
 
  

  

 

 

 

 

Studeert u en heeft u een arbeidsbeperking? Dan heeft u mogelijk recht op de individuele 

studietoeslag.  

Op de dag van de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: 

 u bent 18 jaar of ouder 

 uw vermogen mag niet meer bedragen dan de toegestane vermogensgrens 

(alleenstaande € 6.225,00, alleenstaand ouders/gehuwden € 12.450,00) 

 u heeft een aantoonbaar medische, psychische en of verstandelijke beperking 

 u heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de WTOS op grond van 

opleiding, leeftijd en inkomen 

 u bent zelf niet in staat om met werk het minimumloon te verdienen 

Kijk voor de actuele bedragen op het normenoverzicht op www.oisterwijk.nl. 

 

Persoonlijke gegevens 

Voorletters en naam        ___________  

Geboortedatum         ___________  

Adres                                                ___________  

Burgerservicenummer        ___________  

IBAN nummer         ___________   

Telefoonnummer        ___________  

E-mailadres         ___________  

Gegevens partner (met wie u samen in één huis woont)  

Voorletters en naam                                       ___________  

Geboortedatum           ___________  

Burgerservicenummer           ___________  

 

Studie 

 

Voor welke studie vraagt u de individuele studietoeslag aan? 

Naam studie     _______________________________________ 

Naam onderwijsinstelling   _______________________________________ 

Inschrijfdatum studie    _______________________________________ 

 

Heeft u op basis van de gekozen opleiding recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming 

onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)?  □ Ja   □ Nee  

 

Heeft u een arbeidsbeperking?    □ Ja   □ Nee 

Aanvraagformulier 
Individuele 
studietoeslag 2020 

http://www.oisterwijk.nl/


Hoogte vermogen 

Mijn/ ons vermogen bedraagt:  €      ___   

Het vermogen bestaat uit o.a.: saldo betaal- en spaarrekeningen van u, uw eventuele partner 

en uw inwonende kinderen tot 18 jaar, de waarde van auto, brommer, scooter, motor, caravan, 

aandelen, levensverzekeringen, obligaties, onroerend goed in binnen- en buitenland 

 

In te leveren bewijsstukken 

 Geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument  

 Kopie beschikking studiefinanciering en/ of WTOS 

 Bankafschriften van al uw rekeningen van de afgelopen 3 maanden 

 Kopie bewijs van inschrijving onderwijsinstelling  

 Kopie bewijs waarin vermeld staat dat u niet in staat bent tot het verdienen van 

het wettelijk minimumloon. Bent u niet in bezit van een dergelijk bewijs, dan 

schakelen wij mogelijk een arbeidsdeskundige in om de aanvraag te behoordelen. 

Als dit het geval is wordt u hiervan eerst op de hoogte gebracht. 

 

Ondertekening 

U verklaart door ondertekening van dit aanvraagformulier dat u weet wat de (bijzondere) 

voorwaarden inhouden, dat u alle gegevens volledig en naar waarheid heeft ingevuld en dat u 

ervan op de hoogte bent dat deze gegevens worden gecontroleerd. Er kunnen aanvullende 

gegevens bij u opgevraagd worden. Een financiële bijdrage die u ten onrechte heeft 

ontvangen door het niet volledig of onjuist verstrekken van gegevens moet u terugbetalen.  

 

Plaats     ___________ Datum    ___________ 

  

Handtekening aanvrager    Handtekening partner    

  

 

 

 

 

 

 

 


