Aanvraag van een schoolof studietoelage
voor 2018-2019
Vak voor de administratie

Vraag je toelage online aan.
Surf naar www.studietoelagen.be.
Je kunt je aanvraag indienen van 1 augustus
2018 tot en met 1 juni 2019.
Hulp nodig? Bel gratis 1700 of stel je vraag via
het contactformulier op:
www.studietoelagen.be.

Stuur het ingevulde formulier voor 1 juni 2019
terug naar:
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling School- en Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

Persoonlijke gegevens van de persoon die in het onderhoud van de leerlingen of studenten voorziet
rijksregisternummer:
voornaam:
achternaam:
geboortedatum:
		
rekeningnummer IBAN:
		
telefoonnummer:

(zie identiteitskaart)

		
B E
		

Als je wil dat we je per e-mail contacteren, vul dan hieronder jouw e-mailadres in. Verwittig ons bij wijzigingen.

e-mailadres:

Gegevens van alimentatie in 2016

Als jij of je partner in 2016 alimentatie voor de kinderen ontving, vul dan het jaarbedrag in en voeg rekeninguittreksels bij
de aanvraag. Ik of mijn partner ontving ……………..........………………………. euro in 2016.
Gegevens van verminderd inkomen in 2018



Ik verwacht dat ik of mijn partner in 2018 minder zal verdienen dan in 2016, bijvoorbeeld door werkloosheid of ziekte.
Voeg zoveel mogelijk bewijsstukken toe om het inkomen van 2018 te staven.

is onderwijs & vorming

Kleuter-, lager of secundair onderwijs, Syntra Leertijd of hbo5 Verpleegkunde
Ik doe een aanvraag voor:
voornaam en achternaam

geboortedatum

ten laste van de ouders op
31 december 2018

1



ja



nee

2



ja



nee

3



ja



nee

4



ja



nee

Wil je voor meer leerlingen een aanvraag doen? Voeg dan een lijst met hun gegevens toe.

Hoger onderwijs
Ik doe een aanvraag voor:
voornaam en achternaam

geboortedatum

ten laste van de ouders op
31 december 2018

1



ja



nee



nee

Als je wil dat we de student per e-mail contacteren, vul dan hier zijn of haar e-mailadres in. Verwittig ons bij wijzigingen.

rekeningnummer

e-mailadres

B E
2



ja

Als je wil dat we de student per e-mail contacteren, vul dan hier zijn of haar e-mailadres in. Verwittig ons bij wijzigingen.

rekeningnummer

e-mailadres

B E
Studenten hoger onderwijs zullen alle berichten, de berekening en de eventuele uitbetaling van de toelage zelf ontvangen.
Wil je voor meer studenten een aanvraag doen? Voeg dan een lijst met hun gegevens toe.

Voeg attesten toe als
- jij of je partner nog meerderjarige personen ten laste hebben voor wie je geen aanvraag indient (bv. grootouders, broers of zussen, ... ).
- jij of je partner in 2016 een inkomen uit het buitenland ontving. Voeg attesten toe om dat inkomen te staven.
- de leerling op internaat verblijft in het secundair onderwijs. Voeg een attest van het internaat toe.
- de leerling of student op kot zit. Voeg een huurcontract toe.
- de leerling of student het gehuwd, zelfstandig of alleenstaand statuut heeft.
- de leerling of student buiten Vlaanderen studeert.
- de student in het verleden buiten Vlaanderen studeerde.
- de leerling of student niet in België is gedomicilieerd. Voeg een attest met de gezinssamenstelling en het adres in het buitenland toe.

Surf naar www.studietoelagen.be of bel naar 1700 voor meer informatie over bij te voegen attesten.

datum

»» Meer informatie over het opvragen en verwerken van mijn gegevens vind ik op
www.studietoelagen.be/opvraging-gegevens.
»» Ik weet dat ik mijn gegevens kan inkijken en laten verbeteren als nodig. Dit kan via het
digitaal loket op www.studietoelagen.be.

