Individuele
Studietoeslag

NIET INVULLEN!
Paraaf behandelaar:
Datum afgifte formulier:
Cliëntnummer:
Datum ontvangst formulier:
Nummer aanvraag:

Aanvraagformulier

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 u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:
- Uw eigen vermogen mag niet meer zijn dan € 5.940 voor
alleenstaanden, € 11.880 voor alleenstaande ouders,
gehuwden of samenwonenden.
- U woont in één van de zeven gemeenten waarvoor de Dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân werkt.

HANDTEKENING

		
		
		

- U bent 18 jaar of ouder.
- U ontvangt studiefinanciering op grond van de
Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of u ontvangt een
tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
- U bent door een arbeidsbeperking niet in staat zelfstandig
het wettelijk minimumloon te verdienen, maar wel gedeeltelijk.

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid invul. Ik ben ermee bekend dat de uitkering wordt
teruggevorderd als deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie. Het onjuist invullen kan
daanaast leiden tot een boete. Ik machtig de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
om de verstrekte informatie zonder verdere toestemming te controleren bij instanties.

		Plaats:

Datum:

		
Handtekening aanvrager

Handtekening partner

		

U (en uw partner) moet(en) het formulier ondertekenen.

1. PERSOONSGEGEVENS
GEGEVENS AANVRAGER
Achternaam en voorletter(s):

Man

Vrouw

Burgerservicenummer (BSN):
Geboortedatum:
Soort identiteitsbewijs (geen rijbewijs):

Paspoort

ID-kaart

Nummer:

Geldig tot:

Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
IBAN (rekeningnummer):
Vult u het complete IBAN in, dit voorkomt
vertraging bij de verwerking van uw aanvraag.

GEGEVENS PARTNER
		

Onder partner wordt verstaan: uw echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner, de persoon
waarmee u een samenlevingscontract hebt afgesloten of waarmee u samenwoont.

Achternaam en voorletter(s):

Man

Vrouw

Burgerservicenummer (BSN):
Geboortedatum:
Soort identiteitsbewijs (geen rijbewijs):

Paspoort

ID-kaart

Nummer:

Geldig tot:

Bewijsstukken bij deze gegevens:
Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs (en dat van uw partner) met dit formulier mee (een rijbewijs geldt niet als geldig ID-bewijs).
Ontvangt u een uitkering van de Dienst? Dan hoeft u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

2. 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 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Noardwest-Fryslân een arbeidsdeskundige inschakelen voor een medische keuring.

3. STUDIEFINANCIERING

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

4. BEZITTINGEN EN SCHULDEN

Hieronder dient u alle bezittingen (ook alle bankrekeningen) en schulden op te geven
		 van u en uw partner. Ook bezittingen en schulden in het buitenland dient u op te geven.
		 Van een schuld is sprake als er een reële verplichting tot terugbetaling aanwezig is.

4.1 BANK EN/OF SPAARREKENINGEN
Rekeningnummer:
Spaarrekening

Soort rekening:

Uzelf

Van:

Betaalrekening

Uw partner

Saldo:
Datum:

Rekeningnummer:

Saldo:

Soort rekening:

Spaarrekening

Van:

Uzelf

Betaalrekening

Datum:

Saldo:
Spaarrekening

Van:

Uzelf

€

Uw partner

Rekeningnummer:
Soort rekening:

€

Betaalrekening

€

Datum:

Uw partner

Bewijsstukken bij deze gegevens:
Stuur kopieën van alle rekeningen van de laatste hele volle maand mee. Hierop moet het saldo van de rekening(en) vermeld staan.

4.2 BEZITTINGEN Bent u of uw partner in het bezit van onroerend goed, waardepapieren, auto, motor, caravan, 			
		 sieraden of overige bezittingen? Dan dient u de waarde hiervan aan te geven:
Omschrijving bezit:
Waarde:

Omschrijving bezit:
Waarde:

€
Uzelf

Eigenaar:

Uw partner

Omschrijving bezit:
Waarde:

Uzelf

Uw partner

Uzelf

Uw partner

Uzelf

Uw partner

Omschrijving bezit:
Waarde:

€
Uzelf

Eigenaar:

Uw partner

Omschrijving bezit:
Waarde:

€

Eigenaar:

€

Eigenaar:

Omschrijving bezit:
Waarde:

€
Uzelf

Eigenaar:

Uw partner

€

Eigenaar:

4.3 SCHULDEN
Heeft u schulden?

ja

Zo ja, de totale openstaande
schuld bedraagt:

nee

Heeft uw partner schulden?

ja

nee

Zo ja, de totale openstaande
€

schuld bedraagt:

€

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

Stuurt u dit formulier samen met de bewijsstukken naar:
De Dienst Noardwest Fryslân, Postbus 4, 8800 AA Franeker

