze logica van de actieve welvaartstaat.  Door te investeren in onderwijs 
en opleiding van de student, door deze financiële middelen te verschaffen om zijn of haar 
studies aan te vangen en te beëindigen, worden de toekomstige kansen op de arbeidsmarkt 
gunstig beïnvloed en wordt voorkomen dat de betrokkene in de werkloosheid terecht komt.  
Ook dit preventieve aspect vormt een belangrijk onderdeel van het sociale activeringsbeleid. 
 
Deze actieve verzorgingsstaat breekt met de traditionele benaderingen van het sociale.  Het 
plaatst een social du troisième type voorop; een type dat noch behoort tot de traditionele aide 
sociale (die zich geval per geval bezighoudt met ‘sociale gevallen’), noch tot het klassieke 
register van de protection sociale behoort (waarbij op een mechanische wijze prestaties 
worden uitgekeerd aan de rechthebbenden).  Zo pleit Rosanvallon voor een ‘recht op 
inschakeling’, een recht dat veel verder gaat dan een klassiek sociaal recht.  Bovenop het recht 
op steun, wordt er gezocht naar het vormgeven aan het recht op sociale nuttigheid; individuen 
worden er beschouwd als actieve burgers en niet enkel als te redden bijstandstrekkers.  Niet 
alleen het recht te leven, maar ook het recht te leven in gemeenschap wordt erdoor benadrukt.  
De verplichting is overigens geen eenrichtingsverkeer.  Het is geen dwang die op één partij 
weegt; ook aan de maatschappij worden eisen gesteld.179  De ‘contract-notie’ die meer en 
meer opduikt, is illustratief voor deze derde weg.  Dit komt zeer duidelijk naar voor bij het 
integratiecontract waarbij letterlijk een contract wordt gesloten tussen de overheid (in de 
persoon van een maatschappelijk assistent) en de bestaansminimumaanvrager.  Het principe is 
eenvoudig: ‘voor wat, hoort wat’.  Meer dan vroeger staat in het actuele discours over de 
wijze waarop voorzieningen moeten worden toegekend, de vereiste voorop van een bepaalde 
tegenprestatie.  Om blijvend steun te kunnen genieten moet men het bewijs leveren werkelijk 
bereid te zijn iets te veranderen aan de toestand waarin men zich bevindt.  Voor sommigen is 
een uitkering te zien als een contraprestatie voor een door cliënten te leveren prestatie.  Wil 
men als student een beroep doen op het bestaansminimum, dan moet men op een actieve 
wijze meewerken en de voorwaarden (bvb. wat betreft studieresultaten, het bijwonen van de 
lessen, …) naleven die in het integratiecontract zijn vastgelegd. 

                                                           
179 P. ROSANVALLON, o.c., 214. 
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2.2. Financiering van de hulpverlening ten aanzien van studenten: interferentie tussen 
collectieve en familiale solidariteit 
 
Beslissingen over de financieringsbronnen vormen een tweede geheel van vragen waarvoor 
verantwoordelijken inzake sociaal beleid zich geplaatst zien.  De financieringsbronnen 
kunnen heel uiteenlopend zijn: belastingsgelden, verplichte door (vrijwel) iedere burger te 
betalen socialeverzekeringsbijdragen, de individuele bijdragen van de gebruiker, giften, privé-
kapitaal, de financiële inbreng van non-profit-organisaties, …  In de praktijk rust de 
financiering van een bepaalde voorziening meestal op een mengeling van deze bronnen.  Er is 
duidelijk sprake van een ‘mixed economy of welfare’.  Hierop aansluitend is de vraag naar de 
mate waarin de algemene solidariteit dan wel de familiale solidariteit moet ingeroepen 
worden bij het bekostigen van de (financiële) hulpverlening.  Dit brengt ons bij het thema van 
de onderhoudsplicht en de terugvordering.  Ook met betrekking tot het financieren van de 
hulpverlening ten aanzien van studenten vormt dit een belangrijk aspect; het spanningsveld 
tussen familiale en gemeenschapssolidariteit is hier op een zeer concrete wijze aanwezig. 
 
Zoals reeds vermeld duurt de verplichting van de ouders om in te staan voor het 
levensonderhoud, de huisvesting en de opleiding van hun kinderen na het bereiken van de 
meerderjarigheidsleeftijd verder tot aan de voltooiing van de opleiding wanneer een aantal 
voorwaarden voldaan is.180  Meer dan voor andere meerderjarige jongeren ligt het dan ook 
voor de hand dat studerende jongeren die een bestaansminimum aanvragen in eerste instantie 
worden doorverwezen naar hun ouders.  Slechts wanneer het onmogelijk of onwenselijk blijkt 
te zijn op deze onderhoudsverplichting een beroep te doen, kan het bestaansminimum worden 
toegekend aan een student.  Bovendien geven studerende jongeren tot de leeftijd van 25 jaar 
in principe recht op kinderbijslag en in dat geval kan het OCMW het aan een studerende 
jongere toegekend bestaansminimum achteraf terugvorderen van de ouders.181 
 
Deze verhouding tussen familiale solidariteit en gemeenschapssolidariteit die bij de 
financiering van de hulpverlening ten aanzien van studenten op de voorgrond treedt, kan 
worden geplaatst binnen een ruimer theoretisch kader, waarbij de verhoudingen tussen de 
verschillende aanbieders van welzijnsvoorzieningen centraal staan. 
 

                                                           
180 De studies moeten een normale voortgang kennen; het kind miskent het recht van de ouders op eerbied 
vanwege het kind niet.  Verder worden de eigen inkomsten van het kind in rekening gebracht, vervalt de plicht 
bij het vererven van een einddiploma van het hoger onderwijs en wordt er -wanneer het kind gehuwd is- 
rekening gehouden met de prioritaire onderhoudsaanspraak binnen het huwelijk. 
181 L. DE LATHOUWER, G. FRANSSEN, M. ANDRIES en B. TAN, o.c., 4-6. 
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2.2.1. ‘Welfare pluralism’ 
 
Op het domein van de zorg voor welzijn en gezondheid zijn meerdere partijen actief: de 
overheid (de federale, de regionale, de lokale), de privé-profit of de commerciële sector, de 
privé-non-profit of de social-profit sector.  Naast deze tot de formele sector behorende 
instanties is er de informele sector: de mantelzorg (familieleden, buren, vrienden), de 
vrijwilligers, de zelfhulpgroepen en de zelfzorg.  De veelheid aan partijen die actief zijn op 
het domein van de zorg voor welzijn en gezondheid kan worden gevat met de term ‘welfare 
pluralism’ of ‘welfare mix’.182  Aan de hand van Alcocks schema kunnen de diverse 
dimensies van dit concept worden verduidelijkt.183 
 
Schema 1. Welfare pluralism 
 
                                                                           Staat 
                                       Formeel                                               Non-profit   
                         Informeel                                                                            Profit 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          Publiek 
                                                                      Third sector                                                 Privaat 
 
 
 

               Gemeenschap                                                                  Markt 
                          (familie en buurt) 
 
 
Vier partijen in de voorziening van zorg worden door Alcock onderscheiden, met name de 
staat, de markt, de gemeenschap (familie en buurt) en de ‘third sector’ of 
vrijwilligersorganisaties.  Elke partij onderscheidt zich door een andere positie op de drie 
centrale dimensies (formeel vs. informeel, non-profit vs. profit en publiek vs. privaat).  Het 
relatieve belang van elke partij verschilt naargelang van de tijdsperiode en van de betreffende 
landen.  Verschuivingen tussen de verschillende sectoren doen zich nu eens langzaam dan 
weer snel voor.184 
 
 

                                                           
182 F. LAMMERTYN, “De zorg voor welzijn: actuele antwoorden op oude vragen”, in X. (ed.), Welzijnsgids-
Welzijnszorg, Zaventem, Kluwer Editorial, 1996, 104. 
183 P. ALCOCK, Social policy in Britain: themes and issues, Houndmills, Macmillam, 1996, 85. 
184 K. HERMANS en F. LAMMERTYN, Een sociologisch onderzoek naar de implementatie van sociaal beleid 
door de Vlaamse OCMW’s, Leuven, K.U.Leuven Departement Sociologie, 2000, 38. 
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2.2.2. Verschuivingen binnen de ‘welfare mix’ 
 
Voornamelijk als gevolg van de uitbouw van de verzorgingsstaat hebben zich belangrijke 
verschuivingen voorgedaan in de samenstelling van deze mengeling, in de proportie van de 
delen ervan.  Deze verzorgingsstaat heeft namelijk diverse functies van de informele sector 
(gedeeltelijk) overgenomen, zoals opvoeding, kinderopvang, gezondheid en opleiding. 
 
De omvang en de betekenis van de familie is vooral sedert de industriële revolutie en de 
eerste wereldoorlog ingrijpend veranderd.  Het traditionele groot-gezin of de familie, met het 
samenleven van drie generaties en een groot kinderaantal, vormde daarvóór zowel een 
economische als een sociale eenheid.  Overlevings- en ontplooiingskansen hingen in grote 
mate af van de onderlinge inzet van de familieleden voor elkaar.  Men ontleende zijn bestaan, 
zijn identiteit en zijn toekomst in sterke mate aan het familie-lidmaatschap.  Het traditionele 
gezin kon echter onvoldoende antwoord bieden op de uitdagingen van de industrialisering en 
veranderde vanaf de negentiende eeuw dan ook grondig.  In plaats van dit traditionele gezin 
kwam het nucleaire gezin, met zijn typische mannelijke en vrouwelijke rol (kostwinner versus 
huishouden).  Een kostwinner vereist nu eenmaal iemand die de huishoudelijke taken doet en 
de markt vereist het bestaan van het kerngezin.185  De verzorgingsstaat nam dus een aantal 
functies van de gemeenschap en de markt over zodat het kerngezin zich kon aanpassen aan 
het dominante arbeidspatroon.  Tegelijkertijd tracht de verzorgingsstaat de markt te corrigeren 
door de vervulling van een aantal sociale doelstellingen.186 
 
De verzorgingsstaat die de uitdrukking is van de collectieve solidariteit, nam dus steeds meer 
functies op zich, die voorheen tot de familiale solidariteit -zich situerende op het informele 
terrein- behoorden.  Deze gemeenschapssolidariteit manifesteert zich sinds geruime tijd 
uitdrukkelijk in de zgn. traditionele sectoren van de sociale zekerheid, waarbij de 
bestaanszekerheid voor de bij het stelsel aangeslotenen gewaarborgd wordt tegen de erkende 
sociale risico’s die tot gevolg hebben hetzij dat het (arbeids-)inkomen vermindert, wegvalt of 
er nooit komt, hetzij dat moeilijk te dragen uitgaven noodzakelijk worden.  Daarnaast kent de 
sociale zekerheid residuaire prestaties die een minimum inkomen voorzien onafhankelijk van 
de activiteit of de bijdragebetaling van de betrokkenen in het verleden.  Met het creëren, bij 
wet van 7 augustus 1974, van een recht op een bestaansminimum werd een verdere stap gezet 

                                                           
185 E. BECK-GERNSHEIM, The normal chaos of love, Cambridge, Polity Press, 1995, 23. 
186 K. HERMANS en F. LAMMERTYN, De terugvordering van het bestaansminimum en van maatschappelijke 
dienstverlening bij onderhoudsplichtigen: verschillen tussen en binnen Vlaamse OCMW’s, Leuven, K.U.Leuven 
Departement Sociologie, 2000, 6. 
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op de weg van het op basis van de gemeenschapssolidariteit georganiseerde gewaarborgd 
inkomen voor elk lid van deze gemeenschap die niet in staat is door persoonlijke arbeid of 
bezit in te staan voor zijn eigen fundamentele levensbehoeften.  De solidariteit met de leden 
van de gemeenschap komt ten slotte tot uiting in een publiek hulpverleningssysteem, dat sinds 
de wet van 8 juli 1976 het subjectief recht van eenieder op maatschappelijke dienstverlening 
waarborgt via de OCMW’s.  Artikel 1 vormt de basis voor deze subjectief afdwingbare 
gemeenschapssolidariteit: “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening.  
Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt 
aan de menselijke waardigheid.”187 
 
De opkomst van de verzorgingsstaat heeft er dus voor gezorgd dat de grenzen tussen de 
verschillende zorgverleners verschoven zijn.  Dit betekent echter niet dat de verzorgingsstaat 
de enige zorgverlener werd.  De uitbouw van de verzorgingsstaat ging immers samen met een 
aantal vooronderstellingen over de resterende functies van de andere zorgverleners.  Zo stelt 
Alcock dat “certain responsibilities have been assumed to exist within particular groups -for 
example education policy assumes that parents will by available to support children outside 
the school day and the school year, (…) and social security assumes that some family 
members will pool resources and support one another.”188  Wanneer de logica van de publiek 
georganiseerde solidariteit van naderbij wordt bekeken, wordt duidelijk dat ze de familiale 
solidariteit niet volledig kan vervangen.  Het is dan ook binnen deze veronderstellingen dat de  
voorafgaande doorverwijzing naar en het verhaal op de ouders van de student die een beroep 
doet op het OCMW passen: de verzorgingsstaat komt wel tussenbeide, maar eist tegelijkertijd 
dat ook het gezin/de familie zijn verantwoordelijkheid opneemt.  In termen van Alcocks 
schema komt dit dus op het volgende neer: de hulpvrager heeft geen hulp gevonden op de 
markt en in de gemeenschap en stapt dus naar de staat.  Nadat dit gebeurd is, eist de staat 
alsnog van het gezin/de familie dat zij haar plicht nakomt in de vorm van een financiële 
bijdrage.189  De wetgeving omtrent de doorverwijzing naar en de terugvordering bij de 
onderhoudsplichtigen heeft dus betrekking op het grensgebied tussen de staat en het gezin, 
tussen de collectieve solidariteit en de familiale solidariteit. 
 

                                                           
187 P. SENAEVE, “Bestaansminimum en familiale solidariteit”, in X (ed.), Bestaansminimum, Kluwer Editorial, 
Antwerpen, 1980, 30-31. 
188 P. ALCOCK, o.c., 101. 
189 K. HERMANS en F. LAMMERTYN, Een sociologisch onderzoek naar de implementatie van sociaal beleid 
door de Vlaamse OCMW’s, 39. 
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3. SOCIOLOGISCHE VRAAGSTELLING 
 
Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk werd gesteld is het de bedoeling van dit 
onderzoek na te gaan hoe de uitvoerders aan de basis, in dit geval de OCMW’s, de OCMW-
wetgeving toepassen op een specifieke groep cliënten, met name studenten.  De keuze voor 
deze ‘bottom-up’-benadering wordt onder meer gelegitimeerd op basis van de theorie van 
Lipsky.  Hij is van mening dat beleid pas zijn definitieve vorm krijgt in de 
uitvoeringsorganisatie en in de dagelijkse contacten van de eerstelijnsuitvoerders en niet in de 
officiële wetteksten.190  De impact van sociaal beleid is derhalve in grote mate afhankelijk van 
hoe het beleid wordt geïnterpreteerd en geïmplementeerd door de uitvoerende krachten aan de 
basis.  Een dergelijke interpretatie van de werking van het recht en beleid wordt door van der 
Veen aangeduid als een ‘sociaal-constructivistisch model van beleid’.  Dit sociologisch 
perspectief waarmee de uitvoering van beleid kan worden bestudeerd, zet zich af tegen een 
mechanische interpretatie van beleid. 
 
Een dergelijke mechanische interpretatie wordt gekenmerkt door de (impliciete) opvatting van 
“a rule or principle of law (as) a fundamental and essentially authoritative thing”.191  Een 
dergelijke benadering, ook wel een formeel-rationeel model van beleid genoemd, leidt tot 
geringe aandacht voor de werking van het recht, deze is immers gegeven in haar 
uitgangspunten en regels.  De uitvoering van wetgeving, van beleid wordt hierbij beschouwd 
als een mechanisch proces, waarbij het resultaat van het beleid min of meer logisch af te 
leiden is uit de heersende wetten en regels.  Een vergelijkbare visie kan worden vastgesteld bij 
Max Weber.  Zijn ideaaltypische model van een bureaucratie karakteriseert de uitvoering van 
beleid eveneens als een formeel-rationele activiteit, waarbij de uitvoering van beleid enkel 
afhankelijk is van de wet- en regelgeving.  Op een dergelijk model van de uitvoering van 
beleid kan de kritiek worden geleverd dat er een te strikte relatie wordt verondersteld tussen 
de regels en de uiteindelijke beslissing.  Het daadwerkelijk proces van uitvoering blijft dan 
ook in nevelen gehuld, het lijkt op een black box waarin wetgeving en beleid worden omgezet 
in praktische resultaten.  Maar regelgeving kan bijvoorbeeld onvoldoende expliciet of 
uitsluitend zijn om een beslissing op te baseren.  Dit betekent dat de uitvoering van beleid niet 
alleen afhankelijk is van de regelgeving, maar dat ook andere factoren een rol spelen in het 
besluitvormingsproces.  Daarom moeten de werking en de resultaten van beleid worden 

                                                           
190 M. LIPSKY, Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services, New York, Russell Sage 
Foundation, 1980, 3. 
191 R. VAN DER VEEN, De sociale grenzen van beleid: een onderzoek naar de uitvoering en effecten van het 
stelsel van sociale zekerheid, Leiden, Stenfert Kroese, 1990, 1. 

 78



begrepen vanuit een ander perspectief, met name vanuit een sociaal-constructivistisch 
perspectief. 
 
Deze sociologische interpretatie van het recht concentreert zich immers wel op de werking 
van het recht.  Maatschappelijke verhoudingen, de werking van het juridisch apparaat en het 
optreden van overheidsinstanties zijn in deze visie van fundamenteel belang voor de 
effectiviteit en de werking van het recht.  Centraal in deze benadering staat het proces dat zich 
afspeelt tussen de formulering van het beleid (de vormgeving van wet- en regelgeving) en de 
uiteindelijke beslissingen die in de alledaagse praktijk worden genomen.  Het doel van deze 
benadering is om de hierboven genoemde black box open te breken.  De implementatie van 
wetgeving en beleid wordt in een sociaal-constructivistische benadering gezien als een sociaal 
proces dat plaatsvindt tussen de uitvoerders van beleid en cliënten en niet als een rationeel, 
logisch-deductief proces, dat volledig wordt gestuurd door wetten en regels.  Het 
implementatieproces kan dan ook aanleiding geven tot onverwachte resultaten, of zoals 
Pressman en Wildavsky stellen: “There are then two implementation processes.  One is the 
initially perceived, formally defined, prospectively expected set of causal links required tot 
result in a desired outcome; the other is the unexpected nexus of causality that actually 
evolves during implementation.”192  Indien we dus de concrete invulling willen kennen van de 
bestaansminimumwet bij studenten, zijn we dus verplicht niet enkel de juridische aspecten te 
bestuderen, maar ook de actors binnen de uitvoeringsinstantie, het OCMW te bevragen. 
 
3.1. Discretionaire ruimte193 
 
De uitvoering en de toepassing van regel- en wetgeving bepaalt wat er uiteindelijk van beleid 
terechtkomt, of en hoe een law in the books een law in action wordt.194  Implementatie kan 
dan ook omschreven worden als het proces waarbij de uitvoeringsorganisaties (en hun leden) 
beleid realiseren, dat wil zeggen waarbij organisaties als intermediair optreden tussen 
beleidsmakers en burgers.  Het vindt plaats op het interface tussen burger en staat. 

                                                           
192 J. PRESSMAN en A. WILDAVSKY, Implementation: how great expectations are dashed in Oakland or why 
it's amazing that federal programs work at all, Berkeley, University of California Press, 1984, 217. 
193 De term discretionaire ruimte verwijst hier naar een sociologisch concept, zoals onder meer door Lipsky en 
van der Veen worden gebruikt.  De sociologische betekenis van dit begrip valt echter niet helemaal samen met 
de juridische betekenis.  Vanuit juridisch oogpunt worden volgende begrippen onderscheiden.  Beleidsvijheid 
verondersteld dat de overheid vrij is om zelfstandig te besluiten of een bepaalde bevoegdheid al dan niet zal 
worden uitgeoefend.  Van beoordelingsruimte is sprake wanneer de uitoefening van bepaalde bevoegdheden 
afhankelijk wordt gesteld van “vage normen” of “vage begrippen”.  En van discretionaire bevoegdheid is steeds 
sprake wanneer het bestuur over beleidsvrijheid beschikt, maar niet noodzakelijk wanneer het bestuur over 
beoordelingsvrijheid beschikt. 
194 W. BAKKER en F. VAN WAARDEN, Ruimte rond regels: stijlen van regulering en beleidsuitvoering 
vergeleken, Amsterdam, Uitgeverij Boom, 1999, 16. 
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Het mag dus duidelijk zijn dat (sociaal) beleid niet datgene is wat de wetgever ervan gemaakt 
heeft, maar wel datgene wat de verantwoordelijke voor de uitvoering, ervan maakt.195 De 
resultaten van beleid kunnen dus niet zomaar logisch worden afgeleid uit de heersende wetten 
en regels; vaak hebben administratieve regels een min of meer interpretatief karakter en wordt 
een zekere mate van discretionaire ruimte overgelaten aan de uitvoerende ambtenaar.  
Discretionaire ruimte -ook wel beleidsvrijheid genoemd- wijst op de marge waarover de 
uitvoerders van beleid beschikken en waarbinnen zij zelf kunnen bepalen wat er moet 
gebeuren.196 
 
Bij de implementatie van beleid worden algemene en abstracte regels toegepast in specifieke 
situaties.  De uitvoering van beleid kan dan ook worden omschreven als het met elkaar in 
verbinding brengen van cliënten, regels en situaties.  Begrippen, categorieën en voorwaarden 
moeten geïnterpreteerd worden en situaties van individuele burgers moeten ingeschat worden.  
Om deze kloof tussen algemene regels en specifieke situaties te kunnen overbruggen, moeten 
de uitvoerders over een zekere beleidsvrijheid, een zekere discretionaire ruimte beschikken.  
Zonder die ruimte wordt effectieve én efficiënte implementatie aanzienlijk bemoeilijkt.  
Regels en discretionaire ruimte voor de uitvoerders zijn dus niet aan elkaar tegengesteld, maar 
horen onvermijdelijk bij elkaar.  Het is de taak van deze uitvoerders om binnen de ruimte die 
de regel zelf laat, de uiteindelijke beslissing te nemen.  Hoe groter de discretionaire ruimte, 
hoe belangrijker de rol van de uitvoerder voor de uiteindelijke vormgeving van het beleid. 
 
Ook bij de beslissing tot het al dan niet toekennen van financiële steun aan studenten, is de 
hoge mate van beslissingsvrijheid die wordt verleend aan de OCMW’s, een in het oog 
springend kenmerk.  Zo vormen studenten geen aparte categorie in de wetgeving op het 
bestaansminimum en is dus de algemene regelgeving van toepassing als voor niet-studenten.  
Hier doet zich opnieuw eenzelfde algemeen proces voor, waarbij de cliënten (d.i. studenten), 
de regels en de situaties met elkaar in verbinding moeten worden gebracht.  Vooraleer verder 
in te gaan op de discretionaire ruimte waarmee de OCMW’s bij de toepassing van de 
bestaansminimumwetgeving op studenten worden geconfronteerd, komen mogelijke oorzaken 
van deze discretionaire ruimte aan bod. 
 
 

                                                           
195 F. LAMMERTYN, Over hulpverlening en uitsluiting, Leuven, K.U.Leuven Departement Sociologie, 1995, 4. 
196 K. HERMANS en F. LAMMERTYN, De terugvordering van het bestaansminimum en van maatschappelijke 
dienstverlening bij onderhoudsplichtigen, 8. 
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3.2. Bronnen van discretionaire ruimte 
 
Teulings e.a. wijzen een aantal bronnen aan van deze discretionaire ruimte die wordt verleend 
aan de uitvoerders.197  In de eerste plaats kan de wetgever bewust discretionaire ruimte aan de 
uitvoerder laten.  Een belangrijke oorzaak hiervan is het feit dat de wetgever van oordeel is 
dat de specifieke invulling van regels enkel kan geschieden door lagere niveaus als gevolg 
van de professionele of technische kennis die op het lokale niveau aanwezig is.  De wetgever 
erkent dus lokale autonomie van de uitvoeringsorganisatie.  In de tweede plaats kan 
discretionaire ruimte het gevolg zijn van onderling tegenstrijdige regelgeving of van vage en 
onduidelijke doelstellingen.  Ten derde kan discretionaire ruimte optreden ten gevolge van 
een zekere mate van onbepaaldheid in de door de wetgever gehanteerde begrippen.  Het 
begrip ‘billijkheidsredenen’ dat onder meer in de Bestaansminimumwet wordt gebruikt is 
hiervan een goed voorbeeld.  Het is aan de uitvoerder deze notie verder in te vullen.  Veel 
begrippen kennen een zekere mate van onbepaaldheid die door de uitvoerder in de alledaagse 
gevalsbehandeling moet worden opgelost.  Hierdoor wordt de interpretatie van deze 
begrippen overgelaten aan de uitvoerders en wordt daarmee de beslissingsbevoegdheid 
automatisch gedelegeerd naar het uitvoerende niveau.  In de vierde plaats kan er sprake zijn 
van een zekere discrepantie tussen de in de wet gehanteerde begrippen en de sociale 
werkelijkheid.  Zo is het bijvoorbeeld juridisch perfect mogelijk een onderscheid te maken 
tussen alleenstaanden en samenwonenden, in de sociale werkelijkheid blijkt dit onderscheid 
vaak niet zo duidelijk.  
 
Ook de OCMW’s hebben een zekere mate van discretionaire ruimte bij de implementatie van 
de bestaansminimumwetgeving bij studenten.  Een aantal voorbeelden kunnen dit nog eens 
verduidelijken.  Ten eerste kan het OCMW van de student die een bestaansminimum 
aanvraagt, vragen dat hij/zij zijn rechten laat gelden op onderhoudsgeld vanwege de 
onderhoudsplichtige ouders (art. 6 § 1 2° Bestaansminimumwet).  Deze verwijzing naar de 
ouders door het OCMW is niet absoluut: het OCMW kan ten aanzien van deze 
verwijzingsmogelijkheid een algemene beleidslijn hanteren (wel of niet verwijzen) of zich 
situationeel opstellen en daarbij een groot belang hechten aan de inhoud van het sociaal 
onderzoek.198 Ten tweede kan het OCMW ook afwijken van de plicht tot terugvordering om 
redenen van billijkheid (art. 14bis Bestaansminimumwet).  De invulling van dit begrip wordt 
overgelaten aan het soevereine appreciatierecht van het OCMW.  Wel wordt deze term 

                                                           
197 C. TEULINGS, R. VAN DER VEEN en W. TROMMEL, Dilemma’s van sociale zekerheid: een analyse van 
10 jaar herziening van het stelsel van sociale zekerheid, ’s Gravenhage, VUGA Uitgeverij, 1997, 220. 
198 D. ADRIAENS, l.c., 33. 
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‘billijkheidsredenen’ geëxpliciteerd in het Verslag aan de Koning bij het uitvoeringsbesluit 
van 9 mei 1984 rond het verhaalrecht op alimentatieplichtigen, maar ook dit verslag besluit 
dat het nog altijd “de taak van het OCMW is een beslissing te treffen in eer en geweten, na 
onderzoek van alle concrete elementen en in het besef dat vele burgers eerder geneigd zijn 
zich zo mogelijk aan betaling te onttrekken”.  Ten derde is het OCMW verplicht een schaal op 
te stellen op basis waarvan dan het terug te vorderen bedrag afgeleid wordt.  Er zijn geen 
verdere richtlijnen met betrekking tot die schaal, behalve dat ze onderworpen is aan de 
goedkeuring van de toezichthoudende overheden.  Deze schaal is echter slechts een leidraad 
en het OCMW kan beslissen om hiervan af te wijken in bijzondere gevallen (art. 16 KB 9 mei 
1984). 
 
Ook de werkbereidheid als voorwaarde om in aanmerking te komen voor het 
bestaansminimum, schenkt een zekere mate van discretionaire ruimte aan de OCMW’s.  
‘Werkwillig zijn’ is immers een relatief begrip, waardoor onenigheid bestaat over de vraag of 
een regelmatig ingeschreven student aan deze werkbereidheidseis kan voldoen.  De vraag kan 
worden gesteld of deze student zich kan beroepen op een billijkheidsreden om geen blijk te 
moeten geven van zijn bereidheid tot tewerkstelling.  Zoals reeds is aangehaald is ook de 
rechtspraak hierover verdeeld.  Een andere manier om als student werkbereidheid te bewijzen 
is de aanvaarding en de naleving van een contract van geïndividualiseerd project voor sociale 
integratie.  Ook deze wetgeving rond het sociale integratiecontract bevat geen concrete 
aanbevelingen voor de opstelling van een geïndividualiseerd integratieproject.  Het is aan de 
maatschappelijk werkers om in samenspraak met de jongeren een geïndividualiseerd 
integratieplan op te stellen. 
 
Een ander aspect waarbij de OCMW’s over een zekere beslissingsvrijheid beschikken, betreft 
de wetgeving die de territoriale bevoegdheid van de OCMW’s regelt.  Ten aanzien van 
studenten staat de volgende vraag centraal: is het OCMW van de plaats waar de ouders 
gewoonlijk verblijven bevoegd of het OCMW van de gemeente waar de studenten “op kot” 
zijn?  Doorslaggevend is de plaats van het gewoonlijk verblijf, met daarin vervat een objectief 
en een intentioneel element: vereist zijn de continuïteit van de vestiging en de wil om er zich 
gedurende een bepaalde tijd op te houden.  Toegepast op het geval van een student, dient het 
OCMW dus in elk geval afzonderlijk de feitelijke omstandigheden van zijn verblijf als mede 
zijn bedoeling nagaan.199 
 

                                                           
199 P. SENAEVE en D. SIMOENS, O.C.M.W.-dienstverlening en bestaansminimum, Brugge, die Keure, 1995, 
275-276. 
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3.3. Voor- en nadelen van discretionaire ruimte 
 
Hierboven is duidelijk geworden dat de wetgever inzake de beslissing tot toekenning van het 
bestaanminimum aan studenten, de uitvoerder, met name het OCMW een zekere mate van 
discretionaire ruimte laat.  Deze beslissingsvrijheid is voor de uitvoerders noodzakelijk om de 
regelgeving te kunnen implementeren.  Er moet in de uitvoering van regelgeving immers 
altijd een stap worden gezet van de algemene regel naar de toepassing in het individuele 
geval.  Deze stap kan vaak niet volledig door de wetgever worden voorgeprogrammeerd.  De 
noodzaak van discretionaire ruimte voor de uitvoerder is dan ook vaak een gevolg van het feit 
dat de aard van de te beoordelen zaken complex is, waarbij vele factoren een rol spelen.  De 
situaties en de problemen van de studenten die financiële hulp vragen bij het OCMW zijn 
vaak zeer divers, waardoor elke probleemsituatie op een andere manier moet worden 
benaderd.  Het is bijvoorbeeld duidelijk dat bij de aanvraag van het bestaansminimum door 
een student van wie de ouders de studies van hun zoon/dochter niet meer willen financieren 
omdat zij niet akkoord gaan met bepaalde keuzes van hun kind, andere aspecten zullen 
worden onderzocht dan bij een student die wees werd of een instellingsverleden achter de rug 
heeft.  Zo de bereidheid van de ouders tot het betalen van onderhoudsgeld in de eerste situatie 
grondiger worden onderzocht.  Dit voorbeeld toont aan dat het moeilijk is om alle mogelijke 
situaties waarin de student zich kan bevinden volledig te reguleren, waardoor enige 
beslissingsvrijheid voor de uitvoerders vereist is. 
 
