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Formulier beursaanvraag gastgezin 

AFS 

Mail deze aanvraag voor tegemoetkoming naar gastgezinbeurs@afs.org 

 
Naam van de aanvrager:     

Periode waarvoor de beurs wordt aangevraagd :     

Ontvangt het gezin een studiebeurs voor studenten in het gezin?   J / N / nvt 

Heeft het gezin andere inkomsten dan wat op het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting 

staat vermeld ?   J / N  

• inkomsten uit alimentatie: 

• inkomsten uit verhuur: 

• andere inkomsten: 

Is één van de gezinsleden zelfstandige of bedrijfsleider ?   J / N 

zo ja, van welk(e) bedrij(f)(ven) ? 

 

Eventuele toelichting bij de inkomsten. Hier kan je ook de relevante wijzigingen t.a.v. het 
laatste aanslagbiljet vermelden (bv. scheiding, ontslag, overlijden, ander werk, …). 
 

 

 

 

 
 
De financiële middelen van AFS om beurzen toe te kennen zijn beperkt. We geven de beurzen 
graag aan wie het echt nodig heeft.  Waarom vraag jij een beurs aan? 
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Op de laatste pagina verneem je welke documenten we van je nodig hebben om je 

beurs te kunnen toekennen. Vergeet ze zeker niet toe te voegen ! 

 

 

 

Ondergetekenden aanvaarden dat AFS steeds bijkomende informatie kan vragen over 

de in en bij dit formulier vermelde gegevens. 

Ondergetekenden verklaren dat deze gegevens correct en waarheidsgetrouw werden ingevuld. 

Na blijk van foutieve verklaringen wordt de tegemoetkoming onmiddellijk teruggevorderd. 

AFS behandelt de in het kader van dit aanvraagformulier verstrekte informatie als vertrouwelijke 

informatie. 

 

 

 

 

 

Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via 015/79 50 10 of gastgezinbeurs@afs.org. 

 

Datum van ondertekening: 

………………………  

 

Handtekening van de aanvrager    
 
…………………………………………….         
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Voeg volgende documenten toe aan je aanvraag:   

 

A. Door iedere beursaanvrager in te dienen: 

o Het volledig ingevulde ‘Formulier beursaanvraag gastgezin AFS’  

o Attest gezinssamenstelling (dit vraag je bij de gemeente waar je woont) 

o Kopie van het laatste aanslagbiljet personenbelasting van alle personen vermeld in het 

‘Formulier beursaanvraag gastgezin AFS’ 

 

B. Extra documenten enkel in te dienen indien … 

 

o … de vermelde personen in het ‘Formulier Beursaanvraag gastgezin AFS’ een woning 

bezitten.  

➢ Aanslagbiljet(ten) onroerende voorheffing 

 

o … gezinsleden studiebeurzen ontvangen.  

➢ Documenten waaruit de studiebeurzen blijken, met het inkomen op vermeld  

 

o … één van de vermelde personen in het ‘Formulier Beursaanvraag gastgezin AFS’ 

zelfstandige of bedrijfsleider is.  

➢ Inkomsten- en uitgavenstaat als zelfstandige of laatste balans en 

resultatenrekening van het bedrijf of de bedrijven.  

 

o … wijzigingen hebben plaatsgevonden sinds het laatste aanslagbiljet van de 

personenbelasting die invloed hebben op de cijfers daarin vermeld (bv. scheiding, 

ontslag, overlijden…).  

o Bewijsstukken van die wijzigingen  

 
 
 

Opgelet: Indien relevante bewijsstukken ontbreken, kunnen wij niet voldoende inschatten of u 

in aanmerking komt voor een beurs en kan AFS u geen beurs toekennen. 
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