Heb ik recht op een studietoelage van de
Vlaamse overheid?
Hoeveel kost mijn inschrijving?
Meer weten?
Contacteer de STUVO+ medewerker van jouw campus
Contactgegevens vind je op
www.stuvoplus.be

Met deze inkomsten wordt rekening
gehouden om het studiegeld voor
academiejaar 2021-2022
te berekenen.

Bekijk welke inkomsten de medewerker van de Sociale Dienst nodig heeft om je studiegeldtarief te bepalen.
De aanvrager is
alleenstaande (zelfstandig
student)
d.w.z. in 2020 en 2021 in
minstens 12 maanden een
eigen inkomen (al dan niet
gespreid) verworven
hebben van minimum
€7.429,80. Bij inkomen uit
arbeid gaat het over
minimum €10.614 bruto
belastbaar inkomen.

De aanvrager woont wettelijk samen
of is gehuwd

Gehuwd of
wettelijk
samenwonend
vóór
1 januari 2019

Aanslagbiljet met
inkomstenjaar 2019,
aanslagjaar 2020.

Gehuwd of wettelijk
samenwonend tussen
1 januari 2018 en 31
december 2021

Gehuwd of
wettelijk
samenwonend
na 1 januari 2021

De inkomsten van
beide partners
vanaf datum
huwelijk tot nu.

De inkomsten van 2020 en
2021 aantonen.

De inkomsten
van beide
partners vanaf
datum huwelijk
tot 31
december 2022.

De aanvrager woont
feitelijk samen met de
partner

Er zijn geen
gemeenschappelijke
kinderen

Volg de
instructies
onder
‘zelfstandig
student’.

De aanvrager is ten
laste van de ouder(s)
of van iemand anders

Er is minstens 1
gemeenschappelijk
kind

Aanslagbiljet met
inkomstenjaar 2019,
aanslagjaar 2020 van je
ouder(s) + ontvangen
alimentatie in 2019

Volg de instructies
onder ‘gehuwd
student’, je wordt
beschouwd als ‘gehuwd’
vanaf de geboorte van
het eerste kind.

Hoe het inkomen van 2020, 2021 of 2022 correct aantonen?
Afhankelijk van je SOORT inkomsten heb je volgende attesten nodig:

-

Loontrekkende: ALLE loonfiches van bovengenoemde jaren, het bruto-belastbaar inkomen moet hierop terug te vinden zijn.
 Vergeet niet eventuele fiches met een 13de maand, vakantiegeld, eindejaarspremie,… bij te voegen.

-

Werkzoekende: attest van de uitbetalingsinstelling (vakbond, hulpkas) met de ontvangen bedragen per maand

-

Andere: attesten van je uitbetalingsinstelling met de ontvangen bedragen per maand (bv. de mutualiteit, het OCMW, FOD, RVA,…)

! ZORG ER, ONGEACHT JE SITUATIE, STEEDS VOOR DAT ALLE INKOMSTEN PER MAAND TE ACHTERHALEN ZIJN.

