
Informatie aanvraag studiefinanciering  

 
INFORMATIE AANVRAAG STUDIEFINANCIERING (niet voor studietoelage!)  

Als je een afspraak hebt gemaakt met een medewerker van de sociale dienst (STUVO) voor de 
aanvraag van studiefinanciering, kan je dit document ter ondersteuning gebruiken. 
Let op, dit document is niet van toepassing voor het aanvragen en berekenen van een studietoelage 
of voor een voorschot op de studietoelage. Bij vragen neem contact op met de medewerker van de 
sociale dienst STUVO via deze link. 

Nodige documenten sociaal onderzoek: 
Indien verplichte documenten ontbreken, kan het sociaal onderzoek niet afgerond worden. 

 
Verplichte documenten – eigen inkomsten en uitgaven 

Uitgaven/inkomsten Nodige documenten 
Aanslagbiljet personenbelasting Inkomstenjaar 2020 – aanslagjaar 2021 
Studietoelagen 2022-2023 Indien reeds goedgekeurd, attest 
Inkomsten vader/moeder 
(afhankelijk van de gezinssituatie) 

 
 
 
 

Indien van toepassing: 
alimentatiegeld 

Loonfiches/werkloosheid/leefloon/ 
(overlevings-)pensioen/invaliditeit/ziekte-uitkering van de 
laatste drie maanden 
Verklaring boekhouder omzet en nettowinst van het 
recentste jaar/huurinkomsten 

 
Rekeninguittreksel ontvangen of betaalde alimentatiegeld 
van de laatste drie maanden 

Indien van toepassing: 
inkomsten student 

Loonfiches/werkloosheid/leefloon/ 
(overlevings-)pensioen/invaliditeit/ziekte-uitkering van de 
laatste drie maanden 

Groeipakket Rekeninguittreksels van de laatste drie maanden van alle 
kinderen 

Huur/lening huis Huurcontract, rekeninguittreksel huur of afbetalingsplan, 
rekeninguittreksel hypothecaire lening 

Mutualiteit Rekeninguittreksels of facturen van de laatste drie maanden 
Elektriciteit, gas en water (EGW) Rekeninguittreksels of facturen van de laatste drie maanden 
Verzekeringen Rekeninguittreksels of facturen van hospitalisatie, brand, 

familiale, auto, schuldsaldo + meegeven om de hoeveel 
maanden de betaling gebeurt 

Internet/tv/telefonie/gsm Rekeninguittreksels of facturen van de laatste drie maanden 
Belastingen Factuur gemeente-, verkeers- en provinciebelastingen 

van 2021 of 2022 
Zware medische kosten Bewijs van eigen bijdragen 
Schulden, schuldbemiddeling? Bewijsstukken 

 
Verplichte documenten – studiekosten 

Soort studiekost Nodige documenten 
Kot Huurcontract 
Vervoerskosten Betalingsbewijs, abonnement, gemotiveerd gebruik van auto 
Studiekosten Facturen, rekeninguittreksel 
Laptop Factuur, rekeninguittreksel 



Informatie aanvraag studiefinanciering  

De medewerkers van de dienst studentenvoorzieningen van Howest respecteren jouw privacy. Voor de behandeling van je aanvraag 
voor studiefinanciering, sociaaljuridisch advies, psychosociale ondersteuning en de deelname aan trainingen worden gegevens van jou 
verzameld en verwerkt. Alle informatie over welke gegevens verwerkt worden en hoe we hier op een correcte manier mee omgaan, kan 
je hier nalezen. 

 
 
 
 
 
 

Standaardbedragen (hiervoor zijn geen documenten nodig, dit wordt automatisch toegepast) 
Voeding € 288 (1 pers), € 547 (2 pers), € 734 (3 pers), € 922 (4 pers), 

€ 1152 (5 pers), € 1382 (6 pers) per maand 
Kledij € 59 per gezinslid per maand 
Sociaal leven € 81 per gezinslid per maand 
Printkosten € 15 per maand 

 

Naast het verzamelen van alle documenten is het belangrijk om mondeling of schriftelijk te 
motiveren van waaruit studiefinanciering wordt aangevraagd. Deze vragen kunnen helpen bij het 
verwoorden of neerschrijven van je motivatie: 
- Wat is de aanleiding van je vraag voor een financiële tussenkomst? 
- Wat maakt dat je het financieel moeilijk hebt? 
- Waarvoor zou het geld gebruikt worden? 
- Welk bedrag denk je nodig te hebben? 
- Oefen je een studentenjob uit? In hoeverre helpt dit jou op financieel 

vlak? 
Indien mogelijk graag alle documenten meebrengen tijdens de eerste afspraak zodat de aanvraag 
vlot kan verlopen. 

 
Bijkomende info: 
- Er wordt navraag gedaan of er inkomsten zijn vanuit een studentenjob. Een studentenjob wordt in 

kaart gebracht als een positief en motiverend element in het kader van een sociaal onderzoek. Er 
is echter geen bewijsstuk verplicht omdat het niet in het financieel overzicht geplaatst wordt. 

- De Dagelijkse Coördinatie (DC) is het orgaan dat de aanvraag van een afgewerkt dossier 
goedkeurt of weigert. In de DC zetelen de medewerkers van de sociale dienst, de coördinator 
sociaal beleid en de medewerker financiën. Beslissingen van de DC zijn steeds onderbouwd door 
het sociaal onderzoek en op maat van de student. 

- Indien er een goedkeuring is voor een financiële tussenkomst, is deze geldig vanaf datum aanvraag 
en wordt de student hiervan op de hoogte gebracht door de medewerker sociale dienst. 

- In geen enkel geval kan de toelage hoger liggen dan de studiekost. 
- Een goedkeuring tot tussenkomst is maximaal één academiejaar geldig. De uitbetaling gebeurt 

maandelijks, tenzij anders afgesproken. Indien er een tussenkomst is tot eind academiejaar wordt 
de betaling verrekend over tien maanden. Er is geen uitbetaling in de maanden juli en augustus. 

- Bij vroegtijdig uitschrijven of behalen van het diploma wordt de tussenkomst stopgezet. De 
aanvraag moet elk academiejaar opnieuw gebeuren. 

- Bij een toekenning van financiële ondersteuning wordt verwacht dat de student actief deelneemt 
aan zijn/haar studies. Bij signalen van afwezigheid tijdens de lessen en de examens nodigt de 
medewerker van de sociale dienst de student uit op gesprek. Indien de student niet reageert of 
indien blijkt dat de student onvoldoende participeert aan de opleiding en hier geen gegronde 
redenen voor heeft, wordt verdere studiefinanciering stop gezet. 

- De student kan ook na weigering van de aanvraag bij de medewerker sociale dienst terecht voor 
verdere opvolging van de vraag, de nodige begeleiding en eventuele doorverwijzing. Studenten 
kunnen tegen de beslissing van de Dagelijkse Coördinatie in beroep gaan. De procedure hiertoe 
wordt beschreven in het onderwijs- en examenreglement onder artikel 137 ‘Beroep beslissingen 
studentenvoorzieningen’. 

 

https://www.howest.be/doc/policy/PrivacyStuvo.pdf
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