Aanvraagformulier Studietoeslag 2022
Met dit formulier vraag je een studietoeslag aan. Een studietoeslag is voor scholieren of studenten
van 15 jaar of ouder die door een structurele medische beperking geen geld kunnen bijverdienen om
de studiekosten te betalen. Met deze studietoeslag stimuleren we studenten een diploma te behalen
en zo de kans op een baan te vergroten. Lees voor het invullen van dit formulier de toelichting op
pagina 3.

1. Voorwaarden
Geef hieronder per stelling aan of deze op jou van toepassing is of niet. Heb je bij een of meerdere
stellingen ‘nee’ aangekruist? Dan heb je geen recht op de studietoeslag en hoef je dit formulier niet
verder in te vullen. Anders kun je verder gaan met het invullen van het formulier.
Ik ben 15 jaar of ouder en woon in de gemeente Heerde
Ik heb recht op studiefinanciering of de tegemoetkoming scholieren
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Ik heb een medische beperking en er is vastgesteld dat ik hierdoor
naast mijn studie niet kan werken

Ja
□
□

Nee
□
□

□

□

2. Persoonsgegevens aanvrager
Naam
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Identiteitsbewijs
Straat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

3. Studie
Ingangsdatum studiefinanciering / tegemoetkoming scholieren _____________________________
Verwachte einddatum studie
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4. Inkomen
Heb je inkomen uit arbeid, WW, Wajong of Ziektewet?
□ Nee
□ Ja (in dit geval heb je geen recht op studietoeslag)

5. Situatiebeschrijving medische beperking
Beschrijf waarom het voor jou niet mogelijk is om naast jouw studie te werken:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Betaling
Geef hieronder aan op welk rekeningnummer de studietoeslag overgemaakt moet worden.
IBAN

______________________________________________

Op naam van

______________________________________________

Voeg een kopie van je bankafschrift of bankpas toe.

7. Ondertekening
Naam

______________________________________________

Datum

______________________________________________

Handtekening

______________________________________________

Betrokkene verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en machtigt hierbij de gemeente Heerde om
een onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en naar andere
gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening van een studietoeslag.
Betrokkene verklaart tevens ermee bekend te zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een
persoonsregistratie.
Op basis van de Algemene wet bestuursrecht dient binnen 8 weken na de datum van indiening van deze
aanvraag een beschikking te worden afgegeven. Indien dit niet mogelijk is wordt u binnen deze termijn daarvan
op de hoogte gesteld en wordt aangegeven binnen welke redelijke termijn de beschikking zal worden
afgegeven.
De termijn van 8 weken wordt in een aantal gevallen automatisch opgeschort, hiervan wordt u op de hoogte
gesteld. Wanneer de opschorting van de termijn wordt opgeheven wordt u hiervan op de hoogte gesteld en
wordt aangegeven binnen welke redelijke termijn de beschikking zal worden afgegeven.
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Toelichting bij het aanvraagformulier studietoeslag
Deze toelichting hoort bij het aanvraagformulier studietoeslag. Lees deze tekst zorgvuldig door
voordat je het formulier invult. Kijk goed welke bewijsstukken je moet inleveren.

Voor wie is de studietoeslag?
Een studietoeslag is voor scholieren of studenten van 15 jaar of ouder die door een structurele
medische beperking geen geld kunnen bijverdienen om de studiekosten te betalen. Met deze
studietoeslag stimuleren we studenten een diploma te behalen en zo de kans op een baan te
vergroten.

Wanneer een studietoeslag aanvragen?
Je kunt de studietoeslag aanvragen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:
 Je bent 15 jaar of ouder en woont in de gemeente Heerde.
 Je hebt recht op studiefinanciering (WSF 2000) of de tegemoetkoming scholieren (WTOS)
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 Er is vastgesteld dat je door een structurele medische beperking niet kunt werken naast jouw
studie. Je kunt dit aantonen op verschillende manieren:
 Een verklaring opname doelgroepenregister (UWV).
 Een verklaring van een deskundige over jouw beperkingen waaruit blijkt dat je door
een structurele medische beperking niet kunt werken naast je opleiding.
Beschik je niet over een verklaring van een deskundige, maar denk je dat je wel in aanmerking
komt voor de studietoeslag? Dien dan wel een aanvraag in. De gemeente zal een medisch onderzoek
aanvragen bij een externe deskundige. Afhankelijk van het advies kan de studietoeslag aan jou
worden toegekend.

Wat is de hoogte van de studietoeslag?
In de tabel hieronder staat wat de hoogte van de studietoeslag is.
Leeftijd
Bedrag per maand
21 jaar en ouder
€ 300,20 jaar
€ 240,19 jaar
€ 180,18 jaar
€ 150,17 jaar
€ 118,50
16 jaar
€ 103,50
15 jaar
€ 90,De studietoeslag wordt toegekend voor de duur van jouw studie.

Stagevergoeding
Ontvang je stagevergoeding, dan mag je de eerste € 180,- per maand houden. Alles wat je meer
verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken. Bijvoorbeeld: Je ontvangt een stagevergoeding
van € 250,-. Dat betekent dat er € 70,- wordt verrekend met de studietoeslag.

Inlichtingenplicht
Laat het ons direct weten zodra er iets in je situatie verandert. Veranderingen hebben vaak
gevolgen voor de hoogte en de duur van jouw studietoeslag. Denk hierbij aan veranderingen in je
studie, werk, stagevergoeding, medische en/of persoonlijke situatie. Twijfel je of het nodig is? Geef
een verandering dan toch door. Zo voorkom je dat je te veel studietoeslag krijgt, dat je de
studietoeslag moet terugbetalen of dat je een boete krijgt.
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Welke bewijsstukken moet je aanleveren?





Kopie legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort of geldige verblijfstitel)
Kopie bewijsstuk studiefinanciering of de tegemoetkoming scholieren (DUO)
Kopie van jouw laatste bankafschrift of kopie van jouw bankpas waarop de studietoeslag
betaald moet worden.
Bewijsstuk waaruit blijkt dat je door een structurele medische beperking niet kunt werken
naast je studie.

Hoe vraag je studietoeslag aan?
Je vraagt de studietoeslag aan door het ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken in te
leveren op het gemeentehuis in Heerde of te sturen naar:
Gemeente Heerde
Postbus 175
8180 AD Heerde
Als er onduidelijkheden zijn en/of bewijsstukken ontbreken, neemt een medewerker van het Steunen informatiepunt (Stip) contact met je op.

Beslissing op je aanvraag
Als de aanvraag compleet is, krijg je binnen 8 weken een brief met hierin de beslissing.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stip. Je kunt ons (van maandag tot en met
vrijdag) telefonisch bereiken op (0578) 69 94 99.
Je kunt ook een e-mail sturen naar info@zorgvraagheerde.nl
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