Aanvraagformulier individuele studietoeslag
Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over de individuele studietoeslag.
1. Persoonsgegevens aanvrager
Voorletters en achternaam
________________________________________________________________
BSN

________________________________________________________________

Adres

________________________________________________________________

Postcode en woonplaats

________________________________________________________________

Telefoonnummer

________________________________________________________________

E-mailadres*

________________________________________________________________

* Door uw e-mailadres op te geven en dit formulier te ondertekenen, geeft u de ISD Bollenstreek toestemming om informatie, brieven en
beschikkingen naar dit e-mailadres toe te sturen. Wijzigt uw e-mailadres of wilt u de informatie, brieven en beschikkingen niet meer per e-mail
ontvangen? Dan vragen wij u om dit aan ons door te geven.

2. Structurele medische beperking
Hebt u een structureel medische beperking, waardoor u geen inkomsten
kan verwerven tijdens de studie?

 Nee

 Ja

Toelichting: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Bewijsstukken
Deze bewijsstukken - kopieën - moeten standaard ingeleverd worden bij de aanvraag:
 Geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument van u en (indien van
toepassing) van uw partner (tenzij deze al in ons bezit zijn).
 Beschikking DUO met betrekking tot uw recht op studiefinanciering op grond van de Wet
studiefinanciering 2000 (WSF) of uw recht op een tegemoetkoming op van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
 Bewijs van inschrijving bij een opleiding.
 Als u recente informatie hebt, waaruit blijkt dat u een structureel medische beperking hebt, kunt u dit
meesturen.
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4. Betaalwijze
Ik wil de studietoeslag ontvangen op
IBAN rekeningnummer
Ten name van

________________________________________________________
________________________________________________________

5. Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier volledig en juist ingevuld. Ik heb geen informatie achtergehouden die belangrijk kan zijn voor
het recht op de individuele studietoeslag en ik weet dat ik alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het
recht op de individuele studietoeslag direct moet doorgeven.
Ik ben me er ook van bewust dat de ISD de door mij verstrekte gegevens op juistheid en volledigheid mag
controleren bij andere instanties en personen, voor zover de Participatiewet dit toestaat. Ook ben ik mij ervan
bewust dat de ISD gegevens over mij kan opslaan in mijn dossier.
Ik heb de privacyverklaring op de website van de ISD gelezen.
Datum

Handtekening

____________________________

__________________________________________________________

Aan dit formulier kunt u geen rechten ontlenen.
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BIJLAGE: informatie over uw aanvraag individuele studietoeslag. Deze bijlage kunt u zelf houden.
Algemene informatie
U hebt alleen recht op een individuele studietoeslag als u:
 Inwoner van een ISD gemeente bent;
 Recht hebt op studiefinanciering op grond van de WSF of recht hebt op een tegemoetkoming op grond van
de WTOS;
 Door een structurele medische beperking niet kunt werken tijdens uw studie;
 Geen recht hebt op een uitkering op grond van de Wajong;
De individuele studietoeslag kan voor maximaal 5 jaar worden toegekend zolang u aan alle voorwaarden
voldoet. De individuele studietoeslag kan niet eerder ingaan dan 1 april 2022.
Medisch advies
Mogelijk gaan wij een medisch advies aanvragen bij een onafhankelijke arts om vast te stellen of u een
structureel medische beperking hebt waardoor u niet kunt werken tijdens uw studie. Het is van belang dat u
meewerkt aan dit onderzoek.
Betaling
De individuele studietoeslag wordt in maandelijkse bedragen uitbetaald. De hoogte van de individuele
studietoeslag wordt bepaald op grond van de in het Besluit loonkostensubsidie en minimumbedragen
studietoeslag Participatiewet 2021 genoemde bedragen.
Inkomen uit stage
Als u gaat stage lopen voor uw studie en u krijgt inkomen uit uw stage, dan moet u dat doorgeven aan de ISD.
Inkomen uit stage wordt deels gekort op de individuele studietoeslag.
Inlichtingenplicht
Als aan u de individuele studietoeslag wordt toegekend, hebt u ook de inlichtingenplicht. U moet onmiddellijk
doorgeven aan de ISD als er iets in uw omstandigheden wijzigt, maar in ieder geval moet u het onmiddellijk
doorgeven als u gaat werken of als u stopt met de opleiding.
Bewijsstukken
Bij uw aanvraag moet u meesturen:
 Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of Europees identiteitsbewijs).
 Een beschikking van de DUO met betrekking tot uw recht op studiefinanciering op grond van de WSF of uw
recht op een tegemoetkoming op grond van de WTOS.
 Als u geen beschikking van de DUO hebt dan een bewijs van inschrijving bij een opleiding.
Controle
Wij controleren uw gegevens bij de basisregistratie personen (BRP) van uw gemeente, de Belastingdienst, het
Inlichtingenbureau, de Sociale Verzekeringsbank en/of Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Als de
ISD een controle uitvoert bent u wel verplicht om de gevraagde bewijsstukken te geven. Als bij een controle
blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet, moet u het ontvangen bedrag terugbetalen.
Inleveren
U kunt het volledig ingevulde formulier met bewijsstukken op de volgende manieren inleveren:
 In de brievenbus van de ISD Bollenstreek (Hobahostraat 92 te Lisse) of
 Opsturen naar het postadres van de ISD Bollenstreek (ISD Bollenstreek, postbus 255, 2160 AG Lisse) of
 E-mailen naar info@isdbollenstreek.nl of
 Inleveren bij Voor ieder 1 van uw woonplaats. De actuele openingstijden en adresgegevens van Voor
ieder 1 in uw woonplaats vindt u op www.voorieder1.nl
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