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JE STUDIEGELD

    Welk tarief betaal je?

 A. Je betaalt het beurstarief als: 

   : je een studietoelage ontvangt van de 
  Vlaamse overheid. 

  : je niet aan de studievoorwaarden voldoet   
  maar wel aan de nationaliteits- en de 
	 	 financiële	voorwaarden	
  (cfr. wetgeving studietoelagen).

  Bijvoorbeeld:  
  *je studietoelage- en jokerkre diet is op;

  *je behaalde reeds het diploma van 2 bachelors 
   en/of 2 graduaten;
   en/of 1 master; 
   en/of 1 extra educatieve opleiding;  
   en/of 1 schakelprogramma; 
   en/of 1 voorbereidingsprogramma;
  *je schrijft je in met een creditcontract;

  *je schrijft je in voor <27 studiepunten.
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JE STUDIEGELD        B.  
  
       :  
 
 
   
   

       :
    
   

       C.      Je betaalt het volledige studiegeld als: 

   :   je niet in aanmerking komt voor A en B.

Kom je niet in aanmerking voor een studietoelage, maar 
voldoe	je	toch	aan	één	van	de	voorwaarden	uit	punt	A	en	B,	
dan betaal je mogelijk minder studiegeld.  Stuvo bekijkt de 
aanvraag voor verminderd studiegeld samen met jou. 

* KI Vreemd gebruik = kadastraal inkomen van onroerende goederen die noch als eigen verblijfplaats, 
   noch voor eigen beroepsdoeleinden worden gebruikt.

Je betaalt het bijna-beurs tarief als: 

je inkomen of dat van je ouders te hoog is voor 
studietoelage maar niet meer dan €3.227 boven de 
maximumgrens voor het bekomen van een 
studietoelage ligt;

het kadastraal inkomen vreemd gebruik*  
een te groot aandeel vormt in het gezamenlijk  
belastbaar inkomen (dat wel onder de maximumgrens
ligt voor het bekomen van een studietoelage).
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     Procedure van betaling
 
 Nieuwe studenten: 

	 KU	Leuven	Faculteit	Architectuur: 
 Je mag het beurstarief betalen indien je een studietoelage 
               ontvangt. Je duidt aan bij je inschrijving dat je een studietoelage    
 aanvraagt. 
               Twijfel je of je recht hebt op een studietoelage, vraag dan een 
 hypothetische berekening aan bij Stuvo (zie verder). 

 LUCA	School	of	Arts:
  Je mag het beurstarief betalen als je bij je online inschrijving een   
 bewijs levert dat:
  je een studietoelage in 2019-2020 ontving als student hoger   
 onderwijs van de dienst Studietoelagen van de Vlaamse overheid        
 
 of 
 
 je een schooltoeslag (ook wel selectieve participatietoeslag 
 genoemd) ontving via je fonds Groeipakket/kinderbijslag

  of 
 Stuvo voor jou een hypothetische berekening deed    
 die je recht op (bijna)beurs aantoont (zie verder). 

Let	op:
Volgde je in 2019-2020 secundair onderwijs en ontving je van je fonds Groeipakket/

kinderbijslagfonds	een	schooltoelage? Weet dat de berekeningswijze 

niet identiek is aan die voor de berekening van de studietoelage in het hoger 

onderwijs. Een bewijs dat je vorig jaar recht had op een studietoelage/schooltoeslag 

betekent niet dat  je ook dit academiejaar een studietoelage ontvangt. Je tarief

studiegeld is pas definitief  na berekening door de dienst Studietoelagen. Dien dus 

snel je aanvraag in om te weten of je effectief in aanmerking komt.
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Herinschrijving:	

Je betaalt aanvankelijk hetzelfde tarief als vorig academiejaar, 
tenzij jouw gezinssituatie en/of het gezinsinkomen veranderd is. 

Je kan een studietoelage via www.studietoelagen.be aanvragen van 
1 augustus 2020 tot en met 1 juni 2021. Om tijdig je tarief te 
kunnen bepalen, vraagt je school om je aanvraag vóór 31 januari 
2021 in te dienen. 

De studentenadministratie controleert of je studietoelage tijdig werd 
aangevraagd, of ze effectief werd toegekend en past indien nodig je 
tarief aan.

