
 

 

Datum ontvangst aanvraag  

WP- nummer  

Cliëntnummer   

 

AANVRAAG INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2022 

 
Dit is een 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 wordt u gevraagd het aanvraagformulier 

volledig en naar waarheid in te vullen en alle benodigde bijlagen bij te voegen. 

 

Dit aanvraagformulier heeft een bijlage met extra informatie. U wordt verzocht die bijlage goed te 

lezen. 

1. Uw gegevens 

Voorletters en Achternaam  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

Burgerservicenummer  

Telefoonnummer(s)  

E-mailadres  

Gegevens partner 

Naam en Voorletters  

Burgerservicenummer  

 

2. Inkomen 

Heb je recht op studiefinanciering?    Ja  Nee 

Heb je recht op een tegemoetkoming onderwijs en schoolkosten? (WTOS)  Ja  Nee 

Ontvang je stagevergoeding?  Ja  Nee 

Een stagevergoeding tot maximaal €180 wordt niet in mindering gebracht op de 

studietoeslag. Het bedrag erboven wel.  
 

 

Heb je overige inkomsten? (bijvoorbeeld een bijbaan)  Ja  Nee 

 Zo ja: → Je hebt geen recht op de individuele studietoeslag 

 

3. Handel in cryptocurrencies en (andere) beleggingsinstrumenten 

U kunt alleen recht hebben op de Studietoeslag als u door een ziekte of gebrek niet kunt bijverdienen 

naast de voltijd studie. Onder bijverdienen wordt ook verstaan het handelen in cryptocurrencies en 

(andere) beleggingsinstrumenten. Het aanhouden van een crypto- of beleggingsrekening wordt gelijk 

gesteld met handelen. 

Handel je in cryptocurrencies en/of andere beleggingsinstrumenten?    Ja  Nee 

Zo ja, welke?         

             



 

4. Uw bankrekening 

Vul hieronder het bankrekeningnummer is waarop de Individuele Studietoeslag uitbetaald kan worden. 

IBAN-nummer            

Op naam van:            

 

5. Bewijsstukken 

Zorg dat je de volgende bewijsstukken meestuurt. Zonder bewijsstukken wordt de aanvraag 

niet in behandeling genomen  

 Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsvergunning. 

 Een kopie van uw bankpas (in kleur) met daarop uw IBAN. 

 Een toekenningsbeschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van uw studiefinanciering 

of tegemoetkoming WTOS. 

 Een eventuele deskundigenverklaring waarin staat waarom u als gevolg van een medische 

beperking minimaal de eerste 12 maanden na de aanvraagdatum geen inkomsten kunt 

verwerven naast de voltijd studie. 

 Indien van toepassing: overzicht cryptocurrencies en/of andere beleggingen 

 Indien van toepassing: Salarisspecificatie 

 Indien van toepassing: stageovereenkomst waarin ook de stagevergoeding wordt vermeld. 

 

6. Verklaring en ondertekening 

Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat u het formulier volledig en geheel naar waarheid heeft 

ingevuld. U weet dat het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier en/of het niet of onvolledig bijvoegen van 

gevraagde bijlagen tot een boete kan leiden, gevolgen kan hebben voor het recht op uitkering en onder 

omstandigheden kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. U verklaart bekend te zijn dat de gemeente op grond 

van de Participatiewet de gegevens moet controleren. U weet dat een medisch onderzoek onderdeel kan 

uitmaken van de aanvraagprocedure. U weet dat als de Studietoeslag onterecht wordt betaald, deze wordt 

teruggevorderd en een boete wordt opgelegd door de gemeente. U verklaart dat u veranderingen direct 

doorgeeft aan de gemeente. 

