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Datum aanvraag: 

Registratienummer: 

Cliëntnummer: 

   (Niet door u in te vullen.) 
 

Aanvraagformulier Studietoeslag 
Algemeen 
Bent u een student en hebt u een structurele medische beperking? Kunt u door deze structurele 
medische beperking niet bijverdienen naast uw studie? Dan hebt u misschien recht op studietoeslag 
om u financieel te steunen. 

Studietoeslag wordt per maand uitbetaald. Het is een vast bedrag per maand. De hoogte van de 
toeslag is afhankelijk van uw leeftijd. 

Leeftijd in jaren Netto bedrag per maand* 
21 jaar en ouder € 328,59 
20 jaar € 262,87 
19 jaar € 197,15 
18 jaar € 164,30 
17 jaar € 129,79 
16 jaar € 113,36 
15 jaar € 98,58 

*) Norm januari 2023 

1. Gegevens aanvrager

Naam 

Geboortedatum 

Adres 

Postcode / woonplaats 

Burgerservice nummer 

Telefoonnummer 

e-mailadres

Toelichting bij vraag 2: 
Als u een Wajong uitkering krijgt / kunt krijgen, heeft u geen recht op studietoeslag. 

2. Heeft u recht op een uitkering op grond van de Wajong?
Ja   U heeft geen recht op de studietoeslag
Nee  Ga verder naar vraag 3



2 

Toelichting bij vraag 3: 
U moet studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of een 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten op grond van hoofdstuk 4 van de WTOS 
ontvangen. Om te laten zien dat u deze ontvangt moet een beschikking van DUO inleveren. 
Heeft u recht op WSF of WTOS maar komt deze niet tot uitbetaling (recht op 0-bedrag)? Dan voldoet 
u aan de voorwaarde dat u WSF of WTOS ontvangt. Om te laten zien dat u deze ontvangt moet u een
beschikking van DUO inleveren.
Ontvangt u een levenlanglerenkrediet? Dan voldoet u niet aan de voorwaarde van het ontvangen
van WSF of WTOS. U heeft dan geen recht op studietoeslag.

3. Ontvangt u studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of een
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)?

Ja   Ga verder naar vraag 4
Nee  U heeft geen recht op studietoeslag

Toelichting bij vraag 4: 
Als u inkomsten uit arbeid heeft, laat u zien dat u geld kunt verdienen naast uw studie. U heeft 
hierdoor geen recht op de Studietoeslag. Het maakt hierbij niet uit of u als student € 50,- of € 500,- 
verdient en of u dit verdient in loondienst of als zelfstandige. 

4. Ontvangt u inkomsten uit arbeid?
 Ja   U heeft geen recht op studietoeslag 
 Nee  Ga verder naar vraag 5 

Toelichting bij vraag 5: 
Om recht te hebben op de studietoeslag moet u een structurele medische beperking hebben waardoor 
u naast uw studie geen geld kunt verdienen. Om dit vast te kunnen stellen moeten wij een medisch
advies opvragen bij een onafhankelijke instantie. In dit advies staat alleen of u in staat bent om geld
te verdienen naast een voltijdsstudie, zonder dat dit ten koste gaat van de tijd die nodig is om uw
studie met succes af te ronden.
In het advies dat wij krijgen staan géén medische gegevens van u!

5. Heeft u een structurele medische beperking waardoor u naast uw studie geen inkomsten
kunt verdienen?

Ja   Ga verder naar vraag 6
Nee  U heeft geen recht op studietoeslag

Toelichting bij vraag 6: 
 Inkomsten uit een stage die u doet voor uw studie worden vrijgelaten tot maximaal 
€ 197,15 per maand (bedrag januari 2023). Is uw stage vergoeding hoger dan € 197,15? Dan wordt het 
bedrag boven deze € 197,15 gekort op uw studietoeslag. 

