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AANVRAAG STUDIETOESLAG

Deze ruimte vult de gemeente in:
ontvangstdatum _______________      cliëntnummer aanvrager __________

Studeer je en heb je een arbeidsbeperking? Mogelijk heb je dan recht op studietoeslag.
Voor het recht op studietoeslag gelden de volgende voorwaarden:

- Je hebt een blijvende medische beperking waardoor je naast je studie niet kunt werken
- Je ontvangt studiefinanciering (WSF) of je krijgt een tegemoetkoming op grond van

hoofdstuk 4 WTOS (leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo)
- Je hebt geen recht op een Wajong-uitkering en je woont in de gemeente Losser

1. Persoonsgegevens

naam en voornamen _____________________________________________

geboortedatum ____________________ O  man O  vrouw

adres ______________________________________________

postcode/woonplaats ___________________________________________

telefoonnr. ______________________________________________

BSN-nummer _____________________    uw e-mailadres  ________________

2. Studie en studiefinanciering
Welke studie/opleiding volg je? ………..…………………………………………………………….
Onderwijsinstelling: ……………………………… Inschrijfdatum studie: ……………………….
Krijg je studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten WTOS)*?

 Ja, met ingang van welke datum? ………………………….
 Nee (in dit geval heb je geen recht op studietoeslag)

*Studiefinanciering op grond van de wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of een tegemoetkoming op
basis van hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Voeg een
bewijsstuk van de toekenning WSF of WTOS bij.

3a. Ander inkomen naast studiefinanciering
Je hebt alleen recht op studietoeslag als je naast studiefinanciering (WSF of WTOS) geen
ander inkomen uit arbeid of als zelfstandige heeft, met uitzondering van stage.
Heb je ander inkomen uit werk of als zelfstandige naast de studiefinanciering?

  Nee, ik ontvang alleen studiefinanciering (WSF of WTOS)
  Ja,  wat is dit voor soort inkomen en vanaf wanneer heb je dat inkomen?

………………….………………………………………………………………………..
3b. Inkomen uit stage van mijn studie
Inkomen uit stage mag wel en een deel van dat inkomen per maand wordt vrijgelaten.
Heb je inkomen uit stage in verband met je studie?

 Ja, ik ontvang vanaf ………………… (datum) inkomen uit stage van € ………..  per maand.
 Nee, ik heb geen inkomen uit mijn stage.  N.v.t. want ik heb geen stage.
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4. Structurele medische beperking
Je hebt alleen recht op een toeslag als is vastgesteld dat je door een structurele medische
beperking tijdens de studie niet kunt werken.
Heb je een structurele medische beperking?

  Ja, lever hiervoor een bewijsstuk aan *
  Nee (in dit geval heb je geen recht op studietoeslag)

Waarom is het niet mogelijk om naast je studie te werken? Je hoeft niet te laten weten welke
medische beperking je hebt als je dit niet wilt.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
*Lever hiervoor bewijsstukken aan. Bijvoorbeeld een rapport van het UWV of een specialist. Heb je dat
niet of is deze onvoldoende? Dan kunnen wij een onderzoek laten uitvoeren. Als dit het geval is word je
hiervan eerst op de hoogte gebracht.

5. Wajong-uitkering
Als je recht hebt op een Wajong-uitkering, heb je geen recht op studietoeslag.
Heb je een Wajong-uitkering?  Ja, vanaf …………… (datum)  Nee

6. Ingangsdatum studietoeslag
De ingangsdatum van de studietoeslag is het moment dat je voldoet aan de voorwaarden.
Deze datum kan niet eerder zijn dan 1 april 2022.
Vanaf welke datum voldoe je aan alle voorwaarden voor studietoeslag?
Datum: ………… - …………………  - ……………………

7. Wat is jouw rekeningnummer voor betaling van de studietoeslag?
Stuur mee: kopie bankafschrift of een print van internetbankieren waarop tenaamstelling van
de rekening en het bankrekeningnummer staat vermeld.
IBAN-Rekeningnummer:

N L

Op naam van:  ………………………………………
Woonplaats: ……………………………

8. Verklaring
Je verklaart door ondertekening van dit aanvraagformulier dat je weet wat de voorwaarden
inhouden. Dat je alle gegevens volledig en naar waarheid hebt ingevuld. En dat je ervan op de
hoogte bent dat deze gegevens worden gecontroleerd. Er kunnen aanvullende gegevens bij je
opgevraagd worden. Studietoeslag die je ten onrechte hebt ontvangen door het niet volledig of
onjuist verstrekken van gegevens, moet je terugbetalen.

Datum:  ……… - ………… - ……  Handtekening: ……………………………………………


