DIRECTIE STUDENTENVOORZIENINGEN
AFDELING PERSOONLIJKE SOCIALE VOORZIENINGEN
SOCIALE DIENST

Aanvraagformulier vermindering studiegeld
Academiejaar 2019-2020
Dit formulier enkel gebruiken als je GEEN studietoelage van de Vlaamse overheid aanvraagt
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………… Studentennummer: ……………………………………………
Nationaliteit: ………………………………………………………………………………………………………………. GSM: ………………………………………………………………………….
Leefeenheid student op 31/12/2019*:

 Gehuwd student

 Zelfstandig student

 Student ten laste
 Alleenstaand student

De gegevens uit dit formulier en de verstrekte informatie worden vertrouwelijk door de Sociale Dienst behandeld. Er worden geen
gegevens vrijgegeven aan of besproken met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het vervolledigen van uw dossier en op
voorwaarde dat u daar als aanvrager toestemming voor geeft. U hebt te allen tijde het recht om uw dossier in te kijken, gegevens te
laten wijzigen of aan te vullen. De ondertekening van uw aanvraag impliceert dat u hiervan hebt kennisgenomen.

De student verklaart hierbij dat de gegevens vermeld in deze aanvraag waar en oprecht zijn.
Datum: ………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………

Toe te voegen documenten indien je een student ten laste bent:


Een recent officieel attest van gezinssamenstelling (op te vragen bij de gemeente)
 Vermeld hierbij eventuele wijzigingen in de gezinssituatie met datum (vb. scheiding, overlijden, …)
 Noteer voor meerderjarige kinderen wat zij doen in 2019-2020 (werk, studie, …)



Een attest van invaliditeit van minstens 66% voor personen in het gezin met een functiebeperking
 Geldig op 31/12/2019



Het volledige aanslagbiljet personenbelasting inkomsten 2017 (aanslagjaar 2018)
 Dit is het aanslagbiljet van de personen van wie je ten laste bent



De volledige aanslagbiljetten onroerende voorheffing 2017
 Behalve wanneer het enkel gaat om de eigen hoofdverblijfplaats



De rekeninguittreksels m.b.t. het in 2017 ontvangen alimentatiegeld voor alle kinderen
OF een verklaring dat er geen alimentatiegeld werd ontvangen



Een attest van het in 2017 ontvangen leefloon OCMW en/of inkomensvervangende tegemoetkoming aan
personen met een handicap



De eventuele buitenlandse aanslagbiljetten of attesten m.b.t. buitenlandse inkomsten 2017

Neem contact op met de Sociale Dienst indien je:
een gehuwd, zelfstandig of alleenstaand student bent
- niet de Belgische nationaliteit hebt, maar toch denkt te voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden*
- gezinssituatie in 2017, 2018 of 2019 gewijzigd is of zal wijzigen
- inkomen gedaald is sinds 2017
-

Mail dit aanvraagformulier en de aanvullende documenten naar socialedienst@ugent.be
* Informatie over de leefeenheid en de nationaliteitsvoorwaarden kan je nalezen op www.centenvoorstudenten.be
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Heb ik recht op vermindering studiegeld?
Bij inschrijving voor een bacheloropleiding (Ba), master-na-bacheloropleiding (ManaBa), schakelprogramma,
voorbereidingsprogramma of specifieke lerarenopleiding kan je, onder bepaalde voorwaarden, genieten van
een vermindering op het studiegeld als het een diploma- en/of een creditcontract betreft.
Als je een studietoelage van de Vlaamse overheid* ontvangt, dan kan je studeren aan beurstarief. Als het
referentie-inkomen van 2017 het maximumbedrag tot toekenning van een studietoelage overschrijdt met ten
hoogste € 3 209, dan kan je studeren aan bijna-beurstarief.
Als je geen studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangt omwille van de studievoorwaarden, dan kan je
alsnog een aanvraag tot het bekomen van een vermindering op het studiegeld indienen bij de UGent.
Indien de KI-test oorzaak is van uitsluiting van het recht op een studietoelage, maar het referentie-inkomen is
lager dan de maximumgrens kan je toch aanspraak maken op vermindering van studiegeld als
bijna-beurstariefstudent.
Bereken het aantal punten in je leefeenheid:
-

1 punt per persoon die fiscaal ten laste is
1 punt per persoon die hoger onderwijs volgt. Dit aantal verminder je met 1 punt
1 punt per persoon die fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd (vanaf 66% invaliditeit)
1 punt als je gehuwd student of student ten laste bent
1 punt als je zelfstandig of alleenstaand student bent en minstens 1 kind ten laste hebt
1 punt aftrekken als bij je leefeenheid 1 of meerdere niet-verwanten wonen die een inkomen hebben

Welke inkomsten bepalen mee het referentie-inkomen:
-

Gezamenlijk belastbaar inkomen
80% van de ontvangen alimentatiegelden voor alle kinderen die tot de leefeenheid behoren
Afzonderlijk belastbare inkomsten (bv. vervroegd vakantiegeld, achterstallen)
Leefloon
Inkomensvervangende tegemoetkomingen aan personen met een handicap
Tweemaal het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik
Eenmaal het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden
Buitenlandse inkomsten

De maximumgrenzen:
Punten
0
1
2
3
4
5
6
** Maximumgrens + € 3 209

Maximumgrens
€ 18 220,63
€ 26 909,95
€ 33 712,68
€ 39 143,53
€ 45 031,69
€ 52 291,82
€ 57 2018,12

Bijna-beursstudent**
€ 21 429,63
€ 30 118,95
€ 36 921,68
€ 42 352,53
€ 48 240,69
€ 55 500,82
€ 60 417,12

* Informatie over de studietoelagen van de Vlaamse overheid kan je nalezen op www.centenvoorstudenten.be
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