
 
AANVRAAG INDIVIDUELE STUDIETOESLAG  
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Sluis 2015 
 
 
Datum melding :  
Datum ingekomen :         
Cliëntnummer  :  
Werkprocesnummer  :  
 
1. Persoonlijke gegevens  
 Cliënt: Partner: 
Achternaam   
Voornamen (1e voluit)   
Geboortedatum   
Telefoonnummer   
BSN-nummer   
Email adres  
Adres  
Postcode en woonplaats  
 
Kopie geldig identiteitsbewijs bijvoegen (voor- en achterzijde) 
 
2. Inkomen 
 
Heeft u op dit moment recht op studiefinanciering op grond van de WSF of recht op een 
tegemoetkoming op grond van de WTOS?  
 
□ Ja  
□ Nee, indien uw antwoord nee is, dan heeft u geen recht op een individuele studietoeslag 
 
Bewijsstukken bijvoegen 
 
2. Vermogen 
 
Onroerende zaken (bijv. woning) : € 
Waarde motorvoertuig : € 
Merk :  
Jaar :  
Kenteken :  
Contant geld : € 
Saldo IBAN rekeningnrs. + saldo : Nr. Saldo  € 
 : Nr. Saldo  € 
 : Nr. Saldo  € 
Overige bezittingen :  waarde € 
 :  waarde € 
Bewijsstukken bijvoegen     
(o.a. bankafschriften van de afgelopen 3 maanden) 
 
 
 
 
 

 



3. Schulden  
 
Schulden (bedrag en soort):   
 : € 
 : € 
 : € 
   
 
Bewijsstukken bijvoegen 
 
4. Kunt u het wettelijk minimumloon verdienen? 
 
Zo ja, dan heeft u geen recht op een individuele studietoeslag. 
 
Zo niet, voeg dan a.u.b. bewijsstukken bij waaruit dit blijkt.  
U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een doelgroepenverklaring of een medische keuring die door 
het UWV is uitgevoerd. 
 
Indien u dit niet heeft en toch van mening bent dat u recht heeft op een individuele studietoeslag, 
dan kan de gemeente zelf medisch advies inwinnen. U wordt dan opgeroepen voor een medische 
keuring. 
 
5. Uitbetaling 
 
Uitbetaling dient plaats te vinden op IBAN-rekeningnummer: ……………………………………. 

6. Ondertekening 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren 
1.  dat de op dit formulier ingevulde gegevens geheel overeenkomstig de waarheid zijn verstrekt en dat hij/zij geen 

omstandigheden heeft verzwegen ten gevolge waarvan hem/haar, indien zij bekend zouden zijn, geen of althans 
minder uitkering zou worden verleend; 

2.  ermee bekend zijn dat op hem/haar zou kunnen worden verhaald: 
 a de uitkering, verleend op grond van door hem/haar onjuist of onvolledige verstrekte inlichtingen; 
 b de uitkering, verleend op een voorwaarde, voor zover deze voorwaarde niet is vervuld; 
 c de uitkering, verleend op grond van omstandigheden, te wijten aan het feit, dat hij/zij blijk heeft gegeven van 

ongenoegzaam betoond besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan; 
3.  ermee bekend te zijn dat hij/zij bij onjuiste opgaaf blootstelt aan strafrechtelijke vervolging; 
4.  van elke veranderingen in zijn/haar omstandigheden, resp. in de verstrekte gegevens, terstond mededeling te doen 

aan de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur; 
5.  ermee bekend te zijn dat zijn/haar gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij 

andere instanties op grond van de Wet SUWI; 
6.  het college van burgemeester en wethouders te machtigen om zo nodig omtrent vermogen inlichtingen bij banken in te 

winnen; 
7.  het college van burgemeester en wethouders te machtigen om zo nodig inlichtingen bij leveranciers van goederen in 

te winnen; 
8.  er tenslotte mee bekend te zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie,  in  

overeenstemming met de AVG. 
 
 
Plaats en datum:  
 
Handtekeningen:      Cliënt:                Partner: 
                          
 
 
Let op:  
Deze toeslag is (fiscaal) belast. Dit houdt in dat een toekenning van deze toeslag gevolgen kan 
hebben voor het recht op c.q. de hoogte van toeslagen die u van de Belastingdienst krijgt. 


