socialedienst.limburg@ucll.be
T 011 180 180

SD 3a
Studentennr : R ∟∟∟∟∟∟∟

AANVRAAG STUVOSTEUN (vroeger Stuvotoelage)
Datum gesprek (in te vullen door Sociale Dienst) : ……………….

Academiejaar 2018-2019

Dit aanvraagformulier moet volledig ingevuld, ondertekend door de student en vergezeld
van de nodige documenten bezorgd worden bij de Sociale Dienst ten laatste op
donderdag 04/04/2019 of tot uitschrijfdatum indien vroeger. Gelieve door te mailen
naar socialedienst.limburg@ucll.be of binnen te brengen in het Stuvohuis te
Diepenbeek. Te laat binnengebrachte aanvragen worden NIET behandeld!
1. Gegevens van de student:
Naam:……………………………………………………………………………………………………. ………..
Rijksregisternummer: ………………………………………………………………………………….………...
Adres wettelijke woonplaats:…………………………………………………………………………..………...
Kot- of verblijfadres:…………………………………………………………………………………….………...
Gsm-nummer student :………………………………………………………………………………………….
Persoonlijk e-mailadres student :………………………………………………………………………………...
Ik ontving reeds eerder Stuvosteun (vroeger Stuvotoelage) van UC Limburg vzw Sociale Dienst :
 neen
 ja, in het academiejaar ……………
 Mijn leef- en/of inkomstensituatie is veranderd sedert de vorige aanvraag

2. Huidige studie:
Ik ben dit academiejaar ingeschreven in de opleiding ………………………………………… voor
……………studiepunten
Bachelor / Banaba / Schakelprogramma / Master (duid aan wat van toepassing is)
Ik ben dit academiejaar op kot

 ja

 nee

Ik moet dit academiejaar stage doen

 ja

 nee

Ik ga dit academiejaar op buitenlandse uitwisseling

 ja

 nee

Ik kan dit academiejaar afstuderen

 ja

 nee

3. Voorgaande studies en/of andere activiteiten (werk, …):
Ik beëindigde het secundair onderwijs in juni ………….(jaartal). Hierna ziet mijn loopbaan er zo uit:
Voorgaande

Studies

Naam

Aantal

Aantal

academiejaar - jaren

OF andere activiteit (werken,

hogeschool of universiteit

studiepunten

studiepunten

ingeschreven

geslaagd

sabbatjaar…)
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4. Leefsituatie:


Ik woon bij mijn ouder(s)1

Personen wonend

Naam + voornaam

op hetzelfde adres:

Huidig beroep of
huidige studie
(kleuter, lager,
secundair, hoger)

Ten laste van
ouder(s)?

+ 66%
invalide ?

Vader (of nieuwe
partner moeder)
Moeder (of nieuwe
partner vader)
Student zelf en
andere
gezinsleden

In geval van echtscheiding ouders, is er co-ouderschap?  ja



Ik woon zelfstandig²

Eigen domicilie?

 nee
 ja

 nee



Alleenwonend sedert:……………………………………………………………………………



Gehuwd of wettelijk samenwonend sedert:: …………………………………………….……



Feitelijk samenwonend met partner sedert: ……………………………………………………



Feitelijk samenwonend (niet met partner) om kosten te delen sedert:……………………

Personen wonend
op hetzelfde adres:

Naam + voornaam

Huidig beroep of
huidige studie
(kleuter, lager,
secundair, hoger)

Eigen
inkomen?
ja/nee

+ 66%
invalide ?
ja/nee

Naam + voornaam

Huidig beroep of
huidige studie
(kleuter, lager,
secundair, hoger)

Eigen
inkomen?
ja/nee

+ 66%
invalide ?
ja/nee

Student

Partner

Andere inwonenden :
Verwantschap

1

Kotstudenten vallen in principe onder deze categorie.
In geval van nieuw samengesteld gezin: gegevens van het gezin waarvan de student deel uitmaakt.
In geval van co-ouderschap: gegevens van het gezin dat financiële steun vraagt.
² Alle studenten die niet meer bij hun ouders inwonen (of vergelijkbare situatie) vallen onder deze categorie
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5. Mijn studiekosten worden betaald door ………………………………………………………...………

6. Betaalde studentenarbeid : Je bent verplicht om 15 dagen te werken vanaf een tweede
aanvraag Stuvosteun (zie reglementering punt 5)
 Ik werkte tijdens de vorige zomervakantie.


Ik werk tijdens het academiejaar.



Ik werk(te) niet omdat …………………………………………………………………………….…
…………………….…………….……………………………………………………………………...



Ik wens op de hoogte te worden gehouden van het aanbod aan studentenjobs binnen de
Hogeschool, waarbij studenten met Stuvosteun voorrang kunnen krijgen.

