socialedienst.limburg@ucll.be
T 011 180 180

SD 3a
Studentennr : R ∟∟∟∟∟∟∟

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

Academiejaar 2019-2020

Dit aanvraagformulier moet je volledig invullen, ondertekenen en doormailen naar
socialedienst.limburg@ucll.be of binnenbrengen in het Stuvohuis te Diepenbeek ten
laatste op donderdag 2/4/2020 (of tot uitschrijfdatum als die vroeger is).
Voeg de nodige documenten bij (in rood aangeduid in dit document).
Te laat binnengebrachte aanvragen worden NIET behandeld!

1. Jouw gegevens (van de student!):
Naam:……………………………………………………………………………………………………...………..
Rijksregisternummer:……………………………………………………………………….………….………....
Adres wettelijke woonplaats:……………………………………………………………..………………….…...
Kot- of verblijfadres:……………………………………………………………………….………......................
Gsm-nummer student :……………………………………………………………………………………………
Je persoonlijk e-mailadres: ………………………………………………………………………………………
Persoonlijk rekeningnummer : BE……………………….…………… Bezorg een kopie van je bankkaart.
Ontving je ooit al Stuvosteun? Nee / Ja (in academiejaar ………………….…………………….………)
 Kruis dit aan als je situatie veranderd is sedert de vorige aanvraag (bv. de samenstelling van
je gezin of je financiële situatie).

2. Huidige studie:
Volg je een Graduaatsopleiding / Bachelor / Banaba / Schakelprogramma / Master ? (duid aan)
……………………………..…………………………………………

Welke opleiding volg je nu?

Voor hoeveel studiepunten ben je ingeschreven dit academiejaar?


Ben je op kot?

Nee / Ja

…………… studiepunten

Breng je huurcontract binnen. (Als jij of je partner eigenaar

bent/is van de woning waar je woont, breng het afbetalingsplan hypothecaire lening binnen)


Moet je stage doen dit academiejaar?



Ga je dit academiejaar op buitenlandse uitwisseling?

Nee / Ja

Breng je stagecontract binnen.
Nee / Ja

Bezorg een bewijs met

vermelding van de periode en bestemming van je uitwisseling.


Kan je dit academiejaar afstuderen?



Heb je een studietoelage aangevraagd? Nee / Ja

Nee / Ja
Bezorg de beslissing van de dienst

studietoelagen als je de toelage al ontvangen hebt.
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3. Voorgaande studies en/of andere activiteiten (werk, …):
In welk jaar heb je je secundaire studies afgerond? ……………………………..
Wat heb je daarna gedaan? Maak een lijstje :
Van …

tot ….

Werk? Opleiding? (welke school?)

Heb je al eerder hoger onderwijs gevolgd? Geef per academiejaar het aantal ingeschreven studiepunten en het
aantal behaalde credits (en bezorg bewijs voor studies buiten UCLL)
Academiejaar

Opleiding

Aantal
ingeschreven
studiepunten

Aantal behaalde
credits

4.

Leefsituatie: Breng een recent attest gezinssamenstelling binnen (aan te vragen bij de gemeente)



Als je bij je ouder(s)1 woont, vul dit kader in :

Personen wonend
op hetzelfde adres:

Naam + voornaam

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

Ten laste van
ouder(s)?

Ouder 1 (of nieuwe
partner ouder 2)
Ouder 2 (of nieuwe
partner ouder 1)
Andere gezinsleden?

Is er buiten jou nog iemand hogeschool- of universiteitsstudent? Breng een bewijs van inschrijving mee.
Woon je bij 1 van je ouders? :


Woon je afwisselend bij de ene en de andere ouder?



Betaalt de andere ouder mee in de studiekosten? Nee / Ja Hoeveel? …….



Betaalt de andere ouder alimentatie? Nee / Ja Hoeveel? …………………. (bedrag voor alle kinderen

Nee / Ja

samen) Breng een recent rekeninguittreksel alimentatie binnen.

1

Kotstudenten vallen in principe onder deze categorie, tenzij ze volledig zelfstandig op kot wonen.
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.
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Als je zelfstandig² woont, staat daar ook je domicilie? Nee / Ja

Kruis hier aan in welke situatie je je bevindt :


Woon je alleen? Of alleen met je kinderen? Sinds wanneer? ….……………………………………………



Ben je gehuwd of wettelijk samenwonend? Sinds wanneer? …………………………………………..….…



Woon je feitelijk samen met je partner? Sinds wanneer? …………………………………………………….



Woon je samen met iemand om enkel de kosten te delen? Sinds wanneer? ……………………….……..

