AANVRAAG VAN VERMINDERING VAN VERGOEDING
Te verzenden naar admin@fbl-paris.org vóór de selectiecommissie.
A. Dit document is geen aanvraag van huisvesting. Een dergelijke aanvraag moet worden ingediend bij de
Universitaire Stichting of het Ministère de l’Enseignement Supérieur Luxembourgeois.
B. De vermindering van vergoeding is bedoeld voor studenten die via de Belgische of Luxemburgse

toelatingscommissie worden toegelaten tot de Stichting Biermans-Lapôtre in de Cité Internationale
Universitaire de Paris.
C. Een vermindering van vergoeding wordt enkel toegekend aan residenten die worden toegelaten tot de
Stichting Biermans-Lapôtre. Studenten die in het kader van uitwisselingen worden toegelaten tot een
ander huis van de CIUP moeten een academische rechtvaardiging van de keuze van dit huis
overleggen om de gevraagde vermindering te verkrijgen.
D. Een vermindering van vergoeding heeft betrekking op de Belgische en Luxemburgse studenten en/of de
studenten die in België of Luxemburg verblijven en ingeschreven zijn in een Belgische of Luxemburgse
universiteit met het oog op het behalen van een diploma van hoger onderwijs.
E. De vermindering wordt toegekend voor een periode van één jaar max. en kan niet worden verlengd.
F. Voor alle bijkomende inlichtingen kan men zich via e-mail wenden tot admin@fbl-paris.org.

1. Bij te voegen documenten
1.1 Recente gezinssamenstelling.
1.2 Kopie van het aanslagbiljet/belastingaangifte (belastbare inkomsten van het vorige jaar) van de
persoon van wie u ten laste bent of van uzelf. Kopie van het ‘bulletin de l’impôt intégral sur le
revenu du ménage’, afgegeven door de Luxemburgse belastingadministratie. Hebt u dit
document nog niet ontvangen, gelieve dan het vorige document bij uw aanvraag te voegen.
1.3 Bij gebrek aan aanslagbiljet…, alle bewijzen van Belgische, Luxemburgse of buitenlandse
inkomsten (bv.: pensioenen, loonfiches; voor Luxemburg, kopie van de jaarlijkse afrekening van
de werkgever of de jaarlijkse pensioenafrekening voor het voorbije jaar, evenals de certificaten
van aansluiting van beide ouders, afgegeven door het Centre Commun de la Sécurité Sociale).
1.4 Indien beschikbaar, een attest van kinderbijslag met vermelding van het totale bedrag dat voor
alle kinderen werd betaald.
1.5 In geval van sociale inkomsten (bv.: OCMW, RIS (revenu d’intégration fiscale), RMI (revenu
d’insertion minimum)) of andere betalingen, een attest ten bewijze van het ontvangen bedrag.
2. Uw identiteit
Naam/Voornaam: _________________________________________________________________
Datum en plaats van geboorte: _______________________________________________________
Burgerlijke staat*: ongehuwd – samenwonend – getrouwd – gescheiden – uit de echt gescheiden –
weduwnaar (weduwe) – wees
Nationaliteit: ______________________________________________________________________
Wettig domicilie: ________________________________________________________________
Postcode: _______________________
Stad: __________________________________
Telefoon/Gsm: _________________________
E-mailadres: ___________________________
3. Waarom vraagt u deze vermindering?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Studietoelage of –lening
Hebt u een aanvraag van studietoelage ingediend bij:
 de Franse Gemeenschap
JA *
NEEN *
 de Vlaamse Gemeenschap
JA *
NEEN *
 het CEDIES (Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement
Supérieur) (Luxemburg)
JA *
NEEN *
Hebt u een andere studiebeurs of –lening aangevraagd?
JA *
NEEN *
Indien ja, bij welke instelling? ___________________________________________________
5. Uw vorige studies (laatste 4 jaar)
Naam van de onderwijsinstelling

Jaar

Resultaten
Geslaagd/Niet
geslaagd

Behaald diploma

6. Gezinssituatie
6.1 – U bent ten laste van uw ouders:
 Beroeps- en financiële situatie van de ouders (beroep en inkomsten vermelden)
______________________________________________________________________
 Kinderen en andere personen die op het adres van uw ouders leven
Naam, voornamen Verwantschap Geboortedatum Huidige situatie Datum van aankomst op het
adres
Dochter, zoon, nicht, neef, schoolloopbaan, opleiding, opgevangen kind, ouder... beroepsactiviteit…
1 __________________________ ________________ ______________________
2 __________________________ ________________ ______________________
3 __________________________ ________________ ______________________
4 __________________________ ________________ ______________________
 Andere
Krijgen uw ouders voor u sociale uitkeringen?
JA
NEEN
Indien ja, naam van de ouder die de uitkering ontvangt: ______________________________
Bedrag: ___________________ €

6.2 – U bent niet meer ten laste van uw ouders:
 Beroeps- en financiële situatie (beroep en inkomsten vermelden)
______________________________________________________________________
 U woont alleen: beschrijf uw gezinssituatie (bv.: ongehuwd, gescheiden, weduwnaar,
weduwe…):
 U woont samen: beschrijf uw gezinssituatie:

7. Verklaring op woord van eer

Ik bevestig dat mijn verklaringen exact en volledig zijn. Ik verbind me ertoe elke wijziging van mijn
situatie zo snel mogelijk te melden.
Elke weglating of valse verklaring van mijnentwege kan tot onmiddellijke schorsing van de steun
leiden en, in voorkomend geval, tot de verplichting om de onterecht ontvangen bedragen terug te
betalen.

Gedaan te: ___________________________________________ op:
Handtekening van de uitkeringsgerechtigde of zijn vertegenwoordiger
Onvolledige aanvragen worden niet behandeld

* Schrappen wat niet past