Ook het gegeven dat de wetgeving wordt uitgevoerd door ambtenaren die in een directe, vaak 
persoonlijke relatie tot cliënten staan, maakt een zekere discretionaire ruimte noodzakelijk.  
Het strikt legalistisch uitvoeren van regels kan tot problemen leiden en de verhouding tussen 
ambtenaren en cliënten verstoren.  Om bijvoorbeeld tot een beslissing te komen omtrent het al 
dan niet toekennen van OCMW-hulp aan een student is tot op zekere hoogte een goede 
verstandhouding tussen ambtenaar en cliënt belangrijk. 
 
Er moet dus worden gesteld dat beleidsuitvoerders discretionaire ruimte nodig hebben om 
wet- en regelgeving te kunnen uitvoeren.  Het voordeel van discretionaire ruimte houdt dan 
ook in dat de uitvoerders over een grotere handelingsvrijheid beschikken, waardoor de 
mogelijkheid bestaat van een responsieve gevalsbenadering.200  Dit voordeel kan eveneens 
binnen de OCMW’s worden waargenomen inzake de toekenning van OCMW-steun aan 
studenten.  Dankzij de discretionaire ruimte kunnen OCMW’s inspelen op de specifieke 

                                                           
200 C. TEULINGS, R. VAN DER VEEN en W. TROMMEL, o.c., 240-241. 
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noden van hun cliënten.  Beleidsvrijheid kan echter ook nadelen genereren; met name de 
onbeheersbaarheid en de ondoorzichtigheid van het uitvoeringsproces en de willekeur in de 
gevalsbehandeling.  Deze fenomenen kunnen zich voordoen ten gevolge van een 
verschillende invulling van de discretionaire ruimte door de uitvoerders van de wetgeving.  
Zo zal in deel twee duidelijk worden dat aangezien de toepassing van de 
Bestaansminimumwet op studenten aan de OCMW’s enige ruimte tot interpretatie toelaat, de 
praktijk sterk verschillend is naargelang van het OCMW waarmee de student te maken krijgt.  
Dit brengt de student in een situatie die rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid tot gevolg 
heeft. 
 
Samenvattend biedt discretionaire ruimte enerzijds de mogelijkheid aan de uitvoerders om het 
beleid af te stemmen op individuele gevallen en aan te passen aan onvoorziene of veranderde 
omstandigheden.  Maar anderzijds kunnen zich ten gevolge van deze beslissingsvrijheid 
rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid voordoen.  Toegepast op de sociale zekerheid wordt 
deze problematiek door Teulings e.a. omschreven als het dilemma van responsiviteit versus 
rechtsgelijkheid. 
 
Daar de lokale instanties, waaronder OCMW’s, veelal meer informatie hebben over de 
betrokkene dan de centrale overheid en beter in staat zijn om te oordelen of iemand informatie 
doelbewust beïnvloedt, valt het te begrijpen waarom de sociale zekerheid wordt uitgevoerd 
door deze decentrale, lokale instanties.  De uitvoeringsambtenaar beschikt dus over informatie 
van specifieke uitkeringsgerechtigden en kan daarom beter oordelen wie een uitkering nodig 
heeft en wie niet.  Deze informatie valt echter slechts gedeeltelijk te objectiveren in dossiers; 
voor een deel betreft dit informatie die gebaseerd is op gesprekken met de 
uitkeringsgerechtigde en op ervaringen uit het verleden.  Dergelijke beoordelingen zijn nooit 
volledig te objectiveren in regels en dienen daarom gedelegeerd te worden aan de 
professionele uitvoeringsambtenaren.  Dit betekent dat de uitvoeringsambtenaar altijd een 
zekere beoordelingsruimte of discretionaire bevoegdheid heeft.  Dit kan worden aangeduid 
met de term responsiviteit: de ambtenaar heeft binnen bepaalde grenzen de mogelijkheid om 
naar eigen oordeel in te spelen op de door hem/haar waargenomen omstandigheden. 
 
Echter, overheidsoptreden moet bij voorkeur wettelijk gefundeerd zijn om machtsmisbruik 
van de uitvoerders te voorkomen.  Zonder wettelijke inbedding kan de discretionaire ruimte 
van de uitvoeringsambtenaren leiden tot willekeur en vriendjespolitiek (rechtsongelijkheid). 
Wettelijke inbedding en rechtsgelijkheid vereisen dat de uitvoeringsambtenaren zich louter 
baseren op controleerbare en verifieerbare informatie.  Maar deze restrictie beperkt de 
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mogelijkheid om de lokaal aanwezige informatievoorsprong te benutten om het 
informatieprobleem te verkleinen.201 
 
De overheid staat aldus voor een dilemma.  Enerzijds wil zij de discretionaire ruimte en 
bevoegdheden van de uitvoeringsambtenaren, en daarmee het risico van willekeur, zoveel 
mogelijk beperken.  Maar anderzijds is het voor een adequate voorziening van sociale 
zekerheid onmogelijk om deze discretionaire ruimte volledig uit te bannen.  Hoe nauwkeurig 
men de aanspraken en verplichtingen van burgers ook omschrijft, uitvoerders zullen altijd een 
zekere eigen interpretatieruimte behouden om flexibel (responsief) op individuele situaties te 
kunnen inspelen.  Deze noodzaak van responsiviteit staat op gespannen voet met de 
rechtsstatelijke eis van rechtsgelijkheid.  Er is dan ook altijd een minimum vertrouwen in de 
discretionaire bevoegdheden van de uitvoerders vereist. 
 
In wat volgt wordt op basis van het empirische onderzoek uitgevoerd bij OCMW’s, nagegaan 
hoe deze discretionaire ruimte inzake de hulpverlening aan studenten concreet wordt ingevuld 
door de beleidsuitvoerders. 

                                                           
201 C. TEULINGS, R. VAN DER VEEN en W. TROMMEL, o.c., 210-211. 
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DEEL II. GELDENDE RECHTSPRAKTIJK EN HEERSENDE OPINIES 
 
 





HOOFDSTUK 1. DE ONDERZOEKSMETHODE EN METHODOLOGIE 
 
1. PROBLEEMSTELLING 
 
Elk onderzoek begint met vragen, waarop een antwoord wordt gezocht.  De vraagstelling die 
in dit onderzoek centraal staat is hoe door de OCMW’s wordt omgegaan met de bestaande 
regelgeving inzake hulpverlening aan studenten.  Of met andere woorden: hoe wordt het 
beleid inzake de OCMW-hulpverlening aan studenten door de OCMW’s geïmplementeerd? 
 
Maar zoals Maso & Smaling202 stellen heeft de probleemstelling van een empirisch onderzoek 
niet alleen betrekking op de vraagstelling.  Er moet eveneens worden verwezen naar de 
doelstelling van het onderzoek.  Dit geeft aan wat de onderzoekers met de beantwoording van 
de onderzoeksvraag verder nog willen bereiken.  Daar de vraag voor dit onderzoek werd 
gesteld door de minister voor Maatschappelijke Integratie wordt gehoopt dat de resultaten een 
bijdrage kunnen leveren tot de verdere ontwikkeling van duidelijke richtlijnen inzake de 
OCMW-hulpverlening aan studenten. 
 
De theoretische uitgangspunten waardoor de probleemstelling, de opzet en de uitvoering van 
het onderzoek worden gestuurd zijn voornamelijk gebaseerd op het werk van Lipsky en van 
der Veen (zie supra 78 e.v.).  Telkens staat hierbij de sociale constructie van de uitvoering van 
sociaal beleid en de cruciale rol van de functionaris -die over een zekere mate van 
discretionaire ruimte beschikt- in dit proces, centraal.  Concreet zal dus aan de hand van deze 
auteurs, worden onderzocht hoe de implementatie van het beleid inzake de OCMW-
hulpverlening aan studenten gebeurt. 
 
Hierbij verplicht Lipsky ons te gaan kijken naar de uitvoeringspraktijken van de uitvoerders 
zelf, omdat wetgeving pas haar definitieve betekenis krijgt op de werkvloer van de 
uitvoeringsorganisatie.  Dit type onderzoek is belangrijk, omdat wetteksten niet hun 
definitieve vorm krijgen in de wetgevende fase.  Vanuit dit theoretisch kader zal, toegepast op 
de OCMW’s, worden nagegaan hoe de uitvoering van sociaal beleid veeleer te karakteriseren 
is als een sociaal en interactief dan wel als een logisch-deductief proces. 
 
 
 

                                                           
202 I. MASO en A. SMALING, Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie, Amsterdam, Uitgeverij Boom, 1998, 
25. 

 89



2. ONDERZOEKSMETHODE 
 
Het empirisch onderzoek bestond uit een schriftelijke bevraging van de OCMW’s en uit een 
zestiental diepte-interviews met hulpverleners die in contact komen met studenten die het 
financieel moeilijk hebben en eventueel de stap zetten naar het OCMW.  Er werd dus 
geopteerd voor een combinatie van een kwantitatieve en kwalitatieve aanpak. 
 
2.1. Kwantitatief onderzoek 
 
Om een globaal beeld te krijgen van de relatie tussen OCMW’s en studenten is een 
schriftelijke rondvraag gebeurd bij de OCMW’s.  De dataverzameling gebeurde aan de hand 
van een gestandaardiseerde vragenlijst (zie bijlage 1) die door middel van een postenquête 
werd afgenomen. 
 
De steekproeftrekking 
Het empirisch onderzoek vond plaats bij een gestratificeerde, toevallige steekproef van 100 
OCMW’s.  De stratificatie van de steekproef gebeurde op basis van het gewest van de 
gemeente (Vlaams, Waals en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest).  Op die manier werden 
uit alle OCMW’s de eigenlijke onderzoekseenheden geselecteerd: 3 OCMW’s uit het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, 52 OCMW’s uit het Vlaams Gewest en 45 OCMW’s uit het Waals 
Gewest. 
 
Vorm van dataverzameling 
De volgende vraag die beantwoord dient te worden, is hoe de antwoorden op de vragen in de 
gestandaardiseerde vragenlijst geregistreerd worden.  Er zijn verscheidene mogelijkheden 
zoals face-to-face interviews, telefonische enquêtes, …  Dit onderzoek opteert voor een 
postenquête, waarbij de vragenlijst naar de respondenten werd toegestuurd met de vraag om 
die ingevuld terug te sturen.  Indien de lijst na een bepaalde periode nog niet werd 
teruggestuurd, werd een herinneringsbrief gestuurd.  Wel moet hierbij worden opgemerkt dat 
deze vragenlijst deel uitmaakt van een ruime vragenlijst die hoofdzakelijk handelt over de 
terugvordering bij de onderhoudsplichtigen en de OCMW-begunstigde.203  Door de vragen 
omtrent beide projecten in één vragenlijst te integreren wilden de onderzoekers tijd- en 
kostenbesparend te werk gaan.  

                                                           
203 Het Instituut voor Sociaal Recht van de K.U.Leuven werd door de minister voor Maatschappelijke Integratie 
tegelijkertijd belast met twee onderzoeksprojecten die concreet betrekking hebben op 1) de terugvordering bij de 
onderhoudsplichtigen en de OCMW-begunstigden en 2) de relatie tussen OCMW’s en studenten. 
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Daar de onderzoeksvragen vaak juridisch van aard zijn, werden zij voorgelegd aan de 
secretarissen van de OCMW’s, gezien de regel vervat in artikel 45 § 1 van de OCMW-wet: 
“(de secretaris) herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels”.  Zij worden 
tevens als spreekbuis van het OCMW’s beschouwd en dit om twee redenen.  Ten eerste 
hebben zij door hun aanwezigheid in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, een goed zicht 
op het gevoerde beleid.  Ten tweede staat de secretaris aan het hoofd van het personeel.  
Luyten merkte trouwens op dat hoewel de secretaris geen rechtstreekse bevoegdheid heeft 
inzake het toekennen van hulp, het niet onwaarschijnlijk is dat hij/zij er een belangrijke 
invloed op uitoefent.204 
 
De respons 
In een vorige paragraaf werd het steekproefplan beschreven.  De feitelijk gerealiseerde 
steekproef is het resultaat dat bekomen wordt na de periode van dataverzameling.  Dit wijkt 
meestal af van het oorspronkelijke plan.  Dit is ook het geval in dit onderzoek.  Van de 100 
OCMW’s waren er uiteindelijk 66 OCMW’s die hun medewerking aan het onderzoek 
verleenden.  Dit resulteerde dus in een totale respons van 66%.  Aangezien het hier een 
postenquête betreft, is dit een behoorlijk resultaat. 
 
2.2. Kwalitatief onderzoek 
 
Naast dit beperkte kwantitatief onderzoek, werden de antwoorden op de vraagstelling die in 
deze studie centraal staat, voornamelijk verkregen door kwalitatief onderzoek.  Aan de hand 
van de verschillende stappen die Maso & Smaling onderscheiden in het onderzoeksopzet van 
een kwalitatief onderzoek, wordt hier een schets gegeven van de werkwijze die tijdens dit 
onderzoek werd gevolgd. 
 
Het vinden van de noodzakelijke gevallen 
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het onderzoek zich toespitst op de OCMW’s die 
in contact komen met studenten.  De vraag die zich hierbij stelt is op welk deel van deze 
populatie het onderzoek zich specifiek zal richten.  Uiteindelijk werd besloten om het 
onderzoek concreet uit te voeren bij OCMW’s van universiteits- en hogeschoolsteden, daar zij 
door de hoge concentratie aan studenten in deze gemeenten waarschijnlijk het meest in 
contact komen met studenten.  Volgende OCMW’s werden geselecteerd: Kortrijk, Gent,  
Leuven, Antwerpen, Ottignies, Luik en Bergen. 

                                                           
204 D. LUYTEN, OCMW en armenzorg: een sociologische studie naar de grenzen van het recht op bijstand, 
Leuven, Sociologisch Onderzoekscentrum, 1993, 294. 
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Om dit alles in een algemeen kader te plaatsen, werden eveneens diepte-interviews gevoerd 
met medewerkers van sociale diensten van onderwijsinstellingen, daar ook deze instanties 
contact hebben met studenten die het financieel moeilijk hebben en eventueel de stap naar het 
OCMW zetten.  Zo werden medewerkers van de volgenden sociale diensten voor studenten 
bevraagd: de sociale diensten van de Katholieke Universiteit Leuven, de Vrije Universiteit 
Brussel, de Universiteit Gent, de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen, Studioo 
(sociale voorzieningen van de katholieke hoger onderwijs in Oost-Vlaanderen), l’Université 
Catholique de Louvain, l’Université de Liège en l’Université de Mons-Hainaut.  Om ook de 
student in dit onderzoek aan bod te laten komen, werd een beroep gedaan op de sociale raad 
van de Leuvense overkoepelende kringorganisatie (LOKO), die een officiële, representatieve 
studentenorganisatie is van de Leuvense studenten. 
 
Het zoeken naar of creëren van situaties om bruikbare informatie te verkrijgen 
Kenmerkend voor een kwalitatieve manier van informatie verzamelen is de openheid en 
flexibiliteit, waardoor ruimte wordt gegeven aan onvoorziene en ongeplande verschijnselen en 
gebeurtenissen.  Dit houdt in dat een sterke voorstructurering wordt vermeden.  De 
kwalitatieve verzamelingsmethode die tijdens dit onderzoek werd gehanteerd was het open 
interview.  Hierbij werd informatie verzameld uit de mededelingen van de ondervraagde 
personen, ter beantwoording van vooraf geformuleerde probleemstellingen.  Concreet 
gebeurde de informatieverzameling met behulp van een topic-lijst, waarbij de antwoorden niet 
vastliggen, maar wel de onderwerpen die tijdens het interview moeten aan bod komen (d.i. 
een half-gestructureerd interview).  Deze topic-lijst bestaat dus uit een opsomming van 
onderwerpen en subonderwerpen op basis van de probleemstelling . 
 
Registratie 
Tijdens de informatieverzameling werd getracht het (verbale en non-verbale) gedrag van de 
onderzochten zo goed mogelijk vast te leggen.  Dit gebeurde met behulp van een 
geluidscassette en door gedragingen en eigen ervaringen waar te nemen en op te schrijven.  
Geen enkele respondent stond weigerachtig tegenover de opname van het gesprek.  De 
interviews met de bevraagde personen namen telkens ongeveer een uur in beslag. 
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HOOFDSTUK 2. STEUN AAN STUDENTEN, EEN MOEILIJK PROJECT 
 
Sinds 1 mei 1990 is de burgerlijke meerderjarigheid vastgesteld op de leeftijd van 18 jaar.  
Tezelfdertijd heeft men vanaf deze leeftijd toegang gekregen tot een reeks aan de 
meerderjarigheid verbonden sociale rechten.  Zo werd het bestaansminimum uitgebreid tot 
jongeren van 18 tot 21 jaar.  Het aantal ontvangers van het bestaansminimum jonger dan 25 is 
dan ook sterk en stelselmatig toegenomen.  In die mate zelfs dat de algemene stijging van het 
aantal bestaansminimumgerechtigden voor meer dan de helft moet worden toegeschreven aan 
de groei van het aantal jongeren in de bijstand.205  In de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar 
vormen de studenten een groot deel van de begunstigden van het bestaansminimum.  Het is op 
deze specifieke groep van bestaansminimumbegunstigden dat onze aandacht zich 
concentreert, met name de studerenden, hetzij als scholier in het middelbaar onderwijs (+18-
jarige), hetzij als student in het hoger onderwijs. 
 
De deur blijft dus niet onverbiddelijk dicht voor een student die bij het OCMW aanklopt en 
dat is een vrij unieke situatie als men dit vergelijkt met de ons omringende landen.  Dit heeft 
veel te maken met ons selectief studiefinancieringssysteem; studiefinanciering is enkel 
bedoeld om de directe studiekosten te betalen.  Maar ondanks deze mogelijkheid om als 
student een beroep te doen op het OCMW, zal in de onderstaande uiteenzetting duidelijk 
worden dat studeren met een bestaansminimum allesbehalve een vanzelfsprekende combinatie 
is.  De praktische uitwerking blijkt echter dossiergebonden te zijn omdat er heel wat factoren 
in het geding zijn die een beslissing in deze of gene richting kunnen sturen.  Deze factoren 
hebben betrekking op de bevoegdheid van het OCMW, de tussenkomst van de 
onderhoudsplichtigen, de reeds gevolgde studies, de gedeeltelijke financiering door de student 
zelf, de bereidheid om een integratiecontract te onderschrijven, …  Een aantal punten komen 
hierbij neer op een loutere opportuniteitsbeoordeling.  Het mag dan ook geen verwondering 
wekken dat de praktijk van het al dan niet het toekennen van het bestaansminimum aan 
studenten, sterk verschillend is naargelang van het OCMW en zelfs naargelang  van de 
maatschappelijk werker binnen het OCMW met wie de student te maken krijgt. 
 
De toepassing van de wet op het bestaansminimum brengt studenten dus in een situatie die 
rechtsonzekerheid voor gevolg heeft.  Twee redenen kunnen hiervoor worden aangehaald: 
enerzijds bepaalt de wet de voorwaarden voor toekenning van het bestaansminimum aan 

                                                           
205 L. DE LATHOUWER, G. FRANSSEN, M. ANDRIES en B. TAN, Jongeren in de bijstand: een onderzoek 
naar de groeiende categorie van jonge bestaansminimumtrekkers, Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid, 
1997, xi. 
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studenten niet; studenten vormen geen aparte categorie in de wetgeving op het 
bestaansminimum.  Anderzijds is mede hierdoor de rechtspraak van de arbeidshoven en -
rechtbanken inzake de toekenning van het bestaansminimum aan studenten, verre van 
eenvormig te noemen.  Om identieke redenen gaat de rechtspraak, naargelang van het 
gerechtelijk arrondissement waarin men zich bevindt en soms zelfs naargelang van de kamer 
die de zaak behandelt, uit van verschillende standpunten.206 
 
Dit alles heeft tot gevolg dat de OCMW-medewerkers die in contact komen met studenten, 
geconfronteerd worden met een grote mate van beslissingsbevoegdheid.  De vraag stelt zich 
dan ook hoe deze beoordelingsruimte door de uitvoerders wordt ingevuld.  Om hierop een 
antwoord te geven, zal aan de hand van het empirisch onderzoek (zie infra) een beeld worden 
geschetst van hoe de OCMW’s te werk gaan wanneer een student het bestaansminimum 
aanvraagt en wat de struikelblokken zijn.  Uiteraard is het zo dat studenten, behalve het 
bestaansminimum, ook aanspraak kunnen maken op individuele maatschappelijke 
dienstverlening.  Zo stelt één van de Waalse OCMW’s een aantal ‘koten’ ter beschikking aan 
studenten met familiale en financiële problemen en dit tegen een zeer lage huurprijs.  Dit 
centrum staat eveneens in voor de studiebegeleiding van studenten die gerechtigd zijn op het 
bestaansminimum.  Daar deze vormen van maatschappelijke dienstverlening ten aanzien van 
studenten slechts zeer zelden voorkomen, zal deze studie worden beperkt tot de toekenning 
van het bestaansminimum aan studenten. 
 
Maar vooraleer dieper in te gaan op dit thema, zal eerst een overzicht worden gegeven van de 
omvang en de kenmerken van de groep van studenten die een beroep doen op het 
hulpverleningsaanbod van het OCMW. 

                                                           
206 A. LESIW en M.-C. LODEFIER, Studenten en het bestaansminimum, Brussel, VBSG, 1997, 33. 
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1. EEN PROFIELSCHETS VAN DE STUDENTEN-BESTAANSMINIMUMAANVRAGERS 
 
Bij de bespreking van het thema bestaansminimum en studenten botst men op de volgende 
cruciale vraag: aan hoeveel studenten wordt een bestaansminimum toegekend en wat is het 
profiel van deze groep?  Het beantwoorden van deze vraag blijkt echter een moeilijke kwestie.  
De reden ligt voor de hand: de gegevens van deze studerende bestaansminimumaanvragers 
worden niet systematisch, centraal en op een uniforme wijze bijgehouden.  Wel kan op basis 
van een schriftelijke rondvraag bij een honderdtal toevallig geselecteerde OCMW’s en 
gesprekken met hulpverleners die met deze specifieke groep van studenten in contact komen, 
een profiel worden geschetst van de studenten die bij het OCMW aankloppen. 
 
Aantal 
Uit de empirische bevraging blijkt dat het aandeel van de jongeren (-25 jaar) in het totaal 
aantal bestaande bestaansminimumgerechtigden 24% bedraagt.  Dit komt overeen met de 
officiële cijfers op basis van administratieve data die afkomstig zijn van het Ministerie van 
Maatschappelijke Integratie.  Deze gelijkenis biedt ons enige garantie voor de 
representativiteit van de steekproef.  Ongeveer 39% van deze bestaansminimumgerechtigden 
tussen 18 en 25 jaar studeert nog (als scholier of student).  Ook het onderzoek uitgevoerd door 
het Centrum voor Sociaal Beleid naar de groeiende categorie van jonge 
bestaansminimumgerechtigden toonde aan dat ongeveer één derde van de jonge 
bestaansminimumgerechtigden student is.207  Extrapolatie van dit percentage naar het totale 
aantal bestaansminimumgerechtigden in België (toestand op januari 2000), geeft naar 
schatting ongeveer zevenduizend studenten die het bestaansminimum genieten.  Hierbij moet 
wel worden opgemerkt dat er ook (een klein aantal) studenten zijn die een bestaansminimum 
genieten die ouder zijn dan 25 jaar, maar deze werden niet in rekening gebracht bij deze 
cijfersgegevens.  Van de studerende bestaansminimumgerechtigden blijkt 55 % een opleiding 
binnen het hoger onderwijs te volgen.  De overige studenten, ongeveer 45%, voltooit een 
opleiding in het secundair onderwijs. 
 
Aanleiding van de OCMW-hulpvraag 
Op basis van de gesprekken gevoerd met maatschappelijk werkers van OCMW’s en sociale 
diensten van onderwijsinstellingen kunnen grosso modo drie situaties worden onderscheiden 
die ertoe leiden dat een student de stap naar het OCMW zet.  Een eerste groep van studenten 
die bij het OCMW aanklopt, vormen de studenten die nog bij hun ouder(s) inwonen, maar 

                                                           
207 L. DE LATHOUWER, G. FRANSSEN, M. ANDRIES en B. TAN, o.c., 29-30. 
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waarbij het inkomen van deze laatste(n) ontoereikend is.  De financieel zwakke thuissituatie 
vormt hier dus de reden om een aanvraag tot het bestaansminimum in te dienen.  Deze 
categorie van studerenden heeft dan ook recht op het bestaansminimum als samenwonende.  
Een tweede groep bestaat uit studenten die wees werden of een instellingsverleden achter de 
rug hebben.  Op hun 18de staan zij er dan ook volledig alleen voor en moeten zij financieel 
voor zichzelf instaan.  Net zoals voor de eerste groep zal ook voor deze studenten het centrum 
weinig twijfel hebben over de toekenningsvoorwaarden van het bestaansminimum.  Tenslotte 
kan een derde situatie onderscheiden worden waarin studenten een beroep doen op het 
OCMW, namelijk waarbij een relatiebreuk met het ouderlijke milieu de aanleiding vormt voor 
de financiële probleemsituatie.  De oorzaken van dergelijke conflictsituaties kunnen daarbij 
divers zijn.  Incestproblematieken, echtscheidingsproblematieken, het niet aanvaarden door de 
ouder(s) van de levenshouding en keuzes van hun zoon of dochter, … samen met een streven 
naar autonomie bij de jongere, liggen vaak aan de basis van de spanningen tussen ouder(s) en 
kind en brengen de jongere ertoe zelfstandig te gaan leven.  Achttien jaar wordt door hen dan 
ook als de magische leeftijd aanzien, waarbij ze eindelijk kunnen alleen gaan wonen.  Hierbij 
wensen zij, om psychologische redenen, hun ouders geen geld te vragen of willen de ouders 
zelf financieel niet meer instaan voor het onderhoud van hun kind.  Het is vooral bij deze 
studenten dat er er vaak onduidelijkheid bestaat over het recht op een bestaansminimum. 
 
Vele hulpverleners wijzen tevens op het stijgende aantal studenten-
bestaansminimumaanvragers die uit gebroken of nieuwsamengestelde gezinnen komen, en 
meer specifiek uit éénoudergezinnen.  Deze studenten worden vaak zowel met financiële 
problemen, die eigen zijn aan de eerste onderscheiden groep, als met relationele 
moeilijkheden, die de laatste groep kenmerken, geconfronteerd.  De manier waarop de ouders 
uit elkaar gaan, laat vaak diepe wonden na voor de kinderen die bij zo’n echtscheiding 
betrokken waren.  Nieuwe vaders en moeders komen en gaan.  De biologische vader wordt 
afgedaan als nooit te hebben bestaan.  Kinderen worden gedwongen om te kiezen tussen 
ofwel hun vader en stiefmoeder, ofwel hun moeder en stiefvader.  Moegestreden als 
scheidsrechter tussen de beide partijen, staat de 18de verjaardag garant voor niet meer moeten 
kiezen, eindelijk alleen kunnen wonen en zich op neutraal terrein begeven.  Voor dergelijke 
studenten gaat deze verjaardag dan ook meestal gepaard met een aanmelding op het OCMW 
van het grondgebied waar zij denken hun verblijf te zullen hebben.   
 
Maar naast deze relationele problemen kunnen dus ook financiële moeilijkheden binnen 
éénoudergezinnen ertoe leiden dat de studenten bij het OCMW aankloppen.  Zo blijkt uit 
onderzoek naar de sociale gegevens van generatiestudenten van 1996 aan de K.U.Leuven, dat 
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75% van de studenten uit éénoudergezinnen het financieel moeilijk heeft.  Dit is ruim het 
dubbel van het percentage in de hele groep van generatiestudenten.  Het volgen van een 
opleiding door zoon of dochter betekent voor deze gezinnen dan ook een zware bijkomende 
last en kan tot gevolg hebben dat men een beroep moet doen op het OCMW.208 
 
Duur van de bijstandsafhankelijkheid 
Een belangrijk gegeven vormt ook de duur van de periode waarin de studenten op bijstand 
van het OCMW aangewezen zijn.  Zonder daarbij over exacte cijfergegevens te beschikken, 
kan worden gesteld dat de afhankelijkheid van het bestaansminimum voor studenten een 
relatief korte overgangsperiode vormt waaraan men na korte tijd kan ontsnappen (bv. tot het 
einde van de opleiding), dit in tegenstelling tot de personen die voor langere tijd in de bijstand 
blijven.  Wanneer wordt verwezen naar het onderscheid dat Serrien en Everdepoel in dit 
verband maken binnen de globale groep van jongeren die in contact komen met het OCMW, 
moet worden gesteld dat de meeste studerende bestaansminimumgerechtigden tot de groep 
‘passanten’ behoort.  Tegenover deze categorie plaatsen bovengenoemde auteurs ‘de harde 
kern van maatschappelijk achtergestelde jongeren’.209  In dit opzicht vormen de studenten 
volgens de OCMW-medewerkers een a-typische groep binnen de OCMW-cliënten.  Hierbij 
kan worden opgemerkt dat het grote aandeel van ‘passanten’ de problematiek ‘studenten in de 
bijstand’ enigszins kan relativeren. 
 
Een voorbeeld: profiel van de studentenpopulatie binnen het OCMW Kortrijk 
Het is dus duidelijk dat slechts op zeer rudimentaire basis enkele karakteristieken van de 
studerende bestaansminimumaanvragers kunnen worden weergegeven.  Deze gebrekkige 
registratie  wordt door sommige hulpverleners als een groot tekort ervaren en zij benadrukken 
dan ook het belang van een duidelijk registratie van deze specifieke groep OCMW-cliënten.  
De redenering die hierbij op de voorgrond treedt is de volgende: wil men een zo effectief 
mogelijke respons geven op de probleemsituatie van de student, dan is het belangrijk om deze 
hulpvrager te kunnen situeren in de globale problematiek betreffende studenten en 
bestaansminimum.  Tevens ontkracht een duidelijk zicht op de situatie van de studerende 
bestaansminimumgerechtigden een aantal vooronderstellingen, wat de hulpverlening alleen 
maar ten goede kan komen. 

                                                           
208 J. BILLIET, B. CAMBRE en D. SMEDTS, Onderzoek naar de motieven van de studiekeuze van 
afgestudeerden uit het vrij algemeen secundair onderwijs, Leuven, K.U.Leuven Departement Sociologie, 1998, 
57. 
209 L. SERRIEN en G. EVERDEPOEL, OCMW-hulpverlening aan jongeren: een verkennende studie in 
Antwerpen, Brussel en Gent, Berchem, FJIAC, 1996, 35. 
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In dit verband kunnen we niet anders dan ons beperken tot een illustratieve profielschets van 
studerende bestaansminimumgerechtigden binnen het OCMW Kortrijk.  De sociale dienst van 
dit OCMW voerde in september 1999 een studie uit naar het aantal studenten die gerechtigd 
waren op het bestaansminimum. Ook werden de gezinssituatie, het opleidingsniveau en 
onderwijsinstelling waar de student onderwijs volgt, de leeftijd en schoolachterstand van deze 
bestaansminimumgerechtigden nader onderzocht. 
 
