Aanvraag individuele studietoeslag
Afdeling Samenleving, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200
(Hier
niets
invullen!)

Procesnummer

Datum registratie

1. Persoonlijke gegevens
Lees voor het invullen eerst de
toelichting

Aanvrager

Partner

Burgerservicenummer
Achternaam en voorvoegsels
Voornamen (eerste voluit)
Geboortedatum
Telefoonnummer
IBAN rekeningnummer
Geslacht (Man / Vrouw)

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Huurwoning

Koopwoning

Inwonend

In inrichting

Nationaliteit
(kopie verblijfsvergunning)
Soort identiteitsbewijs
(kopie paspoort of ID kaart, geen rijbewijs)
Nummer identiteitsbewijs
Burgerlijke staat (bijv. gehuwd,
samenwonend, alleenstaand, gescheiden,
inwonend bij ouder)
Adres
Postcode en woonplaats
Soort huisvesting

Gegevens overige inwonenden
Wonen er (behalve uw eventuele partner
en/of kinderen) nog anderen op het door u
opgegeven adres? (bijvoorbeeld kostganger)
Achternaam en voorletter(s)

Ja, vermeld hieronder de gegevens

Geboortedatum

Nee

Relatie
Volgt onderwijs en heeft studiefinanciering
bv kind, kostganger of WTOS of volgt een BBL-opleiding*
Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

* bewijsstukken onderwijs, studiefinanciering, WTOS of BBL-opleiding bijvoegen indien dit van toepassing is.

Doelgroep
Volgt u een studie?

Ja, voeg bewijsstukken bij

Nee

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Ja, voeg bewijsstukken bij

Nee

Netto inkomen per maand
Aanvrager

Partner

AOW uitkering

€

€

Andere uitkering en/of pensioen

€

€

Uit arbeid

€

€

Ontvangen alimentatie

€

€

Overige inkomsten

€

€

(Voorlopige) teruggave
heffingskortingen Belastingdienst

€

€

Kindgebonden budget

€

€

kopie bijvoegen van uw laatste bank/giroafschrift van uw inkomen of andere
bewijsstukken

Bezittingen
Aanvrager

Partner

Saldo bank/girorekeningen

€

€

Saldo spaarrekeningen

€

€

Waarde eigen woning

€

€

Overig vermogen
(bv auto, caravan, aandelen enz.)

€

€

€

€

€

€

Toelichting

kopie bewijsstukken bijvoegen

Schulden
Aanvrager
Saldo schulden

€

Partner
€

kopie overzicht schulden bijvoegen

Verklaring en ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op
bijstand of financiële tegemoetkoming anderszins.
Plaats en datum:
Handtekening aanvrager:
Handtekening partner:

( aankruisen wat van toepassing is)

SZI19.0115

Toelichting aanvraag individuele studietoeslag
Mensen met een arbeidshandicap hebben een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de
drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later lager is. Een studieregeling stimuleert mensen om
toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen. Ook biedt het een financiële compensatie voor
het feit dat het voor deze groep vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan. Een individuele studietoeslag
voor een alleenstaande bedraagt € 2699,00 per jaar en voor een alleenstaande ouder bedraagt het € 2898,00 per jaar en
het is persoonsgebonden.
U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als u
18 jaar of ouder bent;
recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht heeft op een
tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet heeft;
met voltijdse arbeid niet in staat bent tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden tot
arbeidsparticipatie heeft;
de afgelopen 12 maanden geen individuele studietoeslag heeft ontvangen.
Inkomsten en vermogen
De inkomensgrenzen zijn 110% van de gehuwden norm (€ 1.653,64) en inclusief vakantietoeslag per 1 januari 2020:
Huishoudtype (bedragen per persoon)
Eenpersoonshuishouden
€ 1.157,55
Tweepersoonshuishouden
€
826,82
Driepersoonshuishouden
€
716,52
Vierpersoonshuishouden
€
661,46
Vijfpersoonshuishouden
€
628,38

Vermogensgrenzen
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gehuwden

€ 6.225,00
€ 12.450,00
€ 12.450,00

Draagkracht
Indien uw inkomen meer bedraagt dan 110% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm, dan wordt de hoogte van de
tegemoetkoming naar draagkracht vastgesteld.
Gegevens volledig van alle gezinsleden
Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en ondertekend. Wij moeten daarvoor actuele gegevens van u hebben
over uw woon- en leefsituatie, uw inkomen en uw vermogen. Een onvolledige aanvraag kan niet worden behandeld.
U dient dan eerst de ontbrekende inlichtingen te geven.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?
Is uw aanvraag compleet? Dan nemen wij die in behandeling. Wij zijn verplicht om de informatie die u invult te
controleren bij andere instanties. Wij slaan deze informatie op. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Als de controle klaar is, sturen wij u binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben
ontvangen een brief waarin staat of u recht heeft op de tegemoetkoming. Als dat zo is dan maken wij dat zo spoedig als
mogelijk over naar uw rekening.
Meer informatie
U kunt meer informatie vinden over de individuele studietoeslag, de normbedragen en het aanvragen hiervan op internet:
https://www.velsen.nl/producten/individuele-studietoeslag.

Stuur de volledig ingevulde aanvraag naar:
Gemeente Velsen
afdeling Samenleving
Postbus 168
1970 AD IJmuiden

