Individuele studietoeslag, aanvraagformulier

Met dit formulier vraagt u individuele studietoeslag aan. De studietoeslag is
bedoeld voor studenten die door hun lichamelijke of psychische beperking niet of nauwelijks geld
kunnen bijverdienen om de studiekosten te betalen. Lees voor het invullen van dit formulier de
toelichting op pagina 4.
1. Voorwaarden
Geef hieronder per stelling aan of deze op u van toepassing is of niet. Heeft u bij een of meerdere
stellingen ‘nee’ aangekruist? Dan heeft u geen recht op individuele studietoeslag en hoeft u dit
formulier niet verder in te vullen. Anders kunt u verder gaan met het invullen van het formulier.

Ik ben 18 jaar of ouder
Ik heb recht op studiefinanciering of de tegemoetkoming scholieren
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Mijn vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is lager dan de voor mij

Ja

Nee

□
□

□
□

□

□

□

□

geldende grens (zie toelichting)
Er is vastgesteld dat ik niet in staat ben om met voltijdarbeid het wettelijk
minimumloon te verdienen
2. Gegevens aanvrager
Voornamen
Achternaam
Burgerservicenummer

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Soort legitimatiebewijs

_________________________________________________

Voeg een kopie van uw legitimatiebewijs toe.

3. Gezinssituatie
Wat is uw gezinssituatie?
□ Alleenstaand en woon op mijzelf (u kunt vraag 4 overslaan en verder gaan bij vraag 5)

□ Inwonend bij ouders/verzorgers (u kunt vraag 4 overslaan en verder gaan bij vraag 5)
□ Alleenstaande ouder met inwonende kinderen*
□ Woon samen met partner*
□ Woon samen met partner en kinderen*
* We raden u aan om contact op te nemen met het Sociaal Team, omdat u mogelijk ook in aanmerking komt voor
andere regelingen. U kunt dit formulier wel verder invullen.
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4. Gezinsleden
Welke gezinsleden naast uzelf wonen op hetzelfde adres? (u hoeft hier uw eigen gegevens niet in te vullen)
Voor- en achternaam
Burgerservicenummer

_________________________________________________
_________________________________________________

Voor- en achternaam
Burgerservicenummer

_________________________________________________
_________________________________________________

Voor- en achternaam
Burgerservicenummer

_________________________________________________
_________________________________________________

5. Rekeningen
Vul de rekeningen van uzelf en uw partner en kinderen tot 18 jaar in.
□ Betaalrekeningen
IBAN, ten name van
IBAN, ten name van
IBAN, ten name van

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Lever de bankafschriften van de laatste 3 maanden in.

□ Spaarrekeningen
Rekeningnummer, ten name van
Rekeningnummer, ten name van
Rekeningnummer, ten name van

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Lever de bankafschriften van de laatste 3 maanden in.

□ Beleggingen/levensverzekeringen/spaarverzekeringen et cetera.
Rekening- of polisnummer, ten name van
Rekening- of polisnummer, ten name van
Rekening- of polisnummer, ten name van

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Lever de bankafschriften van de laatste 3 maanden in.

6. Vermogen
Bij het bepalen van uw vermogen zijn de bezittingen en schulden van u en uw partner en kinderen tot
18 jaar van belang. De bezittingen en schulden van uw ouders/verzorgers hoeft u niet in te vullen.
Ik bezit/wij bezitten:
Een koopwoning of andere onroerende zaak

□ Ja

□ Nee

□ Ja

□ Nee

Voeg een bewijs toe van de WOZ-waarde en huidige hypotheekschuld.

Een motorvoertuig zoals een auto, motor of caravan
Voeg van ieder voertuig het kentekenbewijs toe.
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Overige bezittingen van waarde zoals sieraden, antiek etc.

□ Ja

□ Nee

Voeg een bewijs van waarde toe.

Heeft u en/of uw partner schulden?
□ Nee

□

Ja

Voeg een bewijs van schulden en aflossingsregeling toe.

