Aanvraagformulier Studietoeslag
Studerenden die door een beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen, kunnen onder
bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag. Om in aanmerking te
komen voor de individuele studietoeslag moet je aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:
1.
2.
3.

4.

*

Je woont in de gemeente Maasgouw, Echt-Susteren of Roerdalen;
Je bent 18 jaar of ouder;
Je hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 WSF of recht op
een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage
en schoolkosten (WTOS);
Je kunt wel werken, maar je bent door een beperking niet in staat om zelfstandig het wettelijk
minimumloon te verdienen.

Als je informatie verzwijgt of onjuiste informatie verstrekt, kan dat invloed hebben op een eventueel
recht op en/of hoogte van de toeslag. Tevens kan een boete worden opgelegd en kan er aangifte
worden gedaan bij Justitie. Indien de studietoeslag onterecht wordt verleend, wordt dit van jou
teruggevorderd.
Wij vinden het belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met jouw
persoonlijke gegevens. Alle medewerkers moeten zich daarom houden aan de regels uit de
privacywetgeving en het gemeentelijk privacy beleid. Die regels schrijven voor hoe wij met jouw
persoonlijke gegevens om moeten gaan. De regels gelden ook voor de partijen met wie de gemeente
samenwerkt. Persoonlijke gegevens zijn nodig om jou goed van dienst te zijn en/of te bepalen of jij
recht hebt op een door jouw aangevraagde dienst, voorziening of product. We vragen alleen de
gegevens die strikt noodzakelijk zijn en gebruiken ze nooit voor een ander doel dan wettelijk is
toegestaan.

*

1. Persoonsgegevens
Jijzelf
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Geslacht
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
Nationaliteit
Verblijfsvergunning
Soort verblijfsvergunning
Geldig tot

Jouw partner

□ man

□ vrouw

□ man

□ vrouw

□ nee

□ ja

□ nee

□ ja

…-…-…

…-…-…

2. Huidig werk en inkomsten
Verricht jij momenteel (vrijwilligers)werk waarvoor je inkomsten ontvangt? Of heb je misschien
andere inkomsten zoals een uitkering, alimentatie, pensioen of toeslagen van de Belastingdienst?
Uzelf

Uw partner

3. Vermogen en schulden
Heb jij, je eventuele partner of eventuele ten laste komende kinderen, op dit moment vermogen of
schulden? Beschrijf de hoogte hiervan.
IBAN rekeningnummer

Ten name van

Saldo en datum

Denk hierbij ook aan betaal- en spaarrekeningen t.n.v. jouw minderjarige kinderen!
Vermogen
Eigen woning

Ja/Nee
□ nee

□ ja

Eigen woning waar je niet woont
(in buitenland/vakantiewoning)
Auto, boot, caravan e.d.

□ nee

□ ja

□ nee

□ ja

Waardepapieren (aandelen,
obligaties, opties, spaarbewijzen,
levensverzekering, lijfrente, e.d.)
Aandeel in onverdeelde boedel
Schulden

□ nee

Waarde
Hypotheekschuld: €
Waarde woning: €
Hypotheekschuld: €
Waarde woning: €
€

Kenteken:
□ nee
□ ja

€

□ nee

€

□ ja

Naam schuldeiser

Hoogte schuld

□ ja

4. Bankrekeningnummer
Op welk IBAN rekeningnummer dient de studietoeslag overgemaakt te worden?
IBAN rekeningnummer:
Ten name van:

5. Ondertekening
Met het ondertekenen van dit formulier verklaar ik dat ik alle gegevens naar waarheid heb ingevuld en dat ik
ervan op de hoogte ben dat ik alle wijzigingen in mijn persoonlijke of financiële omstandigheden, die van belang
kunnen zijn voor de uitkering, onmiddellijk meld bij de gemeente. Tevens geef ik toestemming aan de gemeente
om gegevens te raadplegen die nodig zijn om het recht vast te stellen, ook indien dit wet- en regelgeving betreft
die niet rechtstreeks met deze aanvraag verband houden.
Jijzelf
Plaats en datum
Handtekening

Jouw partner

Bijlage – mee te sturen bewijsstukken
Onderstaande gegevens dienen, voor zover deze voor jou van toepassing zijn, meegestuurd te
worden (beide partners). Je dient hier kopieën van te maken.
LET OP!
Het niet of niet volledig inleveren van de gevraagde bewijsstukken kan betekenen dat wij de
aanvraag niet in behandeling nemen.
-

Paspoort/identiteitsbewijs/verblijfsvergunning.

-

Medische gegevens waaruit blijkt dat je slechts gedeeltelijk in staat bent om het wettelijk
minimumloon te verdienen.

-

Een opgestelde ontwikkelplan door de school of opleidingsinstantie.

-

De toekenning van je studiefinanciering (WSF of WTOS).

-

Afschrift/computerprint (maand) van alle betaal- en spaarrekeningen van beide partners en van je
inwonende kinderen jonger dan 18 jaar van de laatste 3 maanden.

-

Laatste loonstrook/uitkeringsspecificatie en/of bewijzen van overige inkomsten.

-

Specificatie uitkering (alleen bij een gedeeltelijke uitkering).

-

Bewijs van alimentatie.

-

Eigendomsbewijs caravan/boot.

-

Kentekenbewijs auto.

-

Overeenkomst of contract lening of krediet.

-

Gegevens van schulden en laatste aflossingsoverzicht in verband met schulden.

-

Hypotheekakte.

-

Laatste afschrift of bankrekening, spaarrekening en/of beleggingsrekening met betrekking tot
de hypotheek.

-

WOZ-beschikking.