Als er nog iemand anders op jouw adres woont, vul dit kader in :
Personen wonend

Naam + voornaam

op hetzelfde adres:

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

Ten laste van
jou?

Partner?
Andere gezinsleden?

Is er buiten jou nog iemand hogeschool- of universiteitsstudent? Breng een bewijs van inschrijving mee.

5.

Wie betaalt er jouw studiekosten?


Je ouder(s)? Breng bewijs binnen van het inkomen van je beide ouders of van de ouder waar je bij
woont (zie kader hieronder).
! Woon je thuis maar ontvang je zelf leefloon, duid dan aan dat enkel jijzelf je studie betaalt !



Enkel jijzelf? Breng bewijs binnen van jouw inkomen (zie kader hieronder).



Jij en je partner? Breng bewijs binnen van jouw inkomen en dat van je partner (zie kader
hieronder).



-

Iemand anders? Contacteer de sociale dienst om te weten wat je moet meebrengen.
Breng bewijs van het inkomen van de laatste 3 maanden binnen: loonfiches, rekeninguittreksels van
leefloon, ziekte- of werkloosheidsuitkering...

-

Maaltijdcheques? Bezorg ons een bewijs van het dagbedrag.

-

Vakantiegeld in 2019? Breng loonfiche of rekeninguittreksel binnen.

-

Eindejaarspremie ontvangen eind 2018 of begin 2019? Breng loonfiche of rekeninguittreksel binnen.

-

Zelfstandige? Breng een bewijs van de nettowinst 2018 binnen.

-

Werkzaam in de bouw of de horeca? Bezorg bewijs van alle premies, ontvangen tussen september
2018 en september 2019.

-

Iemand Groeipakket (vroegere kinderbijslag) ontvangen? Breng een recent rekeninguittreksel
binnen.

-

Bezorg aanslagbiljet(ten) personenbelasting inkomsten 2017 – aanslagjaar 2018.

____________________________
² Alle studenten die niet meer bij hun ouders inwonen (of vergelijkbare situatie) vallen onder deze categorie
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6. Betaalde (studenten)arbeid :
Vanaf een tweede aanvraag Stuvosteun ben je verplicht om 80 uren te werken voor dat er een
betaling kan gebeuren in je nieuwe dossier (zie reglement punt 5).
Dit geldt niet voor studenten die studeren met behoud van werkloosheidsuitkering.


Werkte je tijdens de vorige zomervakantie? Nee / Ja



Werk je tijdens het academiejaar?



Werk(te) je niet? Reden : …………………………………………………………………………….…

Nee / Ja

…………………….…………….……………………………………………………………………...
Bezorg een bewijs van de gewerkte uren (niet voor studenten met een eerste aanvraag Stuvosteun). Enkel de
uren vanaf 1/7/2019 tot en met het paasverlof 2020 tellen mee.

7. Wil je dat er rekening wordt gehouden met jouw specifieke situatie?


Als jij of je gezin nog zware schulden uit het verleden moet afbetalen, breng een recent bewijs van de
afbetaling binnen en informatie over de inhoud van de schuld(en). Met schulden/kredieten in verband
met woning of auto kan geen rekening worden gehouden.



Als iemand in je gezin zware medische kosten heeft, breng een overzicht binnen van de gemaakte
kosten van minstens 4 maanden (facturen, vraag een overzicht aan je apotheek, je mutualiteit, …).



Als jij of je gezin in schuldbemiddeling zit, breng een verklaring van je schuldbemiddelaar binnen (met
aanduiding van het wekelijks of maandelijks leefgeld + rechtstreeks door de schuldbemiddelaar betaalde
vaste kosten)



Betalen jij, je partner of je ouder(s) alimentatie? Bezorg een recent rekeninguittreksel.

8. Hoeveel kost je studie?
Op het document Reglement Stuvosteun (SD 3c) onder punt 2B vind je meer informatie over wat je kan
binnenbrengen in verband met je studiekosten. Breng je kosten binnen ten laatste op donderdag 2/4/2020.

9. Wat is de reden dat je Stuvosteun aanvraagt? Geef een duidelijke omschrijving.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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 je dat je het reglement Stuvosteun
gelezen en aanvaard hebt.

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 niet. Overeenkomstig art. 10 van de wet van 8
december 1992 hebt u het recht deze gegevens in te kijken en eventueel aan te passen, na schriftelijke aanvraag gericht aan
de voorzitter van Studentenvoorzieningen, Agoralaan, gebouw B, bus 1, 3590 Diepenbeek.
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