Aanvraag Individuele studietoeslag
afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden
Om in aanmerking te komen voor een individuele studietoeslag moet u aan een aantal voorwaarden
voldoen. Deze vindt u in de toelichting op de laatste bladzijde van dit formulier. Als u aan de
voorwaarden voldoet, kunt u met dit aanvraagformulier een studietoeslag aanvragen.
U dient onderstaande gegevens volledig in te vullen en de gevraagde bewijsstukken bij te voegen.
Bij het ontbreken van de juiste bewijsstukken of als het aanvraagformulier onvolledig is
ingevuld of niet is ondertekend, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
In te vullen door de afdeling WIZ:
Formulier meegegeven/verzonden
Formulier ingeleverd/ontvangen
Klantmanager/contactpersoon
Datum aanvraag

d.d. ………………………………………………………………
d.d. ………………………………………………………………
……………………………………………………………………
d.d. ………………………………………………………………

Cliëntnummer

…………….

In te vullen door de aanvrager:
1.

Uw gegevens (volledig in blokletters invullen)

Voorletters en achternaam aanvrager:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Voorletters en achternaam partner:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Belangrijk: kopie bijvoegen van het identiteitsbewijs van uzelf en – indien van toepassing- van
uw partner.
2.

Uw gezinssituatie op datum aanvraag (aankruisen wat op u van toepassing is)
alleenstaande
alleenstaande ouder
samenwonend/gehuwd
verblijf in inrichting
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3.

Uw inkomen op de aanvraagdatum (aankruisen wat op u van toepassing is)
Ik ontvang studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000
Ik ontvang een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten.
Ik ontvang(en) een ander inkomen, namelijk: ………………………………………………………...

Belangrijk: van de opleiding en het recht op studiefinanciering of tegemoetkoming bijvoegen,
zoals een beschikking van DUO of een bewijs van inschrijving bij een bepaalde opleiding
4. Uw vermogen op de aanvraagdatum
Voor het recht op de individuele studietoeslag geldt een vermogensgrens. Onder vermogen verstaan
wij het saldo van bezittingen en schulden (spaargeld, auto, caravan, boot, sieraden, waardepapieren
e.d.). Ook de overwaarde in een eigen woning telt mee voor de vaststelling van het vermogen. Uw
vermogen mag op de datum van aanvraag niet meer bedragen dan de voor u van toepassing zijnde
vermogensgrens op grond van de Participatiewet. Als uw (gezamenlijk) vermogen hoger is, komt u op
de aanvraagdatum en de eerstvolgende drie jaar niet in aanmerking voor een studietoeslag.
Hoeveel bedraagt uw vermogen op de datum van aanvraag?
Aanvrager

€

Partner

€

Inwonende kinderen onder de 18 jaar

€

Belangrijk: kopieën bijvoegen van alle bank- en spaarrekeningen waaruit het saldo op de
aanvraagdatum blijkt en andere bewijsstukken die van toepassing zijn, zoals WOZ-waarde
eigen woning.
5.
-

-

Ondertekening
Ik heb alle vragen eerlijk en volledig beantwoord.
Ik heb géén informatie verzwegen die kan leiden tot het afwijzen van deze aanvraag of tot het
toekennen van een lagere toeslag.
Ik weet dat ik alle veranderingen in mijn omstandigheden meteen moet doorgeven aan de
afdeling Werk, Inkomen en Zorg de Bevelanden (art. 17 Participatiewet).
Ik weet dat de inkomenstoeslag geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd (art. 58
Participatiewet), of dat een boete kan worden opgelegd (art. 18a Participatiewet) als ik informatie
en/of wijzigingen van mijn persoonlijke en/of financiële omstandigheden die van belang zijn voor
het (verdere) recht op bijstand, niet, onjuist of onvolledig doorgeef.
Ik weet dat de gegevens die ik verstrek door de gemeente worden verwerkt voor het uitvoeren
van de Participatiewet. Op deze verwerking zijn de regels van de Participatiewet en de Wet
bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Aanvrager
Plaats
Datum

Handtekening

Partner
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Toelichting
Algemeen
De individuele studietoeslag is een toeslag voor mensen die studeren en niet in staat zijn het
minimumloon te verdienen. De toeslag wordt per persoon verstrekt en is belastingvrij. De
studietoeslag moet schriftelijk worden aangevraagd en wordt slechts één keer per 6 maanden
verstrekt.
Voorwaarden
- U mag op het moment van aanvraag niet jonger zijn dan 18 jaar of ouder dan de
pensioengerechtigde leeftijd;
- U moet woonachtig zijn in de gemeente Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland of
Reimerswaal;
- U bent niet thuiswonend;
- U volgt een opleiding waarbij u recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet
Studiefinanciering 2000 of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
- Van u is vastgesteld dat u niet in staat bent tot het verdienen van het wettelijk minimumloon,
doch u heeft wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.
- U komt niet in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag en heeft deze ook niet
ontvangen in de afgelopen twaalf maanden.
- Uw vermogen mag op de aanvraagdatum niet meer bedragen dan bedoeld in artikel 34 van
de Participatiewet;
- U heeft in de afgelopen 6 maanden geen studietoeslag ontvangen.
Waar inleveren?
Dit aanvraagformulier kunt u opsturen naar:
GR de Bevelanden
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Postbus 2144
4460 MC Goes
U kunt het formulier ook inleveren bij de balie van het stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.
Heeft u vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op. De afdeling Werk, Inkomen en Zorg is bereikbaar op nummer
(0113) 239 100.

