Aanvraagformulier
Individuele studietoeslag

Gegevens aanvrager(s)
Registratienummer :
Naam

:

Geboren op

:

Adres

:

Postcode en plaats :
BSN-nummer

:

IBAN (bank)

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Aanvraag
1.

Hebt u eerder een studietoeslag ontvangen?

Ja

Nee

Indien “Ja”, ga door naar vraag 6.

Arbeid en studie
2.

Kunt u werken?

Ja

Nee

3.

Hebt u een beperking en kunt u daardoor niet het wettelijk

Ja

Nee

Ja

Nee

Bent u bereid mee te werken aan een onderzoek door een
arts of arbeidsdeskundige?

Ja

Nee

Ontvangt u studiefinanciering (WSF) of een onderwijsbijdrage(WTOS)

Ja

Nee

minimumloon te verdienen?
4.

Hebt u een rapport van een arts/arbeidsdeskundige of het UWV
waarin staat, dat u niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen?
Indien “Ja”, voeg een kopie van dit rapport bij de aanvraag.

5.

6.

2
Vermogen
7.

Geef hieronder de waarde van uw bezittingen aan.
 Tegoeden op bankrekeningen van uzelf, uw partner en uw kinderen (jonger dan 18)
Rekeningnummer

•

Ten name van

1

Saldo

Waarde overige bezittingen 2

8.

Hebt u een koopwoning?

9.

Hebt u schulden?

3

4

Ja

Nee

Ja

Nee

Verklaring en ondertekening
Ik heb alles eerlijk ingevuld. Ik weet, dat als ik dit niet doe, er een boete kan worden opgelegd.
Ook moet ik dan het ontvangen bedrag terugbetalen. Ik weet dat de gemeente Wijchen mijn financiële gegevens bij het UWV, de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer controleert. Ook
kan de gemeente Wijchen achteraf nog gegevens opvragen.

_______________, ____________

Handtekening aanvrager _________________

(plaats)

Handtekening partner

(datum)

_________________

Punten van toelichting
1.

Voeg het laatste bankafschrift ( van alle betaal- en spaarrekeningen) van uzelf, uw
partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar bij. Hierop moet het saldo van de
rekening(en) staan.

2.

Bijvoorbeeld: caravan, boot, onroerend goed of vermogen in het buitenland. Voeg een
bewijsstuk bij.

3.

U moet een bewijsstuk bijvoegen van uw hypotheekschuld en de aanslag onroerende
zaakbelasting (WOZ).

4.

Voeg bewijsstuk(ken) van uw schuld(en) bij.

3
Toelichting individuele studietoeslag
Wat is de individuele studietoeslag?
De individuele studietoeslag is een bedrag van de gemeente voor studerenden. Om dit
bedrag te krijgen moet de student een beperking hebben en niet in staat zijn om het
minimumloon te verdienen.
De voorwaarden
Om voor de toeslag in aanmerking te komen zijn de volgende spelregels belangrijk:
 Wij kunnen de toeslag alleen geven als u een aanvraag indient;
 U bent inwoner van de gemeente Wijchen en u bent 18 jaar of ouder;
 U ontvangt studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten (WTOS);
 Uit een medische keuring blijkt dat u door een beperking het wettelijk minimumloon
niet kunt verdienen, maar u kunt wel werken;
 Uw (gezamenlijke, als u een partner heeft) vermogen mag niet meer bedragen dan de
bijstand toelaat(kijk voor de actuele bedragen op:
http://www.antwoordopbijstand.nl/inhoud/index/pid/36);
 U kunt de toeslag één keer per 12 maanden krijgen.
Aanvraag indienen
Denkt u, dat u in aanmerking komt voor een individuele studietoeslag? Vul dan het
aanvraagformulier in. Vergeet niet om de bewijsstukken bij te voegen en het formulier te
ondertekenen, anders loopt de behandeling van uw aanvraag vertraging op.
U kunt het ingevulde formulier afgeven bij het Huis van de gemeente of opsturen naar:
Gemeente Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Vergeet u niet een postzegel op
de enveloppe te plakken?

