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Aanvraagformulier individuele studietoeslag 

 

Leest u eerst de voorwaarden. 

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor deze toeslag vul dan dit formulier in en stuur het naar: 

Werk en Inkomen, Team uitvoering 

Antwoordnummer 965  

6950 VX  DE STEEG of lever het in bij het gemeentehuis. 

 

Alle gegevens die u op dit formulier opgeeft, worden gecontroleerd. Wij gebruiken daarvoor de bewijs-

stukken die u dient bij te voegen. Ook vindt controle plaats door uitwisseling van gegevens met andere 

instanties. Uw gegevens worden opgenomen in de administratie van Werk en Inkomen. 

 

 

Voorwaarden 

 

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag dient u op de datum van de aanvraag 

te voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Deze voorwaarden zijn wettelijk en bij gemeentelijke verordening vastgesteld. 

 

De voorwaarden waaraan u en uw partner moet(en) voldoen: 

- u bent 18 jaar of ouder; 

- u woont in de gemeente Rheden; 

- u hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of recht op 

een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 

schoolkosten (Wtos); 

- u hebt geen vermogen boven de vermogensgrens van art. 34 van de Participatiewet (de bedragen kunt 

u vinden op de website van de gemeente); 

- u kunt door een structurele medische beperking, tijdens uw studie geen inkomsten verwerven. 

 

U hebt in ieder geval geen recht op de individuele studietoeslag: 

- als u in de afgelopen 6 maanden al een individuele studietoeslag hebt ontvangen; 

- als u geen studie volgt als bedoeld in de WSF 2000 of Wtos; 

- als u op of voor de datum van de aanvraag uw studie hebt gestaakt; 

- als u een studie volgt met WSF 2000 of Wtos en een Wajong-uitkering ontvangt; 

- met terugwerkende kracht. Het eventuele recht gaat in per datum aanvraag. 

 

De individuele studietoeslag is bijzondere bijstand. 

Het is een incidentele verstrekking die niet vatbaar is voor vervreemding of verpanding en beslag.  

We betalen de toeslag per periode van 6 maanden eenmalig als één bedrag.  

 

Hoogte van de toeslag: deze is 10% van het Wettelijk Minimum loon per maand. 

 
Partner: onder partner wordt verstaan: de echtgenoot of geregistreerde partner maar ook de persoon 
met wie u een gezamenlijke huishouding voert. Als een partner ook in aanmerking wil komen voor de 

individuele studietoeslag moet de partner een eigen aanvraagformulier gebruiken. 
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1 Persoonsgegevens aanvrager en partner 

 

Persoonsgegevens    aanvrager    partner 

Voorletters en achternaam  : _____________________     _____________________ 

Burgerservicenummer : _____________________     _____________________ 

Geslacht                            :  man  vrouw   man  vrouw 

Geboortedatum : _____________________     _____________________ 

Verblijfadres : _____________________     _____________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________     _____________________ 

Telefoonnummer : _____________________     _____________________ 

E-mail adres : _____________________   _____________________ 
 
 

Stuur een kopie mee van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van u en uw eventuele partner. 

 

2 Gegevens eerdere studietoeslag  

 

Heeft u eerder in een andere gemeente een individuele studietoeslag ontvangen?      ja     nee      

 

Ja? Stuur een kopie van de beschikking mee 

 

3 Inkomen van de aanvrager 

 

Vul hier alle inkomsten in (netto bedragen).  

          

 Arbeid in loondienst     €      

 WAO, WIA                €      

 Studiefinanciering  €      

 bijstand  €      

 IOAW of IOAZ  €      

 nabestaandenuitkering €      

 Andere inkomsten  €    _ 

 

Stuur een kopie mee van de laatste specificatie(s)van uw inkomen. Mogelijk wordt nog aanvullende 

informatie opgevraagd. Bij wisselende inkomsten moet u een kopie van de loonstroken van de laatste 

3 maanden meesturen. 

 

4 Bezittingen en schulden van aanvrager, partner en alle kinderen onder de 18 jaar 

 

Overzicht van alle bank- en spaarrekeningen, effectenrekeningen, beleggingsfondsen etc. 

IBAN-rekeningnummer  Ten name van  Saldo 

|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| __________________    €  __________  

|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| __________________    €  __________  

|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| __________________    €  __________  

|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| __________________    €  __________  

|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| __________________    €  __________  
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Stuur een kopie mee van alle afschriften van alle rekeningen van de maand voorafgaand aan de 

aanvraagdatum van de studietoeslag.  

 

Andere bezittingen (grond, huis, auto, caravan, lijfrentepolis, nog te ontvangen erfenis etc. ook als de 

bezittingen in het buitenland zijn): 

 

Soort bezitting: _______________________________________________  waarde €  _________  

Soort bezitting: _______________________________________________  waarde €  _________  

Soort bezitting: _______________________________________________  waarde €  _________  

 

Totaalbedrag aan schulden  € ___________________ (studieschulden niet meetellen) 

 

Stuur een kopie mee waaruit de actuele waarde van uw bezittingen en schulden blijkt.  

 

5 Gegevens over de studie  

 

Ik studeer, ik volg de studie __________________________________________________________ 

De studie duurt ___________  jaar, ik zit nu in het __________________  jaar 

Ik volg deze studie aan (naam school) __________________________________________________ 

 

Ik ontvang studiefinanciering                       ja   nee      

 

Nee? Stuur een kopie mee van de beschikking van DUO of een inschrijfbewijs van uw opleiding 

 

6 Bewindvoering en curatele 

 

Hebt u een bewindvoerder of curator?  Nee      Ja,  

Naam en adres van deze bewindvoerder of curator: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

7 Betaling uitkering 

 

IBAN-rekening waarop u de studietoeslag wil ontvangen: |_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 

8 Ondertekening aanvrager  

 

Ik geef hierbij toestemming om mijn gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wet bij 

derden te laten controleren. 

 

Ik verklaar dat: 

 ik alle vragen volledig en naar waarheid heb ingevuld; 

 ik weet dat de uitkering kan worden stopgezet en teruggevorderd als blijkt dat ik niet aan mijn 

inlichtingenplicht zoals bedoeld in artikel 17 Participatiewet voldoe door informatie te 

verzwijgen of te vervalsen;  

 ik weet dat ik een boete kan krijgen bij het niet nakomen van de informatieverplichtingen 

zoals bedoeld in artikel 17 Participatiewet; 

 ik weet dat ik bij verzwijging of vervalsing strafrechtelijk kan worden vervolgd; 

   

Plaats : __________________ 

Datum : __________________ 
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Handtekening aanvrager : __________________ 