Het betrokken OCMW kende in september 1999 aan 59 studenten het bestaansminimum toe.  
Hiervan woonden er 18 studenten nog bij hun ouders; door het geringe inkomen van deze 
laatsten hadden deze jongeren recht op het bestaansminimum als samenwonende.  Veertig 
studenten woonden alleen en één studente was gehuwd en woonde samen met haar 
echtgenoot.  De onderstaande tabel heeft een overzicht van de verdeling van de studerende 
bestaansminimumgerechtigden naar aard van de opleiding en naar gezinssituatie 
(alleenwonende, inwonend bij ouders).  Hierbij werd de gehuwde studente meegeteld in de 
kolom van de alleenwonende studenten. 
 
Tabel 1. Het aantal studerende bestaansminimumgerechtigden naar aard van de opleiding en 
gezinssituatie 

Aard opleiding Inwonend Alleenwonend Totaal 
BuSO 
BSO 
TSO 
ASO 
Deeltijds leren 

2 
2 
3 
0 
1 

1 
5 
4 
0 
0 

5 
7 
7 
0 
1 

HO-korte type 
HO-lange type 

6 
0 

20 
4 

26 
4 

Universitair 3 5 8 

Andere* 1 2 3 

Totaal 18 41 59 
* ondernemersopleiding, volwassenenonderwijs in dagverband, … 

 
Uit tabel 1 blijkt dat één derde van de studerende bestaansminimumgerechtigden secundair 
onderwijs volgen.  De andere groep volgt hoger onderwijs of een andere opleiding zoals een 
ondernemersopleiding, volwassenenonderwijs, etc. …  Uit de studie komt eveneens naar voor 
dat de 59 studenten die van het OCMW Kortrijk het bestaansminimum ontvangen, verspreid 
zitten over 33 scholen.  Het is ook opvallend dat 49 studenten (op een totaal aantal van 59 
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studenten) ouder zijn dan de leeftijd waarop zij idealiter het schooljaar hadden kunnen 
aanvatten.  Er zonder meer van uitgaan dat dit te wijten is aan herhaalde herkansingen lijkt 
echter voorbarig.  Vele andere elementen kunnen daarbij een rol spelen: familiale 
moeilijkheden, langdurige gezondheidsproblemen, moeilijkheden die met immigratie verband 
houden, het volgen van een bijkomende opleiding na het voltooien van een andere studie, het 
hervatten van een studie na enkele jaren arbeid of werkloosheid, …  Het betrokken OCMW 
stelt dan ook dat een algemene en ongenuanceerde conclusie voorbij gaat aan het gegeven dat 
de toekenning en verlenging van de financiële hulp gebeurt op basis van geïndividualiseerde 
sociale verslagen en gemotiveerde beslissingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst. 
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2. BEVOEGDHEID VAN HET OCMW 
 
Een eerste vraag die moet worden gesteld wanneer men (als student) een beroep wil doen op 
het OCMW, is welk OCMW bevoegd is voor de aanvraag.  In principe dient de hulpverlening 
te worden toegekend door het OCMW van de gemeente waar de aanvrager gewoonlijk 
verblijft.  Met betrekking tot studenten rijzen in de praktijk echter heel wat moeilijkheden om 
dit bevoegd OCMW te bepalen: is dit het OCMW van de plaats waar de ouders gewoonlijk 
verblijven of is dit het OCMW van de gemeente waar de studenten ‘op kot’ zijn?  Als 
algemene regel moet gesteld worden dat de student die tijdens de week op kamer of op studio 
woont in de studentenstad, maar tijdens de (meeste) weekends naar zijn ouders (of andere 
familieleden) gaat, geacht wordt zijn feitelijke verblijfplaats niet te hebben in de stad waar hij 
studeert.  Dit is des te duidelijker het geval ingeval de ouders naar wie de student regelmatig 
terugkeert nog kinderbijslag voor hem/haar ontvangen en ten minste gedeeltelijk in zijn/haar 
onderhoud voorzien, of nog wanneer de student voor de toepassing van de personenbelasting 
en de ziekteverzekering als persoon ten laste van de ouders wordt beschouwd. 
 
Slechts in uitzonderlijke situaties kan de student geacht worden gewoonlijk aanwezig is in de 
studentenstad, namelijk ingeval de student enerzijds in de stad waar hij studeert, volledig 
geïnstalleerd is en anderzijds doorgaans niet tijdens de weekends en tijdens de 
vakantieperiodes terugkeert naar zijn ouders (of andere familieleden), bijvoorbeeld bij een 
breuk met de ouders of ingeval de ouders overleden zijn of in het buitenland wonen, 
Logischerwijze is dan het OCMW van deze stad bevoegd voor de aanvraag. 210  In elk geval 
afzonderlijk dienen dus de feitelijke omstandigheden van het verblijf, alsmede de bedoeling 
van de student te worden nagegaan.  Daarbij moet rekening worden gehouden met 
verschillende cumulerende criteria.  Het mag dus duidelijk zijn dat het sociaal verslag dat 
wordt opgemaakt door de maatschappelijk werker van groot belang zal zijn.  Belangrijk 
hierbij is dat de plaats van inschrijving in het bevolkingsregister geen wettelijk determinerend 
criterium kan zijn, het is slechts één van de elementen aan de hand waarvan men kan besluiten 
welke de gewoonlijke verblijfplaats is, maar het is geen element dat op zich daartoe kan 
leiden. 
 
Toch blijkt dat een aantal OCMW’s zich onbevoegd verklaren voor de 
bestaansminimumaanvraag van een student, zolang deze laatste niet gedomicilieerd is in de 
gemeente van dit OCMW.  Dit getuigt zeker en vast niet van een correct juridisch handelen en 

                                                           
210 P. SENAEVE, “Onderhoudsplicht van de ouders en tussenkomst van het OCMW”, in L. 
VANHOESTENBERGHE (ed.), Student en recht, Leuven, Acco, 1998, 242-243. 
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brengt de betrokken student in een erg moeilijk parket, daar bepaalde universiteits- en 
hogeschoolsteden systematisch weigeren om studenten in de bevolkingsregisters in te 
schrijven.  De redenen voor deze weigering zijn divers: schrik voor het alternatieve 
stemgedrag van studenten, de vrees dat studenten zich ten onrechte in de bevolkingsregisters 
laten inschrijven op een afzonderlijk adres van de ouders, met het oog op fiscale en andere 
voordelen, enz. …  Het verhaal van de bekende vicieuze cirkel komt hier dan ook naar voor.  
Sommige steden stellen de onwettelijke eis voor een inschrijving in het bevolkingsregister dat 
de betrokken student het bewijs moet leveren van het beschikken over voldoende inkomsten.  
Wanneer de student een aanvraag tot het bekomen van het bestaansminimum heeft ingediend 
bij het OCMW van de betrokken stad, wordt de inschrijving geweigerd zolang niet over de 
aanvraag is beslist.  Maar zoals reeds aangehaald weigert het aangesproken OCMW dan soms 
het bestaansminimum omdat de student niet is ingeschreven, terwijl juist de toekenning van 
deze sociale uitkering deze inschrijving zou mogelijk maken.  Dit impliceert dat vele 
studenten van het kastje naar de muur worden gestuurd: bepaalde OCMW’s wijzen studenten 
af omdat zij bij hun ouders gedomicilieerd zijn, terwijl de student bij het OCMW van zijn 
‘thuisadres’ dan weer kan worden geweigerd omdat men stelt dat de gewoonlijke en 
bestendige verblijfplaats duidelijk in de studentenstad is.  
 
Indien de bevolkingsdienst weigert de student in te schrijven kan de student hiertegen 
evenwel in beroep gaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.  Na een onderzoek ter 
plaatse, wordt een beoordeling gemaakt van de feitelijke situatie.  Als deze dienst meent dat 
de student inderdaad op relationeel en financieel vlak met zijn ouders geen enkele band meer 
heeft, kan de gemeente verplicht worden de student als nog in te schrijven.  De praktijk leert 
echter dat dit beroep bij het ministerie van Binnenlandse Zaken slechts in uitzonderlijk 
gevallen wordt ingeleid, daar deze beroepsprocedures veel tijd kosten waardoor studenten met 
acute geldnood nog meer in de problemen komen.  En het hoeft bovendien geen betoog dat 
het onderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de mate van de relatie-
verstoring tussen de student en zijn ouders vaak olie op het vuur giet.  Medewerkers van 
sociale diensten van onderwijsinstellingen stellen zich hierbij ook de vraag in hoeverre het 
opleggen van een relationele breuk met het ouderlijke milieu als één van de voorwaarden om 
als student een eigen domicilieadres te verkrijgen, niet indruist tegen internationale 
voorschriften: iedereen heeft namelijk recht op een persoonlijke beleving van familiebanden. 
 
Maar lang niet alle OCMW’s van universiteits- en hogeschoolsteden stellen de inschrijving in 
het bevolkingsregister als doorslaggevende factor voorop.  In de praktijk kunnen twee 
manieren worden onderscheiden waarmee deze OCMW’s hun territoriale bevoegdheid voor 
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een aanvraag van een student bepalen.  Enerzijds zijn er een aantal OCMW’s van 
studentensteden die -wanneer een aanvraag tot bestaansminimum door studenten wordt 
ingediend- via een grondig sociaal onderzoek nagaan, of het betrokken centrum bevoegd is 
voor desbetreffende hulpvraag.  Op basis van diverse criteria wordt dan een beslissing 
genomen omtrent de territoriale bevoegdheid van het OCMW.  Wanneer het sociaal 
onderzoek uitwijst dat het OCMW van domicilie bevoegd is voor de aanvraag, dan wordt de 
student naar dit OCMW doorverwezen.  Anderzijds zijn er ook OCMW’s die zich a priori 
onbevoegd verklaren: wanneer een student een aanvraag doet bij een OCMW in een 
studentenstad, wordt hij/zij systematisch doorverwezen naar het OCMW van domicilie.  
Hierbij wordt verondersteld dat dit laatste OCMW een sociaal onderzoek voert naar de 
feitelijke verblijfplaats van de student.  Pas indien blijkt dat het OCMW van de gemeente 
waar de betrokkene studeert bevoegd is voor de aanvraag, wordt de student terug naar dit 
OCMW verwezen en verklaart dit OCMW zich bevoegd voor de aanvraag van de student. 
 
Ten slotte kan op basis van de schriftelijke bevraging bij OCMW’s een overzicht worden 
gegeven welke elementen een rol spelen bij het bepalen van de territoriale bevoegdheid voor 
aanvragen van studenten, die gedomicilieerd zijn bij hun ouders in een ander stad dan de stad 
waar zij studeren.  De respondenten werden gevraagd hoe belangrijk volgende elementen 
hierbij zijn: de student gaat slechts om de twee maanden naar haar ouders (1), de student 
verblijft enkel tijdens de vakantiemaanden in de gemeente van domicilie (2), het ‘kot’ is een 
studio (kook- en douchegelegenheid) (3), de student schrijft zich uit de bevolkingsregisters 
van de gemeente van oorspronkelijk domicilie en schrijft zich in in die van de stad waar hij/zij 
studeert (4), de relaties tussen de betrokkene en zijn/haar ouders zijn ernstig verstoord (5), de 
student woont in het ‘kot’ samen met een intieme vriend(in) (6) en de student is gehuwd en 
woont in het ‘kot’ samen met zijn/haar echtgeno(o)t(e) (7).  Drie antwoordmogelijkheden 
werden aan de respondenten voorgelegd: onbelangrijk (score 1), belangrijk (score 2) en 
doorslaggevend (score 3). 
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Figuur 1. De gemiddelde score voor de mate waarin belang wordt gehecht aan elk van de 
elementen bij het bepalen van de territoriale bevoegdheid 
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In figuur 1 kunnen voor de zeven elementen de gemiddelde scores per element worden 
teruggevonden.  Op die manier kan per element een rangschikking worden gemaakt van de 
mate van belangrijkheid die door de OCMW’s wordt gehecht aan deze elementen bij de 
bepaling van de territoriale bevoegdheid: hoe hoger de score, hoe belangrijk het betreffende 
element is.  Vooral het gegeven dat er een relatiebreuk is tussen de student en de ouders 
(hypothese 5) blijkt voor de OCMW’s gemiddeld de grootste rol te spelen om zich territoriaal 
bevoegd te verklaren.  Het feit dat de student samenwoont op kot met een intieme vriend(in) 
schijnt hierbij het minst van belang te zijn (hypothese 6). 
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3. VOORWAARDEN VOOR HET BESTAANSMINIMUM 
 
De Belgische wetgeving op het bestaansminimum laat dus fundamenteel de mogelijkheid toe 
om aan studenten het bestaansminimum toe kennen.  Wel moet het residuaire karakter van het 
bestaansminimum in het oog worden gehouden: het bestaansminimum voor studenten moet de 
spreekwoordelijke uitzondering op de regel blijven.  Het bestaansminimum moet dan ook 
beschouwd worden als een laatste redplank voor personen die niet of nauwelijks in hun 
bestaan kunnen voorzien.  Dit residuaire karakter van het bestaansminimum blijkt onder meer 
uit volgende wetsbepaling: “Iedere Belg […] die geen toereikende bestaansmiddelen heeft, 
noch in staat is deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te 
verwerven, heeft recht op een bestaansminimum” (art. 1 § 1 eerste lid Bestaansminimumwet).  
In artikel 6 van de Bestaansminimumwet wordt voor een deel geëxpliciteerd wat bedoeld 
wordt in artikel 1 van deze wet, waarbij gewezen wordt op de werkbereidheidsvereiste en de 
onderhoudsplicht.  Het zijn dan ook deze elementen die het eventuele recht van studerenden 
op het bestaansminimum kunnen beperken.  Hoe de OCMW’s deze drie voorwaarden -die alle 
verwijzen naar het residuaire karakter van het bestaansminimum- interpreteren, wanneer zij 
worden geconfronteerd met een bestaansminimumaanvraag van een student en welke 
knelpunten zich als gevolg van dit residuair recht voor doen, vormen het onderwerp van deze 
paragraaf. 
 
3.1. Het residuaire karakter van het bestaansminimum: onvoldoende bestaansmiddelen 
 
Daar het bestaansminimum dus slechts wordt toegekend voorzover de aanvrager zelf geen 
ontoereikende bestaansmiddelen heeft, worden in beginsel alle bestaansmiddelen in rekening 
gebracht. 
 
Zo moeten onder meer de inkomsten die de student als jobstudent ontvangt, aangegeven 
worden.  De wettelijke vrijstelling van 10.000 frank op jaarbasis of 833 frank per maand 
werkt voor de alleenstaande student die maandelijks een kleine bijverdienste doet, echter niet 
stimulerend.  Tevens wordt zwartwerk op die manier in de hand gewerkt.  Om hieraan 
tegemoet te komen en enigszins de inspanningen van de student te waarderen, bouwen een 
aantal OCMW’s een stimulans in om gelegenheidswerk te bevorderen.  Dit gebeurt door 
aanvullende financiële hulp toe te kennen, die 20% bedraagt van het basisbedrag van het 
bestaansminimum.  Een andere manier waarop OCMW’s studenten stimuleren om wat bij te 
verdienen via een studentenjob is het verlenen aan niet-beursstudenten van een SPI(socio-
professionele integratie)-vrijstelling op het loon ontvangen als jobstudent.  Voor 
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beursstudenten kan 2.500 fr. per maand vrijgesteld worden van het 
bestaansmiddelenonderzoek.  Er wordt dus slechts rekening gehouden met de inkomsten 
ontvangen als jobstudent dat bovenstaande forfaitaire bedragen per maand overschrijdt. 
 
Belangrijk hierbij op te merken is dat bij het bestaansmiddelenonderzoek alleen de actueel 
beschikbare inkomsten door het OCMW mogen aangerekend worden.  In de praktijk blijkt 
echter dat een aantal OCMW’s systematisch een forfaitair bedrag van het bestaansminimum 
toegekend aan studenten aftrekken, ongeacht of men al dan niet inkomsten verwerft uit een 
studentenjob.  Naar aanleiding van dergelijk praktijken, werd evenwel door studenten een 
beroep aangetekend bij de arbeidsrechtbank, waarbij telkens de student in het gelijk gesteld 
werd. 
 
Naast de inkomsten die een student ontvangt als jobstudent, moeten in principe ook de 
eventuele financiële tussenkomsten van sociale diensten van onderwijsinstellingen in rekening 
worden gebracht als bestaansmiddel.  Dit stuit op heel wat verzet bij deze sociale diensten die 
dergelijke tegemoetkomingen aan studenten toekennen.  Zij gaan er immers vanuit het hierbij 
niet gaat om bestaansmiddelen, maar om studiemiddelen, die vrijgesteld zouden moeten zijn 
van het bestaansmiddelenonderzoek.  Vele sociale diensten maken de toekenning van 
dergelijke steun aan studenten dan ook niet bekend aan OCMW’s, wanneer deze laatsten 
erom vragen. 
 
Op de algemene regel betreffende het in aanmerking nemen van bestaansmiddelen, bestaan 
echter een vrij groot aantal uitzonderingen.  In het kader van de toekenning van het 
bestaansminimum aan studenten, is het zeer belangrijk aan te stippen dat onder meer de 
studietoelagen die de student-aanvrager ontvangt te zijnen gunste (of ten gunste van de 
kinderen die hij ten laste heeft), sinds 1 januari 1992 worden vrijgesteld en dit voor het 
volledige bedrag.  De achterliggende idee is dat studietoelagen, minstens voor een deel, geen 
eigenlijke bestaansmiddelen vormen maar specifieke tegemoetkomingen voor 
minvermogenden om hun studiekosten te dekken.211  Dit heeft tot gevolg dat de 
studietoelagen volledig gecumuleerd worden met het bestaansminimum.  In de praktijk 
betekent dit dat een alleenstaande student die gedurende achttien maanden van het 
bestaansminimum (of een ander inkomen) geleefd heeft, daarna volgens de wet een 
studietoelage krijgt, die berekend wordt op het eigen inkomen van deze student.  Maar 

                                                           
211 De vraag kan hierbij worden gesteld waarom deze logica niet wordt gevolgd wanneer het over financiële 
tussenkomsten gaat die de student ontvangt van sociale diensten voor studenten, die eveneens bedoeld zijn om 
een deel van de studiekosten te dekken. 
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aangezien het bestaansminimum geen belastbare uitkering is, hebben deze studenten sowieso 
recht op een maximale studiebeurs.  Bijgevolg is het mogelijk dat een student aan wie een 
bestaansminimum wordt toegekend, deze cumuleert met een maximale studiebeurs en 
maandelijks een inkomen genereert dat hoger is dan de uitkering als gezinshoofd in de 
werkloosheid. 
 
Zowel bij medewerkers van sociale diensten van onderwijsinstellingen, als bij OCMW-
hulpverleners lokt deze situatie reacties uit; het zou gaan om een onrechtvaardige situatie ten 
opzichte van de studenten die geen recht hebben op een studietoelage en/of bij hun ouders 
inwonen.  Ook tegenover de zogenaamde ‘echte’ bestaansminimumgerechtigden (niet-
studenten) die enkel en alleen kunnen terugvallen op OCMW-steun, is deze situatie volgens 
OCMW-medewerkers niet te rechtvaardigen.  Men spreekt hierbij over een 'minimex à deux 
vitesses': enerzijds de bestaansminimumgerechtigden die moeten overleven met een 
minimuminkomen en anderzijds de studenten die het bestaansminimum cumuleren met een 
studietoelage en daardoor een relatief riant inkomen hebben, aldus diverse OCMW-
medewerkers.  Er wordt eveneens op gewezen dat dit wettelijk verbod van aanrekening van de 
studietoelagen vaak een boemerangeffect heeft.   Doordat OCMW’s in principe een volledig 
bestaansminimum moeten toekennen aan studenten (mits het in rekening brengen van andere 
bestaansmiddelen) -zelfs al ontvangt de betrokkene een maximale studietoelage- verhoogt dit 
voor vele OCMW’s de drempel om studenten toegang te verlenen tot het bestaansminimum.  
Bepaalde sociale diensten voor studenten proberen hieraan enigszins tegemoet te komen door 
het OCMW voor te stellen om, ingeval een student een maximale studietoelage ontvangt, het 
bedrag van het bestaansminimum te verminderen met het gedeelte van de studietoelage dat 
normaliter de leefkosten dekt.  Het gaat dan evenwel niet meer over een toekenning van het 
bestaansminimum, maar wel over financiële steun die in principe volledig ten laste valt van 
het OCMW. 
 
Er wordt dan ook door velen aangedrongen om een einde te stellen aan deze situatie.  Twee 
oplossingsvoorstellen kwamen uit de gesprekken naar voor.  Beide denkpistes hebben als 
uitgangspunt dat het bestaansminimum op zich onvoldoende is om iemands studie- en 
leefkosten te dragen en dat een volledige aanrekening van de studietoelagen bij het 
bestaansmiddelenonderzoek uit den boze is.  Een eerste groep pleit daarom voor een beperkte 
vrijstelling van de aanrekening van de studietoelagen, die beantwoordt aan de reële 
studiekost.  Uit de schriftelijke bevraging van OCMW’s blijkt dat 42% voorstander is van een 
dergelijke aanpassing van de wetgeving.  Voor de concrete berekening van het gedeelte van 
de studiebeurs die bestemd is voor de eigenlijke studiekosten, wordt door het merendeel van 
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de centra voorgesteld om hiervoor een forfaitair bedrag te nemen, gedifferentieerd volgens de 
omstandigheden, zoals de aard van de studies, het feit of de student al dan niet op kot zit, …  
Opmerkelijk is dat 10% van de OCMW’s de bestaande regelgeving reeds zo interpreteert dat 
een deel van de studiebeurzen bestemd is voor leefkosten van de student en bijgevolg deels 
wordt aangerekend als bestaansmiddelen.  Een tweede groep stelt voor om bij de berekening 
van de studietoelage het bestaansminimum als een 'reëel inkomen' te beschouwen.  Dan zullen 
de betrokken studenten weliswaar de maximale 150%-beurs niet meer ontvangen, maar de 
100%-beurs. 
 
Wel benadrukken diverse hulpverleners dat de bestaande combinatie bestaansminimum- 
maximale studietoelage behouden moeten blijven voor bepaalde categorieën van studenten, 
zoals studenten die tot hun 18de geplaatst zijn geweest door de jeugdrechter en die een 
instellingsverleden achter de rug hebben. 
 
3.2. De onderhoudsplicht van de ouders: residuair ten aanzien van de familiale solidariteit 
 
De toekenning van het recht op het bestaansminimum is dus ondergeschikt aan een onderzoek 
naar de inkomsten van de aanvrager en aan het feit dat alle andere mogelijkheden om 
inkomsten te verwerven uitgeput zijn.  Hieronder vallen ook de rechten die de betrokkene kan 
laten gelden ten aanzien van onderhoudsplichtige familieleden.  Het bestaansminimum is dus 
residuair ten aanzien van de familiale solidariteit. 
 
3.2.1. Doorverwijzing van de student naar de ouders voorafgaand aan de hulpverlening 
 
Studenten die het bestaansminimum aanvragen kunnen verwezen worden naar hun ouders om 
hun rechten op onderhoudsgeld te laten gelden.  Deze verwijzing naar de ouders door het 
OCMW is echter niet absoluut: het OCMW kan ten aanzien van deze 
verwijzingsmogelijkheid een algemene beleidslijn hanteren (wel of niet verwijzen) of zich 
situationeel opstellen en daarbij een groot belang hechten aan de inhoud van het sociaal 
onderzoek.  De werkwijze waarbij bepaalde OCMW’s studenten bij een 
bestaansminimumaanvraag systematisch, zonder grondig sociaal onderzoek, doorverwijzen 
naar hun ouders en stellen dat zij desnoods zelf hun onderhoudsgeld moeten vorderen via de 
rechtbank, wordt echter fel bekritiseerd door sociale diensten voor studenten en andere 
OCMW’s.  Volgens deze laatsten worden vele studenten op die manier ‘de woestijn 
ingestuurd’: aan de student worden vaak geen enkele raadgeving of begeleiding geboden bij 
het effectueren van de aanspraken ten aanzien van zijn onderhoudsplichtigen.  Het ligt tevens 
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voor de hand dat het afdwingen van de onderhoudsplicht tegenover de ouders voor de 
betrokken student een grote psychologische drempel vormt.  Zelfs al bestaat een conflict 
tussen de jongere en de ouders, toch is er meestal nog enige vorm van loyaliteit ten opzichte 
van de ouders, die de jongere ervan weerhoudt om een rechtszaak aan te spannen tegen hen.  
Dit zou trouwens de relatiestoornis tussen ouders en kind onherroepelijk kunnen beschadigen.  
Bovendien kosten deze beroepsprocedures veel tijd en middelen en komen studenten met 
acute geldnood nog meer in de problemen door het uitstel.  Vele studenten haken dan ook af, 
met vaak een stopzetting van de studies tot gevolg.  Meerdere sociale diensten voor studenten 
zijn van oordeel dat OCMW’s hier bewust een afschrikkingstrategie hanteren.212 
 
Maar niet alle OCMW’s verwijzen studenten automatisch door naar hun ouders, om een 
onderhoudsgeld op te eisen; er zijn uiteraard centra die op basis van een grondig sociaal 
onderzoek de relatie tussen ouders en student nagaan en de mogelijkheid om de 
bestaansminimumaanvrager door te verwijzen naar zijn ouders onderzoeken. Vaak wordt 
hierbij niet alleen de student bevraagd, maar wordt tevens persoonlijk contact opgenomen met 
de ouders, dit om te vermijden dat de indruk ontstaat bij de ouders dat het centrum te 
gemakkelijk de zijde kiest van de student.  Deze relatiebeoordeling blijkt in de praktijk echter 
een zeer moeilijke en delicate kwestie te zijn, niet alleen vanuit juridisch oogpunt 
(deontologie en beroepsgeheim), maar ook vanuit het standpunt van conflictbemiddeling.  
Door oog te hebben voor de positie van beide partijen kunnen soms nieuwe bruggen worden 
geslagen en wordt gestreefd naar een meer contextuele benadering van de problematiek van 
de student-bestaansminimumaanvrager.   
 
Bij deze contextuele benadering wil men -zonder afbreuk te willen doen aan de drang naar 
autonomie van de student- niet blind zijn voor de al dan niet erkende loyaliteit tussen ouders 
en kinderen.  In eerste instantie wil men open staan voor het verhaal van de student-aanvrager 
en het eventueel onrecht dat hem/haar zou aangedaan zijn.  De bedoeling is dan ook dit 
eventueel onrecht te erkennen, maar anderzijds ook te blijven zoeken naar mogelijke 
raakpunten tussen beide partijen.  Wanneer de student bijvoorbeeld al heel vroeg op eigen 
benen heeft moeten staan, kan het opnemen van contact met de ouders de kans bieden om 
eindelijk de meer gevende rol weer op te nemen.  Dit persoonlijk onderhoud met de ouders 
kan ertoe leiden dat de relatiestoornis hersteld wordt en de ouders (indien mogelijk) bereid 
zijn in te staan voor de leef- en studiekosten van hun zoon of dochter, waardoor een OCMW-

                                                           
212 Het OCMW kan ook zelf naar de rechter stappen om in naam en ten voordele van de student onderhoudsgeld 
van de ouders te eisen.  In de praktijk wordt deze procedure echter zeer uitzonderlijk toegepast. 
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tussenkomst overbodig wordt.  Anderzijds kan men dankzij deze bemiddeling tot een 
vergelijk komen over de bijdrage die van de ouders zal worden teruggevorderd. 
 
In het kader van de opvolging en de periodieke verlenging van de hulpverlening zijn er centra 
die minstens een éénjaarlijks contact met de ouders hebben ter evaluatie van de evolutie in de 
ouder-kind relatie, onder meer met het oog op een (her)berekening van de 
onderhoudsbijdragen.  Bij een dergelijke evaluatie wordt vaak geconstateerd dat, éénmaal het 
bestaansminimum wordt toegekend, de relatie tussen de student en de ouders zich enigszins 
heeft hersteld.  De oorzaak hiervan ligt vaak bij het feit dat de jongere financieel 
onafhankelijk is geworden ten opzichte van de ouders.  In principe zou op dat ogenblik de 
hulpverlening die geboden wordt door het OCMW moeten worden stopgezet.  Maar de vraag 
die zich stelt is of het wel verantwoord is om dit ook effectief te doen, daar de kans bestaat dat 
precies hierdoor de relatie tussen ouders en kind opnieuw zal worden verstoord.  Het gebeurt 
dan ook vaak dat, ondanks een herstel van de relatiestoornis, de OCMW-hulpverlening 
gewoon verder wordt gezet. 
 
Sommige OCMW’s van universiteits- en hogeschoolsteden hebben de bemiddelingsrol 
doorgeschoven naar de sociale dienst van onderwijsinstellingen.  Maar de meeste sociale 
diensten voor studenten hebben geen of zelden persoonlijk contact met de ouders van de 
student-hulpvrager.  Zij gaan ervan uit dat binnen deze sociale dienst de student centraal staat 
en niet diens ouders.  Wel worden de studenten die financiële moeilijkheden ondervinden 
geadviseerd en gewezen op de onderhoudsplicht die rust op de ouders krachtens het 
Burgerlijk Wetboek, zonder dat de sociale dienst daarbij effectief aan conflictbemiddeling 
doet. 
 
3.2.2. Terugvordering van het bestaansminimum toegekend aan de student ten aanzien 
van de ouders 
 
Wanneer de student niet voorafgaand aan de hulpverlening werd doorverwezen naar zijn 
ouders, is het OCMW in principe verplicht om (een deel van) het bestaansminimum dat aan 
de student werd toegekend, ten aanzien van de ouders terug te vorderen (behalve wanneer het 
inkomen van de onderhoudsplichtige de wettelijke inkomensdrempels niet overschrijdt of 
wegens billijkheids- of efficiëntieredenen).  Wel moet worden opgemerkt dat in de praktijk dit 
onderscheid tussen het doorverwijzen van de student naar de onderhoudsplichtige en het 
terugvordering van het bestaansminimum niet altijd even duidelijk is. 
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Zoals bekend moet het OCMW -indien effectief wordt overgegaan tot een terugvordering van 
het bestaansminimum toegekend aan de student- zich baseren op de terugvorderingschaal die 
door het OCMW werd opgesteld.  De OCMW’s hanteren echter de meest diverse 
berekeningssystemen, zodat er van gemeente tot gemeente vaak onvoorstelbare verschillen 
vast te stellen zijn.  Dit wordt duidelijk wanneer een volgende vergelijking wordt gemaakt. 
 
Aan de OCMW’s die schriftelijk werden bevraagd, werd tevens gevraagd om de schaal, die ze 
hanteren bij de terugvordering toe te voegen aan de vragenlijst.  37 van de 65 ondervraagde 
OCMW’s deden dit ook daadwerkelijk.  Dit is een respons van bijna 60%.  Van die 37 
schalen waren er evenwel twaalf niet bruikbaar door tegenstrijdige of gebrekkige informatie.  
Op basis van 28 schalen werden voor een drietal gezinstypes het teruggevorderde bedragen 
berekend.  Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt213, maar de berekening werd nog eens 
gemaakt om aan te tonen dat na al die jaren theoretisch gezien nog altijd grote verschillen 
tussen de OCMW’s vastgesteld kunnen worden. 
 
Simulatie I 
Het eerste onderzochte gezinstype is een alleenstaande moeder van wie het alleenwonend 
studerend kind van 19 jaar een bestaansminimum geniet.  Deze ouder heeft een netto-
belastbaar inkomen van 906.600 BEF per jaar.  Het gezin van deze ouder bestaat nog uit twee 
zonen (10 jaar en 13 jaar), die beiden bij hun moeder inwonen.  Het gezin woont in een 
huurhuis, waarvan de huur maandelijks 18.000 BEF bedraagt, in de gemeente Kruibeke 
(gemeentebelasting: 8%).  Hoeveel frank wordt nu maandelijks van de moeder 
teruggevorderd? 
 