Kreeg je vorig jaar geen studietoelage, maar betaalde je toch 
verminderd studiegeld, kom dan langs bij Stuvo om je tarief 
opnieuw te laten berekenen.

Had je in 2019-2020 geen studietoelage en/of  wil je weten of je voor het academiejaar 

2020-2021 (wél) in aanmerking komt, dan kan Stuvo een hypothetische berekening 

maken (zie p8).
 
Indien uit de berekening blijkt dat je in aanmerking komt voor het (bijna)beurstarief, 

dan stelt Stuvo jou en de studentenadministratie hiervan op de hoogte en wordt je 

tarief aangepast. Deze	berekening	geeft	je	geen	recht	tot	uitstel	van	betaling	

en	vraag	je	dus	aan	voor	de	vervaldatum	van	je	factuur!

http://www.studietoelagen.be 
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Vul de vragenlijst in via
of gebruik de link https://forms.gle/wnXoStn9iBGcigzS9

Na het invullen van dit formulier krijg je in je mailbox een overzicht 
van alle documenten die je aan Stuvo moet bezorgen voor de 
berekening.

Je bezorgt de documenten via het mailadres van de sociale dienst op 
je campus. 
Gelieve	de	documenten	zoveel	mogelijk	te	bundelen	in	1	pdf	
(of	enkele	indien	het	om	grote	documenten	gaat)	om	alles	
administratief	vlot	te	laten	voorlopen.

Heb	je	hulp	nodig	bij	het	verzamelen	van	de	juiste	documenten,	

contacteer	Stuvo.	

Ben je gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student, dan maak je 

best	een	afspraak.

BEREKENING VAN JE STUDIETOELAGE 
EN/OF JE STUDIEGELD DOOR STUVO

Bij Stuvo kan je terecht voor een hypothetische	berekening van je 
recht op studietoelage. Stuvo kan ook berekenen welk tarief 
studiegeld je moet betalen. 

De	berekening	is	niet	bindend	en	gebaseerd	op	de	verklaringen	

van de student.

:

 https://forms.gle/wnXoStn9iBGcigzS9
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HULP OF BEMIDDELING BIJ JE AANVRAAG 
STUDIETOELAGE

Als je je studietoelage van de Vlaamse overheid snel wil ontvangen 
vraag je ze best zo snel mogelijk aan. Een studietoelage aanvragen 
via www.studietoelagen.be kan vanaf 1 augustus 2020 tot en 
met 1 juni 2021. 

Heb	je	hulp	of	bemiddeling	nodig	dan	kan	Stuvo	je	helpen	bij	je	

aanvraag	van	de	studietoelage.	Maak	hiervoor	een	afspraak.	

Breng	op	je	afspraak	steeds	mee:
 
 een overzicht van je reeds afgelegd curriculum in het hoger  
 onderwijs (opleidingen, aantal opgenomen en verworven  
 studiepunten, … zie www.studentenportaal.be en jouw KU  
 Loket);
 je bankrekeningnummer;
 je identiteitskaart;
 een kopie van het huurcontract van je kot voor 
 academiejaar 2020 - 2021 indien je kotstudent bent;
 indien je een hypothetische berekening wil: attesten van   
 inkomsten die werden gevraagd na het invullen van   
 vragenlijst van Stuvo (zie p 8).

:

:

:

:

:
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VOORSCHOT OP STUDIETOELAGE

Vanaf 1 augustus 2020 tot en met 1 juni 2021 kan je een 
studietoelage bij de Vlaamse overheid aanvragen. Het kan soms even 
duren vooraleer je studietoelage op je bankrekening terecht komt. 
Stuvo kan je daarom een voorschot op je 
studietoelage geven. 
De Stuvo-medewerker bekijkt eerst of je recht hebt op een 
studietoelage op basis van de door jou verstrekte gegevens. 

Het voorschot bedraagt maximaal de helft van je 
vermoedelijke studietoelage.

