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Aanvraagformulier Individuele studietoeslag 
2021   

 
 
 
Persoonsgegevens 

Naam:   Controle 
bewijsstukk
en (door 
gemeente in 
te vullen) 
 
 
Controle 
GBA: 

Adres:    

Postcode/woonplaats:   

Telefoonnummer:  

Geboortedatum:  

Burgerservicenummer:  

Rekeningnummer:  

Naam partner:  

Burgerservicenummer 
partner: 

 

   

Inwonende kinderen Geboortedatum Netto inkomen 

Naam:   €                per 

Naam:   €                per   

Naam:   €                per 

Naam:   €                per 

   

 
Overige huisgenoten 

Geboortedatum Relatie (bijvoorbeeld kostganger, 
onderhuurder, ouders) 

Naam:    

Naam:    

Naam:    

(In te vullen door adviseur) 
Naam adviseur:  

Datum melding:  

Uitkeringsgerechtigd:  
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Individuele studietoeslag  
 

 
U kunt mogelijk in aanmerking komen voor de individuele studietoeslag, wanneer :  
1. u 18 jaar of ouder bent; 
2. u en/of uw partner recht heeft op studiefinanciering (Wtos of WSF); 
3. u geen vermogen heeft dat hoger is dan € 6.295,00 voor alleenstaande (ouders) en  

€ 12.590,00 voor gehuwden; 
4. u niet in staat bent om tijdens de studie inkomsten te verwerven wegens een 

structurele medische beperking.  
 
De vergoeding voor 2021 bedraagt: 
5. € 2.905,00 voor een alleenstaande  
6. € 3.119,00 voor een alleenstaande ouder 
 

 
Kruis aan wat voor u van toepassing is en voeg de gevraagde bewijsstukken bij dit 
formulier: 
 

         
                                                                                            Aanvrager          Partner  
 
Heeft u recht op Wtos of studiefinanciering?.                   ja  nee           ja  nee       
 
Kunt u werken?                                                                 ja  nee            ja  nee       
 
Is er bij u een beperking vastgesteld?                              ja  nee            ja  nee     
 
Kunt u het minimumloon verdienen?                                ja  nee            ja  nee       
 
Ontvangt u een vergoeding o.g.v. de landelijke               ja  nee            ja  nee                        
studieregeling Wajong? 
 

 
 
 
Heeft u geen medische gegevens waaruit blijkt dat u door een beperking niet het 
wettelijk minimumloon kunt verdienen? Dan kunnen wij een arbeidsdeskundige 
inschakelen  
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In te leveren stukken 

 In te leveren bewijsstukken van alle gezinsleden 
vanaf 18 jaar 

   Betaalrekeningen  

   Spaarrekeningen  

   Effectenrekeningen 

1. Laatste bankafschrift van alle betaal- en 
spaarrekeningen met het huidige saldo en te 
naamstelling. 

   Auto/Motorfiets 

   Bromfiets / Scooter 

2. Kopie kentekenbewijs  

3. Kilometerstand: …………….. (bewijs laatste 
APK keuring) 

   Eigen woning (ook in buitenland 1. WOZ waarde/ taxatierapport woning 

2. Hypotheekschuld 

3. Opgave hypotheeklasten (rente en 
aflossing) 

4. Opgave voorlopige teruggave belastingen 

    Overige bezittingen, bijvoorbeeld boot,   

   caravan, sieraden en levensverzekeringen 
1. Bewijs van waarde van de bezittingen 

   Schulden 2. Bewijs van de openstaande schuld(en) 

 Wtos / WSF  3. Bewijs van het DUO dat u Wtos of WSF 
ontvangt en/of 

4. Bewijs van inschrijving opleiding 

 Overige bewijsstukken 1. Bewijsstukken waaruit blijkt dat u door een 
beperking niet het wettelijk minimumloon 
kunt verdienen (bijv. beschikking van het 
UWV) 

 
Ondertekening 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren bovenstaande gegevens naar waarheid te 
hebben ingevuld en er mee bekend te zijn dat:  

 hij/zij zich door het verstrekken van onjuiste gegevens en/of door het achterhouden 
van de van belang zijnde gegevens schuldig maakt aan een strafbaar feit;  

 de hierdoor ten onrechte uitgekeerde vergoedingen worden teruggevorderd, dat de 
gemeente dan een boete oplegt en dat daarnaast tot strafvervolging kan worden 
overgegaan;  

 de gemeente de verstrekte gegevens controleert bij andere instanties;  
 de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.  

 

Plaats  Datum 

Handtekening aanvrager  Handtekening partner  
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Inleveradres:  
 
 

Persoonlijk afgeven:  Per post: 
Stadhuis  Gemeente Beverwijk 
Stationsplein 48  Team Bijzondere bijstand 
1948 LC Beverwijk  Postbus 450 
  1940 AL Beverwijk 
   

 
 