Tabel 2. De frequentieverdeling van de maandelijks teruggevorderde bedragen 

Maandelijks teruggevorderd bedrag Frequentie 

0-999 13 

1.000-1.999 6 

2.000-2.999 4 

3.000-3.999 3 

4.000-4.999 1 

5.000-5.999 1 

                                                           
213 Zie bijvoorbeeld M. BOUMANS, “Filosofie en methodiek bij de onderhoudsplichtberekening: een verhaal 
van individuele creativiteit en on(be)grijpbare verscheidenheid”, in De Gemeente 1994, 702-703; J. VAN 
VELTHOVEN en J. BOECKXSTAENS, Is de ene bejaarde gelijker dan de andere? Omtrent plaatsing van 
bejaarden, Leuven, Garant, 1993, 90-94. 
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Simulatie II 
Het tweede onderzochte gezinstype is een gehuwd koppel, met een gezamenlijk belastbaar 
inkomen van 800.000 BEF.  Hun enig kind van 19 jaar, die nog student is en alleen woont, 
geniet het bestaansminimum.  Het gezin woont in een huurhuis, waarvan de huur maandelijks 
18.000 BEF bedraagt, in de gemeente Kruibeke (gemeentebelasting: 8%).  Welk bedrag wordt 
nu maandelijks teruggevorderd van deze onderhoudsplichtige ouders? 
 
Tabel 3. De frequentieverdeling van de maandelijks teruggevorderde bedragen 

 Maandelijks teruggevorderd bedrag Frequentie 

0-999 5 

1.000-1.999 8 

2.000-2.999 3 

3.000-3.999 7 

4.000-4.999 2 

5.000-5.999 2 

6.000-6.999 1 

 
Simulatie III 
Het laatste gezinstype is een alleenstaande moeder, met een netto-belastbaar inkomen van 
1.200.000 BEF, van wie het alleenwonend studerend kind van 19 jaar een bestaansminimum 
geniet.  Het gezin bestaat, naast de moeder zelf, uit twee zonen (12 jaar en 13 jaar).  Zij 
wonen in Kruibeke (gemeentebelasting: 8%), in een huurhuis, waarvan de huur maandelijks 
18.000 BEF bedraagt.  Welk bedrag wordt nu maandelijks van de moeder teruggevorderd? 
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Tabel 4. De frequentieverdeling van de maandelijks teruggevorderde bedragen 

 Maandelijks teruggevorderd bedrag Frequentie 

0-999 3 

1.000-1.999 4 

2.000-2.999 1 

3.000-3.999 4 

4.000-4.999 6 

5.000-5.999 5 

6.000-6.999 1 

7.000-7.999 1 

8.000-8.999 0 

9.000-9.999 1 

10.000-10.999 1 

11.000-11.999 0 

12.000-12.999 0 

13.000-13.999 1 

 
Uit deze tabellen blijkt dat er tussen de OCMW’s een grote verscheidenheid bestaat in het 
maandelijks teruggevorderd bedrag.  Het is tevens frappant dat er geen lijn in de 
berekeningssystemen zit.  De meest uiteenlopende aftrekken en verhogingen worden 
toegepast.  Sommigen hanteren een standaardschaal, terwijl andere OCMW’s een 
berekeningsmethode toepassen.  Er wordt gewerkt met vaste percentages of met percentages 
per inkomenschijf, terwijl ook verschillende soorten verminderingen van bijdragen op basis 
van de gezinssamenstelling uitgevoerd worden.  Met betrekking tot het ontwikkelen van een 
terugvorderingsschaal beschikt het OCMW dus over een grote mate van beoordelingsruimte, 
of anders gezegd beleidsruimte, ondanks de verplichting deze schaal te onderwerpen aan de 
goedkeuring van de toezichthoudende overheid.  
 
Verwijzend naar de berekening van de resultaten in tabel 2, 3 en 4, moet wel worden gesteld 
dat het hier gaat om een theoretische berekening.  Dit betekent nog niet dat deze bedragen 
daadwerkelijk worden teruggevorderd.  De wet schrijft immers voor dat deze schalen of 
barema’s slechts een leidraad zijn, waarvan in individuele gevallen afgeweken kan worden.  
Zo pogen sommige OCMW’s bij een terugvordering van het bestaansminimum toegekend aan 
een student ten aanzien van de ouders eerst en vooral tot een vergelijk te komen met de ouders 
over het terug te vorderen bedrag, zonder daarbij de bestaande terugvorderingsschaal te 
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hanteren.  Slechts wanneer een dergelijke overeenkomst niet kan worden bereikt, wordt deze 
schaal door het OCMW toegepast. 
 
Niet alleen wordt met betrekking tot de terugvordering van de OCMW-hulpverlening aan 
studenten vaak afgeweken van de door het OCMW opgestelde schaal, maar ook 
billijkheidsredenen worden vaak ingeroepen om geheel af te zien van de terugvorderingsplicht 
die rust op de ouders.  Jarenlange verbreking en een slechte relatie tussen de student en de 
ouders zijn billijkheidsredenen die door de OCMW-medewerkers tijdens de gesprekken het 
meest werden aangehaald om niet tot terugvordering over te gaan.  Sommige OCMW’s 
weigeren echter resoluut om van het verhaal af te zien omwille van dergelijke relationele of 
familiale redenen.  Vlot afzien van het beroep op de onderhoudsplichtigen omwille van een 
slechte verstandhouding tussen de jongere en zijn ouders, zou volgens deze centra betekenen 
dat als gevolg van deze relatiestoornis, voor bepaalde gezinnen de onderhoudslast wordt 
afgewenteld op de gemeenschap.  Op die manier zouden gezinnen zonder conflicten 
financieel worden gediscrimineerd.  En deze consequentie willen bepaalde OCMW’s niet 
aanvaarden. 
 
Ten slotte is het belangrijk op te merken dat tijdens de gesprekken met personen werkzaam 
binnen OCMW’s vaak naar voor kwam dat met betrekking tot de terugvordering bij de ouders 
verschillende opvattingen bestaan naargelang van de positie die men bekleedt binnen het 
OCMW.  Zo blijkt dat de maatschappelijk werkers sneller geneigd zijn om omwille van 
billijkheidsredenen af te zien van de terugvorderingsplicht, dan de personen die een 
bestuursfunctie hebben.  Maatschappelijk werkers vinden dus de familiale solidariteit niet zo 
vanzelfsprekend als de actoren die een bestuurspositie innemen.  De maatschappelijk werkers 
vallen dan ook op door hun meer genuanceerde opvatting betreffende deze familiale 
solidariteit.  Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de 
wetgeving rond terugvordering en komen daardoor meer in contact met de concrete situaties 
en omstandigheden van terugvordering van OCMW-steun.  Ook eerder onderzoek benadrukt 
deze verschillen in opvattingen naargelang van de functie die men heeft binnen het OCMW.  
Zo wijst Luyten op de gecompliceerde spanningsrelatie tussen twee OCMW-actoren: de 
raadsleden (bestuurders) en de maatschappelijk werkers (professionele uitvoerende krachten).  
Hij is van mening dat sociale werkers andere prioriteiten hebben dan hun oversten, en dit als 
gevolg van de centraliteit van face-to-face interactie.214 

                                                           
214 D. LUYTEN, OCMW en armenzorg: een sociologische studie naar de sociale grenzen van het recht op 
bijstand, Leuven, Sociologische onderzoeksinstituut, 1993, 284.  Zie ook M. LIPSKY, Street-level bureaucracy: 
dilemmas of the individual in public services, New York, Russel Sage Foundation, 1980, 18. 
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Bij wijze van illustratie kan worden besloten met een aantal cijfergegevens van het OCMW 
Kortrijk met betrekking tot de terugvordering van het bestaansminimum toegekend aan 
studenten ten aanzien van de ouders.  Zoals reeds is aangehaald kende dit OCMW in 
september 1999 aan 59 studenten het bestaansminimum toe.  Daarbij blijkt dat slechts in 7 
gevallen werd overgegaan tot terugvordering bij de onderhoudsplichtige ouders.  De 
maandelijkse tussenkomst die aan de ouders werd gevraagd varieert van 6.500 Bef tot 100 
Bef.  Bij 10 studenten was het onderzoek naar de onderhoudsplicht en de eventuele 
mogelijkheid tot terugvordering op 30 september 1999 nog niet afgerond en in één situatie 
werd door de ouders beroep aangetekend tegen de beslissing van het OCMW inzake de 
terugvordering van het bestaansminimum die was toegekend aan hun kind.  Bij de overige 41 
studenten werd afgezien van de terugvordering ten aanzien van de onderhoudsplichtige 
ouders: in 18 gevallen werden redenen van billijkheid ingeroepen om niet terug te vorderen; 
bij 5 studenten lag het inkomen van hun ouders onder de wettelijke inkomensgrenzen en 18 
studenten woonden nog bij hun ouders. 
 
3.3. Studeren en de voorwaarde van ‘werkbereidheid’ 
 
3.3.1. Werkbereidheidsvereiste 
 
Het residuair karakter van het bestaansminimum, zoals dat in artikel 1 § 1 van de 
Bestaansminimumwet tot uiting komt, wordt voor een deel ook geëxpliciteerd in artikel 6 van 
deze wet.  Daarin wordt gesteld dat om gerechtigd te zijn op het bestaansminimum de 
betrokkene blijk moet geven van zijn bereidheid tot tewerkstelling, tenzij dit om gezondheids- 
of billijkheidsredenen onmogelijk is.  Het gaat hier om de voorwaarde die ten aanzien van 
studenten het meest problematisch is.  Zoals reeds in de juridische voorstudie (zie supra 7 
e.v.) werd aangehaald bestaat er in de rechtspraak onenigheid over de vraag of een regelmatig 
ingeschreven student gerechtigd is op het bestaansminimum, precies omdat hij/zij 
ogenschijnlijk niet voldoet aan de voorwaarde van werkbereidheid. 
 
Op basis van de schriftelijke bevraging van OCMW’s kan worden nagegaan welke mening 
deze centra hebben over de wijze waarop de vereiste van werkbereidheid ten aanzien van 
studenten moet worden geconcretiseerd.  Naar analogie met de vier strekkingen die binnen de 
rechtspraak kunnen worden onderscheiden, werden de OCMW’s gevraagd met welke stelling 
zij zich het best akkoord kunnen verklaren.  De eerste stelling luidt dat studenten hoe dan ook 
het bestaansminimum moet worden ontzegd, omdat studeren de uiting is van een vrije wil, het 
bestaansminimum niet mag worden gebruikt als vervanging van studietoelagen en de 
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studenten zich onbeschikbaar maken voor de arbeidsmarkt.  Aan het andere uiterste situeert 
zich de tweede stelling volgens dewelke studeren een vorm van tewerkstelling is, die 
daarenboven de professionele mogelijkheden naar de toekomst toe vergroot, zodat wanneer 
niet aan de letter, dan toch aan de geest van de werkbereidheidsvoorwaarde is voldaan.  Een 
derde stelling komt tot hetzelfde resultaat -met name de toekenning van het bestaansminimum 
aan de studerende- maar op basis van een andere redenering.  Ze neemt aan dat het feit te 
studeren een billijkheidsvoorwaarde is die, volgens de wet, de student ontslaat van de vereiste 
te voldoen aan de werkbereidheidsvoorwaarde.  Een laatste stelling ten slotte gaat ervan uit 
dat de student zijn werkbereidheid moet bewijzen door gelegenheidswerk te verrichten.  
Gecombineerd met andere vereisten wordt in deze laatste stelling gesteld dat een student 
aanspraak kan maken op het bestaansminimum indien is aangetoond dat de betrokkene 
vergeefs onderhoudsgeld van de ouders heeft gevorderd, bekwaam is om de aangevatte 
studies tot een goed einde te brengen en bereid is bestaansmiddelen te verwerven door 
deeltijdse arbeid.  De onderstaande figuur 2 toont aan hoeveel OCMW’s zich met welke 
stelling het best akkoord kunnen verklaren. 
 
Figuur 2. Procentuele verdeling van de antwoorden op de vraag aan de OCMW’s over het 
werkbereidheidseis bij studenten 
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Het is opvallend dat geen enkel OCMW van oordeel is dat het feit dat men studeert wijst op 
de afwezigheid van werkbereidheid.  Studenten worden door de OCMW’s dus niet a priori 
uitgesloten van het recht op het bestaansminimum.  40% van de bevraagde OCMW’s 
verdedigt een mildere strekking, die niet principieel tegen de toegang van de student tot het 
bestaansminimumstelsel is, maar hieraan wel enkele voorwaarden stelt, zoals het verrichten 
van gelegenheidswerk.  De overige OCMW’s (60%) nemen een minder voorwaardelijke 
stelling aan, kennen het bestaansminimum toe aan studenten zonder dat daarbij andere 
vereisten worden gesteld (stellingen 2 en 3).  Wel wordt deze opinie slechts bij een kleine 
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minderheid gevormd op basis van het feit dat studeren een voldoende reden tot billijkheid 
inhoudt om af te zien van de werkbereidheidseis.  Daarentegen argumenteren de meeste 
OCMW’s dat de principiële toekenning van het bestaansminimum aan studerenden steunt op 
het gegeven dat studeren de tewerkstellingskansen voor de toekomst gunstig beïnvloedt, zodat 
aan de geest van de voorwaarde van werkbereidheid is voldaan.  Deze argumentatie is op te 
merken, onder meer in het licht van de risicofactor die laaggeschooldheid in onze 
samenleving inhoudt. 
 
Deze principieel positieve houding van de OCMW’s ten aanzien van studenten met 
betrekking tot de werkbereidheidsvereiste, mag echter niet verkeerd worden begrepen.  
Hoewel heel wat OCMW’s het verrichten van gelegenheidswerk niet als een conditio sine qua 
non beschouwen om recht te hebben op het bestaansminimum, wordt toch heel wat belang 
gehecht aan de bereidheid tot deeltijds werk dat verenigbaar is met de studies en/of 
tewerkstelling gedurende de vakanties.  De meeste centra moedigen het aannemen van een 
studentenjob dan ook aan, maar dit alles binnen een realistisch perspectief. 
 
Eveneens in het kader van deze werkbereidheidsvereiste wordt vaak rekening gehouden met 
de tewerkstellingskansen die een bepaalde opleiding biedt en de mate waarin het aanvangen 
of het verder zetten van een bepaalde opleiding de kansen op arbeidsmarkt vergroot.  Zo zijn 
de OCMW’s het erover eens dat het essentieel is het bestaansminimum toe te kennen aan full-
time studenten zolang ze secundair onderwijs volgen.  Maar wat de studies binnen het tertiair 
niveau betreft is niet iedereen het erover eens dat het OCMW hier steeds een 
bestaansminimum moet toekennen.  Zo zijn er een aantal centra die enkel steun verlenen aan 
studenten die een zogenaamde ‘rendabele’ opleiding volgen.  Studenten filosofie, arabistiek, 
… worden dan ook resoluut geweigerd, daar deze studies volgens hen weinig 
tewerkstellingskansen bieden op de arbeidsmarkt.  De vraag kan hierbij gesteld worden in 
hoeverre deze redenering klopt met werkelijkheid.  Nog andere OCMW’s verkiezen enkel 
tussen te komen wanneer het gaat om praktijkgerichte opleiding, waaronder volgens 
desbetreffende OCMW’s enkel de studies binnen het hoger onderwijs van het korte type 
vallen.  In ieder geval is deze discriminatie volgens de sociale diensten voor studenten en 
andere OCMW's ongeoorloofd, daar op die manier het recht op onderwijs en in het bijzonder 
de vrijheid van studiekeuze niet langer gewaarborgd kan worden. 
 
Hoewel de meeste OCMW's het bestaansminimum toekennen aan studenten die een eerste 
diploma in het hoger onderwijs behalen -al dan niet rekening houdend met de kansen die het 
volgen van deze studies geeft op de arbeidsmarkt-, worden aanvullende studies over het 
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algemeen niet toegelaten, aangezien het eerste diploma het mogelijk zou moeten maken een 
bezoldigd werk uit te voeren.  OCMW’s volgen hierbij veelal de logica van de studietoelagen.  
De meeste OCMW's gaan er eveneens van uit dat degene die reeds een einddiploma heeft 
behaald, op basis waarvan hij/zij tewerkgesteld is en die deze betrekking opzegt om opnieuw 
te gaan studeren, geen recht heeft op het bestaansminimum. 
 
Maar ook andere factoren die verband houden met het studiecurriculum worden bij een 
beslissing tot toekenning van het bestaansminimum aan studenten, mee in rekening gebracht.  
Zo wordt de studiebekwaamheid meestal beschouwd als zijnde bepalend om in aanmerking te 
komen voor een bestaansminimum.  Zo kan een student zich in geval van gebleken 
ongeschiktheid voor de aangevatte studies niet op billijkheidsredenen beroepen om ontslagen 
te worden van de voorwaarde tot werkbereidheid.  Het is natuurlijk de vraag wanneer een 
student onbekwaam wordt geacht voor bepaalde studies.  Bij aanvang van de opleiding wordt 
door sommige OCMW's de bekwaamheid van de student beoordeeld aan de hand van 
voorafgaande studieresultaten; indien bijvoorbeeld blijkt dat een student tijdens het secundair 
onderwijs veel moeilijkheden had met wiskunde, zal de betrokkene dan ook het 
bestaansminimum worden geweigerd wanneer hij/zij een licentiaatsopleiding wiskunde wenst 
aan te vangen. 
 
Eenmaal de studies zijn aangevat wordt door de OCMW’s een ‘normaal studieverloop’ 
verwacht.  Dit begrip is echter relatief en wordt door de centra op een verschillende manier 
ingevuld.  Wel moet gesteld worden dat de studiebekwaamheid meestal ruim wordt ingeschat: 
een eerste mislukking betekent in het algemeen niet per definitie dat de student geen redelijke 
kans op slagen heeft en dat het bestaansminimum automatisch wordt geweigerd.  Wanneer 
deze mislukking het gevolg is van ernstige redenen buiten de wil van de student, kennen de 
meeste OCMW’s bij verderzetting van de studies het bestaansminimum toe.  Een aantal 
OCMW's vullen het begrip ‘normaal studieverloop’ nog ruimer in en hanteren als interne 
richtlijn dat ‘trissen’ in principe niet kan. 
 
Veelal wordt de toekenning van het bestaansminimum beperkt in de tijd, in concreto tot de 
uitslagen van de eerstvolgende examens gekend zijn, om na verloop van die periode de 
behaalde resultaten te evalueren.  Op basis daarvan wordt dan een beslissing genomen over 
een eventuele verderzetting van de hulpverlening.  Soms gebeurt een dergelijke evaluatie van 
het studieverloop in samenwerking met het studieadviescentrum van de onderwijsinstelling. 
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Wanneer de verschillende factoren die verband houden met het studiecurriculum met elkaar 
gecombineerd worden, zoals in de onderstaande figuur gebeurt, worden de algemene 
tendensen die uit de gesprekken met OCMW-medewerkers naar voor kwamen, bevestigd.  
Aan de respondenten die schriftelijk werden bevraagd, werden zes mogelijke situaties 
voorgelegd.  Er werd gevraagd om mee te delen in welk van deze cases de betrokken persoon 
volgens hen recht heeft op het bestaansminimum, enerzijds indien de hulpvrager geen 
gelegenheidswerk verricht en anderzijds indien hij/zij wel gelegenheidswerk verricht.  Het 
betreft hier een persoon die zonder bestaansmiddelen is en geen onderhoudsplichtigen kan 
aanspreken.  De zes situaties zijn de volgende: 
1. hij/zij is 18 jaar, heeft gebroken met zijn/haar gezin van herkomst en wil een diploma hoger 

onderwijs behalen om meer kansen op de arbeidsmarkt te hebben 
2. hij/zij is afgestudeerd als jurist en wil een bijkomend specialisatiejaar milieurecht volgen 
3. hij/zij is afgestudeerd als jurist en wil een diploma archeologie behalen 
4. hij/zij is 40 jaar en heeft een dienstbetrekking als lager bediende opgezegd om opnieuw te 

gaan studeren teneinde eventueel te worden tewerkgesteld als kaderlid 
5. hij/zij is 40 jaar en heeft een dienstbetrekking als hoger bediende opgezegd om 

muziekgeschiedenis te gaan studeren, omdat muziek zijn/haar hobby is. 
6. hij/zij is 24 jaar, heeft enkel een diploma secundair onderwijs en wil hogere studies volgen, 

maar is reeds tweemaal in deze studies mislukt en wil nu een derde maal proberen 
 
Figuur 3. Percentage van OCMW’s die van mening zijn dat een student rechthebbend is op 
het bestaansminimum in volgende situaties 
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Uit de figuur komt duidelijk naar voor dat in elk van de gevallen de OCMW’s sneller bereid 
zijn het bestaansminimum toe te kennen indien de hulpvrager occasionele arbeid verricht die 
verenigbaar is met zijn studies.  Bovenstaande figuur toont eveneens aan dat het recht op het 
bestaansminimum voor een 18-jarige die met zijn gezin heeft gebroken en een diploma hoger 
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onderwijs wil behalen (situatie 1), slechts door enkele OCMW’s in vraag wordt gesteld.  Maar 
ook hier wordt aangetoond dat de factor 'studiebekwaamheid' een grote rol speelt.  Het 
toekennen van het bestaansminimum is in de situatie waarbij een student die net zoals in de 
eerste case enkel een diploma secundair onderwijs heeft gehaald, maar reeds tweemaal is 
mislukt in zijn hogere studies (situatie 6), immers veel minder evident; slechts 19% van de 
bevraagde OCMW’s vinden dat de betrokkene (indien hij/zij gelegenheidswerk verricht) in 
deze situatie recht heeft op het bestaansminimum. 
 
Zoals ook bleek uit de diepte-interviews, toont figuur 3 aan dat slechts weinig OCMW’s van 
mening zijn dat een persoon die reeds in het bezit is van een diploma hoger onderwijs, en 
daarna nog een bijkomende opleiding wenst te volgen, recht heeft op het bestaansminimum. 
Hierbij moet evenwel een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds een student die een 
éénjarige opleiding die nauw aansluit bij het behaalde diploma, wil aanvangen (situatie 2) en 
anderzijds een student die een drie- of vierjarige opleiding wenst te volgen die geen enkele 
relatie heeft met de vorige opleiding (situatie 3).  De kans dat in het eerste geval een 
bestaansminimum zal worden toegekend is iets groter dan in de tweede situatie, maar in beide 
gevallen blijft deze kans minimaal.  Tevens is duidelijk dat slechts weinig OCMW’s de 
mening zijn toegedaan dat een persoon die reeds was tewerkgesteld en zijn huidige 
dienstbetrekking heeft opgezegd om opnieuw te gaan studeren, recht heeft op het 
bestaansminimum.  Opnieuw moet hier worden opgemerkt dat dit afhankelijk is van het 
motief waarop de keuze om opnieuw te gaan studeren berust.  Wanneer het een persoon 
betreft die studies hervat nadat hij gewerkt heeft en de keuze om te gaan studeren louter op 
interesse berust (situatie 5), weigeren 98% van de OCMW’s het bestaansminimum, zelfs al 
verricht de betrokkene gelegenheidswerk. 
 
Samenvattend kan dus worden gesteld dat in de praktijk blijkt dat studenten niet omwille van 
de werkbereidheidsvereiste geweerd worden uit het bestaansminimum.  Meestal wordt ervan 
uitgegaan dat een student zijn werkbereidheid bewijst door het feit dat hij studeert en 
zodoende zijn tewerkstellingskansen voor de toekomst vergroot.  Dit betekent echter niet dat 
een student om het even wat mag gaan studeren als duidelijk blijkt dat hij absoluut niet 
geschikt is voor deze studies of indien het om studies gaat met weinig kansen op 
tewerkstelling.  Er worden om als student recht te hebben op het bestaansminimum, door de 
OCMW’s dus eisen gesteld met betrekking tot het studiecurriculum.  Maar het is duidelijk dat 
veel van deze aspecten louter neerkomen op een opportuniteitsbeoordeling, waarbij elk 
OCMW zijn eigen regels hanteert. 
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3.3.2. Het sluiten en naleven van een contract voor sociale integratie 
 
De invoering in 1993 van verplichte integratiecontracten ten aanzien van jonge 
bestaansminimumgerechtigden bracht nog meer mogelijkheden om een bestaansminimum aan 
een student toe te kennen.  Voortaan kan het bewijs dat voldaan is aan de 
werkbereidheidsvereiste immers voortvloeien uit de aanvaarding en de naleving van dergelijk 
contract.  De met dit contract nagestreefde integratie wordt dan bij studenten bereikt via 
opleiding of studies.  Hierbij wordt tussen de aanvrager en de maatschappelijk werker een 
overeenkomst gesloten met als inhoud dat eerstgenoemde studies aanvangt of verder zet, en 
worden de voorwaarden die verband houden met het studiecurriculum, de onderhoudsplicht 
en dergelijke vermeld.  Uit de schriftelijke bevraging dat ongeveer blijkt 91% van de 
bevraagde OCMW’s integratiecontracten met studenten sluit. 
 
De meeste OCMW-medewerkers en medewerkers van sociale diensten voor studenten (die 
soms als derde partij optreden) beschouwen dit integratiecontract op zich als een uitstekend 
middel om studenten die gerechtigd zijn op het bestaanminimum, op te volgen en een aantal 
voorwaarden betreffende de studies en de onderhoudsplicht vast te leggen.  Niet alleen de 
juridische waarde, maar ook het psychologische effect wordt door de hulpverleners 
benadrukt: door het integratiecontract te ondertekenen gaan beide partijen een engagement 
aan ten opzichte van elkaar.  Het toekennen van een bestaansminimum wordt dus verbonden 
aan een tegenvoorwaarde; namelijk het persoonlijk engagement van de student om de lessen 
bij te wonen, om deel te nemen aan de examens, …  Het rechten- en plichtenbesef wordt 
hiermee aangewakkerd. 
 
De vraag is natuurlijk hoe dit rechten- en plichtendiscours, dat tot uiting komt in de 
integratiecontracten, door de OCMW-medewerkers concreet wordt ingevuld.  Zo is bij 
medewerkers van sociale diensten van onderwijsinstellingen vaak de kritiek te horen dat deze 
contracten in het geval van studenten soms worden gehanteerd als een middel om studenten te 
'straffen', dus om het bestaansminimum te weigeren wanneer de afspraken niet letterlijk 
worden opgevolgd.  Zo werd tijdens één van de diepte-interviews het voorbeeld aangehaald 
van een OCMW dat een integratiecontract had gesloten met een student, waarin onder meer 
stond dat de student de lessen moest bijwonen.  Toen deze student éénmaal een lesuur niet 
had bijgewoond, werd dit door de sociale dienst van de hogeschool gemeld aan het betrokken 
OCMW, waarna de OCMW-hulpverlening aan deze student resoluut werd stopgezet.  De 
nadruk werd hier dus duidelijk op de straffende, controlerende functie van het 
integratiecontract gelegd, en niet op de begeleidende en motiverende doelstelling.  Deze 
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disciplinerende lezing van het activeringsdiscours gaat dan ook uit van de stelling dat 
maatschappelijke controle van het gedrag van de betrokkenen de leidraad vormt voor het 
sluiten van een dergelijk contract, waarbij voornamelijk de plichten van het individu worden 
benadrukt.  De verzorgingsstaat zou volgens de vertegenwoordigers van dit ideeëngoed als 
een hangmat functioneren, waarin het leuk vertoeven is.  In Murray's woorden kan worden 
gesteld dat ‘social policy must therefore emphasize the stick rather than the carrots’.215  Dit 
verschil tussen de sticks- en de carrots-variant van sociale activering kan als volgt worden 
verduidelijkt: enerzijds is er de ‘sticks’ (autoritaire)-variant -waar niet meewerken leidt tot 
schorsingen van de uitkering- en anderzijds de ‘carrots’ (ondersteunende)-versie, waarbij 
cliënten niet gedwongen worden, maar overtuigd, ondersteund en aangemoedigd.  Wanneer 
dus wordt gesteld dat de medewerkers van sociale diensten voor studenten deze 
integratiecontracten een ideaal middel vinden voor de opvolging van studenten die een 
bestaansminimum genieten, moet daarbij worden opgemerkt dat dit enkel het geval is indien 
daarbij het ondersteunende en niet het autoritaire uitgangspunt centraal staat. 
 
Ondanks de hoofdzakelijk positieve geluiden die te horen zijn over de filosofie die schuilt 
achter het integratiecontract (specifiek toegepast op studenten), kan worden vastgesteld dat 
veel OCMW-medewerkers eerder kritisch staan ten opzichte van de meerwaarde van dit 
contract in de hulpverleningsrelatie.  Zoals ook meermaals uit ander onderzoek is gebleken, 
blijft het sociale integratiecontract te vaak een papier zonder meerwaarde, omdat het 
onvoldoende kan geïndividualiseerd, opgevolgd en bijgestuurd worden.  Hierbij wordt 
gewezen op de administratieve rompslomp, de toegenomen dossierlast en de onvoldoende 
aanpassing van de organisatorische uitbouw van de OCMW’s.216  Tevens zijn een aantal 
OCMW’s van mening dat het weinig zinvol is om een integratiecontract op te stellen met een 
jongere die op het moment van zijn aanvraag reeds een opleiding volgt.  Vorming en 
opleiding zijn immers de basisvoorwaarden voor een goede integratie.  Een contract opstellen 
nadat deze basis voor integratie is gelegd, lijkt volgens hen meer op het paard na de kar 
spannen.  Studeren en regelmatig lessen volgen worden dan ook beschouwd als redenen van 
billijkheid om geen integratiecontract te sluiten. 
 
Wanneer het OCMW evenwel niet afziet van het sluiten van een integratiecontract met de 
student-bestaansminimumaanvrager, bestaat de mogelijkheid om de onderwijsinstelling als 
mede-contractant te doen optreden.  Door het ondertekenen van dat contract engageert deze 

                                                           
215 C. MURRAY, Losing Ground: American social policy 1950-1980, New York, Basic Books, 1984, 233. 
216 J. VRANKEN, D. GELDOF en G. VAN MENXEL, Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 1997, Leuven, 
Acco, 1997, 65-66; E. WAUTERS, “Zijn de integratiecontracten geïntegreerd? Een onderzoek bij de Vlaamse 
OCMW’s”, OCMW-Visies 1996, 13-18. 
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derde partij zich om de doelstellingen en de afspraken die in het contract zijn opgenomen te 
helpen realiseren en evalueren.  Het integratiecontract kan dan ook aan de basis liggen van 
een partnerschap met de onderwijsinstellingen. 
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4. SAMENWERKING MET ONDERWIJSINSTELLINGEN 
 
Naast het sociale vangnet dat door de overheid georganiseerd wordt en waartoe studenten in 
principe toegang hebben, kunnen zij bij financiële problemen ook een beroep doen op de 
sociale diensten van de hogescholen en de universiteiten.  In tegenstelling tot de OCMW’s die 
in principe zouden moeten tussenkomen bij financiële moeilijkheden die verband houden met 
de leefkosten, bestaat de tegemoetkoming van de sociale diensten van onderwijsinstellingen 
uit studiefinanciering.  Deze kan aan de studenten worden toegekend in de vorm van renteloze 
leningen, sociale toelagen of voorschotten op de studiebeurzen die meestal pas rond februari 
toegekend worden.  Verder bieden deze sociale diensten studieadvies, informatie rond 
huisvesting en juridische bijstand aan en kan via de jobdienst gelegenheidswerk worden 
verricht.   
 
