Aanvraagformulier Individuele Studietoeslag
1 PERSOONLIJKE GEGEVENS

Aanvrager

Partner

Man / vrouw:
Naam:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
Burger Service Nummer:
Geboortedatum:
Nationaliteit(en):
IBAN-nummer (betaalrekening):
Nummer identiteitsbewijs:
Verblijfsvergunning geldig tot?:

 n.v.t.

 n.v.t.

Soort verblijfsvergunning(document):

 n.v.t.

 n.v.t.

2. VOORWAARDEN
U hebt recht op de individuele studietoelage als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:
• u bent 18 jaar of ouder;
• u uitsluitend studiefinanciering (WSF of WTOS) ontvangt;
• uw vermogen is lager dan € 5.920 voor een alleenstaande of is lager dan € 11.840 voor een echtpaar;
• u kunt door uw handicap / ziekte niet 100% van het wettelijk minimumloon verdienen.
3. BURGERLIJKE STAAT
 gehuwd, samenwonend

 geregistreerd partnerschap

 ongehuwd

 overige, te weten …………………………………………………………

 gescheiden

4. OPLEIDING/STUDIE
Welke opleiding volgt u:

………………………………………………………………………………………………

Krijgt u studiefinanciering van de Wet studiefinanciering (WSF)

 nee

 ja

Krijgt u een tegemoetkoming van de WTOS?

 nee

 ja

5. HANDICAP OF ZIEKTE
Welke handicap of ziekte hebt u?

………………………………………………………………………………………………………

Wanneer kreeg u uw handicap of ziekte? ………………………………………………………………………………………………………
Welke specialist heeft dat vastgesteld?
Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Soort specialist:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum:

……………………………………………………...

Welke belemmeringen in

(als u de datum niet meer weet, vul dan het jaartal in)

Geef een korte beschrijving van uw belemmeringen

het dagelijks leven hebt u? ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bent u afhankelijk van begeleiding door anderen (verzorger of begeleider)?
 nee

 ja, hulp bij: ………………………………………………………………………………………………………………………………

6. VERMOGEN
Hebt u, heeft uw partner en/of hebben een/meer kind(eren) jonger dan 18 jaar:
6.1 betaal- en/of spaarrekening(en) of contanten?
 nee

 ja Zo ja, geef hieronder het nummer en saldo van de rekening(en) aan:

Nummer
Betaalrekening(en):

Spaarrekening(en):

 nee

 nee

 ja

 ja

kind(eren)

Aanvrager,

Partner,

Saldo

saldo

18 jaar, saldo

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

jonger dan

Contanten:

 nee

 ja

€

€

€

Overige:

 nee

 ja

€

€

€

6.2 overig vermogen zoals huis, auto, motor, caravan, boot sieraden, antiek, effecten,
levensverzekeringen, lijfrente, koopsompolissen, aandelen, opties, obligaties, rentecertificaten,
inhoud safeloket etc.?
 nee

 ja Zo ja, welke:

waarde:

€

waarde:

€

7. INKOMSTEN
Hebt u naast het inkomen uit studiefinanciering nog andere inkomsten?
 nee  ja
Zo ja, wat voor inkomsten ________________________ en het netto bedrag € _________ per maand.
8. VERKLARING
U als aanvrager, en uw partner verklaren het volgende:
•

Ik heb dit formulier en de eventuele bijlagen geheel naar waarheid ingevuld; ik heb niets verzwegen.

•

Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier en van de eventuele bijlagen strafbaar is. Het kan leiden tot
aangifte bij justitie en strafrechterlijke vervolging. Het kan ook leiden tot terugvordering van de studietoeslag en
opleggen van een boete.

•

Ik stem in met de verwerking van de verstrekte gegevens.

•

Ik ben er mee bekend dat de gegevens worden gebruikt om het recht op de studietoeslag vast te stellen; dat deze
gegevens worden gecontroleerd; dat de gemeente hiervoor inlichtingen vraagt bij instanties en personen die op
grond van de wet verplicht zijn deze te verstrekken en dat de gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden
als dat voor de uitvoering van de wet nodig is.

Datum:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

GEGEVENS BIJVOEGEN
U moet de hieronder genoemde gegevens bijvoegen:
•
•
•

•
•

Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van u en uw eventuele partner.
Geldig verblijfsdocument (indien u niet de Nederlandse nationaliteit heeft).
Laatste afschriften van betaal-/ spaarrekening (indien er sprake is van een partner en/ of ten laste
komende kinderen dienen er ook afschriften van hun rekeningen aangeleverd te worden).
Bij een aanvraag moet de ingangsdatum van de studietoeslag vallen in de periode van het laatste
afschrift;
Bewijsstukken studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS);
Bewijsstukken van uw handicap/ziekte (keuringsrapport UWV, verslag van speciaal voortgezet
onderwijs, rapport behandelend arts/specialist).

