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Aanvraagformulier studietoeslag 

 
 
 

 
 

(in te vullen door de gemeente) 
 
Ontvangstdatum: __________________________  

Cliëntnummer: __________________________ / Werkproces ____________________________  

 

1. Persoonsgegevens 
 

 Aanvrager 

naam en voorletters  

geboortedatum  

adres  

postcode / woonplaats  

telefoonnummer 
 

 

e-mail adres 
 

 

 
2. Voorwaarden 

 

2a. Studeert u en ontvangt u studiefinanciering (Wsf) of een 
tegemoetkoming op grond van de Wtos* 
 
*Als u studeert met het Leven Lang Leren Krediet (LLLK), dan komt u 
niet voor een studietoeslag in aanmerking.                                                

 ja  
 nee → u komt niet voor 
een studietoeslag in 
aanmerking.  
Ga door naar punt 4. 

2b. Beschikt u over bewijsstukken waaruit blijkt dat u door een 
medische beperking structureel niet in staat bent om naast uw 
studie te werken en bij te verdienen?* 
 

*als u geen bewijsstukken heeft dan maakt een medisch onderzoek 
onderdeel uit van de aanvraag. 

 ja  
 nee  

2c. Ontvangt u een uitkering op grond van de Wajong?  ja → u komt niet voor een 
studietoeslag in aanmerking. 
Ga door naar punt 4. 
 nee  

2d. Heeft u een uitkering op grond van de Wajong aangevraagd bij 
UWV of bent u van plan om dit te gaan doen? 

 ja  
 nee  

2e. Werkt u naast uw studie?  ja → u komt niet voor een 
studietoeslag in aanmerking. 
Ga door naar punt 4. 
 nee  

2f. Loopt u stage en ontvangt u hiervoor een stagevergoeding? 
 

 ja  
 nee  
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Wij hebben de volgende bewijsstukken nodig; 

• Een kopie van de beschikking van DUO waarin staat dat u recht heeft op studiefinanciering (Wsf) 
of een tegemoetkoming op grond van de WTOS. 

• Bewijsstuk waaruit blijkt dat u door een medische beperking structureel niet kunt werken naast 
uw studie (als u bij vraag 2b ‘ja’ heeft ingevuld).  

• Een kopie van het bewijsstuk waaruit blijkt dat u Wajong heeft aangevraagd (als u bij vraag 2d. 
‘ja’ heeft ingevuld)  

• Een kopie van de stage-overeenkomst en een bewijsstuk van de stagevergoeding (als u bij vraag 
2f. ‘ja’ heeft ingevuld) 

• Bewijsstuk van het bankrekeningnummer (kopie van uw bankpas of een afschrift). 

 
U kunt dit formulier opsturen naar de gemeente Nijkerk, Team SDH, Antwoordnummer 405, 3860 VB 
Nijkerk (postzegel niet nodig). Ook kunt u het formulier inleveren bij het loket van het team MO van de 
gemeente Nijkerk, geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Op donderdag is 
het loket geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
 
NB: Vergeet u niet een kopie van alle bewijsstukken die nodig zijn mee te sturen of in te leveren 

 
3. Uitbetaling 

 
Op welk rekeningnummer wilt u de studietoeslag ontvangen als deze wordt toegekend?  
 
Bankrekeningnummer (betaalrekening, géén spaarrekening): NL ____________________________ 
 

4. Ondertekening 
 

• Hierbij geef ik toestemming tot het uitwisselen van gegevens binnen de gemeente en externe 
partijen. Met het uitwisselen van gegevens nemen wij artikel 4, onderdeel 11 van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.  

• Bij deze aanvraag moet u zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-bewijs 
of verblijfsvergunning). (aankruisen wat van toepassing is)  

□ Ik ga akkoord met verwerking van een kleurenkopie van een geldig legitimatiebewijs. 
Deze kopie is daarom bijgevoegd.  

□ Ik wil niet dat een kopie van het legitimatiebewijs in het dossier van de gemeente 
wordt verwerkt.  
De gemeente nodigt u na ontvangst van de aanvraag uit om uw legitimatie te tonen.  

• Door juiste en volledige informatie te verstrekken, voorkomt u dat wij ten onrechte verstrekte 
studietoeslag terugvorderen en u een boete opleggen of strafrechtelijke vervolging instellen.  
Wij controleren uw gegevens door onder andere uitwisseling van bestanden met andere 
organisaties.  

 
 
Datum ______________________________________________________ 
 
Plaats ______________________________________________________ 
 

 
 
 
Handtekening ________________________________________________ 
 
 
Heeft u vragen over de studietoeslag? De medewerkers van Team SDH of Loket MO (telefoon 14 033) 
vertellen u er graag meer over! 
 
 