Ook studenten die gerechtigd zijn op een bestaansminimum zouden in principe een beroep 
moeten kunnen doen op de begeleiding en financiering die door deze diensten wordt geboden.  
In de praktijk blijkt dit evenwel niet altijd het geval te zijn.  Zo zijn er bepaalde sociale 
diensten die geen financiële hulp verlenen aan deze bestaansminimumgerechtigde studenten, 
zelfs al blijkt dat niet alleen leef-, maar ook studiekosten aan de basis liggen van de financiële 
problemen van de studenten.  De redenering die hier achter schuilt is dat binnen deze 
betrokken sociale diensten de prioriteit uitgaat naar studenten die onvoldoende financiële 
middelen hebben om hun studies te bekostigen.  Studenten die recht hebben op een 
bestaansminimum (en dit vaak cumuleren met een maximale studietoelage), beschikken 
volgens hen reeds over voldoende financiële middelen en behoren niet tot de doelgroep van 
de sociale dienst.  Hetzelfde geldt voor de toegang van deze studenten tot de jobdienst die 
door deze sociale dienst wordt georganiseerd.  Bij sommige sociale diensten van 
onderwijsinstellingen kunnen deze studenten hierop in principe geen beroep doen.  Ook hier 
krijgen studenten met financiële problemen voorrang, die juist geen OCMW-hulp ontvangen. 
 
In tegenstelling tot de soms beperkte toegang van bestaansminimumgerechtigde-studenten tot 
de jobdienst, speelt de sociale dienst van de onderwijsinstelling meestal een cruciale rol voor 
deze studenten wat het bieden van juridische bijstand betreft.  Het is vaak dank zij deze 
instanties dat het voor een student mogelijk wordt om een beroep te doen op het OCMW.  Zo 
kan de student door deze dienst worden geholpen om gerechtelijke stappen te ondernemen, 
indien hij/zij zonder gegronde reden het recht op bestaansminimum wordt geweigerd 
(bijvoorbeeld door het betalen van een advocaat die ter verdediging van de student optreedt).  
Binnen een aantal OCMW’s worden de studenten zelfs systematisch doorverwezen naar de 
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sociale dienst van de onderwijsinstelling.  Pas nadat alle mogelijkheden zijn uitgeput binnen 
deze sociale dienst, mag de betrokkene worden doorgestuurd naar het OCMW.  Overigens 
stuurt de betrokken sociale dienst meestal zelf een dossier van de student-aanvrager op, en 
indien nodig gaat er zelfs iemand van deze dienst het dossier verdedigen bij het OCMW ter 
plaatse.  Men kan zich echter afvragen of het verantwoord is dat een OCMW er een dergelijke 
handelswijze op nahoudt.  Zonder de tussenkomst van de sociale dienst zou het immers veelal 
onmogelijk zijn om als student een bijstandsuitkering te ontvangen.  Indien het 
bestaansminimum een gewaarborgd recht is, lijkt het enige aanvaardbare criterium dat van de 
behoeftigheid. 
 
In de praktijk blijkt ook dat er tussen deze twee structuren, met name de sociale diensten van 
hogescholen en universiteiten en die van de OCMW’s, vaak te weinig bruggen zijn, waardoor 
de student van het kastje naar de muur gestuurd wordt en het een tijdje duurt vooraleer hij/zij 
daadwerkelijk geholpen wordt.  Om hieraan enigszins tegemoet te komen, bestaat er in 
sommige studentensteden een informele samenwerking tussen deze sociale diensten en het 
OCMW, waarbij intern afspraken worden gemaakt zodat een vlotte doorverwijzing mogelijk 
is.  Daarnaast zijn er diensten die als sleutelwoord voor een succesvolle hulpverlening ten 
aanzien van studenten, een formele samenwerking naar voor schuiven.  De samenwerking die 
op dit gebied in de stad Gent werd opgestart vormt hiervan een duidelijk voorbeeld. 
 
Naar aanleiding van de onduidelijkheid die er vroeger bestond over de aanpak van het 
OCMW bij het al dan niet toekennen van het bestaansminimum aan studenten, werd een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het Gentse OCMW en de sociale voorzieningen 
voor hogeschoolstudenten.  Dit moest leiden tot een structurele oplossing voor het probleem.  
De bedoeling van dit formele samenwerkingsverband is te komen tot een onderlinge 
doorverwijzing van studenten met financiële moeilijkheden, alsmede een continu overleg 
tussen de betrokken diensten te organiseren.  Dit alles moet resulteren in het bekomen van een 
ruimer beeld over de sociaal-financiële situatie van de student, waarop de hulpverlening kan 
worden afgestemd en waardoor een op maat gesneden oplossing kan worden gezocht.  In het 
kader van deze conventie tussen het OCMW en de sociale diensten van de hogescholen zijn 
concrete richtlijnen voorgeschreven omtrent de informatie-uitwisseling, de doorverwijzing 
tussen de diensten, de territoriale bevoegdheid van het OCMW, het contact met de ouders en 
de onderhoudsplicht, de evaluatie van de studies en het studieverloop, … Het belang van deze 
samenwerking situeert zich dus in de optimalisering van de hulpverlening aan studenten die 
op het Gents grondgebied verblijven en in financiële behoeftigheid verkeren. 
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Maar ondanks de positieve geluiden die bij de betrokken instanties te horen zijn, staan vele 
OCMW’s en sociale diensten voor studenten eerder weigerachtig tegenover een dergelijk 
samenwerkingsakkoord.  De redenen hiervoor zijn tweeërlei.  Ten eerste is duidelijk dat een 
formeel samenwerkingsverband  uitwisseling van informatie impliceert en het is juist daar dat 
het schoentje voor vele sociale diensten voor studenten wringt.  Men stelt zich hierbij immers 
vragen over de privacy van de student.  Als bijvoorbeeld een student aan de sociale dienst van 
de onderwijsinstelling meldt dat hij zwartwerk verricht, zou men –indien men een formele 
samenwerking aangaat met het OCMW- deze informatie moeten doorgeven aan het OCMW.  
En zo ver wensen de meeste sociale diensten niet te gaan; zij willen niet de taak van het 
OCMW op zich nemen door zich controlerend op te stellen tegenover de student.  Een ander 
aspect dat eveneens verband houdt met deze informatie-uitwisseling tussen sociale diensten 
voor studenten en OCMW’s, is het doorgeven aan de OCMW’s van examenresultaten.  
Weinig sociale diensten voor studenten zijn bereid om zich hiertoe te engageren en ook hier 
wordt de privacy van de student als argument aangehaald.  Deze diensten zijn van mening dat 
het de taak is van het OCMW om deze gegevens in het kader van het sociaal onderzoek te 
vragen aan de student zelf en niet bij de sociale dienst van de onderwijsinstelling. 
 
Een tweede reden waarom men vaak negatief staat tegenover een formeel 
samenwerkingsverband is dat zowel OCMW’s als sociale diensten voor studenten schrik 
hebben om hun autonomie op het vlak van steunverlening aan studenten te verliezen.  Beide 
partijen vrezen dat ze op die manier enkel als uitvoeringsinstanties zullen moeten 
functioneren van de beslissingen die de andere dienst hen oplegt.  Maar ondanks deze 
negatieve uitlatingen over een formele samenwerking, zijn de meeste instanties voorstander 
van het bevorderen van het onderlinge contact tussen beide diensten, maar zonder dat dit alles 
in een conventie is vastgelegd. 
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5. DE TOEGANG VAN STUDENTEN TOT DE BIJSTAND 
 
In deze laatste paragraaf zal worden stilgestaan bij het principe zelf van de toegang van 
studenten tot de bijstand en meer specifiek het recht van studenten op het bestaansminimum.  
Maar vooraleer in te gaan op de meningen die hieromtrent bij de betrokken instanties leven, is 
het belangrijk nogmaals te benadrukken dat de Belgische wetgever op dit gebied zeer 
ruimdenkend is in vergelijking met onze buurlanden.  Terwijl in de ons omringende landen 
(Frankrijk, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Luxemburg) 
studerenden principieel bij wet worden uitgesloten van bijstand, bevat de Belgische 
Bestaansminimumwet deze uitdrukkelijke uitsluitingsgrond niet.  In de praktijk blijkt echter 
dat de meningen over deze principiële toegang van studenten tot de bijstand verdeeld zijn.    
 
Zo kan een eerste groep van OCMW’s en sociale diensten voor studenten worden 
onderscheiden, die pleiten voor het behoud van de mogelijkheid voor studenten om een 
beroep te doen op het OCMW en meer specifiek voor het behoud van het recht van studenten 
op het bestaansminimum.  Zij zijn overtuigd dat het de taak is van het OCMW om binnen het 
huidige activeringsbeleid mensen te stimuleren een opleiding te volgen. Ingeval studenten de 
toegang tot de bijstand zouden worden geweigerd, dan zal de financiële kost voor een aantal 
gemotiveerde jongeren een hinderpaal vormen om hogere studies aan te vatten.  En dit moet 
volgens deze instanties absoluut worden vermeden, daar zij van mening zijn dat zowel vanuit 
sociaal als economisch standpunt bekeken onderwijs de beste investering is die een 
gemeenschap kan doen.  Onderwijs is namelijk een schitterende manier om de cirkel van de 
kansarmoede te doorbreken.  Het is ook principieel niet te rechtvaardigen dat studenten 
zouden worden uitgesloten van het allerlaatste vangnet dat een gewaarborgd recht vormt voor 
iedereen, aldus de voorstanders van het bestaande recht van studenten op het 
bestaansminimum.  Zij pleiten evenwel voor een aantal verduidelijkingen en eventuele 
aanpassingen van de bestaande regelgeving betreffende het bestaansminimum, zodat de 
problemen rond het bevoegd OCMW, de onderhoudsplicht, de werkbereidheidsvereiste, e.d. 
in grote mate worden opgelost en dat aldus de uniformiteit binnen en tussen de OCMW’s in 
de hand wordt gewerkt.  Maar niet enkel de Bestaansminimumwet, ook de huidige wetgeving 
op de studietoelagen moet dringend geactualiseerd worden, en op verschillende punten een 
nieuwe invulling krijgen.  Zo wordt in het huidige systeem te weinig rekening gehouden met 
de problematiek van de éénoudergezinnen.  Dat de studiebeurzen niet meer toereikend zijn 
om de volledige studiekost te betalen is een publiek geheim.  Dit bleek onder meer uit recent 
onderzoek naar de studiekosten in het hoger onderwijs uitgevoerd door het Hoger Instituut 
voor de Arbeid (K.U.Leuven) en de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent.   
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Op basis van een pragmatische definitie van wat moet worden verstaan onder de studiekosten 
(“kosten die men niet zou hebben als men niet zou deelnemen aan het hoger onderwijs”), 
worden in dit onderzoek de volgende schattingen gemaakt voor de studiekosten in het 
academiejaar 1998-1999: 
 
Tabel 5. Studiekost in het hoger onderwijs, academiejaar 1998-1999 
 
               Kotstudent       Niet-kotstudent       Gewogen gemiddelde 
                     studiekost 
 
Hogeschool, korte type   143.077      77.790                97.800 
Hogeschool, lang type   154.444      93.932                     116.400 
Hogeschool, gewogen gemiddelde 146.850     81.973                         103.021 
Universiteit    139.485     67.827              108.951 

 
De hoogte van de momenteel betaalde studietoelagen, zelfs op het niveau van het 
maximumbedrag, ligt duidelijk beneden deze geschatte studiekosten.  Als men deze 
vaststelling combineert met de bevinding dat met de huidige inkomensgrenzen de 
dekkingsgraad van het studietoelagenstelsel al op een behoorlijk niveau ligt, is de aanbeveling 
dan ook dat niet zozeer de inkomensgrenzen, dan wel de uitgekeerde studietoelagen.217 
 
Maar naast deze groep die pleit voor het behoud van de toegang van studenten tot de bijstand 
(mits een aantal aanpassingen binnen het huidige wettelijke kader), zijn er ook OCMW’s die 
heel wat kritiek uiten op dit recht van studenten op het bestaansminimum.  Men vertrekt 
hierbij van het gegeven dat het recht op het bestaansminimum in 1974 werd ingesteld als 
vangnet voor degenen die door de mazen van het socialezekerheidsnet vielen en geen 
inkomen hadden.  Meer en meer tendeert het stelsel echter naar een vangnet voor 
ontoereikende financiering in andere stelsels van de sociale zekerheid of het sociaal beleid, 
zoals het ontoereikende studiefinancieringssysteem.  De toekenning van het 
bestaansminimum aan studenten is volgens deze OCMW’s één van de voorbeelden waarbij 
een instrument gebruikt wordt voor doeleinden waarvoor het niet in het leven is geroepen of 
waarvoor er elders een beter instrument bestaat.  Er wordt dan ook voor gepleit het probleem 
dat hier rijst, op een andere manier dan via het bestaansminimum op te lossen. 

                                                           
217 J. BOLLENS, S. GROENEZ, I. VLEUGEL e.a., Studiekosten in het hoger onderwijs, Leuven, Hoger Instituut 
voor de Arbeid, 2000, 132. 
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Tevens zijn sommigen van mening dat binnen het OCMW de nadruk moet liggen op 
hulpverlening aan personen uit de vierde wereld en dat studenten hier niet toe behoren.  Dit 
uitgangspunt vormt dus een tweede reden voor een negatieve houding tegenover de 
toekenning OCMW-hulpverlening aan studenten.  Zij stellen dat men hier te maken heeft met 
twee werelden die met elkaar botsen.  Enerzijds is er dus de wereld van de ‘echte’ OCMW-
cliënten, van de vierde wereld en anderzijds de wereld van de student, die een gunstig 
toekomstperspectief heeft en zijn eigen situatie ziet verbeteren.   Daar waar de student-
aanvrager binnen de sociale diensten van onderwijsinstellingen als ‘arme’ wordt aanschouwd, 
bevinden zij zich binnen het OCMW in een sterk geprivilegieerde situatie.  Tevens zijn 
bepaalde OCMW’s van mening dat zij voor deze groep van cliënten enkel een bankautomaat-
functie kunnen vervullen, daar studenten zich ten volle moeten concentreren op hun studies.  
Om al deze redenen wordt er vanuit een aantal OCMW’s en sociale diensten voor studenten 
gepleit voor de toekenning aan studenten van een soort basisinkomen, die zowel leef- als 
studiekosten zou dekken, waardoor men als student geen beroep meer hoeft te doen op het 
OCMW. 
 
Ook studentenorganisaties zijn grote voorstanders van de invoering van een studieloon.  Zij 
stellen voor om een dergelijk studieloon op te bouwen vanuit de bestaande middelen; die zijn 
enerzijds de kinderbijslag en anderzijds de belastingverminderingen voor kinderen ten laste.  
Als daar ook nog het gehele budget voorzien voor de studiefinanciering wordt aan toegevoegd 
plus de verlichting van de sociale zekerheid, wordt waarschijnlijk weer een stap verder gezet 
in de goede richting wat betreft de financiële haalbaarheid van dit project.218  Deze middelen 
gaan nu nog naar het gezin, meer bepaald naar de ouders, maar vanuit emancipatorisch 
standpunt wordt er door studentenverenigingen voor gepleit om deze middelen in de vorm van 
een studieloon rechtstreeks aan elke student toe te kennen, ongeacht de sociale afkomst.  Een 
noodzakelijke voorwaarde om een dergelijk totaal nieuw studiefinancieringssysteem door te 
voeren is niet enkel een nieuwe maatschappelijke visie, zoals meer financiële 
onafhankelijkheid voor jongeren en een gelijke toegang tot het onderwijs, gepaard met de taak 
van de staat om dit te bewerkstelligen.  Daarnaast moet men ook compleet nieuwe 
doelstellingen formuleren.  Vooral de waarden “verantwoordelijkheid van het gezin” en “vrije 
toegang tot het onderwijs” spelen hierin een rol. 
 

                                                           
218 De politieke haalbaarheid van een dergelijk studieloon moet echter wel in vraag worden gesteld, daar 
fiscaliteit en de kinderbijslag onder de verantwoordelijkheid van de federale overheid vallen, in tegenstelling tot 
de studietoelage die een gemeenschapsbevoegdheid is. 
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Dit debat tussen voor- en tegenstanders van een universeel ouderonafhankelijk studieloon 
enerzijds en het huidige selectief ouderafhankelijke studiefinancieringsysteem anderzijds, kan 
teruggebracht worden tot de klassieke problematiek inzake de allocatieprincipes van sociale 
voorzieningen, die aangeduid worden met de concepten universalisme en selectiviteit.  Er is 
hier sprake van een dubbele doelstelling.  Via het selectieve studietoelagensysteem wil men 
een bijdrage leveren tot de democratisering van het onderwijs en dus vooral mikken op 
jongeren uit minder begoede milieus.  Met een universeel studieloon daarentegen wordt er 
voor gepleit dat studenten, wat hun thuismilieu ook moge zijn, op eigen benen kunnen staan 
en daarbij zelf kunnen instaan voor zowel de leef- als de studiekosten. 
 
Voorstanders van het huidige studietoelagensysteem zien de doelstelling van het beleid naar 
studenten toe, in restrictieve termen.  Eerder dan uitkeringen op te vatten als universeel 
beschikbare rechten, pleiten zij voor voorzieningen die gericht zijn op wie het financieel 
moeilijk heeft.  Onderliggend aan deze visie is de opvatting dat een geëigend sociaal beleid 
een beperkt sociaal beleid is; dat mensen die het zich kunnen veroorloven zelf aan hun noden 
tegemoet te komen, geen steun van de overheid moeten krijgen; dat de belastingbetaler alleen 
maar hulp moet verschaffen voor dat beperkte deel van de bevolking dat financieel behoeftig 
is.  Men benadrukt dat hierdoor zuinig met de middelen wordt omgesprongen en dat ze alleen 
ten goede komen aan degenen die er het meest behoefte aan hebben.  Voorstanders van een 
studieloon daarentegen bepleiten openbare arrangementen die aan de behoeften waarmee elke 
student geconfronteerd wordt, tegemoetkomen als een sociaal recht.  Een dergelijke manier 
van toewijzen is sociaal effectief; de waardigheid van mensen en de sociale samenhang van 
de maatschappij worden hierdoor niet aangetast.  Dit in tegenstelling tot programma’s 
gebaseerd op economische gronden; die zijn verdelend en benadrukken de verschillen in de 
maatschappij, verschillen die dikwijls zowel morele als economische betekenissen krijgen.219 
 
Het mag dus duidelijk zijn dat de keuze tussen universialiteit en inkomensselectiviteit (d.i. 
individuele toewijzing op basis van economische behoeftencriteria, zoals de studietoelagen) 
een moeilijke aangelegenheid is.  Wellicht ware het goed deze discussie niet in of- maar in en- 
termen te voeren en de verschillende toewijzingscriteria terzelfdertijd te hanteren.  Daarvoor 
kan worden verwezen naar Titmuss die pleit voor selectieve voorzieningen gebaseerd op 
cliëntengroepcriteria, en dit binnen het kader van universele sociale voorzieningen.  “The 
challenge that faces us is not the choice between universalist and selective services.  The real 
challenge resides in the question: what particular infrastructure of universalist services is 
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needed in order to provide a framework of values and opportunity bases within and around 
which can be developed acceptable selective services provided, as social rights, on criteria of 
the needs of specific categories and groups and not dependent on individual tests of 
means”.220  Wat betekent nu deze ‘real challenge’ ten aanzien van de steunverlening aan 
studenten?  Deze uitdaging impliceert ons inziens een soort basisinkomen voor studenten, 
maar binnen die groep van studenten zijn er subcategorieën die een meer toegespitste 
aandacht nodig hebben omwille van redenen die te maken hebben met sociale ongelijkheid. 
 
Ten slotte kan ook een vergelijking met de studiefinancieringswijzen in de andere Europese 
landen een verhelderend inzicht leveren en op die manier bijdragen tot een structurele 
oplossing voor de financiële bestaansonzekerheid bij studenten.  Hiervoor kan verwezen 
worden naar een onderzoek dat gevoerd werd door de Luikse studiecel Eurydice.  Deze studie 
toont een brede waaier aan variaties in de diverse Europese landen wat betreft het soort steun, 
de grootte van de budgetten en het aantal studenten dat men wil bereiken.  De steun kan 
bedoeld zijn voor studenten, hoofdzakelijk in de vorm van beurzen en/of leningen, of verleend 
worden aan de familie in de vorm van fiscale voordelen en/of toelagen.  Verder kent men ook 
steun toe bij het betalen van inschrijvingsgelden.  In sommige landen is de steun gerelateerd 
aan het inkomen van de ouders en gericht op een beperkt aantal studenten, terwijl in andere 
landen de steun beschikbaar is op een veel bredere basis.  Deze variaties zijn rechtstreeks 
gerelateerd aan de positie van het land op twee grote assen.  Een eerste as wordt gevormd 
door het antwoord op de vraag: “wie staat in voor de studiekosten?”  De twee uitersten zijn 
enerzijds de staat en anderzijds de student zelf.  De tweede as representeert een antwoord op 
de vraag: “wie staat in voor de levenskost van de student?”  Hier worden financiële 
onafhankelijkheid van de jongere en verantwoordelijkheid van het gezin geponeerd als 
oplossing. 
 
In België onderscheidt de manier van studiefinanciering zich door het bestaan van schoolgeld 
en inschrijvingsgeld betaald door de studenten aan het instituut van hoger onderwijs (dit in 
tegenstelling tot de Scandinavische landen, Duitsland, Griekenland en Oostenrijk, die het 
principe van gratis toegang tot het onderwijs nastreven).  Dit wordt gekoppeld aan het 
principe dat de ouders instaan voor de kost van de studies.  Daarnaast houdt België ook vast 
aan het systeem van ouderlijke verantwoordelijkheid voor de levenskosten van de student.  De 
bijstand van de ouders wordt beloond door betoelagingen (studietoelagen) en fiscale 
voordelen.  In de Scandinavische landen daarentegen streeft men een financiële 
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onafhankelijkheid van de jongeren ten opzichte van hun ouders na, waarbij enkel studenten 
beurzen of leningen kunnen ontvangen en waarvan de grootte van het bedrag doet 
veronderstellen dat ze ook de levenskosten dekken.221 
 
Via deze Europese vergelijking wordt de relatie tussen de studiefinancieringswijze en de 
financiële bestaansonzekerheid van studenten duidelijk. Opvallend binnen het 
studiefinancieringssysteem in Vlaanderen en Wallonië is dat de familiale solidariteit hoog in 
het vaandel wordt gedragen; niettegenstaande men in België vanaf 18 jaar meerderjarig is, 
blijf je als student in principe afhankelijk van je ouders.  Dit impliceert echter dat de 
verstoring van deze solidariteit ernstige financiële consequenties met zich meebrengt.  Veel 
studenten verkeren dan ook in financiële moeilijkheden en moeten inzake de financiering van 
hun leefkosten een beroep doen op het allerlaatste vangnet, met name de bijstand. 
 
In het debat rond de steunverlening aan studenten komen dus een aantal spanningsvelden op 
de voorgrond.  Onze samenleving erkent collectief het grote en stijgende belang van 
voldoende scholing.  Maar over de vraag wie hiervoor de financiële verantwoordelijkheid 
moet dragen, is minder eensgezindheid aanwezig.  Het gaat hier niet alleen om het 
spanningsveld tussen de financiële verantwoordelijkheid van de drie Gemeenschappen 
enerzijds en gemeenten en OCMW’s anderzijds, maar evenzeer om het spanningsveld tussen 
de maatschappelijke solidariteit en de familiale solidariteit. 
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6. BESLUIT 
 
Wil men enigszins tegemoet komen aan de problematiek inzake OCMW-hulpverlening aan 
studenten, dan zal een volgende beleidskeuze moeten worden gemaakt.  Ofwel wordt,  aan 
studenten, naast de sociaal-culturele zelfstandigheid die zij reeds verworven hebben, eveneens 
een economische zelfstandigheid (ouderonafhankelijke financiering) geboden, en krijgt de 
maatschappelijke solidariteit voorrang op de gezinssolidariteit.  Ofwel wordt, zoals binnen de 
huidige regelgeving het geval is, de nadruk gelegd op de gezinssolidariteit (ouderafhankelijke 
financiering).  Maar hierbij moeten dan wel de nodige garanties op rechtszekerheid worden 
ingebouwd voor degenen die geen beroep meer kunnen doen op deze vorm van solidariteit en 
voor wie de bijstand het enige vangnet is.  Want zoals doorheen deze uiteenzetting kon 
worden vastgesteld blijven momenteel nog veel studenten in het ongewisse over hun rechten 
op het verkrijgen van een bijstandsuitkering.  Het is duidelijk geworden dat ieder OCMW 
over een grote autonomie beschikt in de toepassing en de interpretatie van de voorwaarden die 
het aan studenten stelt voor het verkrijgen van een bestaansminimum.  We hebben 
geconstateerd dat deze autonomie grote ongelijkheden veroorzaakt in verband met het 
toekennen van het bestaansminimum.  Er dient dan ook gezocht te worden naar een oplossing 
die een maximale rechtszekerheid biedt aan zowel de student als de uitvoeringsorganisatie en 
waarbij de studenten die het bestaansminimum aanvragen op voet van gelijkheid worden 
behandeld.
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DEEL III. BELEIDSCONCLUSIES 
 
 





HOOFDSTUK 1. VOORSTEL 
 
1. AARD VAN DE VORMING 
 
§ 1. Wordt als student beschouwd, de persoon die vorming voorzet of hervat. 
 
Onder vorming wordt verstaan: 
- studies in het raam van het secundair of hoger onderwijs, georganiseerd, gesubsidieerd of 

erkend door de bevoegde Gemeenschap; 
- beroepsopleidingen georganiseerd of gesubsidieerd door de gewestelijke dienst voor 

arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, alsmede de individuele beroepsopleiding in een 
onderneming of in een onderwijsinstelling, erkend door deze gewestelijke dienst; 

- het geheel van de theoretische en praktische opleiding in het raam van de vorming voor 
beroepen uitgeoefend in loondienst en voor zelfstandige beroepen; 

- andere studies, opleidingen of vorming, erkend door de Koning. 
 
Onder voortzetting van de vorming wordt verstaan: het volgen van vorming zonder dat zich 
hierin een onderbreking heeft voorgedaan van meer dan vijftien maanden.  
 
Onder hervatting van de vorming wordt verstaan: het volgen van vorming na een 
onderbreking van meer dan vijftien maanden. 
 
§ 2. Het recht op het “bestaansminimum als student” wordt enkel toegekend voor zover een 
voltijdse vorming wordt gevolgd.  Onder voltijdse vorming wordt verstaan: 
- studies met volledig leerplan in het raam van het secundair of hoger onderwijs; 
- studies, opleidingen of vorming, erkend door de Koning als voltijdse vorming; 
- andere studies, opleidingen of vorming, waarvan het centrum aanvaardt dat zij door hun 

omvang een beletsel vormen voor het uitoefenen van een dienstbetrekking met een 
arbeidsduur van 1/3 of meer van een voltijdse tewerkstelling. 

 
§ 3. De volgende situaties openen het recht op het “bestaansminimum als student”: 
1) ingeval van voortzetting van de studies in het raam van het secundair of hoger onderwijs, 

tot aan het behalen van een einddiploma hoger onderwijs.  Onder de voorwaarden bepaald 
door de Koning blijft het recht op het “bestaansminimum als student” behouden tijdens 
een voortgezette bijkomende of gespecialiseerde vorming na het behalen van een 
einddiploma hoger onderwijs; 
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ingeval van voortzetting van andere vormingen, tot het einde van de vorming dat werd 
aangevat na het einde van de voltijdse leerplicht; 

2) ingeval hervatting van de vorming, indien de student tegelijkertijd de volgende 
voorwaarden vervult: 
a. in de loop van de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan het ogenblik waarop 

de vorming werd hervat: 
- hetzij ononderbroken ingeschreven geweest zijn als werkzoekende en geen 

beroepsbezigheid uitgeoefend hebben als werknemer, zelfstandige of lid van het 
overheidspersoneel.  Periodes van tewerkstelling in het kader van artikel 60 § 7 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, worden voor toepassing van deze bepaling niet 
beschouwd als een beroepsbezigheid en worden gelijkgesteld met periodes van 
inschrijving als werkzoekende.  Periodes van tewerkstelling en andere 
onderbrekende periodes, om welke reden ook, met een totale duur van ten hoogste 
twee maanden, worden gelijkgesteld met een periode van inschrijving als 
werkzoekende; 

- hetzij gedurende een ononderbroken of onderbroken periode van ten minste 180 
dagen gerechtigd is geweest op het bestaansminimum.  Periodes van tewerkstelling 
in het kader van artikel 60 § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, worden gelijkgesteld met periodes 
van recht op bestaansminimum.  De periode van 180 dagen wordt verminderd tot 
30 dagen indien de vorming die de student volgt of wenst te volgen, voorbereidt op 
beroepen waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat, 
overeenkomstig de lijst vastgesteld door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
in uitvoering van artikel 93 § 1 eerste lid 6° van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. 

De Koning kan, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, bepaalde periodes van 
tewerkstelling gelijkstellen met periodes van inschrijving als werkzoekende of met 
periodes van gerechtigd zijn op bestaansminimum; 

b. niet reeds beschikken over een einddiploma van het hoger onderwijs, behalve indien 
het centrum vaststelt dat dit diploma slechts weinig mogelijkheden biedt op de 
arbeidsmarkt.  Het centrum kan daartoe het advies inwinnen van de gewestelijke 
dienst voor arbeidsbemiddeling; 

c. studies volgen of wensen te volgen die, hetzij van een gelijkwaardig of hoger niveau 
zijn dan de studies die reeds werden gevolgd, hetzij van een lager niveau op 
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voorwaarde dat zij tot het hoger onderwijs behoren.  Onder de voorwaarden die Hij 
bepaalt, kan de Koning andere voltijdse vormingen gelijkstellen met deze studies; 

d. in de loop van de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de eerste aanvraag tot 
het bekomen van het “bestaansminimum als student”, geen blijk hebben gegeven van 
een gebrek aan bereidheid tot tewerkstelling, tenzij deze tewerkstelling om 
gezondheids- of billijkheidsredenen onmogelijk was. 

 
2. VERLOOP VAN DE VORMING 

 
§ 1. Voor de toekenning en het behoud van het “bestaansminimum als student” is vereist dat: 

1) de student het bewijs levert van zijn inschrijving bij een vormingsinstelling of, indien 
het centrum dit wenst, het centrum de toestemming geeft zijn inschrijving bij de 
vormingsinstelling te laten bevestigen; 

2) de student zijn vorming behartigt, onder meer door het bijwonen van de lessen, het 
deelnemen aan eventuele praktijkonderdelen en het deelnemen aan de examens, en het 
centrum de toestemming geeft om deze omstandigheden bij de vormingsinstelling te 
controleren; 

3) de student zijn examensresultaten aan het centrum meldt binnen zeven werkdagen 
nadat zij zijn bekendgemaakt of, indien het centrum dit wenst, het centrum de 
toestemming geeft zijn examenresultaten bij de vormingsinstelling op te vragen. 

 
§ 2. Het recht op het “bestaansminimum als student” blijft niet behouden indien de vorming 
geen normaal verloop kent, behalve ingeval van bijzondere omstandigheden, 
billijkheidsredenen, gezondheidsredenen of overmacht aan de zijde van de student. 

