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Versie 2015
Invullen door de gemeente:

Aanvraagdatum
Dossiernummer
Zaaknummer
Procesnummer
Medewerker

Aanvraag Individuele Studietoeslag
Dit formulier kunt u gebruiken als u in Leiden of in Leiderdorp woont.
De individuele studietoeslag is een financiële steun die u kunt ontvangen als u een arbeidsbeperking heeft,
waardoor het moeilijk is om een studie te combineren met een bijbaan.
Om voor de individuele studietoeslag in aanmerking te komen, moet u
 18 jaar of ouder zijn
 Nederlander zijn of rechtmatig in Nederland verblijven
 Recht hebben op studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming scholieren (WTOS)
 De mogelijkheid hebben om te werken maar niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen
 Geen in aanmerking te nemen vermogen hebben
Heeft u een Wajong-uitkering die is toegekend vóór 1 januari 2015? Dan kunt u een Studieregeling
aanvragen bij het UWV. Gebruik daarvoor niet dit formulier maar neem contact op met het UWV.
Voeg bewijsstuk(ken) toe aan uw aanvraag als u het volgende symbool ziet:



Uw aanvraag



U vraagt de individuele studietoeslag aan.
Voor welke studie heeft u recht op Wsf of Wtos:

 Kopie van certificaat of inschrijfbewijs Praktijkonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so)
 Kopie van beschikking DUO of een bewijs van inschrijving bij een opleiding

Uw gegevens

Gegevens partner

Achternaam

Achternaam

Voorletter(s)

Voorletter(s)

Geboortedatum

Geboortedatum

Burgerservicenummer

Burgerservicenummer

Telefoonnummer

Telefoonnummer



Kopie van geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) en indien van toepassing kopie van verblijfsvergunning

Team Werk en Inkomen, Postbus 9102, 2300 PC in Leiden. Telefoon 14 071

Uw woon- en leefsituatie
Woonadres
Postcode / Plaats
Uw woonsituatie?

 Huurwoning

 Inwonend

 Eigen woning

 Geen vast woonadres

Uw (gezamenlijk) vermogen
Onder ‘vermogen’ verstaan we de waarde van bezittingen min de waarde van schulden. U telt de waarde van de
bezittingen van u, uw eventuele partner en/of uw thuiswonende minderjarige kind(eren) bij elkaar op. Bezittingen
zijn bijvoorbeeld geld op bank- en spaarrekeningen, een auto, motor, enz. Schulden van u en uw gezinsleden,
waarbij u verplicht bent terug te betalen en dat ook doet, mag u van de waarde van uw bezittingen aftrekken.
Tot een bepaalde grens wordt uw vermogen vrijgelaten. Voor alleenstaanden is dit tot € 5.895,-.
Voor alleenstaande ouders en gehuwden of samenwonenden: € 11.790,(normbedrag ministerie van SZW per 01-01-2015).
Heeft u schulden?
Beschikt u (gezamenlijk) over meer dan het vrij te laten vermogen?

 Nee
 Nee

 Ja
 Ja

Stuur de volgende bewijzen mee met uw aanvraag:
 Alle opeenvolgende bankafschriften van 1 maand voorafgaand aan uw aanvraag, van u,
uw eventuele partner en indien aanwezig kinderen (tot 18 jaar)
 Indien van toepassing: bewijzen van schulden waarop u moet aflossen en dat ook doet

Uw bankrekeningnummer
Rekeningnummer IBAN

Ten name van

 Kopie van bankpas met dit rekeningnummer

Verklaring en ondertekening
Door het zetten van uw handtekening verklaart u alle gegevens volledig en naar waarheid te hebben verstrekt.
Wijzigingen in uw woonsituatie, persoonlijke- en financiële omstandigheden, moet u onmiddellijk doorgeven aan
het Team Werk en Inkomen. Stopt u met de studie? Dan geeft u dat direct aan ons door.
U zorgt bij een wijziging voor de benodigde bewijsstukken. U stemt ermee in dat de door u verstrekte gegevens,
op grond van de wet, op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen en dat
uw gegevens worden opgenomen in een gemeentelijke persoonsregistratie.
Plaats

Datum

Handtekening

Handtekening
partner

Team Werk en Inkomen, Postbus 9102, 2300 PC in Leiden. Telefoon 14 071

