Aanvraagformulier
Individuele studietoeslag | Schooljaar 2021/2022
Persoonsgegevens
Aanvrager
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Nummer geldig
identiteitsbewijs
Soort identiteitsbewijs
(paspoort of ID-kaart)
ID-bewijs geldig tot
Telefoonnummer
E-mail

Partner (indien van toepassing)
Naam
Geboortedatum

Kopie geldig ID-bewijs
Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe; ID-kaart of paspoort (géén rijbewijs).

Voor wie is dit formulier bedoeld?
De individuele studietoeslag is een inkomensondersteunende regeling voor studenten en
leerlingen, die door een structurele medische beperking naast hun studie niet kunnen
werken/bijverdienen.
Voor deze mensen is het moeilijk om een bijbaan te hebben naast hun studie of opleiding. Ook
is de drempel om te lenen een stuk hoger dan studenten en leerlingen zonder
arbeidshandicap, omdat de kans op een baan kleiner is. De toeslag is een onderdeel van de
Participatiewet en de gemeente voert deze uit.

Wat zijn de voorwaarden?
Om in aanmerking te komen moet u (de aanvrager) aan de volgende voorwaarden voldoen:
•

U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Apeldoorn, Brummen of Epe;

•

U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering (WSF) 2000
of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);

•

U kunt door een structurele medische beperking tijdens de studie geen inkomsten
verwerven;

•

U heeft geen bijbaan naast uw studie en/of ontvangt geen uitkering (bijvoorbeeld een
Wajong- uitkering). In dat geval kan het zo zijn dat u geen recht heeft op een individuele
studietoeslag. U mag wel een bijbaan hebben in de vakantieperiode waarin u niet
studeert.

Invullen en terugsturen
Met dit formulier kunt u de individuele studietoeslag aanvragen. Vul het formulier volledig in
en voeg van alle gevraagde gegevens bewijsstukken toe (alleen kopieën). Onderteken uw
aanvraag en stuur het formulier in bijgaande antwoordenvelop naar ons terug of naar
Antwoordnummer 56, 7300 WB Apeldoorn onder vermelding van Individuele Studietoeslag.
Een postzegel is niet nodig.

1. Structurele medische beperking
Heeft u een structurele medische beperking waardoor u tijdens de studie geen inkomsten kan
verwerven? Dit is een chronische ziekte, of een lichamelijke of geestelijke beperking. U krijgt
geen individuele studietoeslag voor bijvoorbeeld:
- een gebroken been;
- een medische behandeling met een herstelperiode van een half jaar;
- een sociale beperking zoals het geven van mantelzorg.
 Ja, ga verder naar vraag 2
 Nee, u heeft geen recht op de individuele studietoeslag

Heeft u een recent bewijsstuk waaruit blijkt dat u de studie niet met werk kunt combineren
door een structurele medische beperking, voeg dan een kopie van deze gegevens toe.

2. Opleiding
U ontvangt een studiefinanciering (WSF)?
 Ja  Nee
U ontvangt een bijdrage Wet tegemoetkoming studiekosten (Wtos)?  Ja  Nee
Naam studie: ………………………………………………………
Startdatum studie: …………………………………………………

Voeg een kopie van de beschikking Studiefinanciering of WTOS + inschrijving van uw
opleiding toe.
Ga verder naar vraag 3

3. Inkomsten

Heeft u andere inkomsten naast de Studiefinanciering of WTOS)?

(Te denken valt aan inkomsten uit een bijbaantje of een uitkering)

 Ja  Nee

 bijbaan, naam werkgever:…………………………………
 uitkering, namelijk: ……………………………………….
 stagevergoeding, hoogte: …………………………….
Als u andere inkomsten ontvangt, heeft u mogelijk geen recht op de individuele studietoeslag.
Dit is bijvoorbeeld het geval als u een Wajong-uitkering ontvangt of een bijbaan heeft naast uw
studie. U mag wel een bijbaan hebben in de vakantieperiode waarin u niet studeert.
Ga verder naar vraag 4

4. Betaling
Op welk rekeningnummer wilt u de individuele studietoeslag ontvangen?
IBAN Rekeningnummer: .......................................................................................................................
Ten name van:
................................................................................................................................

Verklaring en ondertekening

Let op: Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot afwijzen van uw aanvraag. Een
ten onrechte verstrekte individuele studietoeslag wordt teruggevorderd en daarnaast kan er een boete
worden opgelegd.

Hierbij vraagt ondergetekende(n) individuele studietoeslag aan en verklaart:
• alle vragen zijn naar waarheid ingevuld
• er is geen relevante informatie verzwegen
• het is mij bekend dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is
• het is mij bekend dat de gegevens door de gemeente achteraf op juistheid en volledigheid
kunnen worden gecontroleerd en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een
cliëntendossier
Onderteken uw aanvraag en stuur het formulier met kopie bewijsstukken in bijgaande
antwoordenvelop naar ons terug of naar Antwoordnummer 56, 7300 WB Apeldoorn onder
vermelding van bijzondere bijstand. Een postzegel is niet nodig.

Plaats: …………………………………………………
Handtekening

aanvrager:

Datum: …………………………………….

………………………………………………………………..……………….

