
Aanvraag tot inschatting Studietoelage van de Vlaamse
Overheid

Academiejaar 2021-2022

Dit formulier dient NIET tot het verkrijgen van een studietoelage bij
de Vlaamse Overheid.  Deze inschatting geeft een idee van het
mogelijke resultaat van een studietoelage, maar biedt dus GEEN
ZEKERHEID over goed- of afkeuring en evenmin over het bedrag
van de studietoelage.

1. Algemene gegevens student

Voornaam en naam: …………………………………………………………………………………..

Domicilie-adres: ……………………………………………………………………………………….

GSM: ………………………………………………………………………………………….

Nationaliteit: ……………………………………………………………………………………………

Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………

Studentnummer: ……………………………………………………………………………………...

E-mail: ……………………………………………………………..@student.uhassselt.be

Opleiding:

……………………………………………………………………………………………….

Ingeschreven met:

❏ een diplomacontract van ………………. studiepunten

❏ een creditcontract van …………………..studiepunten

Zit je op kot en huur je voor minstens 8 maanden?

❏ ja

❏ neen
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Heb je vorig academiejaar/schooljaar een studietoelage van de Vlaamse Overheid

ontvangen?

❏ neen

❏ ja

Is er voor academiejaar 2021-2022 een dossier studietoelage opgestart? (na het aanmaken

van een éénmalig profiel bij de dienst studietoelage, kan je dossier jaarlijks automatisch opgestart

worden)

❏ neen

❏ ja

2. Studieloopbaan Hoger Onderwijs

Academiejaar Opleiding +

onderwijsinstelling

Ingeschreven

studiepunten

Aantal

geslaagde

studiepunten

Aantal

getolereerde

studiepunten

2020-2021

2019-2020

2018-2019

…….….-..........

……….-...........

Leefeenheid op 31 december 2021

Aankruisen wat van toepassing is:

❏ ik woon bij beide ouders

❏ ik woon bij alleenstaande ouder

❏ ik woon bij  alleenstaande ouder die hertrouwd is, of wettelijk samenwoont met een

nieuwe partner
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❏ ik woon bij één ouder die feitelijk samenwoont met een niet-ouder en ik ben wel/niet

fiscaal ten laste van deze persoon.  Er zijn wel/geen gemeenschappelijke kinderen

(doorkruisen wat niet past)

❏ ik ben zelf gehuwd of wettelijk samenwonend

❏ ik woon feitelijk samen met een partner met wie ik wel/geen gemeenschappelijke

kinderen heb (doorkruisen wat niet past)

❏ ik woon alleen met/zonder kinderen (doorkruisen wat niet past)

❏ ik woon bij een familielid/pleegouder/voogd (doorkruisen wat niet past)

Is deze gezinssituatie gewijzigd na 31 december 2020?

❏ ja, sinds ……………………

❏ neen

Indien ja, welke wijziging?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Vul hieronder alle personen in die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd:

Naam en voornaam

relatie met

student (vader,

moeder, zus,

broer,..)

Volgt hoger

onderwijs?

werkend/werkloos/ziekte

kleuter/lager/middelbare

school

❏ ja ❏ neen

❏ ja ❏ neen

❏ ja ❏ neen

❏ ja ❏ neen

❏ ja ❏ neen
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❏ ja ❏ neen

Wordt er op 31 december 2021 iemand fiscaal als handicap beschouwd binnen je

leefeenheid?

❏ neen

❏ ja, sinds ……………………….. hoeveel personen? ……………………………..

3. Verklaring op eer alimentatie (onderhoudsgeld)

De persoon die in het onderhoud van de student voorziet of de student zelf, verklaart op eer

in het jaar 2018 volgende alimentatiegelden te hebben ontvangen:

❏ voor mezelf en/of voor mijn partner: € ………………………….. in totaal op

jaarbasis

❏ voor de kinderen die mijn partner of ikzelf onderhouden: € ………… in totaal

op jaarbasis

❏ geen alimentatie voor mezelf, mijn partner of de kinderen voor wie ik zorg

4. Kadastraal inkomen

● Beschikt de persoon die in het onderhoud van de student voorziet (of de student zelf)

over één of meerdere eigendommen?

❏ ja, hoeveel? ……….

❏ neen

● worden één of meerdere van deze eigendommen gebruikt voor beroepsdoeleinden?

❏ ja

❏ neen

● worden één of meerdere van deze eigendommen verhuurd?

❏ ja

❏ neen

● bewoon men zelf één van deze woningen?

❏ ja

❏ neen

Sociale Dienst UHasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, Telefoon: 011/26 80 64, email: socialedienst@uhasselt.be
4



5. Toe te voegen documenten

Je aanvraag kan enkel behandeld worden indien dit formulier volledig ingevuld en

ondertekend terugbezorgd wordt aan socialedienst@uhasselt.be of

liesbeth.huber@uhasselt.be samen met ALLE vereisten documenten (indien van

toepassing):

❏ kopie identiteitskaart (indien je niet de Belgische nationaliteit hebt)

❏ attest samenstelling gezin (te verkrijgen op het gemeentehuis van je woonplaats)

❏ attest invaliditeit (fiscale handicap) afgeleverd door mutualiteit of FOD Sociale

Zekerheid

❏ een kopie van het aanslagbiljet personenbelasting, inkomstenjaar 2019 - aanslagjaar

2020 van je ouder(s)

❏ indien het (gezins)inkomen in 2021 verminderd is, kan de berekening gebeuren op

basis van het ‘vermoedelijke inkomen’ van het jaar 2021. Gelieve deze inkomsten in

dit geval aan te tonen met officiële documenten (maandelijkse loonbrieven, loonbrief

van laatst ontvangen vakantiegeld, loonbrief van laatst ontvangen eindejaarspremie,

attest van uitbetalingsinstelling bij werkloosheid, ziektevergoeding, leefloon,

verklaring boekhouder bij zelfstandige activiteit…)

❏ bewijs van ontvangen alimentatie van 2019 of 2021

❏ indien je zelf als student in 2020 en/of 2021 eigen inkomsten hebt (meer dan een

gewone studentenjob), voeg de officiële maandelijkse inkomstenbewijzen van 2020

en 2021 toe (maandelijkse loonfiches, attest van uitbetalingsinstelling bij

werkloosheid, ziektevergoeding, leefloon, verklaring nettowinsten van een

boekhouder bij zelfstandige activiteit,  ...)

❏ indien je gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend met partner met

wie je één of meerdere kinderen hebt, voeg je alle maandelijkse inkomsten toe van

jou en je partner van 2020 en 2021.

❏ kopie van je meest recente  beslissing studietoelage in het hoger onderwijs (enkel

indien dit niet je 1ste jaar hoger onderwijs is)
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TE ONDERTEKENEN DOOR DE STUDENT

Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………………

★ bevestig de echtheid van alle verstrekte informatie

★ verklaar na mijn (her)inschrijving aan UHasselt zo snel mogelijk een
dossier studietoelage bij de dienst studietoelage van de Vlaamse
Overheid op te starten ((na het aanmaken van een éénmalig profiel bij
de dienst studietoelage, word je dossier jaarlijks automatisch opgestart)

Datum: ………………..

Handtekening student: ………………………………………………………………………….

Je kan verder contact opnemen met de Sociale dienst van UHasselt als je:

★ ondersteuning wenst met de opstart van je dossier studietoelage bij de

dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid

★ een voorschot op je studietoelage wenst aan te vragen

Sociale Dienst UHasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, Telefoon: 011/26 80 64, email: socialedienst@uhasselt.be
6


