Aanvraagformulier
Studietoeslag

Gegevens aanvrager(s)
Registratienummer : (vult de gemeente in)
Naam

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode en plaats :
BSN-nummer

:

IBAN (bank)

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Aanvraag
1.

Hebt u eerder een studietoeslag ontvangen?

Ja

Nee

Zo ja, dan kunnen wij controleren of u al bij ons bekend bent
Arbeid en studie

1.

Ontvangt u studiefinanciering (WSF) of een onderwijsbijdrage(WTOS)

2.

Bent u door ziekte of gebrek niet in staat om structureel te werken

3.

Ja

Nee

naast uw studie?

Ja

Nee

Hebt u een rapport van een arts/arbeidsdeskundige of het UWV

Ja

Nee

Ja

Nee

waarin staat, dat u niet kunt werken naast de studie?
Indien “Ja”, voeg een kopie van dit rapport bij de aanvraag.

4.

Bent u bereid mee te werken aan een onderzoek door een
arts of arbeidsdeskundige?

Bewijsstukken
1. Geldig identiteitsbewijs
2. Bewijs van recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de WTOS;
3. Meerdere opties mogelijk (a of b of c, of combinaties):
a) een actueel besluit van DUO dat er recht is op verlenging van de studiefinanciering
op medische gronden;
b) een verklaring van een arts of onderwijsinstelling dat er sprake is van een medisch

2
objectief vaststelbare structurele functionele beperking;
c) Een onderzoek beoordeling arbeidsvermogen van het UWV.
Een aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen (ABA) (kan aangevraagd worden bij
het UWV via Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen | UWV | Particulieren);
Let op: eventuele kosten, verbonden aan het verkrijgen van voornoemde verklaringen
blijven voor eigen rekening.
Verklaring en ondertekening
Ik verklaar dat ik dit formulier eerlijk heb ingevuld zodat de gemeente Druten kan
vaststellen of ik recht heb op de studietoeslag. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het onjuist
invullen van dit formulier strafbaar is. Studietoeslag waar ik geen recht op had moet ik terugbetalen. Ik weet dat de gemeente Druten mijn gegevens op juistheid controleert bij andere instanties en personen. Ik weet dat de gemeente Druten mijn gegevens opneemt in een persoonsdossier. Ik weet dat ik wijzigingen die het recht op studietoeslag kunnen beïnvloeden, moet doorgegeven aan de gemeente Druten.
Ik ga ermee akkoord, dat het bedrag wordt overgemaakt op het ingevulde IBAN nummer.
_______________, ____________
(plaats)

Handtekening aanvrager _________________

(datum)

Toelichting aanvraagformulier
De Studietoeslag is een Regeling die afkomstig is uit de Wajong. De bedoeling is om
arbeidsgehandicapte studenten financieel te ondersteunen nu het voor deze groep lastiger is om
naast de studie een bijbaan te hebben. De basis van de Regeling ligt in artikel 36b van de
Participatiewet.
Voorwaarden
 U kunt een studietoeslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 U volgt een opleiding of studie en heeft recht op studiefinanciering (Wsf 2000) of
een tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos) en deze daadwerkelijk ontvangt ;
 Als u door ziekte of gebrek niet in staat bent om naast de studie te werken
 U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Denkt u, dat u in aanmerking komt voor de studietoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in.
Vergeet niet om de bewijsstukken bij te voegen en het formulier te ondertekenen, anders loopt
de behandeling van uw aanvraag vertraging op.
U kunt het ingevulde formulier afgeven op het gemeentekantoor of opsturen naar: Gemeente
Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Vergeet u niet een postzegel op de enveloppe te plakken?

