Aanvraagformulier studietoeslag Participatiewet
Studeer je en heb je een arbeidsbeperking? Mogelijk heb je dan recht op studietoeslag.
Voor het recht op studietoeslag gelden de volgende voorwaarden:
• Je hebt een medische beperking;
• Daardoor kun je naast je studie niet werken;
• Je ontvangt studiefinanciering of je krijgt een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van
de WTOS (Leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo);
• Je hebt geen recht op een Wajong-uitkering.
Klantnr.:
Werkprocesnr.:
Klantmanager:

Datum verzending:
Datum retour op/voor:
Datum ontvangst:

Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Achternaam en voorletters
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
E-mail adres
Telefoonnummer
Verblijft u in hoofdzaak op
bovenstaand adres?

Ja
Nee, toelichting:

Gezinssituatie

alleenstaand

alleenstaande ouder

gehuwd/samenwonend

Studie
Voor welke studie vraag je de individuele studietoeslag aan?
Naam studie
Onderwijsinstelling
Inschrijfdatum studie
Hoe lang duurt de opleiding?
In welk jaar zit?
Krijg je studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)?
Ja > stuur een bewijs van toekenning mee

Nee (in dit geval heb je geen recht op studietoeslag)

Inkomen
Heb je inkomen uit arbeid, WW of Ziektewet? Loonbetaling bij ziekte is ook inkomen uit arbeid.
Nee
Ja (in dit geval heb je geen recht op studietoeslag)
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Stagevergoeding
Hoogte stagevergoeding
€
Inkomsten ontvangen uit een stage tot een maximumbedrag van € 181,67 per maand worden vrijgelaten. Is
de stagevergoeding meer is dan het maximale bedrag van € 181,67? Dan wordt deze in mindering gebracht
H
op de studietoeslag. Is de stagevergoeding gelijk aan of hoger dan de vrijlating plus de hoogte van de
studietoeslag? Dan bestaat er geen recht op studietoeslag. Dit is bijvoorbeeld als de studietoeslag € 300,is en de stagevergoeding € 481,67 of meer.

Medische beperking
H

Heb je een structurele medische beperking? De beperking moet langdurig zijn en zodanig dat je naast je
studie niet kan werken. Je hoeft niet te laten weten welke medische beperking je hebt, als je dit niet wilt.
Het is wel belangrijk dat je toelicht welke gevolgen de medische beperking heeft in jouw situatie.
Waarom is het niet mogelijk om naast je studie te werken?

Lever hiervoor bewijsstukken aan. Bijvoorbeeld een rapport van het UWV of een specialist. Heb je dat niet
of is deze onvoldoende? Dan kunnen wij een onderzoek laten uitvoeren. Als dit het geval is, word je
hiervan eerst op de hoogte gebracht.

Betaling
IBAN-nummer
Stuur een kopie van je bankpas mee.

Ondertekening en machtiging
• Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (en ik weet dat het niet, of niet volledig verstrekken van
gegevens welke van belang zijn voor het recht op uitkering kan leiden tot een boete, beëindiging van de
uitkering, terugvordering van de uitkering en strafvervolging).
• Ik ben er mee bekend dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd en worden
opgenomen in een persoonsregistratie.
• Ik geef toestemming voor een eventueel onderzoek in verband met de verificatie van gegevens bij
instanties en gegevensbronnen buiten Nederland.

•
Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner
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