7. Betaling
Geef hieronder aan op welk rekeningnummer de individuele studietoeslag overgemaakt moet worden.
IBAN
____________________________________________
Op naam van
____________________________________________
8. Ondertekening
De ondergetekende verklaart dat de op dit formulier ingevulde gegevens naar waarheid zijn verstrekt.
Wij controleren zorgvuldig uw gegevens en kunnen u om aanvullende bewijsstukken vragen.
Naam
Datum

____________________________________________
____________________________________________

Handtekening

____________________________________________

Handtekening partner

____________________________________________

Indien van toepassing
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Toelichting bij aanvraagformulier
Deze toelichting hoort bij het aanvraagformulier individuele studietoeslag. Lees
deze tekst zorgvuldig door voordat u het formulier invult. Kijk goed welke
bewijsstukken u moet inleveren.
Voor wie is de individuele studietoeslag?
De individuele studietoeslag is er voor studenten die door een lichamelijke of psychische beperking
niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen als zij wel fulltime zouden werken en geen
studie zouden volgen.
Wanneer kunt u een individuele studietoeslag aanvragen?
U kunt de individuele studietoeslag aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
 U bent 18 jaar of ouder en woont in de gemeente Oldebroek.
 U heeft een lichamelijke of psychische beperking.
 U heeft recht op studiefinanciering (WSF 2000) of de tegemoetkoming scholieren (WTOS) van
de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 Uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is op het moment van de aanvraag
niet hoger dan de voor u geldende vermogensgrens, zie tabel hieronder.
 Er is vastgesteld dat u niet in staat bent om met voltijdarbeid het wettelijk minimumloon te
verdienen. Dit kan blijken uit één van onderstaande documenten:
 Een beslissing toekenning indicatie banenafspraak.
 Verklaring opname doelgroepenregister (UWV).
 Wanneer u leerling bent geweest van Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of Praktijk
Onderwijs (PRO): de toelaatbaarheidsverklaring (tlv).
 Verklaring van een deskundige over uw beperkingen waaruit blijkt dat u niet in staat
bent om te werken.
Bedragen vermogen
In de tabel hieronder ziet u wat u maximaal aan vermogen mag hebben.
Vermogensgrens (per 1-1-2019)
Gezinssituatie
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden/samenwonenden

Vermogensgrens
€ 6.120,00
€ 12.240,00
€ 12.240,00

Wat is de hoogte van de individuele studietoeslag?
De studietoeslag bedraagt € 1.218,- voor een heel studiejaar. U vraagt de studietoeslag per studiejaar
aan als u op 1 augustus start. Een studiejaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus en kent twee
termijnen. De eerste termijn loopt van het moment dat de aanvraag is ingediend tot 1 februari en
wordt naar rato berekend als uw aanvraag ná 1 augustus door het Sociaal Team is ontvangen. U kunt
ook studietoeslag aanvragen voor een studie die start op 1 februari. In dat geval ontvangt u € 609,voor een half studiejaar.
Welke bewijsstukken moet u aanleveren?
 Kopie legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of geldige verblijfstitel) van uzelf en/of uw
partner.
 Als u, uw partner of minderjarige kinderen betaalrekeningen, spaarrekeningen, beleggingen,
levensverzekeringen of spaarverzekeringen hebben: bankafschriften van de laatste 3
maanden.
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Als u of uw partner een koopwoning of andere onroerende zaak heeft:
bewijs van de WOZ-waarde en de huidige hypotheekschuld.
Als u of uw partner een motorvoertuig heeft: van ieder voertuig het kentekenbewijs.
Als u of uw partner overige bezittingen heeft: een bewijs van waarde.
Als u of uw partner schulden heeft: een bewijs van de schulden en een aflossingsregeling.
Bewijsstukken waaruit blijkt dat u een beperking heeft of waaruit blijkt dat u niet het wettelijk
minimumloon kunt verdienen. Graag één van de volgende documenten aanleveren:
 Een beslissing(brief) toekenning indicatie banenafspraak.
 Verklaring opname doelgroepenregister (UWV).
 Wanneer u leerling bent geweest van Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of Praktijk
Onderwijs (PRO): de toelaatbaarheidsverklaring (tlv).
 Verklaring van een deskundige over uw beperkingen waaruit blijkt dat u niet in staat
bent om te werken.

Hoe vraagt u individuele studietoeslag aan?
U vraagt de studietoeslag aan door het ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken in te
leveren op het gemeentehuis in Oldebroek, MFC De Brinkhof in Wezep of op te sturen naar:
Sociaal Team
Mariënrade 3
8091 XS Wezep
Als er onduidelijkheden zijn en/of bewijsstukken ontbreken, neemt een medewerker van het Sociaal
Team contact met u op.
Beslissing op uw aanvraag
Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team, tel. 0525 63 83 33.
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