
Welke documenten moet je verzamelen voor de aanvraag van een STUVO-toelage? 
 
Je bent een zelfstandig student: je hebt de afgelopen 6 maanden een eigen inkomen gehad van 
minstens 400 euro per maand. Je inkomen mag een combinatie zijn van de volgende zaken: loon, 
uitkeringen of leefloon.  

• Jouw eigen aanslagbiljet van ‘inkomsten 2020 (aanslagjaar 2021). Hier vind je een voorbeeld 

van hoe een aanslagbiljet eruit ziet: 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aanslagbiljet#q1  

• Jouw eigen inkomsten van de afgelopen 6 maanden. Dit kunnen loonbrieven zijn, attest 

uitkering of een attest van jouw leefloon. In het geval van een uitkering of een leefloon, is 

een screenshot van een rekeninguittreksel ook voldoende.  

• Jouw eigen kinderbijslag (dus niet van eventuele broers/zussen erbij) 

• Je kotcontract of huurcontract eigen huurwoning of maandelijkse afbetaling eigen 

koopwoning 

• Indien je de beslissingsbrief van de dienst studietoelagen al hebt ontvangen, mag je deze ook 

indienen. 

• Als je bepaalde kosten hebt zoals een lening, psycholoog, medische kosten, afbetaling 

schulden, mag je deze indienen 

• Als je bepaalde studiekosten hebt zoals een laptop, labojas, .. mag je deze indienen 

• Als je boven de 25 bent en je gebruikt het openbaar vervoer, mag je deze kosten verzamelen 

en indienen 

 
Je bent een student ten laste 

• Het aanslagbiljet van jouw ouders van ‘inkomsten 2020 (aanslagjaar 2021). Hier vind je een 

voorbeeldje van hoe een aanslagbiljet eruit ziet: 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aanslagbiljet#q1  

• De inkomsten van jouw ouders van de afgelopen 3 maanden. Dit kunnen loonbrieven zijn, 

attest uitkering of een attest van jouw leefloon. In het geval van een uitkering of een 

leefloon, is een screenshot van een rekeninguittreksel ook voldoende. 

• De kinderbijslag van alle kinderen in het gezin  

• Je kotcontract 

• De huur van je ouders hun huurwoning of maandelijkse afbetaling je ouders hun 

koopwoning, dit mag via een screenshot van een rekeninguittreksel 

• Indien je de beslissingsbrief van de dienst studietoelagen al hebt ontvangen, mag je deze ook 

indienen. 

• Als je bepaalde kosten hebt zoals een lening, psycholoog, medische kosten, afbetaling 

schulden, mag je deze indienen 

• Indien je ouders bepaalde kosten hebben zoals een lening, afbetaling schulden, …, mag je 

deze indienen.  

• Als je bepaalde studiekosten hebt zoals een laptop, labojas, .. mag je deze indienen 

• Indien je boven de 25 bent en je gebruikt het openbaar vervoer, mag je deze kosten 

verzamelen en indienen 

 
Je bent een gehuwd student: je hebt getrouwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend 
en jullie hebben een kindje 

• Jullie aanslagbiljet van ‘inkomsten 2020 (aanslagjaar 2021). Hier vind je een voorbeeldje van 

hoe een aanslagbiljet eruit ziet: 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aanslagbiljet#q1  

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aanslagbiljet#q1
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aanslagbiljet#q1
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aanslagbiljet#q1


• Jullie inkomsten van de afgelopen 6 maand. Dit kunnen loonbrieven zijn, attest uitkering of 

een attest van jouw leefloon. In het geval van een uitkering of een leefloon, is een 

screenshot van een rekeninguittreksel ook voldoende.  

• Jouw eigen kinderbijslag en/of de kinderbijslag van jouw kind(eren).  

• Jullie kotcontract of huurcontract eigen huurwoning of maandelijkse afbetaling eigen 

koopwoning 

• Indien je de beslissingsbrief van de dienst studietoelagen al hebt ontvangen, mag je deze ook 

indienen. 

• Als jullie bepaalde kosten hebben zoals een lening, psycholoog, medische kosten, afbetaling 

schulden, mag je deze indienen 

• Als je bepaalde studiekosten hebt zoals een laptop, labojas, .. mag je deze indienen 

• Indien je boven de 25 bent en je gebruikt het openbaar vervoer, mag je deze kosten 

verzamelen en indienen 

 


