Vzw UC Limburg met maatschappelijke zetel Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw B, bus
1, 3590 Diepenbeek opereert onder de merknaam UC Leuven-Limburg. UC Leuven-Limburg
is de benaming voor het samenwerkingsverband van 2 vzw’s die operationeel als 1 geheel
fungeren: vzw UC Limburg en vzw UC Leuven.

SD 3c
socialedienst.limburg@ucll.be
T 011 180 180
REGLEMENTERING STUVOSTEUN
(vroeger Stuvotoelage)

Academiejaar 2018-2019

1. A. Wat is Stuvosteun?
Stuvosteun (vroeger Stuvotoelage) is een niet terug te betalen toelage vanwege de
Sociale Dienst van UC Limburg vzw en dit op basis van een sociaal dossier. Deze
toelage vervangt of vult de Studietoelage van de Vlaamse Overheid aan en is bedoeld
voor studenten die het financieel moeilijk hebben om de studiekosten van dit
academiejaar te bekostigen.
B. Wie komt in aanmerking?
- je valt in de nationaliteitsvoorwaarden voor de Studietoelage van de Vlaamse Overheid.
Deze voorwaarden vind je op www.centenvoorstudenten.be
- je bent ingeschreven voor minstens 27 studiepunten, je zit in een afstudeerjaar of je
bent slechts voor 1 semester ingeschreven.
- postgraduaatstudenten en examencontracten zijn uitgesloten
2. Wat is de gevolgde procedure?
A. In het aanvraagformulier SD 3a worden gegevens en documenten opgevraagd. Deze
aanvraag, volledig ingevuld en vergezeld van de gevraagde documenten en kosten, moet
bezorgd worden aan de Sociale Dienst ten laatste op 04/04/2019 of tot uitschrijfdatum indien
vroeger.
B. Alle kosten moeten betrekking hebben op je studies van het academiejaar 2018-2019.
De Sociale Dienst kan een tussenkomst geven
Voor deze kosten wordt in
voor deze kosten als je ze bewijst.
voorkomend geval een forfaitair
bedrag voorzien. Een bewijs is
niet nodig.
Studiegeld (breng rekeningoverzicht/factuur
Schoolbenodigdheden
binnen)
Cursuskosten (breng betaalbewijzen of
Kopiekosten
cursuslijst binnen en duid aan welke cursussen je
moet kopen)
Boeken (breng betaalbewijzen of boekenlijst
Duurzaam materiaal en ICTbinnen en duid aan welke boeken je moet kopen)
materiaal
Stagekosten (breng je stagecontract binnen)
Eindwerk
Studiereis of –uitstap (breng info binnen over
Cursussen (indien geen kosten
kostprijs, bestemming en verplicht of niet-verplicht
werden binnengebracht
karakter)
Vervoer (indien geen kosten
! Indien een reis verplicht is en er een
werden binnengebracht)
keuzemogelijkheid is, mag de duurdere reis gekozen
Internetaansluiting
worden maar wordt er rekening gehouden met de
kostprijs van de goedkopere reis.

Internationalisering (breng een bewijs binnen
met vermelding van periode en bestemming van
de uitwisseling)
! Als de uitwisseling uiteindelijk niet doorgaat, moet het
bedrag voor internationalisering terugbetaald worden

Speciale kledij zoals verpleegpakken, labojas,
LO-uitrusting.. (breng info en/of betaalbewijzen
binnen)
Vervoer
- Openbaar vervoer (breng kopie van je
abonnement binnen met bewijs van
betaalde prijs)
- Gebruik van auto kan worden
terugbetaald:
o als je langer dan 1,5 uur
onderweg bent met het
openbaar vervoer van huis
naar school (breng een
verklaring binnen, waarop je
vermeldt dat je langer dan 1,5
u onderweg bent van huis
naar school)
o als je na de lessen niet meer
thuis geraakt met het
openbaar vervoer (breng een
verklaring binnen)
Huurkosten van student (breng je huurcontract
binnen)
! Als je gehuwd of zelfstandig student bent met eigen
woning kan tussengekomen worden in de maandelijkse
afbetaling hypotheek (breng je afbetalingsplan binnen)

