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AANVRAAG VAN EEN STUDIEBEURS VOOR 
HET LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS 

 
 

Aandachtig te lezen vóór het invullen van de aanvraag: 
 
De aanvrager moet dit formulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend, terugsturen naar het 
secretariaat van de Stichting. 
 
Samen met dit formulier moet u volgende zaken mee opsturen: 
 
1. Bijgesloten bijlage, door de schoolbestuurder ingevuld aangaande het  gevolgde schooljaar. 
2. Een inschrijvingsbewijs van de school waar het volgende schooljaar wordt bijgewoond. 
 
Bij een eerste aanvraag moet steeds een afschrift van het invaliditeitsgetuigschrift gevoegd 
worden. Bij de volgende aanvragen is dit niet meer vereist, tenzij het voorlopig pensioen in een 
definitief werd omgezet. 
 
OPGELET: onvolledige inlichtingen of valse verklaringen stellen bloot aan weigering van de 
beurs. 
 
 

 
Inlichtingen betreffende de vader van de kandidaat: 

Naam: 

Voornaam: 

Geboorteplaats:    Geboortedatum: ____/____/________ 

Beroep:     

Straat:          Huisnr:  Bus:  

Postcode:      Gemeente: 

Burgerlijke stand:  

Aantal kinderen ten laste: 

Andere personen ten laste: 

Bankrekeningnummer: BE ___ ______ ______ ______ 
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Invaliditeit: 

A. Voor de erkende invaliden: 
 

Bent u een erkende militaire invalide van vredestijd?  Ja 

 Neen 
(*) 

Percentage invaliditeit: ____% 

Pensioenbrevet: Datum: ____/____/________ 

Nummer:  

Aard van uw invaliditeit: _________________________________________________________ 

(Bij een eerste aanvraag, een afschrift van het pensioenbrevet voegen!) 
 

B. Voor de weduwen: 
 

Bent u weduwe van een erkende militaire invalide van vredestijd?  Ja 

 Neen 
(*) 

Nummer van het dossier van de invalide:  

 

C. Voor de bloedverwante in de opgaande lijn van de invalide en van de kandidaat: 
 

Bent u vader of moeder van een erkende militaire invalide van vredestijd?  Ja 

 Neen 
(*) 

Nummer van het dossier van de invalide:  

 
 

Maandelijkse inkomsten: (Het laatste Aanslagbiljet “Personenbelasting” bijvoegen!) 

Bedrag van uw invaliditeitspensioen:  

Bedrag van andere pensioenen of gebeurlijke renten: 

Bedrag van uw salaris of wedde: 

Bedrag van andere salarissen of wedden van uw gezin:  

Gezinsvergoedingen of wezentoelagen: 

Bent u eigenaar van  een huis: 

   een grond: 

   een handelsuitbating:  

Inkomsten voortspruitend uit verhuring: 

Inkomsten van landbouw- of handelsuitbating: 

Gebeurlijk bedrag van werkloosheidsvergoeding: 
 
 
 
(*): aankruisen wat past  
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Inlichtingen betreffende het kind voor wie de studiebeurs gevraagd wordt: 
 

Naam: 

Voornaam: 

Geboorteplaats:    Geboortedatum: ____/____/________ 

Wettelijke woonplaats van de kandidaat: 

Straat:          Huisnr:  Bus:  

Postcode:      Gemeente: 
 
Studies waarvoor de financiële tussenkomst gevraagd wordt: 

 Afdeling en leerjaar:  

 Internaat 

 Externaat 
(*) 

 

Inrichting waar de kandidaat zal ingeschreven worden: 

Naam: 

Straat:       Huisnr:  Bus:  

Postcode:      Gemeente: 

 

Ik, ondergetekende, vader/moeder/bloedverwante in opgaande linie van de voormelde 
kandidaat, bevestig op mijn eer dat de onderhavige verklaring strikt nauwkeurig en volledig is. 
 
 
 

Datum en handtekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*): aankruisen wat past 
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BIJLAGE BIJ DE AANVRAAG VAN EEN STUDIEBEURS 

VOOR HET LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS 
 
Formulier in te vullen door de Directie van de door de kandidaat bezochte school tijdens het 
schooljaar ______ - ______ . 

 
Naam van de school: 

Naam en voornamen van de kandidaat: 

Gevolgde studies tijdens het schooljaar: 

Uitslag van de eindejaarsexamens van het schooljaar: ______ %. 

 

Algemene waarderingen: 

Rekening houdend met de intellectuele bekwaamheden en de morele hoedanigheden 
 van de kandidaat voor een studiebeurs, verdient de belanghebbende volgende melding: 
 

 Uitstekend. 

 Zeer goed. 

 Goed. 

 Voldoening. 

 Onvoldoende. 

(*) 

 

 
 

Te __________________________ op ____/____/________ 
 
 
 

Stempel van de school. Handtekening van de Directeur of zijn afgevaardigde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*): aankruisen wat past 
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