INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE - VOORSCHOT OP STUDIETOELAGE
Academiejaar 2020-2021

Je betaalt verminderd studiegeld als beursstudent als je recht hebt op een studietoelage van de
Vlaamse overheid. Als je inkomen net iets boven de maximumgrens ligt (tot € 3.227,00), dan ben
je bijna-beursstudent. Je krijgt dan geen studietoelage maar wel een vermindering op het studiegeld.
Studentenvoorzieningen kan informatief berekenen of je hiervoor in aanmerking komt.
Bovendien kan je een voorschot aanvragen op de studietoelage.
Vul daarvoor onderstaande gegevens aan en dien dit formulier met de nodige gegevens in op één
van volgende manieren:
▪
Per mail naar Studentenvoorzieningen op je campus:
stuvo.geel@thomasmore.be
stuvo.lier@thomasmore.be
stuvo.turnhout@thomasmore.be
stuvo.vorselaar@thomasmore.be
stuvo.antwerpen@thomasmore.be
stuvo.mechelen@thomasmore.be
stuvo.denayer@thomasmore.be
▪
Per post of liever tijdens een persoonlijk gesprek: onze contactgegevens vind je onderaan
deze pagina.
Wat na de informatieve berekening?
Wij laten aan jou en de studentenadministratie weten of je al dan niet recht hebt op verminderd
studiegeld en/of een studietoelage. Als er recht is, wordt het verminderd studiegeld toegepast en kan
je een voorschot krijgen. Als de Afdeling Studietoelage nadien toch een negatieve beslissing neemt,
bv. door een gewijzigde gezins- of inkomenssituatie, resulteert dit in een bijkomende factuur van je
studiegeld.

LET OP!
➢ Dit is GEEN officiële aanvraag van de studietoelage van de Vlaamse overheid. Deze
vraag je zelf aan via www.studietoelagen.be of deze wordt door de Afdeling
Studietoelagen automatisch voor je opgestart indien je vorig academiejaar reeds
een studietoelage ontving. In dat geval vervolledig je jouw dossier.
➢ De officiële aanvraagperiode vanuit de Afdeling Studietoelage is van 1/8/2020
t.e.m. 1/6/2021. Thomas More verwacht echter dat je een aanvraag indient vóór
31/01/2021. Zo niet word je in februari op niet-beurstarief gezet en ontvang je
een bijkomende factuur studiegeld in afwachting van de uiteindelijke beslissing
van de Afdeling Studietoelagen.
Meer info op: www.studietoelagen.be

1. Algemene gegevens student
Voor- en achternaam:

.................................................................................................................................................................

Straat + huisnummer:

................................................................................................................................................................

Postcode + gemeente:

................................................................................................................................................................

Nationaliteit:

..................................................................................................................................................................................

Rijksregisternummer:
Gsm-nr.:

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

E-mailadres:

...................................................................................................................................................................................

Ik schrijf mij in het academiejaar 2020-2021 in voor de opleiding ........................................................................
op campus ...................................................... met een diplomacontract voor vermoedelijk ………………
studiepunten (één volledig programmajaar = 60 studiepunten)
Indien je reeds ingeschreven bent, je studentennummer (r-nummer op je studentenkaart):…………………
In het academiejaar 2020-2021 ben ik een  pendelstudent  kotstudent
Ik heb voor het academiejaar 2020-2021 al een studietoelage aangevraagd  ja

 neen

2. Studieloopbaan hoger onderwijs
Datum einde secundair onderwijs: ....................................................................
Studieloopbaan hoger onderwijs NA deze datum:
Aantal
Welke
Academiejaar
Onderwijsinstelling
studiepunten
opleiding
geslaagd

Aantal
Studietoelage
studiepunten
ontvangen?
niet geslaagd
Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee

3. Leefeenheid op 31 december 2020









Ik woon bij beide ouders
Ik woon bij één alleenstaande ouder
Ik woon bij één ouder die hertrouwd is of wettelijk samenwoont1 met een nieuwe partner
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.
Ik ben zelf gehuwd of wettelijk samenwonend
Ik woon feitelijk samen met een partner met wie ik wel/geen gemeenschappelijke kinderen heb
Ik woon alleen met/zonder kinderen
Ik woon bij een familielid/pleegouder/voogd

Is jouw gezinssituatie gewijzigd na 31 december 2018?  ja, sinds …………………………

 neen

Indien ja, welke wijziging? ………………………………………………………………………………………………………………………

1

Wettelijk samenwonen betekent dat je een verklaring van wettelijke samenwoning bij de burgerlijke stand van je gemeente
ondertekend hebt.
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4. Statuut van de student
Meer info vind je op www.centenvoorstudenten.be


Gehuwd of (wettelijk) samenwonende student

Je bent een ‘gehuwd student’ als je op 31 december 2020:
▪ Gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk samenwoont en één of meer gemeenschappelijke
kinderen hebt.
▪ Je samen met je partner vanaf datum huwelijk, wettelijk samenwonen of geboorte van het
gemeenschappelijk kind, gedurende 12 maanden (deze maanden hoeven niet aaneensluitend te
zijn), een inkomen van minstens € 7 429,80 hebt verworven en dat uiterlijk 31 december 2021.
Gaat het enkel om inkomsten uit arbeid, dan betekent dat voor 2020 een bruto belastbaar
inkomen van minstens € 10 614,00.


