
Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen Limburg 
 
 

SCHOOL- of ACADEMIEJAAR 2020 - 2021 
 
 
  
A Naam van de stichting: ……………………………………………………… 

 
B Aankruisen wat van toepassing is: 

 � Familiebeurs 
      (de aanvrager is verwant met de stichter) 
 � Niet-familiebeurs 
      (de aanvrager is niet-verwant met de stichter)  

 
 
Dit formulier dient u, nadat u het volledig hebt ingevuld en voorzien van de gevraagde 
documenten, terug te sturen aan de Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen 
Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT, vóór 1 november 2020. 
Het ingevulde formulier mag ook via mail (peter.brimioul@limburg.be) verstuurd worden. 
 
 
C INLICHTINGEN BETREFFENDE DE LEERLING(E) OF STUDENT(E) 
 
 
                   
- Geboortedatum:  
       
- Naam en voornaam:        Geslacht: 

(zoals vermeld op identiteitskaart) 
 
- Wettelijke woonplaats (straat / huisnummer / postcode / woonplaats): 
 
  
  Telefoonnummer/GSM-nr.: 
 
  E-mailadres: 
   
 
 
D REKENING WAAROP DE BEURS DIENT UITBETAALD TE  WORDEN 
 
 
IBAN-CODE-bankrekening: 
 

 
 
terug te vinden op uw rekeninguittreksel) 
 
 

                  
Naam houder rekeningnr.:       
           
Wettelijke woonplaats (straat / huisnummer / postcode / woonplaats): 

           
           
                  

 
 
 
 

_ _ _



 
E VERLOOP VAN DE STUDIES 
 
 Gelieve hierna het " LAATST GEVOLGDE SCHOOL- OF ACADEMIEJAAR – (2019/2020)" 

in te vullen, voorafgaand aan het schooljaar waarvoor u een beurs vraagt:  
 

 6° LEERJAAR LAGER ONDERWIJS of voor MIDDELBAAR ONDERWIJS: 
Schooljaar Onderwijsinstelling Studierichting Behaald resultaat  

 

    

 
HOGER / UNIVERSITAIR ONDERWIJS: 

Academie-
jaar 

Onderwijsinstelling Studierichting Totaal aantal 
studiepunten 
volledige 
opleiding, 
zowel van 
bachelor en/of 
master 

Totaal reeds 
opgenomen 
studiepunten 
(2019/2020 
inbegrepen) 

     

 
Verklaring van onderbreking of stopzetting vermelden in een afzonderlijke brief. 
 
 
F VOLGENDE DOCUMENTEN BIJ DE AANVRAAG VOEGEN  
 
 

 
 
 

Familiebeurzen: Niet-familiebeurzen: 
- Attest goed zedelijk gedrag  vanaf      
18 jaar van de student (e)        

- Attest goed zedelijk gedrag vanaf      
18 jaar van de student(e)           

- Bewijs verwantschap (toevoegen stamboom- 
zie lay-out website) 
 

- Kopie laatste Aanslagbiljet Directe  
Belastingen (inkomsten 2017-aanslagjaar  
2018) 

Extra bij te voegen documenten: Extra bij te voegen documenten: 
Voor: - Stichting Van der Hoeydonckx; Voor: - Stichting Gilsen - Knapen -  

Raymackers- Vereniging (1)  (3) (4) 

Kopie Laatste Aanslagbiljet Directe  
Belastingen (inkomsten 2017-aanslagjaar  
2018) 

Uittreksel geboorteakte vd student(e)                  

Voor: - Stichting Ariens/Cartuyvels/ Voor: - Stichting Ariens/Cartuyvels/ 

Claessens/Haywegen/Jan Lenaerts/ Claessens/Haywegen/Knapen/ 
Neuyen/Persoons/Peumans/Rosmer/ Jan Lenaerts/Neuyen/Persoons 
Raymackers/Nicolas Thielens/ Peumans/Raymackers/Rosmer/ 

Gerard Tielens/Vanlangenaeken/ Nicolas Thielens/Gerard Tielens/ 
Verdonck/Vereniging 2/Vrerix/ Vanlangenaeken/Verdonck/ 
Vrijdaghs/Vrijens Vereniging 2/Vrerix/Vrijdaghs 
enkel voor hoger onderwijs  Vrijens 
overzicht lessenpakket enkel voor hoger onderwijs  

overzicht lessenpakket 

Voor: - Stichting Van Doren de Raikem;  
Bewijs van 10-jarig verblijf in Limburgse  
gemeente van de student€ 

