Aanvraagformulier individuele studietoeslag
Doelgroep:
1. De verzoeker moet op de datum van de aanvraag:
a. een persoon zijn zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Participatiewet;
b. 18 jaar of ouder zijn en;
c. recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet
studiefinanciering 2000 of recht op een tegemoetkoming op

In te vullen door de gemeente:
Datum melding

: …………………

Cliëntnummer

: …………………

Procesnummer

: …………………

Datum ontvangst : …………………

grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en;
d. het in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel
34 van de Participatiewet niet overschrijden en;
e. met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van
het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden tot
arbeidsparticipatie hebben.
2. Het college beoordeelt of een persoon met voltijdse arbeid in
staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon.
Als het college hier onvoldoende zicht op heeft, kan zij advies
inwinnen voor haar oordeel.
Bedrag:
De hoogte bedraagt per maand: € 100,-

1. Persoonlijke gegevens
Burgerservicenummer

: ………………………………….…………………………………………..…….……………………………

Naam + voorletter(s)

: ………………………………….………………………………………..……….……………………………

Straat + huisnummer:

: ………………………………….……………………………………..………….……………………………

Postcode + woonplaats

: ………………………………….…………………………………..…………….……………………………

Geboortedatum

: ………………………………….……………………………

Bankrekeningnummer

: ………………………………….…………………………………..…………….……………………………

Telefoonnummer

: …..……………………………….……………………………………………….……………………………

E-mailadres

: ………………………………….………………………………..……………….……………………………

Burgerlijke staat:

man

Echtpaar / samenwonenden
Eenoudergezin
Alleenstaande
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vrouw

2. Netto inkomen (bewijsstukken toevoegen)
Netto maandinkomen aanvrager

€

……………………

Netto studiefinanciering/toeslag

€

……………………

Spaargelden/vermogen

€

……………………

3. Bewijsstukken
Gegevens studiefinanciering of gegevens tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Bankafschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de laatste drie maanden
Gegevens over uw vermogen (bijvoorbeeld een eigen woning of auto)
Gegevens van het UWV over beoordeling Wajong en arbeidsmogelijkheden
Kopie identiteitskaart of paspoort

4. Verklaring en ondertekening
Plaats

:

………………………………………

……………………………………………

Datum :

………………………………………

……………………………………………

Handtekening van de aanvrager/gemachtigde:

Handtekening van de partner:

Betrokkene(n) verklaart/verklaren ermee bekend te zijn, dat zijn/haar/hun gegevens door de gemeente op
juistheid en volledigheid worden gecontroleerd en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een
persoonsregistratie. De persoonsgegevens op het ingevulde formulier worden alleen gebruikt voor het doel
waarvoor ze verzameld zijn.
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