Aanvraagformulier
Individuele studietoeslag
Op grond van de Participatiewet
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:
-

-

Je woont in een van de drie gemeenten waarvoor de Sociale Dienst Oost Achterhoek werkt, namelijk Berkelland,
Oost-Gelre of Winterswijk.
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.
Je vult het onderstaand formulier volledig en naar waarheid in en stuurt het samen met de benodigde
bewijsstukken op naar de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Het adres staat onderaan het formulier.

1. Persoonsgegevens

Gegevens aanvrager

Achternaam en voorletter(s):
Burgerservicenummer (BSN):
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
IBAN (rekeningnummer):
Vul je het complete IBAN in, dit voorkomt
vertraging bij de verwerking van je aanvraag.

Gegevens partner
Onder partner wordt verstaan: jouw echtgeno(o)t (e) , jouw als partner
geregistreerde partnerschap??, de persoon waarmee je een
samenlevingscontract hebt afgesloten of waarmee je samenwoont.

Achternaam en voorletter(s):
Burgerservicenummer (BSN):
Bewijsstukken bij deze gegevens:
Stuur een kopie van jouw identiteitsbewijs (geen rijbewijs) met dit formulier mee.

2. Arbeidsparticipatie

• Beschik je over medische gegevens waaruit blijkt dat je slechts
gedeeltelijk in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen?
Stuur dan een kopie van deze gegevens mee met dit formulier.
• Beschik je niet over deze gegevens? Dan kan de school een
ontwikkelplan opstellen en deze meesturen.

3. Studiefinanciering

• Stuur een kopie van de toekenning van je studiefinanciering (WSF of
WTOS) met dit formulier mee.

2015-12-01

4. Bezittingen en schulden Hieronder dien je alle bezittingen (ook alle bankrekeningen) en
schulden op te geven van jou en jouw partner. Ook bezittingen
en schulden in het buitenland dien je op te geven. Van een schuld is
sprake als er een reële verplichting tot terugbetaling aanwezig is.

4.1 Bank en/of spaarrekeningen
Naam rekeninghouder

Rekeningnummer

Datum Saldo

Saldo
€
€
€
€

Bewijsstukken bij deze gegevens:
Stuur kopieën van de meest recente bankafschriften met de aanvraag mee.

4.2 Waardevolle zaken Ben je in het bezit van onroerend goed, waardepapieren, auto, motor, caravan,
sieraden of overige bezittingen? Dan dient u de waarde hiervan aan te geven:
Naam eigenaar
Omschrijving bezit
Waarde
€
€
€

4.3 Bezittingen en schulden
Heeft u schulden?

Ja

nee

Totale openstaande schuld bedraagt: €

Bewijsstukken bij deze gegevens:
Stuur kopieën van bewijsstukken van alle hierboven vermelde bezittingen en schulden met de aanvraag mee.

5. Datum en ondertekening

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar
waarheid is ingevuld. Ik ben ermee bekend dat de toeslag wordt
teruggevorderd als de ondertekening is gebaseerd op onjuiste of
onvolledige informatie. Het onjuist of onvolledig invullen kan
daarnaast leiden tot een boete.

Stuurt u dit formulier samen met de
bewijsstukken naar:

Sociale Dienst Oost Achterhoek
t.a.v. afdeling Inkomen
Postbus 109
7140 AC Groenlo

Ik machtig de Sociale Dienst Oost Achterhoek om de verstrekte
informatie zonder verdere toestemming te controleren bij instanties.
Handtekening aanvrager:

Plaats:…………………………………..
Datum:…………………………………

2015-12-01