7. Overzicht huidige inkomsten: (Kruis aan indien van toepassing op jouw situatie)

Maandelijkse inkomsten
Netto-inkomsten vader (voor thuiswonende

Jaarlijkse inkomsten
Vakantiegeld ontvangen in 2018

studenten)

Netto-inkomsten moeder (voor thuiswonende

Eindejaarspremie ontvangen einde 2017 of jan

studenten)

2018

Netto-inkomsten student (indien alleen-/

Nettowinst zelfstandigen 2017

samenwonend)

Netto-inkomsten partner (voor samenwonende
studenten)

Maaltijdcheques
Kinderbijslag
Alimentatiegeld (ontvangen of betaald)

Premie bouw of horeca ontvangen tussen
september 2017 en september 2018
Opzegvergoedingen ontvangen tussen
september 2017 en september 2018
Ontvangen of betaalde personenbelasting
(inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017)
Studietoelage van aanvrager 2018-2019

Niet-officiële inkomsten
vader/moeder/student/partner
Andere (rente, verzekering, huurinkomsten of subsidie …)

Uitzonderlijke uitgaven: bv. zware schulden, medische kosten,… ( geen woning- of autokosten!)
.……………………………………………………………………………………………….…………..…..……

8. Omschrijving van mijn situatie ter verduidelijking van mijn aanvraag (!)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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9. Documenten (kopies) bij deze aanvraag te voegen, indien van toepassing:







recent attest gezinssamenstelling (op te vragen bij de gemeente)
kopie van mijn bankkaart
kopie studentenkaart of inschrijvingsbewijs van andere gezinsleden die hoger onderwijs volgen
bewijs invaliditeit >66% van student of andere gezinsleden
bewijs studieresultaten van student voor studies buiten UC Limburg vzw (voorheen KHLim)
voor leefloonstudenten : bevestiging van OCMW dat Stuvosteun NIET zal verrekend worden met
het leefloon

Inkomsten van personen die van toepassing zijn:














indien inwonend bij ouders : inkomsten ouders
indien zelfstandig wonend : inkomsten student (+ eventueel partner)

bewijs inkomsten van laatste 3 maanden: loon, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, leefloon…
(loonfiches, attesten, rekeninguittreksels..)
kopie maaltijdcheque of document waarop dagbedrag vermeld staat
bewijs van huidige kinderbijslag (recent rekeninguittreksel)
bewijs van huidig ontvangen alimentatiegeld (recent rekeninguittreksel)
bewijs van vakantiegeld ontvangen in 2018 (loonfiche of rekeninguittreksel)
bewijs van eindejaarspremie ontvangen einde 2017 of januari 2018 (loonfiche of
rekeninguittreksel)
bewijs nettowinst zelfstandigen 2017
bewijs premie horeca of bouw ontvangen tussen september 2017 en september 2018
bewijs opzegvergoedingen ontvangen tussen september 2017 en september 2018
aanslagbiljet personenbelasting inkomstenjaar 2016 – aanslagjaar 2017
huurcontract van 2de eigendom, indien er sprake is van verhuring
indien studietoelage reeds ontvangen : beslissing dienst Studietoelagen
bewijs betaalde studentenjob min. 15 dagen gepresteerd vanaf 1/7/2018 (niet nodig voor 1ste
aanvraag Stuvosteun)

Uitgaven







studiekosten (zie punt 2B van de reglementering)
huurovereenkomst (voor kotstudenten, alleen - of samenwonende studenten)
hypothecaire lening eigen woning : afbetalingsplan (enkel indien student en/of partner eigenaar)
bewijzen van in mindering te brengen schulden, onkosten, .. (document met duiding + bewijs
maandelijkse afbetalingen)
te betalen alimentatie : recent rekeninguittreksel
indien schuldbemiddeling : attest schuldbemiddelaar met overzicht maandelijks leefgeld en
rechtstreeks door schuldbemiddelaar betaalde vaste kosten

De aanvrager verklaart dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld te hebben en verklaart hierbij de sociale
dienst onmiddellijk in kennis te stellen van wijzigingen betreffende zijn/haar studies of zijn/haar sociale of
financiële situatie. Bij vaststelling (ook achteraf) van fraude, kan de Stuvosteun integraal teruggevorderd worden.

Door dit document te ondertekenen, verklaar ik dat ik het reglement Stuvosteun
gelezen en aanvaard heb.

Datum:………………………………………. Handtekening student ………………………………………
De beoordeling van de aanvragen door UC Limburg vzw Sociale Dienst gebeurt steeds in alle vrijheid
en naar best vermogen.
De gegevens door u ingevuld op dit formulier worden enkel aangewend in functie van het berekenen van Stuvosteun. Enkel de
Sociale en de Financiële Dienst hebben toegang tot bepaalde info. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens.
Overeenkomstig art. 10 van de wet van 8 december 1992 hebt u recht deze gegevens in te kijken en eventueel aan te passen,
na schriftelijke aanvraag gericht aan de coördinator van Studentenvoorzieningen, Agoralaan, gebouw B, bus 1, 3590
Diepenbeek.
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