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AANVRAAGFORMULIER  

INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 

 

 

 Invullen door administratie 

 Team:  

Cliëntnummer:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Persoonsgegevens  

 

 

1.a Vul hieronder uw persoonsgegevens in (svp in blokletters) 

Naam en voorletters:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Emailadres:  

Geslacht: ❑ Man ❑ Vrouw 

Burgerlijke staat:  

Burgerservicenummer:  

 

 Lever een kopie in van uw geldige legitimatiebewijs (géén rijbewijs) 

 

 

1.b Persoonsgegevens partner (indien van toepassing) 

 

Vul hieronder de persoonsgegevens van uw partner/echtgenoot/echtgenote in. 

Naam en voorletters:  

Geboortedatum:  

Geslacht: ❑ Man ❑ Vrouw 

Burgerservicenummer:  

 

 Lever een kopie in van zijn/haar geldige legitimatiebewijs (géén rijbewijs) 
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2. Uitbetaling individuele studietoeslag 

 
Rekeningnummer waarop wij de uitkering kunnen storten: NL________________________ 

 Lever een kopie in van de bankpas van het rekeningnummer 

 

 

3. Studiefinanciering 

 

Heeft u recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of 

recht op een tegemoetkoming Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 

(Wtos)? 

 

  Nee   Ja       

 Lever een kopie in van de beschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs 

(DUO) waarin staat dat u recht heeft op studiefinanciering op grond van de WSF 

of een tegemoetkoming op grond van de Wtos. 

 

    

4. Structurele medische beperking 
 

Kunt u vanwege een structurele medische beperking geen of weinig inkomsten verdienen 

naast uw studie? 

 

  Nee   Ja       

 Lever een kopie in van een bewijsstuk waaruit blijkt dat u door uw 

structurele medische beperking niet kunt werken (bijvoorbeeld een verklaring 

van het UWV, een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van een Voortgezet speciaal 

onderwijs (VSO) of Praktijkonderwijs (PRO) opleiding), een verklaring van een 

deskundige met betrekking tot de beperkingen. 

 

 

5. Inkomsten 
 

Inkomsten worden in mindering gebracht op de individuele studietoeslag.  

Inkomsten tot € 180,00 per maand laten wij vrij.  

 

 

Heeft u inkomsten?  

  Nee   Ja Soort inkomen    Hoogte   

    ________________________ € __________________    

    ________________________ € __________________  

    ________________________ € __________________  
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6. Vermogen 
 

Onderstaande gegevens met betrekking tot vermogen hebben betrekking op u en uw 

eventuele partner.  

Als u kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, moet u ook hun vermogen opgeven, 

bijvoorbeeld het saldo van een spaarrekening.  

 

 

Bezit u een motorvoertuig (bijvoorbeeld een auto, motor, boot of bedrijfswagen)? 

  Nee   Ja Soort motorvoertuig Dagwaarde 

    ________________________ € __________________ 

    ________________________ € __________________ 

    ________________________ € __________________ 

 

   

Bent u eigenaar van een of meer huizen (binnen- en buitenland)? 

 

                     

 

 

 

                                       Lever een kopie in van stukken waaruit de WOZ-waarde en de       

                                     huidige hypotheekschuld van uw huis blijkt. 

 

 

Bezit u waardepapieren (bijvoorbeeld een levensverzekering, uitvaartverzekering, aandelen 

enz)? 

  Nee   Ja Totale waarde 

    € _______________________ 

                     Lever een kopie in van eventuele waardepapieren 

 

 

Bezit u overig vermogen (bijvoorbeeld sieraden)? 

  Nee   Ja Soort overig vermogen Totale waarde 

     _________________________ € ________________ 

     _________________________ € ________________ 

                     Lever indien mogelijk een bewijsstuk in met betrekking tot eventueel overig             

                    vermogen 

 

 

Welke bank-, giro- en/of spaarrekeningen hebben u, uw eventuele partner en uw 

minderjarige kind(eren)? 

Rekeningnummer Soort 

rekening 

Meest recente 

saldo 

Datum saldo BSN-nummer 

rekeninghouder 

 _____________________  ________________ € _______________  ___________   _________________ 

 _____________________  ________________ € _______________  ___________   _________________ 

 _____________________  ________________ € _______________  ___________   _________________ 

 _____________________  ________________ € _______________  ___________   _________________ 

 _____________________  ________________ € _______________  ___________   _________________ 

 _____________________  ________________ € _______________  ___________   _________________ 

 Lever per rekeningnummer een kopie in waaruit dit meest recente saldo blijkt. 

 

  Nee   Ja WOZ waarde Hypotheekschuld 

    € ________________________ € ___________________ 

    € ________________________ € ___________________ 
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6. Schulden 

Zijn er schulden waaraan een daadwerkelijke verplichting tot terugbetaling is verbonden? 

  Nee   Ja Meest recente totale restbedrag van de openstaande schuld(en) 

    € ___________________ 

                             Lever bewijsstukken waaruit die schuld blijkt (bijvoorbeeld een         

                                     schuldbekentenis). Tevens moet uit die stukken blijken dat er aan die      

                                     schuld een daadwerkelijke verplichting tot terugbetaling is    

                                     verbonden.  

 

 

7. Inleveren bewijsstukken 

Bij dit aanvraagformulier worden bewijsstukken gevraagd. Als u alle gevraagde 

bewijsstukken inlevert, bespoedigt dit de afhandeling van uw aanvraag. 

Mogelijk kunt u echter bepaalde gevraagde bewijsstukken niet inleveren. Geef hieronder aan 

welk bewijsstuk u niet kunt leveren en de reden waarom dat is. 

 

Gevraagd bewijsstuk    Reden dat u dit bewijsstuk niet in kunt leveren 

_______________________________ ______________________________________________________________ 

_______________________________ ______________________________________________________________ 

_______________________________ ______________________________________________________________ 

_______________________________ ______________________________________________________________ 

_______________________________ ______________________________________________________________ 

 

 

 

8. Verklaring en ondertekening  

Als u een partner heeft, dan legt u de verklaring mede namens uw partner af en moet uw partner dit 

formulier ook ondertekenen. 

 

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik weet dat het onjuist invullen van dit 

formulier strafbaar is en kan leiden tot het geheel weigeren van de individuele studietoeslag. Verder is 

het mij bekend, dat niet tijdig, niet of onjuist verstrekken van gegevens kan leiden tot strafvervolging. 

Ik weet, dat mijn gegevens door de RSD Kromme Rijn Heuvelrug op juistheid en volledigheid worden 

gecontroleerd bij andere instanties en personen op grond van de Participatiewet en dat de verstrekte 

gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. 

 
Plaats 

 
Datum:  

 
 
___________________________________________ 

 
 
__________________________ 

 

Handtekening: Handtekening partner: 

 
 
___________________________________________ 

 
 
__________________________________________ 

 

 

 

 


