TEAM SOCIALE ZAKEN
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POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN – TEL: (020) 314 4888

AANVRAAG individuele STUDIETOESLAG
De studietoeslag is er voor studenten die aan de volgende eisen voldoen:
• minimaal 18 jaar oud
• ontvangt studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkomingonderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS);
• heeft geen in aanmerking te nemen vermogen (art. 34 PW);
• is door een structurele medische beperking tijdens de studie niet in staat om inkomsten te
verwerven.

Ik wil een individuele studietoeslag aanvragen op grond van artikel 36b Participatiewet (PW),
Persoonsgegevens
Naam : _______________________________________________________________
BS nummer: ___________________________
Adres:

Geboortedatum : ____-____-_____

Postcode:

Plaats:

Telefoon / e-mail: _______________________________________________________

Opleidingsgegevens
Welke opleiding volgt u?: ________________________________________________
Naam opleidingsinstituut: ________________________________________________
Adres opleidingsinstituut: ________________________________________________
Reden aanvraag
Ik ben niet in staat om naast mijn studie te werken omdat:
❑ Ik kan niet fulltime werken vanwege een beperking
❑ Ik kan het gewone werktempo niet aan
❑ Ik kan niet alle gewone werkzaamheden uitoefenen
Toelichting: ____________________________________________________________
> Een arbeidsmedisch onderzoek kan nodig zijn voor de behandeling van uw aanvraag.

Ga verder op de achterzijde >
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Inkomen en vermogen
❑ Wsf

netto bedrag:

€ ___________ p/m

Ander inkomen, nl _____________________

netto bedrag:

€ ___________ p/m

Studiefinanciering:

❑ Wtos

Saldo bankrekening(en) totaal: € ___________ (totaal van alle betaal- en spaarrekeningen)
Waarde overige bezittingen: € ____________ (totale waarde van auto, sieraden, huis, etc.)
Saldo schulden: € ___________ (alleen schulden met een aflossingsverplichting tellen mee)
> Stuur bewijsstukken van uw inkomen, vermogen en schulden mee

Gegevens rekening
Op welke IBAN-rekening moet de studietoeslag worden gestort?
❑ op eigen rekening, IBAN: __________________________________
❑ op rekening van een derde, nl:
IBAN: ____________________________________________
Naam derde: _______________________________________
Adres en huisnr: ____________________________________
Postcode en woonplaats: _____________________________

Ondertekening
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld,

Plaats: _______________________

Datum : ____/____/_____

Handtekening: ___________________________
De gemeente zal uw gegevens bewaren en controleren. De gemeente kan hiervoor informatie opvragen bij
diverse instanties en personen die op grond van de Participatiewet verplicht zijn deze informatie te verstrekken.
Indien u verkeerde informatie verstrekt kan de gemeente de toeslag terugvorderen en u een boete opleggen.

Bewijsstukken
U dient de volgende bewijsstukken bij te voegen:
- kopie legitimatiebewijs
- bewijs deelname aan opleiding
- gegevens van studiefinanciering en andere inkomsten
- gegevens van banksaldi, overig vermogen en schulden
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