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Aanvraagformulier individuele Studietoeslag
Cliëntnummer

1. Persoonsgegevens
Naam
Voornamen voluit
Geboortedatum en BSN

Geboortedatum:

Burgerservicenummer:

Telefoonnummer(s)

Vast

Mobiel

E-mailadres

2. Opleidingsgegevens
Naam opleidingsinstituut
Adres opleidingsinstituut
Postcode en vestigingsplaats

Postcode

Vestigingsplaats

Welke opleiding volgt u?
Huidig opleidingsjaar?

o

1e jaar

o

2e jaar

o

3e jaar

o

4e jaar

o

5e jaar

3. Reden aanvraag
Reden

Toelichting

0 Ik kan niet fulltime werken vanwege een beperking
0 Ik kan het gewone werktempo niet aan
0 Ik kan niet alle gewone werkzaamheden uitvoeren
In verband met uw privacy mogen wij niet over uw medische gegevens beschikken. Als u wenst kunt u
hieronder wel een toelichting geven in welk opzicht u beperkingen ervaart.

4. Gegevens behandelaar
(Een arbeidsmedisch onderzoek kan nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. Uitsluitend ten behoeve
van een eventuele keuring zijn de gegevens van uw behandelaar nodig.)
Naam van uw behandelaar
Adres en huisnummer
behandelaar
Postcode en vestigingsplaats

Adres

Huisnummer

Postcode

Vestigingsplaats

Telefoonnummer
behandelaar

5. Gegevens inkomen
Studiekostenbijdrage en
bedrag

0 Wtos* basistoelage 0

Wsf **

Ander soort inkomen 1 en
bedrag

Soort

Netto bedrag €

Ander soort inkomen 2 en
bedrag

Soort

Netto bedrag €

Netto bedrag €
/maand

/maand

/maand
Totaal inkomen

Netto bedrag €
/maand
* Wtos is de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten
** Wsf is de Wet studiefinanciering

6. Gegevens vermogen (U moet alle betaal- en spaarrekening noemen en het saldo vermelden)
IBAN

Saldo

Positief

Negatief

Rekening 1

€

o

o

Rekening 2

€

o

o

Rekening 3

€

o

o

€

o

o

€

o

o

Overige bezittingen

Soort

Totaal

7. Gegevens rekening
Op welke IBANrekening moet
studietoeslag worden
gestort?
IBAN

0 Op eigen rekening
(Vul hieronder uw IBAN in)

0

Op rekening van een
derde
(Vul hieronder het IBAN en de gegevens
van de derde in)
Naamstelling rekening

Naam derde
Adres en huisnummer
derde

Adres

Huisnummer

Postcode en plaats
derde
Geboortedatum derde

Postcode

Woonplaats

8. Ondertekening
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
De gemeente zal uw gegevens bewaren en zal uw gegevens controleren bij andere
overheidsinstanties. Deze overheidsinstanties zijn: de Basis Registratie Personen (BRP) van
Amsterdam, Sociale verzekeringsbank,
de Belastingdienst, het UWV, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Landelijk Register WSNP,
de Kredietbank Amsterdam, het Kadaster en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
Als blijkt dat u het formulier niet juist hebt ingevuld, kan de gemeente Amsterdam de
Studietoeslag terugvorderen en u een boete opleggen voor hetzelfde bedrag.
Als u dit formulier ondertekent, geeft u aan, dat u hiermee akkoord gaat.
Datum

Ondertekening

9. Bewijsstukken
o Kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien van toepassing
verblijfsdocumenten
Wat moet u bijvoegen?

o
o

