
 
 
 
 
 

* Informatie over de leefeenheid en de nationaliteitsvoorwaarden kan je nalezen op www.studietoelagen.be  

Sociale Dienst, Sint-Pietersnieuwstraat 49, 9000 Gent  Pagina 1 van 2 
Socialedienst@ugent.be  

DIRECTIE STUDENTENVOORZIENINGEN  

AFDELING PERSOONLIJKE SOCIALE VOORZIENINGEN 

SOCIALE DIENST 

 

 

 

Dit formulier enkel gebruiken als je GEEN studietoelage van de Vlaamse overheid aanvraagt 

Aanvraagformulier vermindering studiegeld 
Academiejaar 2020-2021 

Je kan een aanvraag vermindering studiegeld indienen via de Sociale Dienst indien: 

- 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.  

- 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 het studiegeld. Dit als bijna-
beurstariefstudent.  

Mail dit ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige aanvullende documenten naar socialedienst@ugent.be. 

GEGEVENS STUDENT 

Naam en voornaam: Klik of tik om tekst in te voeren.  

Studentennummer: Klik of tik om tekst in te voeren.  

☐ Belgische nationaliteit  

☐ Niet-Belgische nationaliteit Verblijfskaart: Klik of tik om tekst in te voeren. 

Leefeenheid student op 31/12/2020*: Kies een item. 

De in dit formulier opgevraagde gegevens en toe te voegen bijlagen en de verwerking ervan zijn noodzakelijk voor het onderzoeken 
van het recht op vermindering studiegeld bij de UGent. De student gaat akkoord met de verwerking van de verstrekte informatie 
(met inbegrip van persoonsgegevens) door de medewerker(s) van de Sociale Dienst UGent en van de Afdeling 
Studentenadministratie en Studieprogramma's in het kader van de aanvraag tot onderzoek van het recht op vermindering studiegeld. 
De verstrekte (persoons)gegevens worden bewaard volgens de wettelijke termijnen die er op van toepassing zijn én minstens zo 
lang de student ingeschreven is aan de UGent.  

De gegevens worden door de UGent als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt overeenkomstig de Algemene verordening van de 
gegevensbescherming en de Generieke Gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie. De 
privacyverklaring van de UGent kan geraadpleegd worden op de website van de UGent. Bij vragen over deze aanvraag kan je terecht 
bij de medewerkers van de Sociale Dienst via socialedienst@ugent.be. Bij vragen over uw rechten en plichten op het gebied van 
privacy, of over het verwerken van persoonsgegevens kan contact opgenomen worden met de Data Protection Officer via 
privacy@ugent.be. 

De medewerkers van de Sociale Dienst zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Studenten die beroep doen op de dienstverlening van 
de Sociale Dienst verklaren zich akkoord met het gedeeld beroepsgeheim bij intern collegiaal overleg in het kader van 
studiefinanciering, psychosociale begeleiding en doorverwijzing. De verstrekte informatie wordt niet doorgegeven aan derden tenzij 
hiervoor uitdrukkelijk het akkoord van de student is gevraagd en de student dit akkoord ook uitdrukkelijk heeft gegeven. 

De communicatie over dit dossier wordt door de Sociale Dienst gevoerd via e-mail op het door de student opgegeven mailadres.   

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

Datum en handtekening 
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TE VOEGEN DOCUMENTEN 

☐ Dit volledig ingevulde aanvraagformulier 

☐ Scan E-ID 

☐ De beslissing van je studietoelage van de Vlaamse overheid 2019-2020 

☐ Een recent attest gezinssamenstelling  

 ➔ Op te vragen bij de gemeente of online op te halen via 'Mijn dossier' 

☐ Een attest van invaliditeit voor gezinsleden met een functiebeperking 

 ➔ Geldig op 31/12/2020 

EN 

1 Indien je ten laste bent van je ouder(s) of een andere persoon: 

☐ Het volledige aanslagbiljet personenbelasting inkomsten 2018 (aanslagjaar 2019) 

En/of de buitenlandse aanslagbiljetten of attesten m.b.t. buitenlandse inkomsten 2018 

➔ Dit van je ouder(s) bij wie je gedomicilieerd bent of de personen van wie je ten laste bent 

☐ De volledige aanslagbiljetten onroerende voorheffing 2018 

 ➔ Behalve wanneer het enkel gaat om de eigen hoofdverblijfsplaats 

☐ Rekeninguittreksels m.bt. het in 2018 ontvangen alimentatiegeld voor alle kinderen 

 OF een eigen verklaring dat er geen onderhoudsgeld werd ontvangen 

☐ Een attest van het in 2018 ontvangen leefloon (OCMW) of inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

 

Indien het inkomen van je leefeenheid sinds 2018 is gedaald (bv. door ziekte, werkloosheid, tijdskrediet),  
kan je de studietoelage op het vermoedelijk inkomen van 2020 laten berekenen.  

☐ Officiële inkomstenbewijzen van 2020 

➔ Periode januari tot heden  

➔ Dit van je ouder(s) bij wie je gedomicilieerd bent of de personen van wie je ten laste bent 

Bij een wijziging in je gezinssituatie (bv. huwelijk, echtscheiding, overlijden) in 2019 of 2020 wordt rekening 
gehouden met het inkomen van het jaar van de wijziging.  

☐ Neem bij een wijziging in de gezinssituatie in 2018, 2019 of 2020 contact op met de Sociale Dienst  

OF 

2 Indien je tot de leefeenheid ‘gehuwd student’, ‘zelfstandig student’ of ‘alleenstaand student’: 

☐ Alle maandelijkse inkomstenbewijzen van 01/01/2019 tot heden van jou (en/of je partner) 
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