Maak	een	afspraak	met	Stuvo	en	breng	de	nodige	
documenten	mee	(zie	p8	en	p9).
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Kom je niet in aanmerking voor het beurstarief en ondervind je 
moeilijkheden om het studiegeld in één keer te betalen, dan kan je, een 
spreiding aanvragen als je:

 student bent en voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden van de   
 dienst Studietoelagen van de Vlaamse overheid 

    EN

 het gezinsinkomen lager is dan €73.000 (netto belastbaar) 

 of er minstens 2 studenten hoger onderwijs in je gezin zijn

:

:

SPREIDING VAN BETALING STUDIEGELD

Je	kan	ENKEL	gespreid	betalen	mits	je	een	contract	
afsluit met Stuvo	vóór	de	vervaldatum	van	je	factuur. 
Stuvo	maakt	met	jou	een	afbetalingsplan	op.		Maak	
dus	tijdig	een	afspraak	bij	Stuvo	om	blokkering	van	je	
schoolaccount	te	voorkomen.

https://www.studietoelagen.be/nationaliteit-belg-of-gelijkgesteld
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Spreiding	voor	student	aan	KU	Leuven	Faculteit	
Architectuur: 

Je studiegeld spreiden kan tot 1 december 2020 volgens volgend 
afbetalingsplan dat je met Stuvo afsluit:

1 Vóór de vervaldatum van je factuur: €245.20

2 Uiterlijk 1 december 2020: het resterende bedrag van je 
 factuur

Spreiding	voor	student	aan	LUCA	School	of	Arts:	

Als LUCA student moet je ook extra studiekosten betalen, afhankelijk 
van je opleiding. 

Je studiegeld en extra studiekosten spreiden kan tot 1 maart 2021 
volgens volgend afbetalingsplan dat je met Stuvo afsluit:

1 Vóór de vervaldatum van je factuur: €245.20

2 Uiterlijk 15 november 2020: je extra studiekosten 
 (afhankelijk van je opleiding)

3 Uiterlijk 15 januari 2021 : de helft van het resterend bedrag 
 van je factuur

4 Uiterlijk 1 maart 2021: het saldo van je factuur



13

  JE SOCIAAL STATUUT ALS STUDENT
Ook met vragen rond je rechten en plichten met betrekking tot je 
sociaal	statuut	als student zoals kinderbijslag	/	Groeipakket,	
werken	als	student,	leefloon	van	het	OCMW,	belastingen,	
studeren met werkloosheidsuitkering, studeren als 
werknemer,	financiële	gevolgen	van	stoppen	met	
studeren	of	heroriënteren,… kan je bij Stuvo terecht.

meer	info	op	www.centenvoorstudenten.be

  FINANCIËLE STEUN VOOR JE STUDIEKOSTEN

Ondervind je moeilijkheden om je studies te betalen omdat je 
studietoelage je studiekosten niet dekt, omdat je door 
omstandigheden geen studietoelage ontvangt of om een andere reden? 

Je kan een aanvraag doen voor een	financiële	tussenkomst van 
Stuvo. Hiervoor onderzoekt Stuvo samen met jou je financiële en 
persoonlijke situatie. 

Stuvo-medewerkers hebben beroepsgeheim. De beslissing wordt 
genomen door een comité die jouw vraag objectief en vertrouwelijk 
behandelt.  

Doe je aanvraag voor het academiejaar 2020 - 2021 uiterlijk 
1 juni 2021. 

Voor deze aanvraag is het belangrijk dat je je studiekosten 
kan aantonen, dus hou de bewijzen van je studiekosten van 
bij	de	start	van	het	academiejaar	goed	bij.



INFO NODIG OVER STUDIEGELD, 
STUDIETOELAGE OF STUDIEFINANCIERING?

We zijn er voor de studenten van LUCA School of Arts en 
KU Leuven Faculteit Architectuur in Gent en Brussel.

Contacteer de sociale dienst van 
de studentenvoorzieningen (Stuvo) per mail 
of maak direct online een afspraak. 

STUVO LUCA GENT
www.luca-arts.be/stuvo-luca-gent
stuvo.socialedienst.gent@luca-arts.be

STUVO LUCA BRUSSEL
www.luca-arts.be/stuvo-luca-brussel
stuvo.socialedienst.brussel@luca-arts.be

https://www.luca-arts.be/nl/studiekosten-en-studiefinanciering#sociale_dienst_brussel_en_gent_
http://www.luca-arts.be/studiekosten-en-studiefinanciering#sociale_dienst_brussel_en_gent_ 
http://www.luca-arts.be/stuvo-luca-gent
mailto:stuvo.socialedienst.gent@luca-arts.be
http://www.luca-arts.be/stuvo-luca-brussel
mailto:stuvo.socialedienst.brussel@luca-arts.be