 
Het recht op het “bestaansminimum als student”, ingeval van voortzetting van de vorming, 
blijft in ieder geval eenmaal behouden indien de student een coherente vormingsperiode van 
ten hoogste twaalf maanden wenst over te doen of een andere vorming wenst aan te vatten. 
 
Ingeval van bijzondere omstandigheden, billijkheidsredenen, gezondheidsredenen of 
overmacht blijft het “bestaansminimum als student” bovendien behouden indien de student 
meer dan eenmaal een coherente vormingsperiode van ten hoogste twaalf maanden wenst 
over te doen of indien de vorming nog niet beëindigt was, een andere vorming wenst aan te 
vatten. 
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Het recht op het “bestaansminimum als student”, ingeval van hervatting van de vorming, 
wordt niet behouden indien de student een vormingsjaar wenst over te doen of een andere 
vorming wenst aan te vangen, behoudens ingeval van bijzondere omstandigheden, 
billijkheidsredenen, gezondheidsredenen of overmacht. 
 
§ 3. Het centrum kan van de student vergen, behalve wanneer gezondheids- of 
billijkheidsredenen dit onmogelijk maken, dat hij blijk geeft van zijn bereidheid tot een met 
zijn vorming verzoenbare tewerkstelling, evenwel zonder dat deze tewerkstelling zijn 
slaagkansen merkelijk mag verminderen. 
 
3. VORMINGSCONTRACT 
 
§ 1. Voor de toekenning en het behoud van het bestaansminimum als student moet de student 
met het centrum, vertegenwoordigd door de maatschappelijk werker die belast is met het 
dossier, een schriftelijk vormingscontract sluiten. 
 
Het vormingscontract wordt gesloten voor de duur van een coherente vormingsperiode van 
ten hoogste 12 maanden, met inbegrip van de eventuele vakantieperiode die daarop aansluit 
en kan  een onbeperkt aantal keren worden verlengd. 
 
Het vormingscontract kan worden gewijzigd op verzoek van elke partij, na de aanvaarding en 
tijdens de uitvoering. 
 
Bij het vormingscontract kunnen, op vraag van een der partijen, een of meer tussenkomende 
derden worden betrokken, zoals de vormingsinstelling of de gemeentelijke bevolkingsdienst. 
 
§ 2. Het vormingscontract bevat op zijn minst de volgende vermeldingen: 
- aanduiding van de te volgen vorming; 
- aanduiding van de instelling waar de vorming wordt gevolgd; 
- de verplichtingen van de student en de rechten van het centrum, zoals bepaald in 2; 
- de toelaatbaarheidsvoorwaarden van het recht op “bestaansminimum als student”, zoals 

bepaald in 1; 
- de verplichting voor de student die een relatiebreuk inroept, zoals bedoeld in 4, de nodige 

stappen te ondernemen om bijslagtrekkende te worden voor de kinderbijslag waarvoor hij 
zelf rechtgevende is. 
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4. RELATIEBREUK  
 
In afwijking van de artikelen 5 § 1 en 6 § 1 tweede lid van de wet van 7 augustus 1974 tot 
instelling van het recht op een bestaansminimum, worden de bestaansmiddelen van de 
ascendenten in de eerste graad niet in aanmerking genomen en moet de student zijn recht op 
onderhoudsgeld niet laten gelden vanwege de ascendenten in de eerste graad, ingeval van een 
relatiebreuk.  
Deze afwijking geldt enkel voor zover de student die een relatiebreuk inroept, eventueel 
geholpen door het centrum, de nodige stappen onderneemt om bijslagtrekkende te worden 
voor de kinderbijslag waarvoor hij zelf rechtgevende is.  
 
5. BEVOEGD OCMW 
 
Het bevoegd centrum is dat van de gemeente waar de betrokkene op het ogenblik van de 
aanvraag tot het bekomen van het “bestaansminimum als student”, voor zijn 
hoofdverblijfplaats is ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het 
wachtregister. 
 
Dit centrum blijft bevoegd voor de hele duur van het vormingscontract bedoeld in 3.  
 
Bij de verlenging van een vormingscontract of bij het sluiten van een nieuw vormingscontract 
wordt de bevoegdheid opnieuw vastgesteld. 
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HOOFDSTUK 2. TOELICHTING 
 
1. BASISOPTIES 
 
1. Naar de mening van onze onderzoeksgroep moeten voor het “bestaansminimum als 
student” op vijf punten specifieke bepalingen (wetsartikelen) worden gecreëerd.  Deze 
specifieke bepalingen kunnen:  
- hetzij worden ingelast in de algemene, nieuwe Bestaansminimumwet (wat de voorkeur 
geniet van onze onderzoeksgroep); 
- hetzij deel uitmaken van een bijzondere wet voor studenten, een bijzondere wet die voor al 
het overige best zoveel mogelijk gelijklopend is met de algemene, nieuwe 
Bestaansminmumwet. 
 
2. Als uitgangspunt nemen wij de volgende stellingen uit de “Nota betreffende de 
modernisering van de wet op het bestaansminimum” (p.5): “de studies zijn niet alleen een 
waarborg voor een optimale professionele integratie, maar zijn eveneens een onschatbare bron 
voor ontvoogding en persoonlijke ontwikkeling.  Zij openen voor elk individu nieuwe kansen 
en nieuwe toekomstperspectieven.”  Met de volgende zin uit de Nota zijn wij het slechts 
gedeeltelijk eens: “het is dus essentieel dat alles in het werk gesteld wordt opdat de jongeren 
een zo hoog mogelijk ontwikkelings- en opleidingspeil zouden bereiken.” 
 
Wij zijn voorstanders van: 
- een zo breed mogelijke definitie van “studies” en stellen daarom in onze ontwerpen van 
wetsartikelen de bredere definitie “vorming” voor; 
- het openstellen van het “bestaansminimum als student” voor jongeren én ‘niet-jongeren’ 
(geen leeftijdslimiet). 
 
Deze laatste basisoptie kadert in het actuele pedagogische denken over “levenslang leren” en 
“alternerend leren” (afwisseling van studieperiodes met werkperiodes).  Onze optie is ook 
ingegeven door de sociale bekommernis om personen die bijvoorbeeld om financiële redenen 
als jongvolwassen niet hebben kunnen studeren, een “tweede kans” te geven.  In de toekomst 
zal het, gezien de technische en wetenschappelijke vooruitgang, voor iedereen een must zijn 
zich bij te scholen.  De geprivilegieerde werknemers zullen deze updating van hun kennis 
krijgen in de schoot of op kosten van hun bedrijf, maar de minder gelukkigen (onder wie de 
bestaansminimumgerechtigden) zullen met eigen middelen opleidingsinitiatieven moeten 
volgen.  Het is daarom aangewezen hen het “bestaansminimum als student” te verlenen 
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ingeval deze eigen financiële middelen niet voorhanden zijn.  De huidige 
Bestaansminimumwet heeft 25 jaar standgehouden.  Het moet onze ambitie zijn thans een 
regeling voor het “bestaansminimum als student” te ontwerpen die minstens even lang 
meegaat, en daarom moeten wij anticiperen op evoluties in de pedagogische denkconcepten.  
“Aanpassing van de wetgeving aan de recente maatschappelijke evoluties” is trouwens een 
prioriteit, vermeld in de Kabinetsnota. 
 
Vandaar in ons ontwerp van artikel (1. Aard van de vorming) een onderscheid tussen de 
persoon (meestal een jongere) die vorming “voortzet” en de persoon (jongere of oudere) die 
vorming “hervat”.  Aan deze laatste worden wel specifieke toelaatbaarheidsvereisten gesteld: 
in principe moet hij in de periode voorafgaan aan zijn aanvraag tot het bekomen van zijn 
“bestaansminimum als student” een zekere tijd werkzoekende zijn geweest of gerechtigde op 
het “klassieke” bestaansminimum (wat impliceert dat hij bereid is geweest tot een 
tewerkstelling).  Werk nagestreefd te hebben is dus een primordiale vereiste voor een 
hervatting van vorming, en pas ingeval deze inspanningen tevergeefs zijn geweest mag men 
erop rekenen zich te vormen, wat normaal de tewerkstellingskansen vergroot.  Wat de 
hypothese “hervatting” betreft wordt de verantwoordelijkheid in ons ontwerp dus gedeeld, op 
een billijke wijze nemen wij aan, tussen het individu en de samenleving. 
 
3. Een volgende basisoptie was dat alleen ernstige studieprojecten verdienen te worden 
gehonoreerd en dat dus onder meer misbruiken moeten worden tegengegaan. Vermeden dient 
te worden dat personen die in aanmerking komen voor de algemene, nieuwe 
Bestaansminimumwet, het “bestaansminimum als student” zouden aanvragen, bijvoorbeeld 
om geen blijken van werkbereidheid te moeten geven.  Vandaar in ons ontwerp van artikel (2. 
Verloop van de vorming) de verplichting van de uitkeringsgerechtigde om zijn inschrijving 
bij een vormingsinstelling te bewijzen, zijn vorming te behartigen (bijwonen van lessen en 
deelnemen aan examens), zijn examenresultaten aan het OCMW mede te delen en een 
verzoenbare tewerkstelling te aanvaarden. 
 
In de voortzettingshypothese vormt één bisjaar geen beletsel voor het “bestaansminimum als 
student”, in de hervattingshypothese daarentegen wel, doch van beide regels kan worden 
afgeweken in bijzondere omstandigheden. 
 
4. Wij stellen voor een beroep te doen op de contractsformule (in ons ontwerp van artikel 3. 
Vormingscontract) ondanks de overwegend negatieve ervaringen van de OCMW’s met het 
actuele integratiecontract.  Dit negatief beeld bleek ook uit een enquête in 1998 uitgevoerd 
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door ons Instituut voor Sociaal Recht bij 70 OCMW-maatschappelijk werkers. Toch bleek 
zowel uit het toenmalige onderzoek als uit de interviews die wij thans hadden met OCMW-
verantwoordelijken, dat dezen het integratiecontract op één punt verdienstelijk vonden, 
namelijk dat het “afspraken formaliseert”.  Ons vormingscontract streeft een vijfvoudig doel 
na: 
- het bevat informatie ten behoeve van het Centrum; 
- het wijst de student op zijn plichten, voortvloeiend uit de wet; 
- het stelt het OCMW in staat om het recht op het “bestaansminimum als student” voortijdig 

te ontzeggen (dit is vóór het normale einde van de vormingsperiode) ingeval de student zijn 
plichten (meer bepaald die opgelegd door artikel 2) niet nakomt en dus het vormingscontract 
niet naleeft; 

- bij het vormingscontract kunnen één of meer tussenkomende derden worden betrokken, 
zoals de gemeentelijke bevolkingsdienst.  Dit laatste is nuttig wanneer deze dienst, zoals in 
sommige steden het geval is, systematisch weigert studenten in te schrijven; 

- de beperking van de looptijd van het vormingscontract tot hoogstens één jaar (wel 
hernieuwbaar) heeft tot gevolg dat eventuele misbruiken ook tot die periode beperkt zijn; 
met name kunnen slechte of ontbrekende examenresultaten wijzen op het niet-behartigen 
van de vorming. 

 
In deze zin begrepen, versterkt het vormingscontract de rechten van de loyale gebruikers, wat 
één der doelstellingen van de wetswijziging is (Kabinetsnota, p.9), zonder de evenwichtige 
verhoudingen tussen de gebruikers en de OCMW’s te schaden. 
 
5. Een mogelijk teer punt in de geldende OCMW-praktijk is de verhouding tussen de 
gemeenschaps- en de familiale solidariteit. Wij willen door onze vijfde basisoptie elke 
dubbelzinnigheid en halfslachtigheid ter zake in de toekomst vermijden.  Het uitgangspunt 
van ons ontwerp van artikel (4. Relatiebreuk) luidt dat op de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid speelt van het gezin van herkomst van de aanvrager, tenzij er sprake is 
van een relatiebreuk.  Deze situatie wordt naar huidig recht door de OCMW’s reeds aanvaard, 
zij het door het ene Centrum vlugger dan door het andere, en zal zich in de toekomst meer dan 
thans (kunnen) voordoen, nu het “bestaansminimum als student” in het voorstel ook voor 
andere personen dan jongvolwassenen wordt opengesteld. 
 
In vele gevallen is er inderdaad een relatiebreuk (ernstig verstoorde verstandhouding tussen 
de ouders en de kinderen), in sommige (of ook vele?) gevallen wordt een dergelijke breuk 
gesimuleerd. 
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Zoals wij voorstellen, levert de relatiebreuk één “voordeel” op voor de ouders (zij dienen geen 
onderhoudsgelden te betalen) en eveneens één voordeel voor het kind-student (voor de 
berekening van zijn uitkering wordt geen rekening gehouden met de bestaansmiddelen van 
zijn ouders, aangezien ouders en kind geacht worden niet meer samen te wonen).  Werken wij 
aldus geen simulatie in de hand? 
 
Op de eerste plaats moet worden geantwoord dat naar geldend recht zowel het aanspreken van 
de onderhoudsplichtige ascendenten door de aanvrager van het bestaansminimum als het in 
aanmerking nemen van de bestaansmiddelen van de ouders bij samenwoonst met de 
aanvrager, geen plicht uitmaakt maar een mogelijkheid die aan de appreciatie van het OCMW 
wordt overgelaten. 
 
Ten tweede ontsnappen de ouders niet aan hun alimentatieverplichtingen gelet op de regel dat 
het OCMW het algemeen bestaanminimum(thans)/“bestaansminimum als student” (in ons 
ontwerp) achteraf bij hen terugvordert. 
 
En ten derde wordt in het voorstel van onze onderzoeksgroep veinzing tegengegaan door de 
band die wij leggen met de kinderbijslagregeling: roept hij een relatiebreuk in, dan moet de 
student de nodige stappen ondernemen om de hoedanigheid van bijslagtrekkende te 
verwerven (in de plaats van normaal zijn moeder).  Een van de voorwaarden daartoe is dat hij 
een andere hoofdverblijfplaats (in de zin van de Wet Bevolkingsregisters) heeft dan zijn 
moeder.  Of zulks met de ware toedracht strookt wordt vrij systematisch gecontroleerd door 
de gemeentelijke bevolkingsdienst.  Is de woonstverandering louter “fictief” dan moet de 
student alvast de huurprijs van een kamer of studio betalen, wat ontradend zal werken.  
Daarbij komt dat ingeval de student zelf bijslagtrekkend wordt voor zijn kinderbijslag, wat in 
ons ontwerp noodzakelijk samenhangt met het inroepen van relatiebreuk, het bedrag van de 
kinderbijslag in elk geval verloren gaat zowel voor het gezin van herkomst (de moeder 
ontvangt het niet meer) als voor de student (het bedrag wordt aangerekend bij het 
bestaansmiddelenonderzoek).  Het verlies beloopt (voor een werknemerskind) ten minste 
3.677 BEF (enig kind) en ten hoogste 8.639 BEF (drie of meer kinderen (hogere bedragen 
o.m. bij handicap van het kind, bij een rechthebbende langdurig werkloze, ingeval van een 
wees, …). 
 
6. Wat betreft de vraag welke bestaansmiddelen van de student moeten worden aangerekend 
bij de berekening van het bedrag van het bestaansminimum, hebben wij gekozen voor het 
behoud van de huidige toestand, zoals geregeld in de Bestaansminimumwet en het 
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Bestaansminimumbesluit. Voor de studietoelagen betekent dit dat zowel de toelagen ten 
gunste van de student zelf als deze ten gunste van de kinderen die hij te zijnen laste heeft, 
worden vrijgesteld. De vrijstelling van de studietoelagen lijkt ons verantwoord vanuit de 
overweging dat de studietoelage een kostencompenserend karakter heeft. Ze is bedoeld om de 
studiekosten te dekken, of althans een deel van die kosten, vermits het bedrag van de toelage 
in sommige gevallen ontoereikend is om alle aan de opleiding verbonden kosten te betalen.   
Wij hebben begrip voor de verzuchtingen van de OCMW’s die erop wijzigen dat 
alleenstaande studenten met een maximale studietoelage en een bestaansminimum een 
maandelijks inkomen genereren dat hoger is dan een uitkering als gezinshoofd in de 
werkloosheid (zie supra p.106). Aan deze onbillijke situatie moet evenwel tegemoet gekomen 
worden door middel van een wijziging van de wetgeving en reglementering betreffende de 
toekenning van de studietoelagen, bijvoorbeeld door het bestaansminimum geheel of 
gedeeltelijk als inkomen aan te rekenen. 
 
7. Op één punt van de Kabinetsnota kunnen wij ons moeilijk vinden, namelijk waar wordt 
voorgesteld eventuele arbeidsinkomsten van de student slechts tot beloop van 50 % aan te 
rekenen als bestaansmiddelen.  Het is voor ons onduidelijk waarom studenten hier gunstiger 
worden behandeld dan “gewone” bestaansminimumgerechtigden.  Een mogelijke 
verantwoording zou kunnen zijn, dat de wetgeving inzake studietoelagen leemten vertoont 
zodat de eigenlijke studiekosten (te onderscheiden van de onderhoudskosten) ten laste vallen 
van de studenten.  Maar moet aan deze laatsten niet de mogelijkheid worden geboden een 
vrijgesteld inkomen te verwerven om die meerkosten te kunnen betalen?  Hoewel op dit punt 
binnen onze onderzoeksgroep verdeelde meningen bestonden, opteerden wij tenslotte voor het 
tenlastenemen van de studiekosten door het OCMW op basis van artikel 60 § 3 O.C.M.W.-
Wet.  Net zoals de Centra reeds, waar nodig, financiële tussenkomsten verlenen bij hoge 
kosten voor gezondheidszorg of onder vorm van huurtoelagen, zullen zij in de toekomst 
desgevallend specifieke studiekosten moeten financieren, wil het vormingsrecht van de 
mindervermogenden geen dode letter blijven, het “bestaansminimum als student” ten spijt. 
 
8. Het vastleggen van de Staatstoelage op 90% van het uitkeringsbedrag is een beleidsoptie 
waarover onze onderzoeksgroep geen uitspraak doet.  Wel kan worden verwacht dat deze 
maatregel de OCMW’s tot een grotere soepelheid zal bewegen en tot het aanvaarden van 
sommige van onze voorstellen die verder gaan dan hetgeen door de huidige OCMW-praktijk 
wordt aangenomen. 
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Hieronder worden, rekening houdend met de omschreven basisopties, gedetailleerde 
bepalingen voorgesteld die samen een specifieke regeling creëren voor de student-
bestaansminimumgerechtigde.  Elke bepaling wordt gevolgd door een uitgebreide toelichting: 
een motivering van de gemaakte keuzes; uitleg over de gehanteerde begrippen en aanduiding 
van andere mogelijke beleidsopties. 
 
Waar nuttig geven wij ook aan in welke mate de voorstellen van onze onderzoeksgroep 
overeenstemmen met de (in Deel II van dit rapport uiteengezette) geldende OCMW-praktijk 
en de in die kringen heersende opinies.  Sommige van onze voorstellen gaan, zo zal blijken, 
helemaal in tegen deze praktijken en opinies en zijn er dus uitdrukkelijk op gericht deze te 
wijzigen door strakke wetsartikelen die afdoend moeten worden verantwoord in de Memorie 
van Toelichting.  Andere voorstellen liggen dan weer helemaal in de lijn van hetgeen 
OCMW’s de facto doen en denken, en willen hieraan een legale basis geven.  Een derde reeks 
voorstellen tenslotte zijn bedoeld om meer eenvormigheid te brengen op punten waar de 
geldende rechtspraktijk uiteenlopend is van OCMW tot OCMW en waarover ook de opinies 
sterk verschillen; de door ons nagestreefde eenvormigheid moet leiden tot een verhoogd 
gehalte aan rechtszekerheid bij de gebruikers, en dus tot een “gelijke behandeling” van hen, 
wat één van de krachtlijnen is van de Kabinetsnota (p. 6). 
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2. PUNTSGEWIJZE COMMENTAAR 
 
2.1. Aard van de vorming 
 

§ 1. Wordt als student beschouwd, de persoon die vorming voorzet of hervat. 
 
Onder vorming wordt verstaan: 
- studies in het raam van het secundair of hoger onderwijs, georganiseerd, gesubsidieerd of 

erkend door de bevoegde Gemeenschap; 
- beroepsopleidingen georganiseerd of gesubsidieerd door de gewestelijke dienst voor 

arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, alsmede de individuele beroepsopleiding in een 
onderneming of in een onderwijsinstelling, erkend door deze gewestelijke dienst; 

- het geheel van de theoretische en praktische opleiding in het raam van de vorming voor 
beroepen uitgeoefend in loondienst en voor zelfstandige beroepen; 

- andere studies, opleidingen of vorming, erkend door de Koning. 
 
Onder voortzetting van de vorming wordt verstaan: het volgen van vorming zonder dat zich 
hierin een onderbreking heeft voorgedaan van meer dan vijftien maanden.  
 
Onder hervatting van de vorming wordt verstaan: het volgen van vorming na een 
onderbreking van meer dan vijftien maanden. 

 
Een duidelijke regeling inzake het toekennen van het “bestaansminimum als student” 
veronderstelt in de eerste plaats het éénduidig gebruik van zorgvuldig omschreven begrippen. 
Dit is ongetwijfeld een cruciale stap om te komen tot een gelijke behandeling van elke student 
die het “bestaansminimum als student” aanvraagt. 
 
Vorming 
Centraal in dit voorstel staat het begrip ‘student’.  Dit begrip wordt zeer ruim omschreven als 
zijnde een persoon die vorming voortzet of hervat, waarbij de term ‘vorming’ een brede 
waaier van opleidingen en studies dekt.  Het gaat hierbij niet enkel over de klassieke 
opleidingen in het raam van het secundair of hoger onderwijs, maar ook andere opleidingen 
vallen onder hieronder, zoals beroepsopleidingen, middenstandsopleidingen, industriële 
leerovereenkomsten, … 
 

 147 



Door aan de Koning de mogelijkheid te geven andere dan de opgesomde vormingen te 
beschouwen als ‘vorming’, wordt geanticipeerd op de evoluties binnen het onderwijsveld.  
Denken we hierbij aan de opkomst van afstandsleren, webleren en andere vormen van 
studeren, die nu volop in ontwikkeling zijn en in de toekomst belangrijke concurrenten zullen 
vormen van de klassieke onderwijsvormen. 
 
Als gevolg van deze ruime definiëring van het begrip ‘student’ als iemand die een vorming 
voortzet of hervat en waarbij elke verwijzing naar leeftijd ontbreekt, wordt eveneens 
vermeden dat studenten automatisch worden geassocieerd met jongeren.  Het 
“bestaansminimum als student” staat dus niet enkel open voor de leeftijdsgroep van 18 tot 25 
jaar, maar ook personen ouder dan 25 jaar kunnen onder bepaalde voorwaarden van deze 
uitkering genieten.  Zeker in de huidige context van ‘levenslang leren’ is het een belangrijk 
gegeven om ook deze laatsten de kans te geven om zich bij te scholen of te herscholen. 
 
Voortzetting en hervatting van de vorming 
Wat betreft de toelaatbaarheidsvoorwaarden voor het “bestaansminimum als student” speelt 
het onderscheid tussen het voortzetten en het hervatten van de vorming, een belangrijk rol, 
niet in het minst omdat bij een hervatting strengere vereisten worden gesteld (zie infra, p. 151 
e.v.).  Een duidelijke omschrijving van beide begrippen is dan ook noodzakelijk.  Het 
beslissend criterium in deze tweedeling is een tijdselement, namelijk het aantal maanden van 
onderbreking bij het volgen van vorming.  Betreft het een onderbreking van meer dan vijftien 
maanden en wordt dan een vorming aangevat, dan wordt gesproken over een hervatting van 
de vorming.  In alle andere gevallen gaat het over een voortzetting van de vorming.  Daarbij is 
het onbelangrijk wanneer een student zijn aanvraag tot toekenning van het “bestaansminimum 
als student” doet.  Dit kan worden verduidelijkt met een volgend voorbeeld.  Stel een persoon 
begaf zich na het secundair onderwijs op de arbeidsmarkt en wenst na een aantal jaren 
opnieuw te studeren en een opleiding criminologie aan te vatten.  Indien deze student bij het 
begin van zijn eerste kandidatuur bij het OCMW een “bestaansminimum als student” 
aanvraagt, dan valt de betrokkene onder de regel ‘hervatting van de vorming’.  Maar een 
student, die na een aantal jaar te hebben gewerkt, zijn eerste kandidatuur volledig zelf heeft 
bekostigd, zonder dat het OCMW daarin tussenkwam en pas bij de aanvang van zijn tweede 
kandidatuur een aanvraag indient, valt onder de regel ‘hervatting van de vorming’.  Cruciaal 
is dus het gegeven of zich vóór de aanvang van de huidige vorming (in het bovenstaande 
voorbeeld betekent dit dus bij aanvang van de opleiding criminologie) een onderbreking heeft 
voorgedaan van meer dan vijftien maanden. 
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Door het hanteren van deze grens van vijftien maanden, wordt een persoon die bijvoorbeeld 
elf maanden in het buitenland verblijft als au-pair, met de intentie na deze periode opnieuw te 
gaan studeren en dit ook effectief doet, dus beschouwd als student die zijn/haar studies 
voortzet.  Ook een student die na het voltooien van het secundair onderwijs in juni, een 
beroepsopleiding wenst te volgen die pas van start gaat in januari van het volgende 
kalenderjaar, bevindt zich in een situatie van voortzetting van de vorming.  Het is belangrijk 
te vermelden dat vakantieperiodes evenwel niet beschouwd worden als onderbrekingen in de 
vorming.  Concreet betekent dit dat in het bovenstaande voorbeeld betreffende de student die 
in januari een beroepsopleiding wenst aan te vangen, er zich slechts vier maanden 
onderbreking in de vorming voordeed (van begin september tot eind december). 
 
De achterliggende filosofie bij deze opdeling tussen voortzetting en hervatting is het gegeven 
dat men slechts over voortzetting van de vorming kan spreken, indien men bij het beëindigen 
van de vorige vormingsperiode reeds de bedoeling had binnen een redelijke termijn opnieuw 
een vorming aan te vatten.  Wanneer men daarentegen de intentie had om zich na een 
bepaalde vormingsperiode op de arbeidsmarkt te begeven, maar na verloop van tijd om één of 
andere reden toch opnieuw een opleiding of studies wenst te volgen, dan betreft het volgens 
ons voorstel een hervatting van de vorming. 
 
Wij zijn ons er terdege van bewust dat het hanteren van het tijdselement (vijftien maanden) 
een enigszins arbitrair criterium is om het onderscheid te maken tussen het al dan niet hebben 
van de bedoeling om bij het einde van de vorige vormingsperiode, een nieuwe 
vormingsperiode aan te vatten.  Toch zijn wij van mening dat dit in de meeste gevallen 
overeenkomt met de realiteit.  Belangrijk bij het gebruik van dit criterium is het feit dat 
hierdoor duidelijkheid wordt geschapen, zowel ten aanzien van de aanvrager als van de 
maatschappelijk werker, belast met dit dossier.  Op die manier wordt eveneens uniformiteit in 
de gevalsbehandeling gegarandeerd.  Bovendien is het bijna onmogelijk om achteraf een 
intentie vast te leggen of te bewijzen, zodat het niet wenselijk was deze ‘intentie’ op zich in 
de wettelijke bepaling als onderscheidend criterium in te schrijven. 
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§ 2. Het recht op het “bestaansminimum als student” wordt enkel toegekend voor zover een 
voltijdse vorming wordt gevolgd.  Onder voltijdse vorming wordt verstaan: 
- studies met volledig leerplan in het raam van het secundair of hoger onderwijs; 
- studies, opleidingen of vorming, erkend door de Koning als voltijdse vorming; 
- andere studies, opleidingen of vorming, waarvan het centrum aanvaardt dat zij door hun 

omvang een beletsel vormen voor het uitoefenen van een dienstbetrekking met een 
arbeidsduur van 1/3 of meer van een voltijdse tewerkstelling. 

 
Eén van de toelaatbaarheidsvoorwaarden om gerechtigd te zijn op het “bestaansminimum als 
student” is het volgen van een voltijdse vorming.  Het doel van deze bepaling is vermijden dat 
het deelnemen aan vormingsprogramma’s waarvan de lessen en de activiteiten hoofdzakelijk 
op zaterdag of na 17 uur plaats vinden, recht zou geven op deze uitkering.  Personen die een 
dergelijk onderwijsprogramma volgen, hebben immers de mogelijkheid om op een andere 
manier voldoende bestaansmiddelen te verwerven dan door een beroep te doen op het 
“bestaansminimum als student”.  Door het “bestaansminimum als student” enkel toe te 
kennen aan studenten die een voltijdse vorming volgen, krijgt de huidige praktijk binnen de 
thans geldende Bestaansminimumwet een duidelijke, wettelijke basis.  Doorgaans gaan de 
OCMW’s er immers van uit dat het feit dat een student voltijds onderwijs volgt een 
bestanddeel vormt van de billijkheidsredenen zoals bedoeld in artikel 6 § 1 van de 
Bestaansminimumwet.  
 
Maar wat moet worden begrepen onder een voltijdse vorming?  Daar binnen de bestaande 
wetgeving geen éénduidige omschrijving bestaat van het begrip ‘voltijds’, werd in ons 
voorstel een eigen definiëring van deze term naar voor geschoven.  Opdat er sprake zou zijn 
van een voltijdse vorming in het raam van secundair of hoger onderwijs, moet het 
logischerwijze gaan om studies met volledig leerplan.  Hiervoor wordt verwezen naar de 
onderwijsdecreten die aangeven onder welke voorwaarden de student geacht wordt een 
volledig leerplan te volgen.  Naast deze studies met een volledig leerplan binnen het secundair 
en hoger onderwijs, kunnen bij wijze van koninklijk besluit ook andere 
vormingsprogramma’s als voltijds worden beschouwd, denken we hierbij aan 
middenstandsopleidingen die elke week worden georganiseerd op vier weekdagen en dit zes 
uur per dag. 
 
Ondanks het opstellen van een koninklijk besluit betreffende studies, opleidingen of vorming 
die als voltijds worden erkend, zullen er als gevolg van de evoluerende onderwijswetgeving 
en opleidingsvormen hoogstwaarschijnlijk interpretatieproblemen blijven bestaan inzake het 
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voltijds karakter van bepaalde vormingsprogramma’s.  Daarom verleent ons voorstel aan het 
OCMW steeds de mogelijkheid om een vorming als voltijds te beschouwen, ingeval het van 
mening is dat de vorming omwille van haar omvang een beletsel vormt voor het uitoefenen 
van een dienstbetrekking met een arbeidsduur van één derde of meer van een voltijdse 
tewerkstelling.  Hierbij werd gebruik gemaakt van de regeling vervat in artikel 11bis van de 
Arbeidsovereenkomstenwet waarin wordt gesteld dat de wekelijkse arbeidsduur van de 
deeltijds tewerkgestelde werknemer in beginsel niet lager mag liggen dan een derde van de 
wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers die in de onderneming tot 
dezelfde categorie behoren.  Concreet betekent dit dat ingeval het centrum aanvaardt dat het 
volgen van een vorming zelfs een deeltijdse tewerkstelling niet mogelijk maakt, het deze 
vorming als voltijds moet aanvaarden. 
 

