
  
 

 
AANVRAAGFORMULIER FINANCIËLE TUSSENKOMST 

ACADEMIEJAAR 2016 - 2017 
 
  
1. IN TE VULLEN DOOR STUDENT   
 
 
Voornaam:………………………………………………….………………………Naam : …………………………………….………...…………………………………................. 
 

Straat + nr: ……………………………………………………………….……… Postcode:………………Gemeente:…………………..……………………………..…… 
 

Nationaliteit:………GSM : ……………………………………….………….E-mail: ………………………………………..…………………………………………………. 
 

Rijksregisternummer:……………………………………………………………………IBAN : …………..…………………………….……………………..…... 
  

Departement: □  PXL - Business     □ PXL- IT       □ PXL - Tech      □ PXL- Education       □  PXL-MAD □ PXL - Media & Tourism     
 □  PXL - Music     □ PXL -  Healthcare      □  PXL - Social Work  

 

Opleiding:……………………………………………………………..……………..  Jaar :  □ 1  □ 2 □  3 □  4  (meerdere opties mogelijk) 
 
 
Woonplaats:   □  bij ouders      □  bij vader      □  bij moeder      □  alleenstaand        □  gehuwd of samenwonend 
 
Aantal schoolgaande kinderen ten laste van het gezin (inclusief de aanvrager): ……………… 

 
Kleuteronderwijs:….. Lager onderwijs:….. Secundair onderwijs:….. Hoger onderwijs:…..waarvan op kot:…..  
 
Personen die niet meer ten laste zijn (broers/zussen/andere) en die thuis inwonen:….. 

 
Aantal personen in het gezin met handicap + 66%:…..  (Zo ja, gelieve attest bij te voegen) 
 
Bij echtscheiding: is er een alimentatieregeling? ja / neen 
 
 
 
 

2. VERPLICHT BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN DOOR STUDENT (aanvraag is geldig indien alle documenten aanwezig zijn) 
 
□ Aanslagbiljet inkomen 2014, aanslagjaar 2015 

□ Bewijzen netto inkomsten laatste 6 maanden: vader – moeder – eigen inkomsten (enkel indien zelfstandig student)   

    Hoe aantonen: wedden en lonen: via loonbrieven en/of vervangingsinkomen: via rekeninguittreksels 

□ Betalingsbewijs kinderbijslag (via rekeninguittreksel) 

□ Bij echtscheiding: betalingsbewijs alimentatie (via rekeninguittreksel) 

□ Attest samenstelling van het gezin (af te halen bij de gemeente)  
□ Bewijs van maandelijkse huurkost / hypothecaire en/of andere leningen (via rekeninguittreksel)  
 
 
 

3. GEVRAAGDE TUSSENKOMST (aankoopbewijzen kunnen ook achteraf ingediend worden) 
 
□ Boeken/ cursussen (niet voor beursstudenten, kopie aankoopbewijs bijvoegen) 

□ Vervoer (kopie vervoersbewijs bijvoegen) 

□ Studiereizen (kopie inlichtingsbrief of factuur bijvoegen) 

□ Huisvesting (huurcontract bijvoegen) 

□ Laptop (voor laptops aangekocht vanaf 1/7/2016, kopie aankoopbewijs bijvoegen) 

□ Psychosociale hulp + remediërende cursussen (kopie betalingsbewijs)  

□ Andere (bv materialen, kleding, …kopie betalingsbewijs bijvoegen) 
 
 
 
 

4. VERKLARING  
 
 
De aanvrager verklaart hierbij alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en kennis genomen te hebben van het feit dat de 
Stuvo PXL deze gegevens en de bijgevoegde documenten uitsluitend zal aanwenden voor de behandeling van deze aanvraag. 
Behoudens uitdrukkelijk bezwaar geeft de aanvrager hierbij de toelating aan de bevoegde personen binnen de Stuvo om deze 
documenten in het kader van de behandeling van het dossier in te zien. De aanvrager verbindt er zich toe zijn/haar 
studietoelage aan te vragen vóór 1/6/2017. 
De aanvrager verklaart zich hierbij tevens akkoord met de richtlijnen en voorwaarden betreffende de aanvraag voor een financiële 
tussenkomst die hij/zij ondertekende bij de inschrijving. 
 

Datum + handtekening aanvrager : 
 
 
 
 
 
 
In ontvangst genomen door:………………………………………… 

 



Procedure financiële tussenkomsten 
 
Als studentenvoorziening streven we ernaar dat zoveel mogelijk jongeren over de noodzakelijk financiële middelen 
kunnen beschikken om in de beste omstandigheden te kunnen studeren cfr art.21. 3° van het decreet 
studentenvoorzieningen (29/6/2012). Door de factoren die belemmerend kunnen zijn voor de student zoveel mogelijk weg 
te nemen zorgen we voor een gunstige studieomgeving met maximale ontplooiingskansen voor iedere student.  
 

1. Welke financiële tussenkomsten bieden we aan indien je aan de voorwaarden voldoet ? 
 

• Boeken en/of cursussen (NIET voor beursstudenten): 50% van de kosten met een maximum van € 300/academiejaar. 

