Aanvraag- en inlichtingenformulier
Individuele studietoeslag
Bezoekadres

U hebt recht op de studietoeslag als u 18 jaar of ouder bent, uitsluitend studiefinanciering ontvangt en door een beperking slechts
gedeeltelijk het minimumloon kunt verdienen. Uw vermogen is
niet hoger dan de vermogensgrens Participatiewet.

1. Persoonsgegevens*

Postadres

Ganzenmarkt 1
Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal

Telefoon

(0541) 58 81 11

E-mail

info@oldenzaal.nl

Internet

www.oldenzaal.nl

aanvrager

partner

 man  vrouw

 man  vrouw

 ja  nee

 ja  nee

BSN-nummer
achternaam
e

voornamen (1 voluit)
geslacht
geboortedatum
geboorteplaats
adres
postcode / woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
nationaliteit
verblijfsvergunning
zo ja,

soort
geldig tot

burgerlijke staat (gehuwd/samenwonend, ongehuwd, gescheiden,
weduwe/weduwnaar)
IBAN nummer (bankrekening)

nr.
t.n.v.

*

Neem het BSN-nummer mee en uw legitimatiebewijs (bijv. paspoort). Indien u niet de Nederlandse
nationaliteit heeft, neem dan uw paspoort mee en uw verblijfsvergunning of het document van justitie/vreemdelingendienst.

Deze ruimte niet invullen!
cliëntnr.
regeling

werkproces
(niet invullen!)

groep
aard verzoek
medewerker
maart 2015

datum ontvangst

2. Studiefinanciering *

 Ik ontvang geen ander inkomen dan studiefinanciering (WSF of WTOS)
 Ik ontvang naast WSF of WTOS nog ander inkomen nl. …………………………………………………..
* Voeg een bewijsstuk van de toekenning WSF of WTOS bij

3. Bezittingen en schulden*

aanvrager

partner

vermogen
-

saldo betaalrekening(en)

€

€

-

saldo spaarrekening(en)

€

€

-

waarde eigen woning

€

€

-

overige (bv. auto, aandelen, caravan)
………………………………………………………………

€

€

schulden
-

………………………………………………………………

€

€

-

………………………………………………………………

€

€

* Bewijsstukken bijvoegen

6. Arbeidsparticipatie
U hebt alleen recht op een toeslag als u door een beperking slechts gedeeltelijk in staat bent om het
wettelijk minimumloon te verdienen.

 Ik heb bewijsstukken (bijv. van het UWV) waaruit mijn beperking blijkt. Voeg een kopie bij deze
aanvraag.

 Ik heb geen bewijsstuk over mijn arbeidsbeperking. Ik werk daarom mee aan een arbeidsdeskundig
onderzoek dat de gemeente zal aanvragen.
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en niets te hebben verzwegen.
Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier is strafbaar en kan leiden tot het tijdelijk geheel of gedeeltelijk weigeren van de toeslag. Ten onrechte verstrekte bedragen wordt teruggevorderd. Het is toegestaan dat de gemeente in verband met het vaststellen van het recht op toeslag, bij derden inlichtingen
opvraagt.

Plaats

Handtekening aanvrager

Datum