§ 3. De volgende situaties openen het recht op het “bestaansminimum als student”: 
 1) ingeval van voortzetting van de studies in het raam van het secundair of hoger 

onderwijs, tot aan het behalen van een einddiploma hoger onderwijs.  Onder de 
voorwaarden bepaald door de Koning blijft het recht op het “bestaansminimum als 
student” behouden tijdens een voortgezette bijkomende of gespecialiseerde vorming 
na het behalen van een einddiploma hoger onderwijs; 

  ingeval van voortzetting van andere vormingen, tot het einde van de vorming dat werd 
aangevat na het einde van de voltijdse leerplicht; 

 2) ingeval hervatting van de vorming, indien de student tegelijkertijd de volgende 
voorwaarden vervult: 

 a. in de loop van de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan het ogenblik 
waarop de vorming werd hervat: 

 - hetzij ononderbroken ingeschreven geweest zijn als werkzoekende en geen 
beroepsbezigheid uitgeoefend hebben als werknemer, zelfstandige of lid van het 
overheidspersoneel.  Periodes van tewerkstelling in het kader van artikel 60 § 7 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, worden voor toepassing van deze bepaling niet 
beschouwd als een beroepsbezigheid en worden gelijkgesteld met periodes van 
inschrijving als werkzoekende.  Periodes van tewerkstelling en andere 
onderbrekende periodes, om welke reden ook, met een totale duur van ten hoogste 
twee maanden, worden gelijkgesteld met een periode van inschrijving als 
werkzoekende; 

 - hetzij gedurende een ononderbroken of onderbroken periode van ten minste 180 
dagen gerechtigd is geweest op het bestaansminimum.  Periodes van 
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tewerkstelling in het kader van artikel 60 § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, worden 
gelijkgesteld met periodes van recht op bestaansminimum.  De periode van 180 
dagen wordt verminderd tot 30 dagen indien de vorming die de student volgt of 
wenst te volgen, voorbereidt op beroepen waarvoor een significant tekort aan 
arbeidskrachten bestaat, overeenkomstig de lijst vastgesteld door de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening in uitvoering van artikel 93 § 1 eerste lid 6° van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering. 

 De Koning kan, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, bepaalde periodes van 
tewerkstelling gelijkstellen met periodes van inschrijving als werkzoekende of met 
periodes van gerechtigd zijn op bestaansminimum; 

 b. niet reeds beschikken over een einddiploma van het hoger onderwijs, behalve 
indien het centrum vaststelt dat dit diploma slechts weinig mogelijkheden biedt op 
de arbeidsmarkt.  Het centrum kan daartoe het advies inwinnen van de gewestelijke 
dienst voor arbeidsbemiddeling; 

 c. studies volgen of wensen te volgen die, hetzij van een gelijkwaardig of hoger niveau 
zijn dan de studies die reeds werden gevolgd, hetzij van een lager niveau op 
voorwaarde dat zij tot het hoger onderwijs behoren.  Onder de voorwaarden die 
Hij bepaalt, kan de Koning andere voltijdse vormingen gelijkstellen met deze 
studies; 

 d. in de loop van de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de eerste 
aanvraag tot het bekomen van het “bestaansminimum als student”, geen blijk 
hebben gegeven van een gebrek aan bereidheid tot tewerkstelling, tenzij deze 
tewerkstelling om gezondheids- of billijkheidsredenen onmogelijk was. 

 
Zoals reeds is aangegeven, is bij de toekenning van het “bestaansminimum als student” het 
onderscheid tussen voortzetting en hervatting van de vorming uitermate belangrijk.  Deze 
opdeling sluit aan bij de heersende rechtspraktijk waarbij OCMW’s voor de toekenning van 
het bestaansminimum aan studenten een onderscheid maken tussen degenen die hun studies 
verderzetten en degenen die, na een periode van onderbreking van de vorming, opnieuw 
wensen te studeren.  De kans om bij hervatting van de vorming rechthebbende te zijn op het 
bestaansminimum blijkt in de praktijk zeer gering, dit in tegenstelling tot de eerste situatie 
(zie supra p.118-119).  Ook in ons voorstel wensen wij de toekenning van het 
“bestaansminimum als student” bij een hervatting van de vorming aan strengere voorwaarden 
te onderwerpen. 
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Voortzetting van de vorming 
Voor zover het om een voortzetting van studies in het raam van het secundair of hoger 
onderwijs gaat, wordt het recht op het “bestaansminimum als student” geopend indien de 
aanvrager nog niet in het bezit is van een einddiploma hoger onderwijs.  Dit betekent dat 
studenten die reeds een einddiploma hoger onderwijs hebben verworven en binnen vijftien 
maanden na het behalen van dit diploma, een bijkomende vorming wensen te volgen, in 
principe niet in aanmerking komen voor deze uitkering.  Onder de voorwaarden bepaald door 
de Koning bestaat echter de mogelijkheid om hiervan af te wijken en kan het volgen van een 
voortgezette bijkomende of gespecialiseerde vorming na het behalen van een einddiploma 
hoger onderwijs het recht op het “bestaansminimum als student” openen.  Deze vorming zou 
bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op een beroepskwalificatie waarvoor een structureel 
tekort op de arbeidsmarkt bestaat.222 
 
Ingeval de aanvrager bij een voortzetting van de vorming, een andere vorming volgt of wenst 
te volgen dan studies in het raam van het secundair of hoger onderwijs, dan heeft hij recht op 
het “bestaansminimum als student” tot het einde van het vormingsprogramma dat is 
aangevangen na het einde van de voltijdse leerplicht.223  Concreet betekent dit dat iemand die 
op 17-jarige leeftijd een industrieel leercontract of een middenstandsopleiding aanvatte en na 
het voltooien hiervan eender welke vorming volgt, tot het beëindigen van dit laatste 
vormingsprogramma rechthebbende is op het “bestaansminimum als student”.  Indien men 
hierna nog een ander vormingsprogramma wenst aan te vatten, moet men voldoen aan de 
bijkomende voorwaarden inzake hervatting van de vorming. 
 
Hervatting van de vorming 
Bij een hervatting van de vorming kan de student slechts een beroep doen op het 
“bestaansminimum als student” indien tegelijkertijd aan vier specifieke voorwaarden, 
ontleend aan de werkloosheidsreglementering224, is voldaan.  Door het stellen van deze 
vereisten wordt vermeden dat alle kosten inzake het volgen van vorming worden afgeschoven 
op de gemeenschap.  Aldus wordt een gedeelde verantwoordelijk tussen het individu en de 
gemeenschap bewerkstelligd. 

                                                           
222 Zie ook Aard van de vorming § 3, 2), a., tweede streepje. 
223 De deeltijdse leerplicht vat aan op het ogenblik dat de de voltijdse leerplicht eindigt, met name op het 
ogenblik dat de jongere zowel twee jaar secundair onderwijs heeft gevolgd en minstens 15 jaar is.  Indien aan de 
eerste voorwaarde niet voldaan is, begint de deeltijdse leerplicht op 16 jaar.  De deeltijdse leerplicht duurt tot in 
principe tot het einde van het schooljaar dat valt in het jaar waarin de jonger 18 jaar wordt (art. 1 § 1 Wet 
Leerplicht). 
224 Opnieuw hebben we ons gespiegeld aan de voorwaarden waaraan de werkloze moet voldoen om een 
vrijstelling te krijgen met het oog op het volgen van een opleiding of studies (art. 91-94 Werkloosheidsbesluit). 
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Ten eerste kan men ingeval van hervatting van de vorming, slechts rechthebbende zijn op het 
“bestaansminimum als student”, indien men gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan 
het ogenblik waarop de vorming werd hervat ononderbroken ingeschreven was als 
werkzoekende en geen beroepsbezigheid heeft uitgeoefend als werknemer, zelfstandige of lid 
van het overheidspersoneel225, of gedurende een (onderbroken of ononderbroken) periode van 
tenminste 180 dagen gerechtigd was op het bestaansminimum.  Indien de vorming die de 
betrokkene volgt of wenst te volgen voorbereidt op de zogenaamde ‘knelpuntenberoepen’, 
wordt de periode tijdens dewelke men bestaansminimumgerechtigd moet zijn, ingekort tot 30 
dagen.  Periodes van tewerkstelling op basis van artikel 60 § 7 van de O.C.M.W.-wet worden 
gelijkgesteld met periodes van inschrijving als werkzoekende of met periodes van gerechtigd 
zijn op het bestaansminimum.  Met het oog op de op til zijnde hervormingen van de 
Bestaansminimumwet wordt aan de Koning de mogelijkheid verleend om ook andere periodes 
van tewerkstelling hiermee gelijk te stellen. 
 
Bovenstaande voorwaarde kan worden gekaderd in het activeringsdiscours dat heden ten dage 
‘bon ton’ is en waarbij werklozen en bestaansminimumgerechtigden via het volgen van 
vorming worden gestimuleerd om zich te integreren op de arbeidsmarkt en op die manier niet 
langer afhankelijk zijn van sociale bijstand of werkloosheidsuitkeringen. 
 
De verplichting van inschrijving als werkzoekende of gerechtigd zijn op het 
bestaansminimum impliceert dat de student blijk moet hebben gegeven van zijn bereidheid tot 
tewerkstelling.  Wij menen immers dat men enkel een beroep kan doen op het OCMW om de 
hervatting van zijn vorming mede te financieren, indien men werkelijk werk heeft 
nagestreefd, maar deze inspanningen tevergeefs zijn geweest.  Deze onderliggende gedachte 
komt eveneens tot uiting in de voorwaarde dat de student geen blijk mag hebben gegeven van 
een gebrek aan bereidheid tot tewerkstelling in de loop van de twaalf maanden onmiddellijk 
voorafgaand aan de eerste aanvraag tot het bekomen van het “bestaansminimum als student” 
(tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen onmogelijk was).  Voor de toepassing van 
deze voorwaarde wordt aan het OCMW een zekere beoordelingsbevoegdheid verleend (onder 
volledige rechterlijke controle achteraf).  Het OCMW moet evenwel voor ogen houden dat het 
om een frappant gebrek aan werkbereidheid moet gaan.  Het moet er zich bovendien voor 
hoeden om de criteria inzake onvrijwillige werkloosheid en beschikbaarheid voor de 
arbeidsmarkt uit de werkloosheidreglementering zonder meer over te nemen.  Zo kan de 

                                                           
225 Het lijkt ons gerechtvaardigd om periodes van tewerkstelling of andere periodes, met een totale duur van ten 
hoogste twee maanden waarbij men een beroepsbezigheid uitoefende, eveneens te beschouwen als een periode 
van inschrijving als werkzoekende. 
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vaststelling dat de betrokkene in de voorbije twaalf maanden een passende dienstbetrekking 
heeft geweigerd, geen voldoende reden uitmaken om hem het recht op het “bestaansminimum 
als student” te ontnemen. 
 
Net zoals ingeval van voortzetting van de studies in het raam van het secundair of hoger 
onderwijs geldt, kan bij hervatting van vorming het recht op het “bestaansminimum als 
student” slechts worden geopend indien de student niet in het bezit is van een einddiploma 
hoger onderwijs.  Wel kan hierop een uitzondering worden gemaakt indien blijkt dat het 
diploma weinig tewerkstellingskansen biedt.  Dit betekent concreet dat ingeval het OCMW 
besluit -eventueel na advies van de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling- dat 
bijvoorbeeld een licentiaatsdiploma in de archeologie weinig mogelijkheden biedt op de 
huidige arbeidsmarkt, de houder van dit diploma bij hervatting van vorming in aanmerking 
kan komen voor het “bestaansminimum als student”. 
 
Bij een hervatting van vorming worden ook eisen gesteld met betrekking tot de studies, 
opleiding of vorming die de betrokkene op het moment van zijn aanvraag volgt of wenst te 
volgen.  Het moet daarbij gaan om studies van een gelijkwaardig of hoger niveau dan de 
studies die reeds werden gevolgd, of om studies van een lager niveau, indien zij tot het hoger 
onderwijs behoren.  Inzake vormingen, andere dan studies in het raam van het secundair of 
hoger onderwijs, is het echter moeilijk om qua vormingsniveau een vergelijking te maken.  
Daarom wordt aan de Koning de mogelijkheid verleend om andere voltijdse vormingen gelijk 
te stellen met de studies die bij een hervatting van vorming recht verlenen op een 
“bestaansminimum als student”. 
 
Wat de door ons gekozen opdeling “voortzetting versus hervatting” betreft, past het melding 
te maken van een mogelijke alternatieve regeling op basis van een opsplitsing naar leeftijd.  
Zo kan een onderscheid worden gemaakt tussen de jonge (-25 jaar) en de oudere studenten, 
waarbij de grens van 25 jaar verwijst naar de wetgeving op de kinderbijslag.  De voorwaarden 
die in ons voorstel gelden in het geval van voortzetting zouden kunnen worden toegepast op 
de -25-jarige studenten, voor de oudere studenten zouden dan de voorwaarden gelden die 
betrekking hebben op de studenten die hun vorming hervatten.  Dit onderscheid tussen 
jongere en oudere studenten lijkt ons echter artificieel.  Wij zijn van mening dat de motieven 
die aan de basis van de vorming liggen niet zozeer verschillen naargelang van de leeftijd, 
maar wel naargelang men de vorming voortzet, dan wel hervat.  Om deze reden werd dan ook 
geopteerd deze laatste tweedeling als uitgangspunt te nemen voor ons voorstel, en dus geen 
leeftijdsgrens te bepalen. 
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2.2. Verloop van de vorming 
 

§ 1. Voor de toekenning en het behoud van het “bestaansminimum als student” is vereist dat: 
1) de student het bewijs levert van zijn inschrijving bij een vormingsinstelling of, indien 

het centrum dit wenst, het centrum de toestemming geeft zijn inschrijving bij de 
vormingsinstelling te laten bevestigen; 

2) de student zijn vorming behartigt, onder meer door het bijwonen van de lessen, het 
deelnemen aan eventuele praktijkonderdelen en het deelnemen aan de examens, en het 
centrum de toestemming geeft om deze omstandigheden bij de vormingsinstelling te 
controleren; 

3) de student zijn examensresultaten aan het centrum meldt binnen zeven werkdagen 
nadat zij zijn bekendgemaakt of, indien het centrum dit wenst, het centrum de 
toestemming geeft zijn examenresultaten bij de vormingsinstelling op te vragen. 

 
§ 2. Het recht op het “bestaansminimum als student” blijft niet behouden indien de vorming 
geen normaal verloop kent, behalve ingeval van bijzondere omstandigheden, 
billijkheidsredenen, gezondheidsredenen of overmacht aan de zijde van de student. 

 
Het recht op het “bestaansminimum als student”, ingeval van voortzetting van de vorming, 
blijft in ieder geval eenmaal behouden indien de student een coherente vormingsperiode van 
ten hoogste twaalf maanden wenst over te doen of een andere vorming wenst aan te vatten. 
 
Ingeval van bijzondere omstandigheden, billijkheidsredenen, gezondheidsredenen of 
overmacht blijft het “bestaansminimum als student” bovendien behouden indien de student 
meer dan eenmaal een coherente vormingsperiode van ten hoogste twaalf maanden wenst 
over te doen of indien de vorming nog niet beëindigd was, een andere vorming wenst aan te 
vatten.  
 
Het recht op het “bestaansminimum als student”, ingeval van hervatting van de vorming, 
wordt niet behouden indien de student een vormingsjaar wenst over te doen of een andere 
vorming wenst aan te vangen, behoudens ingeval van bijzondere omstandigheden, 
billijkheidsredenen, gezondheidsredenen of overmacht. 

 156 



§ 3. Het centrum kan van de student vergen, behalve wanneer gezondheids- of 
billijkheidsredenen dit onmogelijk maken, dat hij blijk geeft van zijn bereidheid tot een met 
zijn vorming verzoenbare tewerkstelling, evenwel zonder dat deze tewerkstelling zijn 
slaagkansen merkelijk mag verminderen. 

 
Om misbruiken en gevallen van oneigenlijk gebruik tegen te gaan, kunnen enkel de studenten 
die hun vormingsprojecten ernstig nemen, in aanmerking komen voor het “bestaansminimum 
als student”.  Er worden in ons voorstel dan ook aan de student-aanvrager een aantal 
verplichtingen opgelegd betreffende het verloop van zijn vorming. 
 
Ten eerste moet de student voor de toekenning en het behoud van het “bestaansminimum als 
student” het bewijs leveren van zijn inschrijving bij een vormingsinstelling. 
 
Bovendien wordt van de student verwacht dat hij daadwerkelijk inspanningen levert om zijn 
vorming tot een goed einde te brengen.  Hiermee wensen wij fictieve inschrijvingen aan 
vormingsinstellingen, met als enig doel het ontvangen van het “bestaansminimum als student” 
te vermijden.  Daarom is het bijwonen van de lessen een belangrijke voorwaarde die aan de 
student wordt gesteld.  Wanneer de vorming zowel een theoretische als een praktijkopleiding 
omvat, wordt van de student verwacht dat hij ook dit laatste onderdeel van het curriculum 
volgt.  Tevens is het deelnemen aan elke examenperiode die door de betrokken 
vormingsinstelling wordt georganiseerd, voor de student een verplichting.  De betrokkene 
moet aan het OCMW steeds de toestemming geven om deze omstandigheden bij de 
vormingsinstelling te controleren.  De resultaten van de examens moeten eveneens door de 
student binnen zeven werkdagen aan het OCMW worden medegedeeld. 
 
Indien het OCMW dit wenst, moet de student aan dit centrum zijn toestemming geven om zijn 
inschrijving en zijn examenresultaten bij de vormingsinstelling op te vragen.  Hierdoor kan 
eventueel misbruik worden tegengegaan, maar ook vanuit praktisch, administratief oogpunt 
kan het centrum overwegen deze gegevens rechtstreeks op te vragen bij de 
vormingsinstelling.  Ingeval de student deze gegevens niet op eigen initiatief bekend maakt of 
aan het OCMW weigert zijn toestemming te geven om dit bij de vormingsinstelling na te 
gaan, zal de toekenning van het “bestaansminimum als student” worden stopgezet. 
 
Het recht op het “bestaansminimum als student” kan eveneens worden stopgezet indien de 
vorming geen normaal verloop kent (behalve ingeval van bijzondere omstandigheden).  Wat 
beschouwd wordt als een normaal of niet-normaal verloop van de vorming, wordt in eerste 
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instantie aan de beoordelingsbevoegdheid van het centrum overgelaten, onder volledige 
rechterlijke controle achteraf.  Maar in elk geval kan bij voortzetting van de vorming, het 
recht op het “bestaansminimum als student” nooit worden stopgezet indien de student 
eenmaal een coherente vormingsperiode van maximum één jaar wenst over te doen of een 
andere vorming wenst te volgen. 
 
Bij voortzetting van de vorming wordt aan de student dus een soort ‘krediet’ gegeven ingeval 
hij een coherente vormingsperiode van maximum één jaar niet met vrucht beëindigde.  Een 
coherente vormingsperiode wijst in ons voorstel op een studiejaar (ingeval van studies in het 
raam van het secundair of hoger onderwijs) of een opleidingsjaar226 (ingeval van andere 
vormingen).  Dit krediet kan door de student eenmaal worden gebruikt in geval van 
zittenblijven of bij heroriëntering naar een andere vorming.  Dit betekent dus dat iemand die 
bijvoorbeeld niet geslaagd was voor een beroepsopleiding georganiseerd of gesubsidieerd 
door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, de kans heeft om deze vormingsperiode 
waarvoor hij niet geslaagd was opnieuw te volgen of een andere vorming aan te vatten, 
zonder daarbij het recht op het “bestaansminimum als student” te verliezen.  
 
Maar ook ingeval de student zijn studie- of opleidingsjaar met vrucht beëindigde, kan hij met 
behoud van de uitkering, opteren om een ander vormingsprogramma aan te vatten.  Het ligt 
voor de hand dat deze mogelijkheid die aan de student wordt geboden om een andere vorming 
te volgen, enkel geldt indien hij zijn vorige vorming niet heeft afgemaakt.  Hiermee wordt 
bedoeld dat enkel iemand die bijvoorbeeld zijn driejarige opleiding maatschappelijke werker 
nog niet heeft voltooid, zich kan heroriënteren en van dit ‘krediet’ kan gebruikt maken.  
Eenmaal hij afgestudeerd is, kan hij op basis van §2 geen andere vorming meer aanvatten 
(eventueel wel op grond van 1. Aard van de vorming, §3) 
 
Dit ‘krediet’ slechts één keer kan worden ingeroepen; een student verliest dus zijn recht op het 
“bestaansminimum als student” ingeval hij na een heroriëntering of na eenmaal een studie- of 
opleidingsjaar hebben overgedaan op kosten van het OCMW, nog een andere vorming wenst 
aan te vatten of een vormingsperiode wenst over te doen.  Het is dus eveneens onmogelijk om 
ingeval een student vanaf zijn eerste kandidatuur gerechtigd was op het “bestaansminimum 
als student”, na het ‘bissen’ van de eerste kandidatuur, ook zijn tweede licentie over te doen 
ten laste van het centrum. 

                                                           
226 Dit betekent niet dat de duur van een opleidingsjaar altijd twaalf maanden omvat.  Zo bedraagt de duur van 
een opleidingsjaar voor ondernemersopleidingen minimaal 3 cursusmaanden en maximaal 32 cursusweken 
(Besluit Vlaamse Regering 23 februari 1991 betreffende de ondernemersopleiding). 
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Tevens moet worden gepreciseerd dat hierbij enkel de coherente vormingsperiodes in 
aanmerking komen waarvoor de student rechtgevend was op het “bestaansminimum als 
student” en er dus geen rekening wordt gehouden met zijn studieverleden waarvoor hij geen 
recht had op het “bestaansminimum als student”.  Dit betekent dat een student die 
bijvoorbeeld onder druk van zijn ouders een opleiding Toegepaste Economische 
Wetenschappen moest volgen en het eerste jaar niet slaagde en bij het ‘bissen’ van dit 
studiejaar een beroep doet op het OCMW, het “bestaansminimum als student” kan worden 
toegekend.  Wanneer de betrokkene na dit bisjaar opnieuw niet slaagt en een andere soort 
vorming wenst aan te vatten, blijft zijn recht op het “bestaansminimum als student” behouden 
evenwel op basis van de ‘krediet’-regeling.  Met het eerste jaar dat hij T.E.W. volgde op 
kosten van zijn ouders wordt dus geen rekening gehouden bij de toekenning van het 
“bestaansminimum als student”. 
 
Bovenstaande regeling geldt enkel ingeval van voortzetting van de vorming.  Bij hervatting 
daarentegen wordt dit ‘krediet’ niet aan de student verleend en vervalt het recht op het 
“bestaansminimum als student” indien hij een vormingsperiode wenst over te doen of een 
andere studierichting wenst te volgen. 
 
Door het vastleggen van deze bepalingen inzake het behoud van het recht op het 
“bestaansminimum als student” indien de student (bij voortzetting) een vormingsjaar wenst 
over te doen of zich heroriënteert, wordt aan de huidige rechtspraktijk een wettelijke basis 
geschonken.  Binnen de thans geldende wetgeving betreffende het bestaansminimum komt het 
immers zelden voor bij dat een student die een studie- of opleidingsjaar wenst over te doen of 
een andere opleiding wenst te volgen, het bestaansminimum wordt geweigerd.  De meeste 
OCMW’s geven de studenten dus een tweede kans om eenzelfde of een andere 
vormingsgeheel aan te vatten (zie supra p.117).  Ook de op til zijnde hervormingen binnen de 
Vlaamse regeling betreffende de studiefinanciering binnen het hoger onderwijs volgen deze 
logica; “Elke minvermogende student in het hoger onderwijs kan ook éénmaal een 
studietoelage krijgen, zonder dat hij geslaagd hoeft te zijn in een vorig studiejaar […].  Deze 
studietoelage, ook jokerbeurs genoemd, kan door de student worden gebruikt in geval van 
zittenblijven, bij heroriëntering […]”227 
 
Van deze algemene principes kan echter worden afgeweken in bijzondere omstandigheden.  
Dit betekent concreet dat voor een student die bijvoorbeeld als gevolg van ernstige familiale 

                                                           
227 Parl. St. Vl. R. 2000-2001, nr. 475/1 (gemeenzaam het Decreet Sannen genoemd). 
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redenen of een slechte gezondheidstoestand niet geslaagd was voor een vormingsjaar, 
‘trissen’ (bij voorzetting van vorming) en ‘bissen’ (bij hervatting van vorming) toegelaten is 
met behoud van het recht op een “bestaansminimum als student”.  Het OCMW oordeelt in 
eerste instantie over deze bijzondere omstandigheden, onder volledige rechterlijke controle 
achteraf. 
 
Ten slotte kan het OCMW van de student eisen dat hij blijk geeft van zijn bereidheid tot 
tewerkstelling.  Het is evenwel belangrijk te benadrukken dat dit enkel betrekking heeft op het 
verrichten van zogenaamd gelegenheidswerk, dat verenigbaar is met de vorming en dus geen 
hinderpaal vormt voor het slagen binnen de opleiding.  Net zoals in de huidige 
Bestaansminimumwet (art. 6 § 1), kan om billijkheids- of gezondheidsredenen van deze 
werkbereidheidsvoorwaarde worden afgeweken.  Een belangrijk verschil met deze wet is dat 
het in ons voorstel betreffende het “bestaansminimum als student” niet om een verplichting 
maar om een mogelijkheid gaat.  Deze bepaling omtrent de bereidheid tot tewerkstelling sluit 
wederom nauw aan bij de huidige praktijk: de meeste OCMW’s moedigen het aannemen van 
een studentenjob aan, maar dit alles binnen een realistisch perspectief (zie supra p.116). 
 
2.3. Vormingscontract 
 

§ 1. Voor de toekenning en het behoud van het bestaansminimum als student moet de student 
met het centrum, vertegenwoordigd door de maatschappelijk werker die belast is met het 
dossier, een schriftelijk vormingscontract sluiten. 
 
Het vormingscontract wordt gesloten voor de duur van een coherente vormingsperiode van 
ten hoogste 12 maanden, met inbegrip van de eventuele vakantieperiode die daarop aansluit 
en kan  een onbeperkt aantal keren worden verlengd. 
 
Het vormingscontract kan worden gewijzigd op verzoek van elke partij, na de aanvaarding en 
tijdens de uitvoering. 
 
Bij het vormingscontract kunnen, op vraag van een der partijen, een of meer tussenkomende 
derden worden betrokken, zoals de vormingsinstelling of de gemeentelijke bevolkingsdienst. 
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§ 2. Het vormingscontract bevat op zijn minst de volgende vermeldingen: 
- aanduiding van de te volgen vorming; 
- aanduiding van de instelling waar de vorming wordt gevolgd; 
- de verplichtingen van de student en de rechten van het centrum, zoals bepaald in 2; 
- de toelaatbaarheidsvoorwaarden van het recht op “bestaansminimum als student”, zoals 

bepaald in 1; 
- de verplichting voor de student die een relatiebreuk inroept, zoals bedoeld in 4, de nodige 

stappen te ondernemen om bijslagtrekkende te worden voor de kinderbijslag waarvoor hij 
zelf rechtgevende is. 

 
Het voorstel legt de OCMW’s op om met elke student een vormingscontract te sluiten waarin 
onder meer de inhoud van de vorming alsook de plichten van de student en de rechten van het 
OCMW worden toegelicht. Deze plicht moet gezien worden als een formele voorwaarde voor 
de toekenning en het behoud van “het bestaansminimum als student”. 
De verplichting tot het sluiten van een vormingscontract vormt geen breuk met de geldende 
rechtspraktijk, vermits het huidige artikel 6 § 2 Bestaansminimumwet het toekennen en het 
behoud van het bestaansminimum aan gerechtigden jonger dan 25 laat afhangen van de 
ondertekening en naleving van een contract betreffende een geïndividualiseerd project voor 
sociale integratie (verkort: integratiecontract). Uit de schriftelijke bevraging van OCMW’s is 
gebleken dat de overgrote meerderheid van de OCMW’s voor hun studenten-
bestaansminimumgerechtigden een integratiecontract opstelt. 
De door ons voorgestelde regeling heeft wel tot gevolg dat het toepassingsgebied van de 
verplichting wordt uitgebreid, nu met elke student een vormingscontract moet worden 
gesloten, ongeacht de leeftijd.  
 
In tegenstelling tot het huidige integratiecontract, is het vormingscontract niet bedoeld om het 
bewijs van werkbereidheid te leveren. Het opzet van het vormingscontract moet gezocht 
worden in de formalisering van de rechten en plichten van de betrokken partijen. Het contract 
als instrument voor het vastleggen van rechten en plichten en het opvolgen van de studies, 
wordt doorgaans gewaardeerd door OCMW-medewerkers (zie supra p.143). Naast de 
juridische waarde gaat van het vormingscontract een psychologische betekenis uit. Het 
ondertekenen van het contract wakkert bij de student het besef aan dat de erin vervatte 
plichten moeten worden nageleefd. Het persoonlijk engagement dat van hem wordt verwacht, 
wordt aldus in de verf gezet. 
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Het contract bestrijkt een coherente vormingsperiode, inclusief de vakantieperiode die erop 
volgt. De maximale looptijd van een vormingscontract bedraagt evenwel één jaar (wel 
hernieuwbaar). 
In beginsel wordt het vormingscontract gesloten voor één jaar: voor de studenten secundair 
onderwijs staat dit gelijk met één studiejaar (met inbegrip van de vakantiemaanden juli en 
augustus). Voor de studenten hoger onderwijs verwijst dit naar het academiejaar (inclusief de 
maanden juli, augustus en september). Ingeval de studenten een vorming volgen waarvan de 
totale duurtijd korter is dan één jaar (bv. een beroepsopleiding van zes maanden), zal de duur 
van het vormingscontract overeenkomen met de duur van de vorming.  
Het is belangrijk aan te stippen dat met de zinsnede “een coherente vormingsperiode” een 
studiejaar voor studenten secundair onderwijs of een academiejaar voor studenten hoger 
onderwijs bedoeld wordt. Voor deze studenten kan het contract niet voor de volledige duur 
van een opleidingscyclus (bv. de twee kandidaturen) of het volledige opleidingsprogramma 
(bv. de vijf jaar van een opleiding tot jurist) lopen. Het kan evenmin een kortere periode dan 
een studiejaar of academiejaar bestrijken. 
Dit brengt mee dat het de OCMW’s niet toegestaan is om een contract te sluiten dat eindigt op 
het ogenblik waarop de resultaten van de tussentijdse examens gekend zijn (bv. in december 
in het secundair onderwijs of in januari in het universitair onderwijs met een 
semestersysteem). Krachtens de huidige reglementering inzake integratiecontracten is dit wel 
mogelijk. Artikel 5 K.B. 24 maart 1993 dat bepaalt dat het contract ten minste gelijk is aan 
een opleidingscyclus of aan de duur van de gevolgde studies, staat aan de OCMW’s toe om 
hiervan af te wijken.  
 