Kosten kinderopvang voor kinderen (onder 12
jaar op 31/12/2018) van de student (breng een
gedetailleerde raming van de kosten voor het
academiejaar binnen)
Studieondersteuning : enkel na bespreking met
Psychosociale Dienst
C. Als er bijkomende informatie nodig is, zal de Sociale Dienst die opvragen. Je hebt dan 2
weken de tijd om het gevraagde te bezorgen.
D. Als er meer verduidelijking nodig is bij je aanvraag, nodigt de Sociale Dienst je uit voor een
gesprek. Als je hier niet op in gaat, kan je aanvraag niet verder worden behandeld.
E. De Sociale Dienst bekijkt of je in de voorwaarden valt door rekening te houden met
o je studieverleden
o je leefsituatie
o je financiële draagkracht (het gezinsinkomen wordt vergeleken met een
minimumgrens, aangepast aan de leefsituatie van de student)
F. Op basis van jouw specifieke situatie zal jou een terugbetalingspercentage toegekend
worden.
G. Je wordt van alle beslissingen per mail en brief (naar je domicilie-adres) op de hoogte
gebracht. Als je niet in aanmerking komt voor Stuvosteun, zal de reden hiervan je worden
meegedeeld.
3. Hoe kan je je documenten bezorgen?
- Je kan alles mailen naar socialedienst.limburg@ucll.be
- Je kan alles binnenbrengen in het Stuvohuis te Diepenbeek
4. Positieve beslissing?
A. Hoeveel bedraagt de Stuvosteun?
De Sociale Dienst berekent het totaal van de (te verwachten) studiekosten voor dit
academiejaar op basis van de kosten die je binnenbracht en de forfaitaire bedragen (zie punt
2B). Van dit totaal zal je het percentage ontvangen dat jou toegekend werd (zie punt 2G).
B. Hoe en wanneer wordt de Stuvosteun uitbetaald?
Het toegekende bedrag zal worden uitbetaald op de bankrekening van de student in 1 of 2
delen. Wanneer deze betaling(en) zal(zullen) gebeuren, hangt af van
- het moment van de aanvraag
- je studieverleden

-

je gepresteerde studentenarbeid (geen voorwaarde voor studenten die de eerste keer
Stuvosteun aanvragen)
- welke categorie student je bent
! Voor niet-voorziene kosten die je binnenbrengt tot ten laatste 04/04/2019 (of tot
uitschrijfdatum indien vroeger) kan een extra uitbetaling gebeuren.
C. Als je geen of slechts een deel van je tussentijdse examens meedoet, kan je Stuvosteun
geheel of gedeeltelijk geweigerd worden.
D. Als je financiële of leefsituatie wijzigt, moet je de Sociale Dienst daar onmiddellijk van
verwittigen.
E. Als je je voortijdig uitschrijft, moet je de Sociale Dienst onmiddellijk verwittigen. Als je dit niet
doet, kan de Stuvosteun (gedeeltelijk) teruggevorderd worden.
5. Vanaf het tweede jaar dat je Stuvosteun (vroeger Stuvotoelage) aanvraagt, is het verplicht om 15
dagen betaalde studentenarbeid te verrichten. Enkel de dagen gepresteerd in de periode tussen
1/7/2018 tot en met de paasvakantie 2019 tellen mee. Het bewijs daarvan kan je binnenbrengen
ten laatste op 15/5/2019. Pas daarna kan er een betaling in het nieuwe dossier worden gedaan.
6. De beoordeling door de sociale dienst van de haar bezorgde gegevens gebeurt steeds in alle
vrijheid en naar best vermogen. Bij vaststelling (ook achteraf) van fraude, kan de Stuvosteun
integraal teruggevorderd worden.
7. Een toegekende Stuvosteun geldt enkel voor het academiejaar waarin de aanvraag werd gedaan
en garandeert in geen geval een toekenning voor daaropvolgende jaren.
8. Je kan je dossier steeds inkijken na contactname met de Sociale Dienst.
9. Beroepsprocedure :
Als je niet akkoord gaat met genomen beslissingen i.v.m. de toekenning van de Stuvosteun of de
aanvaarding van kosten, kan je – ten laatste op 1/6/2019 - bezwaar aantekenen door een
schriftelijke, gemotiveerde en ondertekende mail of brief te richten aan Sigrid Darquennes,
coördinator Studentenvoorzieningen, Agoralaan, gebouw B, bus 1, 3590 Diepenbeek
(sigrid.darquennes@ucll.be). Tegen een beslissing, meegedeeld na 15/5/2019, kan bezwaar
aangetekend worden tot 14 dagen na de datum van de beslissing.

Dit moet je zeker in het oog houden!!
-

Dien je aanvraag in ten laatste op 04/04/2019 of tot uitschrijfdatum indien
vroeger.
Bezorg bijkomende informatie, die opgevraagd wordt door de Sociale
Dienst, binnen de 2 weken!
Bezorg je studiekosten zo snel mogelijk via socialedienst.limburg@ucll.be
of breng ze binnen in het Stuvohuis ten laatste op 04/04/2019 of tot
uitschrijfdatum indien vroeger.

