Aanvraag individuele studietoeslag 2022
1.

Persoonlijke gegevens aanvrager

Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
BSN (burgerservicenummer)
►

Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee (geen rijbewijs).

2.

Heeft u recht op studiefinanciering of een WTOS-tegemoetkoming?

☐ Nee (uw aanvraag wordt afgewezen)

☐ Ja

►

Als u studiefinanciering/WTOS tegemoetkoming ontvangt, stuur dan een kopie van de toekenning van uw
studiefinanciering (WSF of WTOS) met dit formulier mee.

3.

Heeft u vermogen dat hoger is dan de vermogensgrens?

Onder vermogen wordt verstaan de totale waarde van bijvoorbeeld uw auto, caravan, motor, het geld op bankrekeningen
van u verminderd met aanwezige schulden. Ook een eigen woning in Nederland of het buitenland is vermogen. De waarde
van de woning mag u verminderen met het restant van de hypotheek.
Voor alleenstaanden geldt een maximaal vermogen van € 6.505,00 en voor alleenstaande ouders van € 13.010,00.

☐ Nee

☐ Ja

►

Stuur een kopie van het laatste bankafschrift van alle rekeningen en bewijsstukken van eventuele schulden mee.

4.

Uw inkomen

In de onderstaande tabel vult u in welk inkomen u momenteel netto per maand ontvangt.

Netto per maand
Loon

€

Uitkering / WW / WIA

€

Alimentatie

€

Voorlopige teruggave / heffingskorting

€

►
►

Stuur een kopie van uw recente uitkeringsspecificaties en/of loonstroken mee.
Als u een heffingskorting van de Belastingdienst ontvangt, stuur dan de beschikking voorlopige teruggaaf van de
heffingskorting mee.
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5.

Welke studie volgt u / wilt u gaan volgen?

Studie
Niveau (MBO / HBO / WO)

6.

Toelichting op de aanvraag individuele studietoeslag

Hieronder vult u in waarom u deze studie volgt/wilt gaan volgen.

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

7.

Arbeidsparticipatie

►

Beschikt u over medische gegevens waaruit blijkt dat u slechts gedeeltelijk in staat bent om het wettelijk minimumloon
te verdienen? Stuur dan een kopie van deze gegevens mee met dit formulier.
Beschikt u niet over deze gegevens? Dan kan de gemeente Venlo een arbeidsdeskundige inschakelen voor het
inwinnen van een arbeidsdeskundig advies.

►

8.

Betaling

De individuele studietoeslag kan worden uitbetaald op IBAN rekeningnummer:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

9.

Verklaring en ondertekening

Door het zetten van mijn handtekening geef ik aan dit formulier te hebben gelezen en vervolgens volledig en naar waarheid
te hebben ingevuld. Ik begrijp dat het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot stopzetting en terugvordering van
uitgekeerde bedragen. Ik weet dat de gemeente mijn gegevens kan controleren.

Plaats en datum

Handtekening aanvrager

......................................................................

......................................................................

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk alle gevraagde gegevens en bewijsstukken direct bij de
aanvraag bij te voegen.
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