6. Ontvangt u een stagevergoeding?
 Nee  Ga verder naar vraag 7 
 Ja  Vul de gegevens over uw stage hieronder in 

Stage 

Naam stage bedrijf/organisatie 

Hoogte netto stagevergoeding €     per maand    per 4 weken 

Ingangsdatum stagevergoeding 

Einddatum stagevergoeding 
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Toelichting bij vraag 7: 
U kunt studietoeslag met terugwerkende kracht aanvragen. De studietoeslag kan niet eerder 
toegekend worden dan 1 april 2022 omdat vanaf deze datum de nieuwe regels gelden. Vraagt u met 
terugwerkende kracht studietoeslag aan? Dan moet u laten zien dat u ook in de periode voorafgaand 
aan de aanvraag aan alle voorwaarden voldeed. 

7. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan gaat de studietoeslag in op de dag dat u de aanvraag
indient. Wilt u dat de studietoeslag op een andere datum start?

 Nee 
 Ja 

 Ja  

Ga verder naar vraag 8 
 Met terugwerkende kracht tot   ________________________ (datum). Deze 
datum kan niet voor 1 april 2022 liggen 
Vanaf   ________________________ (datum).  

Betaling 

8. Op welk bank- of gironummer moet de studietoeslag betaald worden?

Rekeningnummer Ten name van 

Toelichting bij vraag 9: 
Bent u jonger dan 18 jaar? U mag zelf de aanvraag indienen. Wel moet u hiervoor toestemming 
hebben van uw wettelijke vertegenwoordiger. Bijvoorbeeld uw ouders of uw voogd. Deze 
toestemming geven ze door de verklaring bij deze vraag in de vullen. 

9. Bent u jonger dan 18 jaar?
 Nee  Ga naar vraag 10 
 ja Uw wettelijke vertegenwoordiger (ouder/voogd) moet toestemming geven voor het 

aanvragen van de studietoeslag. Vraag daarom uw wettelijke vertegenwoordiger 
hieronder toestemming te geven voor de aanvraag studietoeslag. 
Teken hierna zelf bij vraag 10 

Verklaring wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) 
Ik verklaar dat ik aan ______________________________ (naam) toestemming geef voor het 
indienen van de aanvraag studietoeslag.  

Naam wettelijk 
vertegenwoordiger 

Plaats Datum Handtekening 
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Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente Altena T. (0183) 51 60 60  E. pw@gemeenteAltena.nl  Telefonisch 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 – 17.00 uur

VERKLARING EN ONDERTEKENING VAN DE AANVRAAG 

10. Verklaring
1. Ik verklaar dat ik de aanvraag volledig en naar waarheid ingevuld heb en geen belangrijke

gegevens heb verzwegen.
2. De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De

gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u opvragen die relevant zijn
voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de studietoeslag en het
juiste bedrag heeft ontvangen.
Ik stem er mee in dat dit gebeurt. Ik weet dat een betaling op basis van onjuist verstrekte
informatie wordt teruggevorderd en oplegging van een boete mogelijk is.

Plaats Datum Handtekening 

Zorgt u dat u de volgende bewijsstukken inlevert samen met het aanvraagformulier 

Om te beoordelen of er recht is op studietoeslag moet u de volgende gegevens inleveren: 
• Het ingevulde aanvraagformulier. Denkt u er ook aan om uw handtekening te zetten op het

formulier?
• Kopie van uw identiteitsbewijs: een paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsdocument.
• Kopie van de toekenningsbeschikking van DUO van het recht op studiefinanciering (WSF of

WTOS).
• Kopie bankafschrift of PDF download van de bank waarop de tenaamstelling van de rekening en

het bankrekeningnummer staan.
• Loopt u stage? Een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding

blijkt.

Aanvraag indienen 
Het aanvraagformulier kunt u samen met de bewijsstukken opsturen. Hiervoor kunt u de 
antwoordenvelop gebruiken. Hier hoeft geen postzegel op. 
Heeft u geen antwoordenvelop? Stuur het formulier en de bewijsstukken dan naar: 
Gemeente Altena, Antwoordnummer 14705, 4286 ZV Almkerk. Hier hoeft geen postzegel op 
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