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AANVRAAGFORMULIER VOOR 

STUDIETOELAGE 

JEAN JACQUES BARBANSON 
Enkel van toepassing voor hogere studies ! 

 

Volledig in te vullen en voor 15 oktober 2022 terug te sturen naar : 

 
vzw FONAVIBEL 

Kwartier Majoor HOUSIAU 

Martelarenstraat, 181 

1800 VILVOORDE (PEUTIE) 

Tf : 02/442.07.53  / e-mail : fonavibel@mil.be 

 
 

IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER 
 
Ondergetekende (familiehoofd, persoon bij wie de leerling/student fiscaal ten laste is 

of de student zelf indien hij/zij fiscaal onafhankelijk is) :  
 
 
………………………………………………………………...………………………. 
 
Adres : ………………………………………………………...……………………… 
 
………………………………………………………………...………………………. 
 
Telefoon/GSM privé : …………………….……………. 
 
Email adres : …………………………………………… 
 
LidNr bij de vzw FONAVIBEL : ……………………… 
 

Hoedanigheid : burger / militair (1) van de Luchtmacht/andere macht (1) in actieve 

dienst.  

Stamnummer : ………………………………………….. 
 
Eenheid : ………………………………………………..  
 
Ondergetekende stelt zijn/haar kandidatuur van zijn/haar zoon/dochter voor de 

toekenning van een studietoelage door de Stichting Jean Jacques BARBANSON voor 

het huidige schooljaar en vraagt deze te ontvangen op onderstaand rekeningnummer : 

 

IBAN  
B E               

 

Naam titularis (………….………………) indien deze verschillend is van de aanvrager.  
 

 

(1) Schrappen wat niet past  
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IDENTITEIT VAN DE STUDENT  
 
Naam, voornaam: …………………………………...………………………………... 
 
 
Adres (indien verschillend van het adres van de aanvrager):  

 

………….……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon/GSM (indien verschillend v/d aanvrager): ……………..…………………… 
 
Geboortedatum: …………………………….. 
 
 
Benaming en adres van de onderwijsinstelling voor het beginnende schooljaar: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Type onderwijs: (aankruisen wat van toepassing is) 
 
 Universitair 
 
 Hoger onderwijs  
 

Studierichting: ………………………………………………………………………… 
 
Studiejaar: (bv 1ste bachelor, 2de master ) : ……………………………………………. 
 

Totale duur van de cyclus: …………………………………………………………….. 
 

 

INKOMSTEN VAN HET GEZIN EN GEZINSSAMENSTELLING 

 

De studiebeurzen JJB zijn bedoeld voor militairen in actieve dienst met een 

bescheiden inkomen.  

 

Ik voeg hierbij een kopie van mijn laatste afgerekende aanslagbiljet voor de 

personenbelasting en tevens die van mijn partner, die op hetzelfde adres woont. 
 

In geval van co-ouderschap, voeg ik ook een kopie van het aanslagbiljet van de 

andere ouder toe.  
 

Ik ontvang kinderbijslag voor  …………… (aantal) kinderen. 

 

ANDERE STUDIEBEURZEN 

 

Werd een studiebeurs aangevraagd bij het Ministerie van Onderwijs :  JA / NEEN 

 

SCHATTING VAN DE STUDIEKOSTEN 
 

Geschat bedrag: ……………………………………… EUR 

 

(logement kosten, reiskosten, inschrijvingsgelden, studiemateriaal, etc.) 
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TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN 
 
 
□ Kopie van het inschrijvingsbewijs van de onderwijsinstelling 

 

□ Kopie van de factuur van het inschrijvingsgeld van de onderwijsinstelling 

 ( □ ik ben beursstudent en heb geen factuur ) 

 

□ Bijlage A : Inlichtingen over voorgaande studieresultaten  

 
Bijlage A aan dit aanvraagformulier laten invullen door de directie van de in de 3 

voorgaande jaren bezochte onderwijsinstelling(en). 
 

□ Kopie van de studieresultaten van de 3 voorgaande jaren  

 

□ Attest van gezinssamenstelling. Dit is gratis te bekomen bij uw gemeente.   

 

□  Inkomsten van het gezin  

Ik voeg hierbij een VOLLEDIGE KOPIE van het laatste afgerekende 

aanslagbiljet(en) voor de personenbelasting, dus de inkomsten van 2 jaar 

geleden.  
 

Onvolledige en slordige dossiers zullen NIET behandeld worden.  

Bij digitale dossiers zullen enkel duidelijk gescande documenten verwerkt worden. 

Een dossier bestaande uit foto’s zal niet behandeld worden.   
 

 

VERKLARING 
 

□  Ik ga akkoord dat deze gegevens gebruikt worden voor de verwerking van 

deze tussenkomst, zoals beschreven in de Privacyverklaring op de website 

www.fonavibel.be. De informatie wordt ter beschikking gesteld van de 

Stichting J.J. BARBANSON. 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

Opgemaakt te ……………………. de ………………..Handtekening:………..……… 
 

 

http://www.fonavibel.be/
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    Bijlage A 

Aan de aanvraag studietoelage JJB 
 

 

FORMULIER IN TE VULLEN DOOR DE 

ONDERWIJSINSTELLINGEN  

 
WAAR GEDURENDE DE VOORGAANDE DRIE JAAR LES WERD GEVOLGD 

 

BETREFT : 

 

NAAM en voornamen van de student(e) 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Geboren te ......................…………………op ……………………….. 
 

 

AARD EN JAAR  

VAN DE STUDIES 

BEHAALD RESULTAAT(%, 

Voldoening, Onderscheiding, enz) 

STEMPEL EN HANDTEKENING 

VAN DE INSTELLING 

2019-2020   

2020-2021   

2021-2022   

 

 

 

 

 

 

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de verwerking van een studiebeurs, zoals 

beschreven in de Privacyverklaring op de website www.fonavibel.be 

 

http://www.fonavibel.be/