Uittreksel geboorteakte van de student(e)                



 
G INSCHRIJVINGSBEWIJS VERPLICHT IN TE VULLEN DOOR DE ONDERWIJSINSTELLING 
 of  

BIJVOEGEN ATTEST VAN INSCHRIJVING SCHOOLINSTELLING     
 
 G.1 VOOR MIDDELBAAR ONDERWIJS 
 
 
 Ondergetekende: 
 
 directeur van de instelling:  
 
  
 
 bevestigt dat: 
 
  geboren op: 

 
wonende te:  
 
 

 
 ingeschreven is  voor het schooljaar 2020/2021: 
 

      studiejaar:         
 
          studierichting:      
 
Plaats, datum, 

 
 
 
 Handtekening      Stempel onderwijsinstelling 

 
 G.2: VOOR HOGER ONDERWIJS (+ Overzicht opgenomen studiepunten toevoegen!) 
 
 
 Ondergetekende: 
 
 directeur van de instelling:  
 
  
 
 bevestigt dat: 
 
  geboren op: 
  

wonende te:  
 
 
 

 ingeschreven is voor het academiejaar 2020/2021 : 
 
      studiegebied: 
               
              totaal aantal studiepunten volledige opleiding: 

 (bachelor en master indien van toepassing) 
 
   totaal reeds opgenomen studiepunten tot en met academiejaar 2019/2020:  

 
 
 Plaats, datum, 
 
 
 
 Handtekening      Stempel onderwijsinstelling 

 



 
H Ondergetekende,            

 
persoon die in het onderhoud van de leerling(e) of student(e) voorziet, 
bevestigt dat de opgave echt en volledig is. 

 
 Datum : 
 
 Handtekening : (Gelieve ook te handtekenen onderaan deze pagina ivm GDPR) 
 
 
 
 
 
 Deze informatie is belangrijk: Lees ze aandachtig 
 

I.  Vul vak A, B, C, D, E en H van het aanvraagformulier zelf in.  
II. Voeg de vereiste documenten bij uw aanvraag, zie rubriek F. 
III. Vak G (G.1 of G.2) verplicht in te vullen door uw onderwijsinstelling 
        of bijvoegen attest inschrijvingsbewijs van de schoolinstelling 
IV.   Stuur het aanvraagformulier vóór 1 november 2018 terug naar: 

Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen Limburg - 
Universiteitslaan 1 - 3500 HASSELT. 
Of via mail naar peter.brimioul@limburg.be 

V. Het resultaat van uw aanvraag, hetzij de afwijzing, hetzij de 
toekenning, wordt u schriftelijk meegedeeld in de maand februari 
volgend op uw aanvraag.  

 
Contactpersoon: de heer Peter Brimioul; 

- e-mail: peter.brimioul@limburg.be 
- telefoonnummer : 011 23 81 26  
 

Meer informatie: zie onze website: www.studiebeurzenstichtinglimburg.be 
 
 

Bescherming van persoonsgegevens: 
 
De persoonsgegevens die u via dit aanvraagformulier verstrekt, worden verwerkt door de 
Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 
Hasselt. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de GDPR (ook Algemene 
Verordening Gegevensbescherming  -  AVG genoemd). 
De Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen Limburg verwerkt de 
persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld (toekennen van 
studiebeurzen). Uw gegevens worden niet gebruikt voor Direct Marketing doeleinden. Uw 
gegevens kunnen enkel doorgegeven worden aan de begever-bloedverwanten van de stichting 
waarvoor u een aanvraag indient.  
Toegang tot informatie en rechtzetting 
Ook overeenkomstig de GDPR / AVG heeft u het recht om inzage te vragen in uw eigen 
persoonsgegevens. U kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten 
corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om 
uw persoonsgegevens te wissen. 
Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. 
 
Ondergetekende geeft toestemming aan de Provinciale Commissie voor 
Studiebeurzenstichtingen Limburg opdat de hem betreffende persoonsgegevens worden 
verwerkt in het kader van bovenvermeld doeleinde, namelijk het toekennen van 
studiebeurzen.  
 
Datum:  
 
Naam + Handtekening:  