• Vervoer * (bus of trein): 100% van de kosten met een maximum van € 350/academiejaar (niet voor campuspas). 

• Verplichte studiereizen: 75% van de kosten met een maximum van € 600/academiejaar. 

• Huur van een studentenkamer: 50% van de maandelijkse huurprijs met een maximum van € 125/maand en toegekend voor 
5 maanden. Na 5 maanden vindt er een evaluatie van de situatie van de student plaats (de student bezorgt zijn tussentijdse 
examenresultaten aan de sociale dienst) en kan de verlenging DOOR DE STUDENT ZELF aangevraagd worden. ** 
Aanvragen ingediend vanaf januari kunnen ten vroegste ingaan vanaf de datum van aanvraag. 

• Aankoop van een laptop met factuurdatum vanaf 1/7/2016 (éénmalig): 1/3 van de aankoopprijs met een maximum van € 
550. 

• Opleidingsgebonden kosten: 50% van de kosten met een maximum van € 350/academiejaar. 

• Andere tussenkomsten worden per aanvraag beoordeeld door de sociale dienst van de studentenvoorzieningen.  
 
* In het geval van een tussenkomst voor zowel vervoer- als huisvestingskosten, wordt het bedrag van de tussenkomst in vervoer in 
mindering gebracht met het bedrag van de tussenkomst voor huisvesting.  
** Je dient te slagen voor minstens 50% van het aantal opgenomen studiepunten.  

 
2. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële tussenkomst en verloop van de procedure 

 
• Je  dient aan Hogeschool PXL  ingeschreven te zijn voor minstens 27 studiepunten met uitzondering van het diplomajaar. 
• Financiële noodzaak.  Op basis van de studietoelagegegevens en actuele (gezins)inkomsten zal de sociale dienst via een 

berekeningsmodule nagaan of bijkomende financiële ondersteuning nodig is. We werken steeds met gemiddelde bedragen. 
Indien je denkt dat er rekening gehouden moet worden met bijzonderheden, gelieve dan ter staving bewijzen toe te voegen 
aan deze aanvraag.  

• Een administratief dossier wordt door de medewerkers opgemaakt en voorgelegd aan de beoordelingscommissie. 

• De beoordelingscommissie bestaat uit de medewerkers van de sociale dienst en de verantwoordelijke van de financiële 
dienst van de studentenvoorzieningen, die samen met de directeur studentenvoorzieningen de aanvraag bespreken en tot 
uitvoering brengen . 

• Je wordt via mail op de hoogte gebracht van de beslissing door een medewerker van de studentenvoorzieningen. 

• De studentenvoorzieningen behoudt zich het recht voor om bijzondere voorwaarden toe te passen voor studenten zonder 
leerkrediet of met een tekort aan leerkrediet voor meer dan de helft van de opgenomen studiepunten. 

• De toekenning van een tussenkomst of een voorschot heeft enkel betrekking op één academiejaar en houdt geen enkele 
verbintenis tot hernieuwing in. 

• De aanvrager verbindt er zich toe zijn/haar studietoelage aan te vragen vóór 1/6/2017. 
 
 

3. Eventuele wijzigingen/ stopzetting van tussenkomsten 
 

• Er kan tot stopzetting of aanpassing van de tussenkomst, eventueel met terugwerkende kracht, beslist worden in volgende 
gevallen : 

- Wijziging van je familiale en/of inkomenssituatie  
- Indien er sprake is van bedrieglijk opzet 
- Je  neemt niet regelmatig deel aan onderwijsactiviteiten; 
- Je bent ongewettigd afwezig voor stages en/of examens; 
- Andere gevallen of onregelmatigheden die leiden tot een gemotiveerde herziening van de tussenkomst. 

• Bij vroegtijdige uitschrijving / stopzetting van de studies, worden de toegekende tussenkomsten op volgende manier 
teruggevorderd: 

- Uitschrijving vóór 1/11: 100% terugvordering van de ontvangen tussenkomsten 
- Uitschrijving vóór 1/12: 75% terugvordering van de ontvangen tussenkomsten 
- Uitschrijving vóór 1/1: 50% terugvordering van de ontvangen tussenkomsten 

Volgende administratiekosten worden in de loop van de invorderingsprocedure aangerekend: 
- 5 euro bij aangetekende brief 
- 25 euro bij procedure verzoening vrederechter 
- Effectieve kosten bij minnelijke invordering door incassobureau of deurwaarder 

 
4. Hoe dien je een aanvraag voor een financiële tussenkomst in?  

 
Het aanvraagformulier kan je downloaden van de website of afhalen bij de balie studentenvoorzieningen. Je moet het 
aanvraagformulier volledig invullen en ondertekenen, de gevraagde documenten bijvoegen en afgeven bij de balie 
studentenvoorzieningen of alles inscannen en mailen. Enkel indien je dossier volledig is, kan de aanvraag worden behandeld. 

 
5. Wanneer kan je aanvraag doen ?  

 
Je kan een aanvraag doen tussen 01/07/2016 en 30/06/2017 van het betreffende academiejaar bij de medewerkers van de sociale 
dienst van de studentenvoorzieningen.  


