
 

 

INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 

 

Volgt u een opleiding waarmee u recht heeft op studiefinanciering of op een tegemoetkoming 

op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 

(Wtos)? Bent u daarnaast door een beperking niet in staat tot het verdienen van het wettelijk 

minimumloon, maar heeft u wel mogelijkheden om te werken? Dan komt u misschien in 

aanmerking voor de individuele studietoeslag.  

Een studietoeslag wordt toegekend voor zolang u blijft voldoen aan de voorwaarden, met een 

maximum van vier jaren.  

Voor het beoordelen of u door een beperking niet in staat bent tot het verdienen van het 

wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot werken, vragen wij advies op bij 

het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 

 

Voorwaarden      

 ja  nee 

Woont u in Katwijk?           

Bent u 18 jaar of ouder?    

Ontvangt u/ heeft u recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van 
hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)? 

  

Is uw vermogen lager dan onderstaande bedragen? 
 alleenstaande                                  €   6020,00 
 alleenstaande ouder/gezin          €  12.040,00 

  

Bent u door een beperking niet in staat tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, 
maar heeft u wel mogelijkheden om te werken? 

  

 
Heeft u alle vragen met ‘ja’ beantwoord dan heeft u mogelijk recht op de vergoeding. U kunt deze dan aanvragen 
door de achterzijde van dit formulier in te vullen.  

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier? De Formulierenbrigade helpt u hiermee.  De informatie 

over inloopspreekuren vindt u op de site van www.katwijk.nl. Of bel het Samenlevingsloket op 071-4065020. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Aanvrager: 

 Naam Voorletters BSN Geboortedatum 

Uzelf     

Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij (let op: géén rijbewijs) 

OPLEIDING 

 Opleiding School/Onderwijsinstelling 

Naam:  

 

 

Voeg bewijsstukken bij waaruit blijkt dat u momenteel genoemde opleiding volgt  

LEEFSITUATIE  

 Aanvrager 

Burgerlijke staat � Alleenstaand                                              � Alleenstaande ouder 
� Samenwonend/Gehuwd 

VERMOGEN 

Hebben u en/of uw partner en/of uw inwonende minderjarige kinderen betaal- en/of 

spaarrekeningen? Ja  /  Nee   

Rekeningnummer Ten name van Datum saldo Saldo 

    

    

    

Voeg afschriften van de laatste 3 maanden van alle bankrekeningen bij 

Bezit u een of meer van de volgende zaken?  Ja  /  Nee   

� auto � motor   � (sta)caravan  � boot  � antiek, kunst en/of sieraden, geschatte waarde:  € ……………… 
� waardepapieren, zoals aandelen/obligaties/opties/ spaarbewijzen/levensverzekering/lijfrente enz.      
   geschatte waarde: € …………………  � koopwoning (ook buiten Nederland) 
Voeg bewijsstukken bij 

Heeft u schulden? Ja  /  Nee Zo ja, geef hieronder de schulden weer: 

Naam schuldeiser Actuele schuld 

  

  

  

Voeg bewijsstukken bij  
Verklaring en ondertekening 

Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld, zodat de gemeente Katwijk kan vaststellen of ik recht heb op een 

studietoeslag. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Het onjuist of onvolledig 

invullen van dit formulier kan leiden tot afwijzing. Ten onrechte verstrekte studietoeslag wordt teruggevorderd. Het niet op tijd, 

niet of onjuist verstrekken van gegevens kan daarnaast leiden tot een boete of tot strafrechtelijke vervolging. Op grond van de 

wet moet de gemeente de gegevens controleren. Het is bekend dat de gemeente voor dat onderzoek inlichtingen vraagt, die 

nodig zijn voor het vaststellen van het recht op studietoeslag, bij die instanties en personen die op grond van de Participatiewet 

verplicht zijn deze te verstrekken. 
Plaats:   Datum:  

Handtekening aanvrager: Handtekening partner: 

Straat/ Woonplaats: 

Telefoonnummer: Bankrekeningnr.: 



 


