Aanvraag

Individuele studietoeslag 2021
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
• Door ziekte of een medische beperking kunt u maar gedeeltelijk
werken. Deze toeslag is een extra ondersteuning om een studie
te volgen. Met een afgeronde studie hebt u meer kans op de
arbeidsmarkt.
• De hoogte van de Individuele studietoeslag is afhankelijk van uw
leefsituatie.
• U kunt de Individuele studietoeslag één keer in de twaalf
maanden krijgen.

– Voor
een alleenstaande is dat € 2.855.

– Voor
een alleenstaande ouder (met kind onder de 18 jaar) is
dat € 3.065.
• U voldoet aan onderstaande voorwaarden:
 bent 18 jaar of ouder.
–U
– U hebt recht op studiefinanciering (WSF of Wtos).
 u alleenstaand bent is uw vermogen niet hoger dan € 6.295.
– Als
Bent u een alleenstaande ouder/gehuwd of samenwonend dan
mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 12.590.
 kunt wel werken. Maar door uw medische beperking kunt u
–U
naast uw studie niet structureel bijverdienen.
• Als u gehuwd of samenwonend bent en u wilt beiden een
aanvraag doen, dan vult u ieder apart een aanvraag in.
• U stuurt een kopie mee van uw legitimatiebewijs of verblijfs
vergunning, van u en uw partner. Geen rijbewijs, zie vraag 8.

Voor vragen over de Individuele studietoeslag kunt u bellen met de
gemeente, telefoonnummer 14023 en vraag naar team minima.
1 Persoonlijke gegevens
Voorletters en achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail
Adres

Haarlem/0120
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Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer

2 Uw situatie
			
		
Hebt u op dit moment recht op
n Ja
studiefinanciering?

n Nee 		

Kunt u werken?

n Nee

n Ja

Is er bij u een beperking vastgesteld?

n Nee

n Ja

3 Leefsituatie
Ik ben		 n Alleenstaand
n Alleenstaand ouder
			
n Getrouwd of samenwonend
			

4 Inkomen
Krijgt u studiefinanciering (WSF of Wtos)? n Nee

n Ja

Krijgt u studietoeslag vanuit de Wajong
(uitgevoerd door UWV)?

n Nee

n Ja

Kunt u wel aanspraak maken op
studietoeslag vanuit de Wajong?

n Nee

n Ja

5 Bezittingen en vermogen
Overzicht van alle bank- en spaarrekeningen
Vul alle bank- en spaarrekeningen in van u en uw partner. Ook van uw kinderen onder de 18 jaar voor wie u
kinderbijslag krijgt. Stuur kopieën mee van het laatste overzicht waarop uw naam, het rekeningnummer en het
saldo staan, zie vraag 8.
Bankrekeningnummer 		 Op naam van			

Saldo

					

€

					

€

					

€

					

€

Eventueel contant geld						

€

Totaal						

€
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Welke bezittingen hebt u?
Vul in welke bezittingen u, uw partner en uw kinderen onder de 18 jaar hebben:
• alle waardepapieren zoals: spaarloon, effecten, aandelen, obligaties, (koopsom)polissen, lijfrente of
levensverzekering
• alle goederen zoals: auto, caravan, motor of boot
• alle waarde van koophuizen en panden in binnen- en buitenland
• alle overige bezittingen zoals antiek, sieraden, verzamelingen en kunst.
Omschrijving

Waarde

							

€

							

€

							

€

							

€

			

Het totaal van uw vermogen is de optelsom van uw banktegoeden en
uw bezittingen.
6 Schulden
Hebt u en/of uw partner schulden?

n Nee

n J a, €

stuur kopieën mee, zie vraag 8

7 Bankrekening
Op welke bankrekening wilt u
het bedrag gestort krijgen?

IBAN

Op naam van
8 Meesturen
Welke kopieën stuurt u mee?
Identiteitsbewijs


Kopie
voor- en achterkant van identiteitsbewijs of verblijfsvergunning
(géén rijbewijs) van mij en mijn (eventuele) partner
n Ja
n  Nee

Bank


Kopie(en)
van het laatste bankafschrift (overzicht betalingen) met het
huidige saldo er duidelijk op
n Ja
n  Nee

Schulden
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	Alleen bij ja op vraag 6: laatste rekeningen/herinneringen waarop
het bedrag staat dat u nog moet betalen, bijvoorbeeld brieven van
organisaties waar u een schuld heeft
n Ja
n  Nee

3

Studiefinanciering
Bewijs van toekenning van studiefinanciering
n Ja
n  Nee
			
Beperking		Kopie van een bewijsstuk waarin staat dat u een beperking hebt,
bijvoorbeeld van een keuringsarts of arbeidsdeskundige.
n Ja
n  Nee
Let op: Hebt u alle vragen ingevuld? Hebt u alle kopieën toegevoegd?
Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

9 Ondertekening
Ik verklaar dat ik alle informatie eerlijk heb ingevuld. Ik heb niets
opgeschreven wat niet klopt waardoor ik deze vergoeding niet zou
mogen krijgen.
Ik ben ervan op de hoogte dat gemeente Haarlem mijn persoons
gegevens bewaart. Voor de Participatiewet, de HaarlemPas en andere
minimaregelingen.
			Op grond van de wet moet de gemeente gegevens controleren. Voor
deze aanvraag doet de gemeente een onderzoek.
Als ik verkeerde informatie heb gegeven en het geld al heb ontvangen,
moet ik dit geld terugbetalen.
Plaats
Datum
Handtekening
			Dit ingevulde en ondertekende formulier graag samen met de
gevraagde kopieën opsturen naar:
			 Gemeente Haarlem
Afdeling SMSR / team minima
			 Antwoordnummer 238
			 2000 VB Haarlem
			 Een postzegel is niet nodig
Of afgeven in de publiekshal: Zijlvest 39 1e etage, balie 31 of brievenbus
bij balie 33
De gemeente moet binnen 8 weken een beslissing nemen over uw
aanvraag. Of zeggen wanneer ze wel een besluit neemt.
Lukt dit niet binnen 8 weken, hoort u niets en beslist de gemeente
te laat? Stuur dan een brief waarin u de gemeente herinnert dat
ze te laat is. U stelt de gemeente dan ‘in gebreke’. Dat moet u
schriftelijk doen. Voor meer informatie bel 14023.
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