 

Datum:       Plaats:      
  

Uw handtekening:  Handtekening partner: 
 

_______________________________   _____________________ ______ 

 
 

Stuur het ingevulde formulier samen met de bewijsstukken naar: 

Gemeente Zwartewaterland 

Eenheid Sociaal Domein 

Postbus 23 

8060 AA Hasselt 

 



Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt beoordeeld of de verstrekte informatie compleet is en 

voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

U kunt naar aanleiding van uw aanvraag een uitnodiging ontvangen van een medisch specialist. Die 

onderzoekt of u door een ziekte of gebrek minimaal 12 maanden na de aanvraag niet kunt 

bijverdienen naast uw voltijd studie. 

Aan de hand van uw aanvraag en eventueel mede op basis van het advies van de medisch specialist 

wordt beoordeeld of u al dan niet kunt bijverdienen naast uw voltijd studie. 

 

Hoe lang duurt het? 

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. 

Is de aanvraag niet compleet of neemt de beoordeling meer tijd in beslag, dan duurt de afhandeling 

langer dan 8 weken. U ontvangt daarover bericht.  



BIJLAGE 1 

Informatie Studietoeslag 

Studenten die door een ziekte of gebrek minimaal 12 maanden na de aanvraagdatum niet kunnen 
bijverdienen naast hun voltijd studie kunnen recht hebben op studietoeslag. 

 

Door de studietoeslag worden personen met een ziekte of gebrek aangemoedigd (toch) te gaan 
studeren. De studieslag is een financiële compensatie voor het niet kunnen bijverdienen naast de 

voltijd studie wat andere studenten wel kunnen. Hierdoor kan de student alle energie steken in het 
studeren en behalen van een diploma voor een betere toekomst.  

 

Voorwaarden/regels: 
Om in aanmerking te komen voor de studietoeslag moet u door een ziekte of gebrek minimaal 12 

maanden na de aanvraagdatum niet in staat zijn om naast de voltijd studie bij te verdienen. U kunt 
Studietoeslag aanvragen indien u op de aanvraagdatum: 

a. inwoner bent van de gemeente Zwartewaterland; 
b. student bent met studiefinanciering WSF 2000 of een tegemoetkoming WTOS; en 

c. geen recht hebt op een Wajong uitkering. 

 
Beoordeling van het recht op Studietoeslag: 

1. Het college beoordeelt of u als gevolg van een structurele medische beperking geenszins in staat 
bent om naast de voltijd studie inkomsten te verwerven. 

2. Bij de beoordeling als bedoeld in het eerste lid, kan het college gebruik maken van bij hem 

bekende gegevens, bij derden op te vragen gegevens of van gegevens verstrekt door u. 
3. In ieder geval bestaat er geen recht op studietoeslag indien u: 

a. duidelijk geen structurele medische beperking hebt, bijvoorbeeld als u: 
i. naast de voltijd studie inkomsten verwerft waaronder begrepen inkomsten uit beleggen op 

de beleggingsmarkt waaronder in cryptocurrencies; 
ii. mantelzorg verricht; 

iii. een gebroken been heeft; 

iv. structurele medische beperkingen heeft die onvoldoende ernstig zijn dat u daardoor 
geenszins naast zijn voltijd studie inkomsten kunt verwerven. 

b. geen student bent; 
c. geen voltijd studie volgt; of 

d. recht heeft op een Wajong uitkering. 

4. Indien naar het oordeel van het college het recht op de studietoeslag niet kan worden vastgesteld 
op de wijze als bedoeld in het tweede lid, vraagt het college een geneeskundig advies. 

 
Hoogte Studietoeslag 

De Studietoeslag verschilt naar leeftijd en kan door de minister worden aangepast. De onderstaande 

tabel toont naar leeftijd de hoogte van de Studietoeslag zoals geldt per 1 april 2022. 
 

Leeftijdscategorie Studietoeslag per maand 

≥ 21 jaar €300 

20 jaar €240 

19 jaar €180 

18 jaar €150 

17 jaar €118,50 

16 jaar  €103,50 

15 jaar €90 

 
   

 

 

 


