AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR
INDIVIDUELE STUDIETOESLAG
naam aanvrager

burgerservicenummer

geboortedatum

adres

telefoonnummer

datum melding *

*) in te vullen door de gemeente
Als dit uw eerste aanvraag om een Individuele Studietoeslag is en u ontvangt ook
geen uitkering van de gemeente Achtkarspelen, stuur dan een kopie van uw legitimatiebewijs mee (bijv. paspoort). Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, stuur dan
een kopie van uw verblijfsvergunning of document van Justitie of de Vreemdelingendienst.
aanvraag
Ik wil graag de Individuele Studietoeslag aanvragen. Ik hoor bij de doelgroep want ik heb:
-

een leeftijd van minimaal 18 jaar;
recht op studiefinanciering op grond van de Wet Studie Financiering of op een tegemoetkoming op
grond van hoofdstuk 4 van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdragen en Schoolkosten (WTOS);
op dit moment een vermogen dat lager is dan de norm die in de Participatiewet staat; *)
de mogelijkheid om te gaan werken, maar ik kan door mijn beperking niet het wettelijk
minimumloon verdienen.
*) Hiervoor heb ik het volgende schema goed bekeken:

Vermogen
Alleenstaande
€ 6.225,-

Alleenstaande ouder en echtpaar
€ 12.450,-

(bedragen gelden vanaf 1-1-2020)
Ik weet dat de gemeente mij kan vragen om bewijsstukken. Ik wacht af totdat de gemeente mij hierom
vraagt. Ik weet ook dat de gemeente kan besluiten om alsnog een medisch en arbeidskundig advies op te
vragen wanneer daar aanleiding voor is.

-2machtiging
Ik wil graag dat de afdeling Werk en Inkomen de bijzondere bijstand uitbetaalt aan:
naam: ................................................................
adres: ................................................................
woonplaats: ........................................................
banknummer: .....................................................
Zijn er door de gemeente wijzigingen aangebracht in dit formulier?

❑ nee
❑ ja, door ..........................

Zo ja, ik/wij ga(an) akkoord met deze wijzigingen.
verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik recht heb op de
bijstand. Ik heb niets verzwegen. Ik weet dat het met opzet onjuist invullen van dit formulier strafbaar is
en dat de gemeente de bijstand dan niet of niet helemaal uitbetaalt. Ik weet ook dat de gemeente de
bijstand van mij terugvordert als ik hier geen recht op heb. Ik weet dat de gemeente mijn gegevens
controleert bij andere instanties en personen en dat mijn gegevens worden opgeslagen in een
persoonsregistratie. Ik weet dat ik veranderingen in mijn situatie onmiddellijk moet doorgeven aan de
gemeente en als de gemeente daarbij dan om bewijsstukken vraagt moet ik die inleveren. Ik weet ook dat
ik moet doorgeven als ik zie dat de gemeente zich heeft vergist. Als ik een partner heb, dan geldt alles
dat op dit formulier is ingevuld en verklaard ook voor hem/haar.
plaats ..............................................

datum ..............................................

handtekening aanvrager .............................................
Als u binnen acht weken nadat u deze aanvraag heeft ingediend geen beschikking hierop heeft gekregen,
dan kunt u de gemeente door middel van een brief in gebreke stellen en verzoeken om alsnog een
beslissing te nemen. Als de gemeente dit dan na twee weken nog niet heeft gedaan, dan heeft u recht op
een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. Daarnaast kunt u dan een
beroepschrift sturen naar de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA
Leeuwarden.