Wordt het studiejaar, academiejaar of de opleidingsperiode gevolgd door een vakantieperiode, 
dan loopt het contract door tot aan het einde van deze vakantieperiode. Zodoende moet het 
OCMW ook tijdens de vakantiemaanden aan de student in beginsel een uitkering toekennen. 
Uiteraard valt het te verwachten dat de OCMW’s vooral tijdens de vakantieperiodes gebruik 
zullen maken van hun mogelijkheid om van de aanvrager te vergen dat deze blijk geeft van 
een met de vorming verzoenbare tewerkstelling. De huidige OCMW-praktijk die erin bestaat 
om de toekenning van het bestaansminimum zonder meer stop te zetten tijdens de 
zomermaanden, is op grond van ons voorstel echter niet toelaatbaar. In principe bestaat het 
recht op het bestaansminimum voor studenten ook tijdens de vakantieperiode, en slechts 
wanneer dit met de vorming verenigbaar is (bv. student is geslaagd) zal van hem kunnen 
worden geëist dat hij op zoek gaat naar een vakantiejob. De inkomsten die uit deze 
tewerkstelling voortvloeien, worden in dit geval aangerekend op het bedrag van het 
bestaansminimum. 
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Ingeval de vorming verscheidene jaren duurt, kan het contract verlengd worden voor telkens 
maximaal één vormingsjaar (eventueel hernieuwbaar). De beperking van de duur van het 
contract en de daaraan gekoppelde mogelijkheid tot verlenging van het contract laat het 
OCMW toe om het contract en de naleving ervan periodiek te evalueren. De verlenging van 
het contract is ook het aangewezen moment om aan de inhoud van het contract te sleutelen, 
hiermee inspelend op veranderingen in de feitelijke toestand die zich gedurende de 
vormingsperiode hebben voorgedaan (student is veranderd van studierichting, volgt onderwijs 
of een opleiding bij een andere instelling, enz.). Niettemin kunnen de bij het contract 
betrokken partijen steeds verzoeken om het contract te wijzigen na de aanvaarding en tijdens 
de uitvoering ervan. 
 
Naar het voorbeeld van de reglementering inzake integratiecontracten (zie artikel 2 K.B. 24 
maart 1993), voorziet het voorstel in de mogelijkheid om één of meer derden bij het 
vormingscontract te betrekken. De vormingsinstelling of de gemeentelijke bevolkingsdienst 
worden hierbij op exemplatieve wijze vermeld als mogelijke tussenkomende 
contractspartijen. 
Zoals gezegd laat ook de huidige reglementering inzake het integratiecontract toe om derde 
partijen in het contract te betrekken. Het onderzoek van de geldende rechtspraktijk leert dat 
sommige OCMW’s deze mogelijkheid benutten en de instelling waar de betrokken student 
onderwijs volgt, in het bijzonder de sociale dienst van deze instelling, laten tussenkomen in 
het contract. We kunnen echter bezwaarlijk stellen dat deze handelswijze gebruikelijk is bij de 
OCMW’s. De geringe belangstelling van de onderwijsinstellingen en hun sociale diensten om 
toe te treden tot een integratiecontract moet gezien worden in het licht van de weigerachtige 
houding die onderwijsinstellingen (en vooral universiteiten) aannemen ten aanzien van het 
aangaan van een formele samenwerkingsverband met een OCMW (zie supra p.124).  
De reden voor deze terughoudendheid situeert zich op het vlak van het beroepsgeheim en de 
deontologie van de maatschappelijk werkers van de sociale dienst van de onderwijsinstelling. 
De conventionele verplichting om aan het OCMW informatie door te geven over onder meer 
het studieverloop kan in sommige gevallen worden beschouwd als een schending van de 
privacy van de student en van het beroepsgeheim van de maatschappelijk werker. Ook deze 
problematiek werd reeds belicht in Deel II. De sociale diensten van de onderwijsinstellingen 
kunnen zich echter niet beroepen op de privacy van de student om de toetreding tot een 
vormingscontract te weigeren ingeval het OCMW over de toestemming van de student 
beschikt om bepaalde informatie bij de instelling op te vragen. Ons voorstel geeft aan het 
OCMW het recht de toestemming van de student te eisen om de inschrijving aan de 
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vormingsinstelling, het bijwonen van de lessen, het deelnemen aan praktijkonderdelen en 
examens te controleren en om het OCMW toe te laten om examenresultaten op te vragen. 
 
Het betrekken van de bevolkingsdiensten van de gemeente waar de betrokken student is 
gedomicilieerd of zich wil domiciliëren bij het vormingscontract, komt evenzeer de 
hulpverlening aan de student ten goede.  
In de huidige rechtspraktijk is een systematische samenwerking tussen de bevolkingsdiensten 
en de OCMW’s onbestaande of ons minstens onbekend. Nochtans hebben de 
bevolkingsdienst en het OCMW er alle belang bij om nauw samen te werken, zeker ingeval 
de gemeente van inschrijving in het bevolkingsregister als aanknopingspunt geldt voor de 
aanduiding van het bevoegd OCMW. Ook in de hypothese dat de student een relatiebreuk 
inroept, zal het nut van de betrokkenheid van de bevolkingsdienst blijken: het OCMW moet 
de student helpen alle nodige stappen te zetten om zelf bijslagtrekkende van de kinderbijslag 
te worden. Dit impliceert dat de student een afzonderlijk domicilie krijgt. 
 
De kritische bedenking die door sommige OCMW-medewerkers wordt gemaakt ten aanzien 
van de bestaande verplichting om een integratiecontracten met – 25-jarigen te sluiten, is dat 
een dergelijk contract zorgt voor nog meer administratieve rompslomp en een zwaardere 
dossierlast die onverantwoord is gelet op de huidige onderbezetting van het OCMW-
personeel. Hierdoor is er te weinig tijd om het contract te individualiseren, op te volgen en bij 
te sturen en wordt het vormingscontract een lege doos (zie supra p.121). 
Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn van het vormingscontract. Een dergelijk contract 
voegt enkel een meerwaarde toe aan de hulpverleningsrelatie indien het op maat van de 
student kan worden gemaakt en indien het permanent of minstens periodiek kan worden 
opgevolgd.  
 
Tot slot wensen we nog terug te komen op de juridische waarde van het contract. Zoals 
gezegd is het contract niet meer dan een formalisering van de plichten van de student tot 
toekenning en behoud van het recht op een bestaansminimum als student, vervat in punt 2. 
Naast vermelding van deze plichten kan het contract ook nog andere bepalingen bevatten, 
zoals bijvoorbeeld een aantal praktische afspraken omtrent de opvolging van het 
studieverloop. 
De beslissing tot stopzetting van het recht op een bestaansminimum kan enkel gebeuren op 
basis van de niet naleving van de plichten vervat in 2. Niet naleving van andere verplichtingen 
die enkel door het vormingscontract (en niet door de wet) aan de student zouden zijn 
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opgelegd, kunnen niet tot de stopzetting van het bestaansminimum leiden.228 Het behoud van 
het bestaansminimum doen afhangen van de naleving van alle bepalingen van het contract, 
zou de OCMW’s immers een instrument geven om de student te “straffen” ingeval de 
afspraken die in het contract zijn opgenomen, niet letterlijk worden opgevolgd.229  
 
2.4. Relatiebreuk 
 

In afwijking van de artikelen 5 § 1 en 6 § 1 tweede lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot 
instelling van het recht op een bestaansminimum, worden de bestaansmiddelen van de 
ascendenten in de eerste graad niet in aanmerking genomen en moet de student zijn recht op 
onderhoudsgeld niet laten gelden vanwege de ascendenten in de eerste graad, ingeval van een 
relatiebreuk.  
Deze afwijking geldt enkel voor zover de student die een relatiebreuk inroept, eventueel 
geholpen door het centrum, de nodige stappen onderneemt om bijslagtrekkende te worden 
voor de kinderbijslag waarvoor hij zelf rechtgevende is.  

 
Net zoals voor de andere categorieën van bestaansminimumgerechtigden, heeft het 
“bestaansminimum als student” een residuair karakter. De student kan enkel een beroep doen 
op deze prestatie indien hij alle andere bronnen van inkomstenverwerving heeft uitgeput. Zo 
kan het OCMW de student verplichten om een beroep te doen op de familiale solidariteit. 
Deze mogelijkheid ligt vervat in artikel 6 § 1 tweede lid Bestaansminimumwet. De OCMW’s 
kunnen de familiale solidariteit tevens een rol doen spelen bij de aanrekening van de 
bestaansmiddelen: de bestaansmiddelen van de huwelijkse of feitelijke partner van de student 
moeten en deze van de ouders230 kunnen binnen bepaalde grenzen worden aangerekend op het 
bedrag van het bestaansminimum (art. 5 § 1 eerste lid Bestaansminimumwet). 
Het wordt aldus voor een groot deel aan de beoordeling van de OCMW’s overgelaten welke 
rol de familiale solidariteit speelt bij de behandeling van een bestaansminimumaanvraag. De 
manier waarop met deze appreciatievrijheid wordt omgesprongen, verschilt van OCMW tot 
OCMW (zie supra p.107-108). Uit de rechtspraktijk is gebleken dat het bestaan van financieel 
                                                           
228 Het niet naleven van dit soort verplichtingen betekent wel een schending van het contract, maar verleent het 
OCMW niet het recht om het bestaansminimum stop te zetten. 
229 Dezelfde kritische bedenking wordt gemaakt door de medewerkers van de sociale dienst van 
onderwijsinstellingen ten aanzien van de manier waarop de OCMW’s de integratiecontracten concreet invullen. 
Ook hier zijn misbruiken gesignaleerd in die zin dat de OCMW’s het niet letterlijk naleven van afspraken uit het 
integratiecontract bestraffen door het bestaansminimum stop te zetten (zie supra p.120). 
230 230 De bestaansmiddelen van de kinderen moeten eveneens worden aangerekend. Op basis van de huidige 
rechtspraktijk waarbij de OCMW’s weigeren een bestaansminimum te verlenen aan een oudere student, is het 
haast ondenkbaar dat de student-bestaansminimumgerechtigde al kinderen heeft met eigen inkomsten die moeten 
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kapitaalkrachtige ouders voor een aantal OCMW’s een voldoende reden vormt om de student 
systematisch (zonder grondig sociaal onderzoek) door te verwijzen. Deze werkwijze wordt 
door de rechtspraak en rechtsleer, alsook door de sociale diensten van de 
onderwijsinstellingen, zeer terecht bekritiseerd. Het zonder meer doorverwijzen gaat dikwijls 
ten koste van het welzijn van de student, vooral ingeval zijn relatie met de ouders grondig 
verstoord is of dreigt te worden. De student die zich na de doorverwijzing (opnieuw) tot zijn 
ouders richt, gaat nogmaals een pijnlijke confrontatie aan. De student die ervoor kiest om 
deze confrontatie te vermijden, komt niet zelden in acute geldnood, wat dan weer tot de 
stopzetting van de studies kan leiden. 
Het uitgewerkte voorstel wil dergelijke situaties naar de toekomst toe vermijden door in de 
gevallen waar uit de feitelijke omstandigheden blijkt dat er een relationele breuk is tussen de 
student en zijn ouders, de verwijzingsmogelijkheid aan het OCMW te ontnemen. De 
aanwezigheid van een  relationele breuk zal tevens de mogelijkheid uitsluiten om rekening te 
houden met de bestaansmiddelen van de ouders van de student. De student die een 
relatiebreuk inroept, moet immers geacht worden niet meer samen te wonen met zijn 
ouders.231  
 
De draagwijdte van het begrip “relatiebreuk” is een feitenkwestie en wordt niet omschreven in 
de wet. In ieder geval impliceert het begrip een verstoorde verstandhouding tussen de student 
en zijn ouders die dermate ernstig is dat het onredelijk zou zijn om de student te verplichten 
zijn onderhoudsaanspraken tegenover de ouders te laten gelden. 
 
De bewijslast inzake de relatiebreuk wordt niet aan het OCMW noch aan de student opgelegd. 
Wat wij voor ogen hebben is een gedeelde bewijslast waarbij de student de feiten aanbrengt 
die erop wijzen dat er een verstoorde verstandhouding bestaat en waarbij de maatschappelijk 
werker die met het dossier belast is, een sociaal onderzoek voert waarin de relatie tussen de 
student en zijn ouders nader onderzocht wordt. Een grondig sociaal onderzoek is in dit opzicht 
onontbeerlijk. Om die reden werd ervoor gekozen om het bewijs van de relatiebreuk niet 
volledig aan de student over te laten. Zo wordt vermeden dat het OCMW zich achter de 
bewijslast van de student zou verschuilen om te ontsnappen aan zijn verplichting een degelijk 
sociaal onderzoek uit te voeren. Anderzijds kan het niet de bedoeling zijn dat het OCMW bij 

                                                                                                                                                                                     
worden aangerekend. Het voorstel krachtens hetwelk een 45-jarige die zijn studies wil hervatten kan toegelaten 
worden tot het recht op een bestaansminimum, maakt deze hypothese meer waarschijnlijk. 
231 Zelfs al heeft hij op het moment van het inroepen van een relatiebreuk nog zijn domicilie bij zijn ouders. De 
afzonderlijke domiciliëring die noodzakelijk op het inroepen van de breuk moet volgen, zal er later voor zorgen 
dat de student niet alleen in feite, maar ook op administratief vlak een andere verblijfplaats heeft. 
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elke bestaansminimumaanvraag vanwege een student op eigen initiatief op zoek moet gaan 
naar mogelijke relationele conflicten. Vandaar de keuze voor een gedeelde bewijslast. 
 
Voor de student is het niet voldoende een relatiebreuk in te roepen. Nadat vaststaat dat er 
inderdaad sprake is van een ernstig verstoorde verstandhouding, heeft de student de plicht om 
de nodige stappen te ondernemen opdat hij zelf bijslagtrekkende zou worden voor de 
kinderbijslag waarvoor hij recht geeft. Bij de toelichting van de basisopties (zie supra p.134-
144) werd reeds gewezen op het belang van die band met de kinderbijslagregeling. De 
vereiste om zelf bijslagtrekkende te worden, maakt het voor de student en zijn ouders minder 
interessant om een relatiebreuk te veinzen. Het gegeven dat de student bijslagtrekkende is, 
brengt bovendien voor het OCMW het recht mee om het bedrag van de kinderbijslag aan te 
rekenen als bestaansmiddelen van de student. Het inroepen van de relatiebreuk, de 
hoedanigheid van bijslagtrekkende en de daarmee verbonden afzonderlijke domiciliëring van 
de student zullen eveneens gevolgen hebben op fiscaal vlak. De student zal geacht worden 
niet meer deel uit te maken van zijn gezin van herkomst en dus niet meer fiscaal ten laste te 
zijn van de belastingplichtige ouders. Hierdoor gaat de fiscale besparing in de vorm van een 
verhoging van de belastingsvrije som (zie art. 131-132 WIB) verloren.  
 
Welke stappen moet de student ondernemen om zelf bijslagtrekkende te worden? Vooreerst 
moet hij bij de bevolkingdienst van de gemeente waar hij wil gaan wonen een aangifte doen 
tot adreswijziging zoals bedoeld in artikel 7 Uitvoeringsbesluit Wet Bevolkingsregisters. 
Daarnaast kan het wenselijk zijn dat de student het kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag 
uitbetaalt, contacteert.232  
Het valt te verwachten dat de aanvraag tot domiciliewijziging uitgaande van een student niet 
zelden op een weigering van de bevolkingsdienst zal stuiten.233 Het feit dat de betrokkene “het 
bestaansminimum als student” ontvangt en dus financieel onafhankelijk is, zou nochtans een 
positieve invloed moeten hebben op de behandeling van de aanvraag. Rekening houdend met 
de wetgeving en reglementering op de bevolkingsregisters en de interpretatie die de 
bevolkingsdiensten hieraan geven (zie supra p.29-30), kan zelfs gesteld worden dat de 
bevolkingsdiensten de domiciliëring van studenten die met succes een relatiebreuk hebben 
ingeroepen en die het bestaansminimum ontvangen van het OCMW, niet mogen weigeren. 

                                                           

 Zowel in de juridische voorstudie (Deel I, hoofdstuk 1) als in Deel II werd aangehaald dat de 
bevolkingsdiensten van een aantal studentensteden weigeren om studenten in te schrijven in het 
bevolkingsregister. 

232 De uitbetaling van de kinderbijslag aan het rechtgevend kind i.p.v. aan de moeder moet in principe 
ambtshalve gebeuren. 
233
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Wordt de aanvraag toch geweigerd door de bevolkingsdienst, dan kan dit in geen geval leiden 
tot het verlies van het bestaansminimum indien de student aan alle andere voorwaarden voor 
het behoud van het bestaansminimum blijft voldoen. In deze situatie is het de taak van het 
OCMW om, ingeval de student dit wenst, de nodige bijstand te verlenen om zijn recht op een 
afzonderlijk domicilie te doen gelden (in het bijzonder tijdens de beroepsprocedure bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken). Enkel ingeval de student zou nalaten om de nodige 
stappen te ondernemen om bijslagtrekkende te worden (bv. door te weigeren een afzonderlijk 
domicilie aan te vragen), kan het OCMW overgaan tot een maatregel, namelijk het ontnemen 
aan de student van de voordelen verbonden aan de situatie “relatiebreuk”. 
 
Het weze opgemerkt dat het niet vereist is dat de student reeds op het ogenblik van het 
inroepen van de relatiebreuk voldoet aan de voorwaarden om bijslagtrekkende te zijn in de 
kinderbijslagregeling. Een dergelijke eis zou immers betekenen dat een student slechts van de 
voordelen van het inroepen van de relatiebreuk kan genieten indien hij op dat moment al over 
een afzonderlijk domicilie beschikt.234 Gelet op de vaststelling dat slechts weinig studenten 
ingeschreven zijn op een ander adres dan dat van hun ouders, zou dit tot gevolg hebben dat de 
student die een relatiebreuk aanvoert, toch nog zou kunnen worden doorverwezen naar zijn 
ouders. De voor de student “voordelige” regeling ingeval van relatiebreuk, zou dan een maat 
voor niets zijn. 
 
Het verdwijnen van de mogelijkheid tot doorverwijzing naar de ouders samen met het verbod 
van aanrekening van de bestaansmiddelen van de ouders, betekenen niet dat het 
bestaansminimum volledig ten laste komt van de gemeenschap. Het bestaansminimum dat aan 
de student wordt uitgekeerd, moet volgens de algemene regels teruggevorderd worden van de 
ouders.  
 

                                                           
234 Artikel 69 § 2 Kinderbijslagwet Werknemers (ook toepasselijk op het overheidspersoneel) bepaalt dat de 
kinderbijslag aan het rechtgevend kind zelf wordt uitbetaald als het gehuwd is, of als ontvoogd of ouder dan 16 
is en een afzonderlijk domicilie heeft of nog wanneer het kind zelf bijslagtrekkende is voor zijn kinderen. Er 
bestaat een analoge regeling voor zelfstandigen. 
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Op basis van het hierboven vermelde kan het volgend schematisch overzicht worden gegeven 
inzake de gevolgen van het al dan niet inroepen van een relatiebreuk. 
 

 Student roept geen 
relatiebreuk in  

Student roept een relatiebreuk 
in 

1. onderhoudsplicht van de 
ouders (art. 6 § 1 tweede 
lid Bestaansminimumwet) 

student kan worden 
doorverwezen naar zijn 
onderhoudsplichtige ouders 

student mag niet worden 
doorverwezen naar zijn 
onderhoudsplichtige ouders 

2. aanrekening van de 
bestaansmiddelen van de 
samenwonende ouders 

bestaansmiddelen van de 
ouders moeten geheel of 
gedeeltelijk worden 
aangerekend 

aanrekening is uitgesloten 

3. kinderbijslag moeder of vader blijft 
bijslagtrekkende 

student wordt 
bijslagtrekkende, wat 
impliceert dat de kinderbijslag 
wordt aangerekend bij het 
bestaansmiddelenonderzoek 

4. fiscale gevolgen de student wordt geacht deel 
uit te maken van het gezin van 
de belastingplichtige ouders 
en is dus fiscaal ten laste, dit 
resulteert in een verhoging 
van de belastingvrije som 

de student verliest op fiscaal 
vlak zijn hoedanigheid van 
persoon ten laste, de 
overeenkomstige verhoging 
van de belastingvrije som gaat 
teniet voor de ouders 

 
Een cijfervoorbeeld ter verduidelijking: de samenwonende ouders van de student-
bestaansminimumaanvrager (geboren 11 mei 1980)  zijn allebei werknemer. De vader heeft 
een bruto jaarinkomen van 900.000 fr., het bruto jaarinkomen van de moeder bedraagt 
1.200.000 fr. Het gezin ontvangt voor de betrokkene een kinderbijslag van 9.678 fr.235 
(gewone bijslag 7.778 fr. en leeftijdsbijslag 1.900 fr.) die uitbetaald wordt aan de moeder. De 
betrokkene neemt de rang in van derde kind vermits hij nog twee oudere broers heeft die ook 
recht geven op kinderbijslag. 
Roept de betrokken een relatiebreuk in, dan kan hij niet doorverwezen worden naar zijn 
ouders en mag er geen rekening worden gehouden met hun inkomsten. Hij moet zich 
afzonderlijk laten domiciliëren zodat hij zelf bijslagtrekkende wordt voor de kinderbijslag 
waarop hij recht geeft. De ouders verliezen het bedrag van de kinderbijslag vermits die wordt 
uitbetaald aan de student zelf. Het voordeel van de kinderbijslag wordt echter niet gewoon 
verschoven van de moeder naar de betrokken student. Deze laatste krijgt nu de rang van eerste 
                                                           
235 Geactualiseerde bedragen op 1 januari 2001. 
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kind zodat de totale gezinsbijslag die hij ontvangt slechts 4.665 fr. bedraagt (gewone bijslag 
2.816 fr. en leeftijdsbijslag 1.649 fr.). Dit is een verlies van 5.213 fr. Op het bedrag van het 
bestaansminimum van alleenstaande (stel 21.334 BEF) wordt het bedrag van de kinderbijslag 
die de student ontvangt, afgetrokken. 
Door de wijziging van het aantal personen ten laste van drie naar twee gaat op fiscaal vlak een 
aanzienlijke belastingsbesparing verloren. Elke gehuwde belastingplichtige krijgt een 
belastingsvrije som van 167.000 fr. Met drie kinderen ten laste wordt de belastingvrije som 
van de echtgenoot met de hoogste inkomsten verhoogd met 258.000 fr. Met twee kinderen ten 
laste bedraagt de verhoging van de belastingvrije som nog slechts 115.000 fr. Dit komt, 
rekening houdende met de toepasselijke aanslagvoeten per inkomensschijf, neer op een 
belastingsbesparing van 51.200 fr. die verloren gaat als het aantal kinderen ten laste van drie 
naar twee daalt. 
 
2.5. Bevoegd OCMW 
 

Het bevoegd centrum is dat van de gemeente waar de betrokkene op het ogenblik van de 
aanvraag tot het bekomen van het “bestaansminimum als student”, voor zijn 
hoofdverblijfplaats is ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het 
wachtregister. 
 
Dit centrum blijft bevoegd voor de hele duur van het vormingscontract bedoeld in 3.  
 
Bij de verlenging van een vormingscontract of bij het sluiten van een nieuw vormingscontract 
wordt de bevoegdheid opnieuw vastgesteld. 

 
In afwijking van de huidige bevoegdheidsregeling die het OCMW van de gewoonlijke 
verblijfplaats van de student aanduidt als bevoegd centrum, wordt in het voorstel geopteerd 
voor het OCMW van de gemeente waar de student gedomicilieerd is op het ogenblik van de 
(hulp)aanvraag. De voordelen van een dergelijk “administratief” bevoegdheidscriterium 
werden reeds uiteengezet in het eindrapport van het onderzoek “Het bevoegd OCMW voor de 
toekenning van het bestaansminimum en maatschappelijke dienstverlening”, waarin het 
OCMW van de gemeente van domicilie ten tijde van de hulpaanvraag wordt voorgedragen als 
nieuwe algemene bevoegdheidsregel. 
 
Het domicilie is niet alleen bepalend voor de territoriale bevoegdheid van het OCMW, het 
speelt ook een rol in de gevallen waar de student zich op een relatiebreuk beroept (zie supra). 
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De student die ten tijde van zijn bestaansminimumaanvraag een relatiebreuk opwerpt terwijl 
hij nog op het adres van zijn ouders is ingeschreven, zal voor de duur van het 
vormingscontract (max. 1 jaar) onder de bevoegdheid vallen van het OCMW van de gemeente 
waar zijn ouders wonen.  
 
Om te vermijden dat een verandering van domicilie tijdens een vormingsjaar (of een kortere 
vormingsperiode) zou leiden tot een bevoegdheidswijziging, bepaalt het voorstel dat het 
OCMW dat bevoegd is bij het sluiten van het vormingscontract, de hoedanigheid van bevoegd 
centrum behoudt voor de hele duur van dit contract. Indien het vormingsprogramma meer dan 
één jaar bestrijkt, zal elk jaar de territoriale bevoegdheid van het OCMW worden herbekeken. 
Wijzigt de student zijn domicilie tijdens de duur van het vormingscontract, dan zal dit slechts 
gevolgen ressorteren op het vlak van het bevoegd OCMW bij de verlenging van het contract. 
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BIJLAGE 
 

VRAGENLIJST 
 

1. TERUGVORDERING VAN DE KOSTEN VAN HET BESTAANSMINIMUM EN VAN DE 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING DOOR HET OCMW BIJ DE  
ONDERHOUDSPLICHTIGEN 

2. RELATIE TUSSEN HET OCMW EN STUDENTEN 
 
 
… 
 
C. DE RELATIE OCMW - STUDENT 
 
20.1 Heeft naar uw mening, een persoon -die zonder bestaansmiddelen is en geen onderhoudsplichtigen 
kan aanspreken- recht op het bestaansminimum, wanneer hij/zij zich in de volgende situatie bevindt 
(gelieve aan te kruisen indien u ja antwoordt, meerdere aankruisingen zijn mogelijk). 
 
O hij/zij is 18 jaar, heeft gebroken met zijn/haar gezin van herkomst en wil een diploma hoger onderwijs behalen 

om meer kansen te hebben op de arbeidsmarkt (geval A) 
O hij/zij is afgestudeerd als jurist en wil een bijkomend specialisatiejaar milieurecht volgen (geval B) 
O hij/zij is afgestudeerd als jurist en wil een diploma archeologie behalen (3 jaar studies) (geval C) 
O hij/zij is 40 jaar en heeft een dienstbetrekking als lager bediende opgezegd om opnieuw te gaan studeren 

teneinde eventueel te worden tewerkgesteld als kaderlid (geval D) 
O hij/zij is 40 jaar en heeft een dienstbetrekking als hoger bediende opgezegd om muziekgeschiedenis te gaan 

studeren, omdat muziek zijn/haar hobby is (geval E) 
O hij/zij is 24 jaar, heeft enkel een diploma secundair onderwijs en wil hogere studies volgen, maar is reeds 

tweemaal in deze studies mislukt en wil nu een derde maal proberen (geval F) 
 
 
20.2 Stel dat al deze personen bereid zijn gelegenheidswerk te verrichten dat verenigbaar is met hun 
studies (avond-, weekend- en/of vakantiewerk).  Heeft de betrokkene volgens u recht op het 
bestaansminimum (gelieve aan te kruisen indien u ja antwoordt). 
 

O geval A 
O geval B 
O geval C 
O geval D 
O geval E 
O geval F 
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21. Inzake de toepassing van de werkbereidheidseis (art. 6 Bestaansminimumwet) op studenten (dus om 
als student  recht te hebben op het bestaansminimum) tekenen zich in de rechtspraak vier strekkingen af.  
Gelieve aan te kruisen met welke strekking u zich het best akkoord kunt verklaren? 
 
O student bewijst zijn/haar werkbereidheid door het feit dat hij/zij studeert, zodoende vergroot hij/zij zijn 

tewerkstellingskansen voor de toekomst 
O student moet zijn/haar werkbereidheid niet bewijzen daar studeren een 'billijkheidsreden' is 
O student moet aantonen dat hij/zij  a. tevergeefs onderhoudsgeld heeft gevorderd van zijn ouders 
     b. bekwaam is de geplande studies tot een goed einde te brengen en  
     c. bereid is bestaansmiddelen te verwerven door deeltijds werk 
O student bewijst nooit zijn/haar werkbereidheid, daar studeren de uiting is van een vrije wil, het 

bestaansminimum niet mag dienen als studietoelage en de student zich onbeschikbaar maakt voor de 
arbeidsmarkt 

 
 
 
 
22.1 Aan welk percentage van de jongeren (-25 jaar) wordt door dit OCMW een integratiecontract 
aangeboden, volgens uw schatting? ………………………… 
 
 
22.2 Aan welk percentage van de jongeren aan wie door dit OCMW een integratiecontract wordt 
aangeboden zijn studenten, volgens uw schatting? ………………………… 
 
 
22.3 Hoe hoog schat u, voor dit OCMW, het percentage integratiecontracten met als inhoud 
“studeren/opleiding”? ………………………………… 
 
 
22.4 Sluit dit OCMW integratiecontracten af met studenten? 
 O ja  O nee 
 
 
Indien u inzake de drie vorige vragen over exacte cijfers beschikt, zou u ons een grote dienst bewijzen door deze 
hier te vermelden 
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23.1 Inzake het bestaansminimum worden onder meer studiebeurzen wettelijk vrijgesteld van het 
bestaansmiddelenonderzoek.  Moet de wetgeving hieromtrent volgens u worden aangepast? 

 
O ja, in de zin dat het bedrag van de studiebeurzen wordt opgesplitst in: 
 deel A:  het deel bestemd voor de eigenlijke studiekosten, dat wordt vrijgesteld; en  
 deel B:  het deel bestemd voor het levensonderhoud van de student, dat wordt aangerekend 
O ja, namelijk de wetgeving moet in de volgende zin worden aangepast: ……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
O nee, de huidige wetgeving mag behouden worden 

 
 
23.2 Kan de bestaande wetgeving volgens u nu reeds zo worden geïnterpreteerd dat het onderscheid wordt 
gemaakt tussen de delen A en B, aangegeven in vraag 23.1? 
 
 O ja  O nee 
 
 
23.3 In de hypothese dat u het onderscheid tussen de delen A en B voorstaat, hoe zou dan het A-deel best 
worden berekend? 
 
 O als een percentage van de totale studiebeurs 
 O als een forfaitair bedrag, overeenstemmend met de gemiddelde studiekosten 

O als een forfaitair bedrag, gedifferentieerd volgens de omstandigheden (aard van de studies, student op 
'kot' of niet, …) 

 
 
 
24. Deze vraag enkel te beantwoorden indien zich op het grondgebied van uw gemeente een hogeschool of 
universiteit bevindt. 
Een 20-jarige student zonder bestaansmiddelen, verkerend in een geval waar verwijzing naar zijn/haar 
onderhoudsplichtige ouders niet aangewezen is, gedomicilieerd bij zijn/haar ouders te Kasterlee, is op 
'kot' op het grondgebied van de hogeschool- of universiteitsstad.  Kan u bij elk van de volgende elementen 
aangeven welke rol ze spelen opdat het OCMW van deze laatste stad territoriaal gesproken bevoegd is?  
Gelieve het antwoord te omcirkelen dat van toepassing is. 
 
 
a. hij/zij gaat maar eens om de twee maanden naar 

Kasterlee 
b. hij/zij verblijft enkel tijdens de vakantiemaanden te 

Kasterlee 
c. het 'kot' is een studio (kook- en douchegelegenheid) 
d. hij/zij schrijft zich uit in de bevolkingsregisters te 

Kasterlee en schrijft zich in in die van de hogeschool- 
of universiteitsstad 

e. de relaties tussen de betrokkene en zijn/haar ouders 
zijn ernstig verstoord 

f. hij/zij woont in het 'kot' samen met een intieme 
vriend(in) 

g. hij/zij is gehuwd en woont in het 'kot' samen met 
zijn/haar echtgeno(o)t(e) 

onbelangrijk       belangrijk       doorslaggevend 
         1                       2                          3 
 
         1                       2                          3 
 
         1                       2                          3 
 
         1                       2                           3 
 
          1                       2                          3 
 
          1                       2                          3 
 
          1                       2                          3 
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