Zelfstandig student

Je bent ‘zelfstandig student’ als je een financiële zelfstandigheid kan aantonen op 31 december
2020: gedurende 12 maanden (hoeven geen aansluitende maanden te zijn) een inkomen aantonen
van € 7 429,80. Gaat het enkel om inkomsten uit arbeid, dan betekent dat voor 2020 een bruto
belastbaar inkomen van minstens € 10 614,00. Een aparte domicilie is geen vereiste.


Student is fiscaal ten laste van ouder(s)

Inwonenden die op 31 december 2020 officieel op hetzelfde adres wonen als de student:
Voor- en
familienaam

Geboortedatum

Is ten laste
op
31/12/’20?

Is van wie ten laste?

…………………

Ja / nee

…………………………..

Is op
31/12/’20
een
leerling in
kleuter,
lager of
secundair
onderwijs?

Is op
31/12/’20
een
student in
hoger
onderwijs?

Heeft een
handicap
+66%?

Student zelf:

……………………………………

Ja / nee

Vader/partner moeder:

……………………………………

…………………

Ja / nee

Ja / nee

…………………

Ja / nee

Ja / nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Moeder/partner vader

…………………………………….
Inwonende kinderen/
andere inwonenden:

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………….

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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

/
/
/
/
/

nee
nee
nee
nee
nee

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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

/
/
/
/
/

nee
nee
nee
nee
nee

/
/
/
/
/

nee
nee
nee
nee
nee

/
/
/
/
/

nee
nee
nee
nee
nee

5. 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
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6. Kadastraal inkomen
•
•
•
•
•

Beschikt de persoon die in het onderhoud van de student voorziet (of de student zelf) over één
(of meerdere) eigendom(men)? Zo ja, hoeveel? ……………………………………….
Wordt (worden één van) deze eigendom(men) gebruikt voor beroepsdoeleinden?  ja  neen
Wordt (worden één van) deze eigendom(men) verhuurd?  ja  neen
Bewoont men zelf (één van) deze woning(en)?  ja  neen
Indien ja: is er voor de woning die je zelf bewoont een hypothecaire lening aangegaan die in
aanmerking komt voor een woonbonus?  ja  neen

7. Voorschot studietoelage
Je kan bij Studentenvoorzieningen een (kosteloos) voorschot aanvragen op de te verwachten
studietoelage. Hierbij wordt er een contract opgemaakt dat je als student dient te ondertekenen. Dit
contract wordt eveneens bezorgd aan de Afdeling Studietoelagen. Bij uitbetaling van de toelage aan
jou, zal de Afdeling Studietoelagen dit voorschot terugbetalen aan Studentenvoorzieningen en de
resterende toelage aan jou.
Ik wens een voorschot op de studietoelage aan te vragen  ja  neen
Zo ja, rekeningnummer:

...................................................................................................................................................

Naam rekeninghouder:

...................................................................................................................................................

8. Bij te voegen financiële gegevens
•
•
•

•

•
•

•
•

Kopie aanslagbiljet personenbelasting inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) van jouw ouders
en jezelf (als je eigen inkomsten hebt/had).
Bewijs van ontvangen alimentatie in 2018 of 2020 (rekeninguittreksels).
Indien het (gezins)inkomen in 2020 verminderd is, kan de berekening gebeuren op basis van het
‘vermoedelijk inkomen’ van het jaar 2020. Gelieve deze inkomsten in dat geval te staven met de
nodige bewijzen (loonbrieven, bewijs van laatst ontvangen vakantiegeld en eindejaarspremie,
niet-belastbare inkomsten, bewijs van ontvangen alimentatie, attest van vakbond, RVA of
mutualiteit indien recht op uitkering …
Indien je zelf als student in 2019 en/of 2020 eigen inkomsten (loon, werkloosheid, leefloon vanuit
OCMW ...) hebt gehad (meer dan een gewone studentenjob), voeg de inkomsten van 2019 en
2020 toe.
Indien je gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend met partner met wie je een
kind hebt bent, voeg je alle inkomsten toe van jou en je partner van 2018 t.e.m. 2020.
Indien de eigen woning gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden of indien men (één van) de
woning(en) niet zelf bewoont, gelieve een kopie van het aanslagbiljet onroerende voorheffing
(aanslagjaar 2019) bij te voegen.
Kopie van attesten van niet-belastbare inkomsten van 2018 (leefloon, integratie– of
inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, niet-belastbare beurs)
Kopie van attest waarin het percentage van de handicap (invaliditeit van +66%) bevestigd wordt.
Noteer hier je eventuele opmerkingen of aanvullingen

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
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TE ONDERTEKENEN DOOR DE STUDENT
Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………………………………………,
- bevestig de echtheid van alle verstrekte informatie.
- verklaar de studietoelage zo snel mogelijk na mijn inschrijving te zullen aanvragen indien ik hier
recht op heb.
Handtekening student:

Datum:……………………………………………

We contacteren jou telefonisch of per e-mail indien we nog vragen of andere documenten
nodig hebben of als je een voorschot op de studietoelage wenst.
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