
 

 

 

 

 

   

 

AANVRAAGFORMULIER STUDIETOESLAG 
 

Dit is het aanvraagformulier voor de studietoeslag. Het formulier is bedoeld om vast te stellen of u 
recht hebt op de toeslag. 
 
Om dat goed te kunnen doen hebben we veel informatie nodig over u, uw leefsituatie en over het 
inkomen en vermogen van u en eventuele gezinsleden. Heel persoonlijke zaken waar uiteraard heel 
zorgvuldig mee omgegaan wordt. 
 

Als u niet alle antwoorden op dit formulier kwijt kunt, wilt u die dan op een bijlage vermelden?  
 
Persoonlijke gegevens 
Achternaam:   ________________________________________ 
 
Voorletters:   ________________________________________ 

 

Geboortedatum:   ________________________________________ 
 
Straat/huisnummer:   ________________________________________ 
 
Postcode/woonplaats:   ________________________________________ 
 

Burgerservicenummer:  ________________________________________ 
 
Telefoonnummer:   ________________________________________ 
 
Woont u samen (gehuwd of ongehuwd)? 
□ nee 
□ ja, met:   

Achternaam   ________________________________________ 
 
Voorletters   ________________________________________ 
 

Geboortedatum   ________________________________________ 
 

Burgerservicenummer  ________________________________________ 
 

U moet een kopie van uw paspoort of identiteitskaart  bijvoegen. 

 
Arbeidsparticipatie 

Bent u - als gevolg van een beperking - niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen maar 
hebt u nog wel mogelijkheden om arbeid te verrichten? Stuur dan medische gegevens (bij voorbeeld 
van het UWV) mee waaruit dat blijkt. Beschikt u niet over die gegevens, dan kan de gemeente een 
arbeids(des)kundige inschakelen voor een medische keuring. 
 
Studiefinanciering 
Op de datum van deze aanvraag moet u recht hebben op studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming 

scholieren (WTOS).  
 
Stuur een kopie mee van uw toekenning van de studiefinanciering (WSF of WTOS) van DUO.  
 

Inkomsten 
Heeft u, naast studiefinanciering, nog andere inkomsten? 

□ nee 
□ ja, namelijk:  ______________________________ 
 
Stuur een bewijsstuk van de hoogte van het inkomen mee. 
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Betaling van de toeslag 
Op welk bankrekeningnummer wilt u de toeslag ontvangen? 
 
IBAN- rekeningnummer: _____________________ 
 
ten name van:       _____________________  

 
Stuur een bewijsstuk van het rekeningnummer mee, bijvoorbeeld kopie pinpas of bankafschrift. 
 
Verklaring 
Ik heb de vragen begrepen en volledig beantwoord. 
Ik weet dat 

• de gemeente Midden-Delfland mijn persoonlijke gegevens registreert 
• opzettelijk onjuist of onvolledig invullen kan leiden tot terugvordering en/of boeteoplegging. 
• ik omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de toeslag, direct moet melden aan de 

gemeente Midden-Delfland 
• de gemeente Midden-Delfland inlichtingen kan vragen bij andere 

instanties/werkgevers/personen. Dit gaat uitsluitend om inlichtingen die nodig zijn voor het 
vaststellen van mijn recht op de toeslag 

 
 
Ondertekening 
 
Plaats: ________________________________ Datum: ______________________ 
 
 

Handtekening aanvrager: _______________________________ 
 
 
 
Handtekening partner:     ________________________________ 

 

 


