Aanvraagformulier Individuele studietoeslag 2018
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 (o.g.v. de Participatiewet):
-

-

U woont in de gemeente Hulst en bent 18 jaar of ouder;
U heeft recht op studiefinanciering o.g.v. de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of recht op een
tegemoetkoming o.g.v. hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
(Wtos);
U hebt geen in aanmerking te nemen vermogen;
U bent met voltijdse arbeid niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen,
maar u heeft wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

Persoonsgegevens
Aanvrager
BSN
Naam
Adres
Postcode, woonplaats
Geboortedatum
Soort identiteitsbewijs

…………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…… - …… - ………………. Telefoonnummer ……………………………….…………
………………………………… Nummer identiteitsbewijs ……………………………

U dient een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen.

Leefvorm (aankruisen)

0 Alleenstaand

0 Alleenstaande ouder

0 Gehuwd/samenwonend

Echtgenoot / samenwonende partner
BSN
……………………………………………………………………………………………………………………………
Naam
……………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum
……………………………………………………………………………………………………………………………

Studiefinanciering
0

Op de datum van uw aanvraag dient u aantoonbaar recht te hebben op studiefinanciering
(WSF).

Voeg een kopie van uw toekenning van studiefinanciering (WSF) bij.

Betaling individuele studietoeslag
Wat is uw rekeningnummer waarop u de individuele studietoeslag wenst te ontvangen?
IBAN-rekeningnummer :
………………………………………………………………………..
Ten name van:
………………………………………………………………………..

Arbeidsparticipatie
Bent u als gevolg van een beperking niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen,
maar hebt u nog wel mogelijkheden om arbeid te verrichten?
0
Voeg de medische gegevens en/of verklaringen (bijvoorbeeld van het UWV) waaruit dit
blijkt bij;
0
Kunt u bovenstaande niet aantonen, dan kan de gemeente een arbeidsdeskundige
inschakelen voor een medische keuring.
Aankruisen wat van toepassing is.

Uw vermogen
Is de totale waarde van al uw (gezamenlijke) vermogen lager dan de voor u van toepassing
zijnde vermogensgrens van de Participatiewet?
Stuur bewijsstukken van alle bezittingen en/of alle schulden van uzelf, uw partner en eventuele inwonende minderjarige
kinderen mee (zoals bankafschrift, WOZ-beschikking, kentekenbewijs, schuldbewijzen).
De vermogensgrenzen in de Participatiewet:
alleenstaand
€ 6.020,-alleenstaande ouder
€ 12.040,-samenwonend/gehuwd
€ 12.040,-Overwaarde op de eigen woning wordt buiten beschouwing gelaten tot een bedrag van:
€ 50.800,--

0

NEE
Het totale, gezamenlijke vermogen (bezittingen - schulden) bedraagt meer dan de
van toepassing zijnde vermogensgrens van de Participatiewet.
 U hebt dan geen recht op individuele studietoeslag.

0

JA
Het totale, gezamenlijk vermogen (bezittingen -/- schulden), ligt onder de van
toepassing zijnde vermogensgrens van de Participatiewet.
De bezittingen bestaan uit:
Bank/spaarrekeningnummer ………………………….
Bank/spaarrekeningnummer …….……………………
Bank/spaarrekeningnummer ….………………………
Bank/spaarrekeningnummer ……….…………………
Bank/spaarrekeningnummer ……………….…………

Huidig
Huidig
Huidig
Huidig
Huidig

saldo €
saldo €
saldo €
saldo €
saldo €

…………………………….…….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Eigen woning: Waarde (WOZ) € …………………… Hypotheekschuld
€ ……….…………
Motorvoertuig (auto, motor, caravan, etc.):
Totale waarde
€ ………………….
Jaar ……………… Kenteken ……………....
Overige bezittingen: ………………………………….
Totale waarde € .………………………………
De schulden bestaan uit:
Schuldeiser ………………………………………
Schuldeiser ………………………………………
Schuldeiser ………………………………………
Schuldeiser ………………………………………
Schuldeiser ………………………………………

Huidig
Huidig
Huidig
Huidig
Huidig

schuldbedrag
schuldbedrag
schuldbedrag
schuldbedrag
schuldbedrag

€
€
€
€
€

…………………………….…….
…………………………….…….
…………………………….…….
…………………………….…….
…………………………….…….

Verklaring en ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, zodat de gemeente kan vaststellen of ik/wij
recht heb(ben) op individuele studietoeslag. Ik/wij heb(ben) niets verzwegen. Het is mij/ons bekend dat het onjuist invullen van
dit formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het tijdelijk geheel of gedeeltelijk
weigeren van de individuele studietoeslag. Ten onrechte verstrekte bedragen worden teruggevorderd. Het niet tijdig, niet of
onjuist verstrekken van gegevens kan leiden tot een boete. Ik/wij verklaar/verklaren ermee bekend te zijn dat mijn/onze
gegevens door de gemeente op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen en dat deze
gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. Ik/wij machtigen de gemeente Hulst om de verstrekte informatie
zonder verdere toestemming te controleren bij andere instanties.

Datum: ……-……-…………
Plaats: ……………………..

Datum: ……-……-…………
Plaats: ………………………

………………………………………
Handtekening aanvrager

.…………………………………………………
Handtekening (mede-aanvrager)
echtgenoot/samenwonende partner
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