
Wijzigingsformulier studietoeslag

Naam en voorletters

Woonplaats

Burgerservice nummer

Geboortedatum

1. Algemeen

Zijn er veranderingen in uw woon- of leefsituatie? Of in uw financiële situatie? Geef deze wijziging(en) altijd en 
gelijk aan ons door met dit formulier en lever uw bewijsstukken gelijk aan. 

Mail het formulier (en de gevraagde bewijsstukken) binnen vijf dagen nadat de wijziging bekend is geworden naar 
pw@gemeentealtena.nl . Zo voorkomt u nadelige gevolgen voor uw studietoeslag. 

Alle gegevens en bewijsstukken die wij vragen, hebben wij nodig om uw recht op studietoeslag vast te stellen. Wij 
verwerken uw gegevens voor de studietoeslag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de 
gemeente Altena.

Ik wil mijn studietoeslag op een ander rekeningnummer ontvangen.
(stuur een kopie van de bankpas mee)

Rekeningnummer Ten name van



2. Mijn woonsituatie verandert
Een verandering in uw woonsituatie kan gevolgen hebben voor uw studietoeslag.
In sommige gevallen kan het zijn dat uw studietoeslag stopt.

3. Mijn studie verandert
Stopt u met uw studie?  Of heeft u geen recht meer op studiefinanciering (WSF) of een
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)? Dan heeft u ook geen recht meer
op studietoeslag.

Ik stop met mijn studie vanaf datum: 

Ik heb geen recht meer op studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming 
onderwijsbijdrag en schoolkosten (WTOS) vanaf datum: 

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Mijn woonsituatie verandert, want ik verhuis per datum: 
Het nieuwe adres is:



Stage

Naam stage bedrijf/
organisatie

Hoogte netto 
stagevergoeding €

Ingangsdatum 
stagevergoeding

Einddatum 
stagevergoeding

Stage

Naam stage bedrijf/
organisatie

Hoogte netto 
stagevergoeding €

Ingangsdatum 
stagevergoeding

Einddatum 
stagevergoeding

per maand

per maand

per 4 weken

per 4 weken

4. Mijn stage verandert of ik ga stage lopen
Gaat u voor uw studie stage lopen en ontvangt u daar een stagevergoeding voor?
U houdt recht op de studietoeslag. Krijgt u per maand meer dan € 197,15 (norm januari 
2023) aan stagevergoeding? Dan zullen we het bedrag dat u méér krijgt verrekenen met 
uw studietoeslag.
Voorbeeld: u ontvangt €200,- per maand aan stagevergoeding. Dan betaalt de 
gemeente € 2,85 minder studietoeslag aan u uit.

Ik ga stage lopen (TABEL A invullen aub)

Er verandert iets in mijn stage, namelijk: (TABEL B invullen aub)

TABEL A

TABEL B (aankruisen en invullen wat van toepassing is)



5. Ik ga werken
 Als u inkomsten uit arbeid heeft, laat u zien dat u inkomsten kunt verdienen naast uw  
 studie. Het maakt hierbij niet uit of u € 50,- of € 500,- verdient. Ook maakt het niet uit of u  
 werkt in loondienst of als zelfstandige. U heeft hierdoor geen recht op de Studietoeslag. 
 
 Kunt u naast uw studie niet structureel werken, maar door het wegvallen van de studielast 
  wel in de vakantieperiode? Over de maand(en) dat u inkomsten ontvangt, heeft u geen recht  
 op studietoeslag. Als u geen inkomen meer heeft en u aan alle voorwaarden voor de 
  studietoeslag voldoet, kunt u een nieuwe aanvraag indienen. 

6. Overige veranderingen
 Verandert er iets anders in uw woon-, leef- of financiële situatie dat gevolgen kan hebben 
 voor uw studietoeslag? Geef dit dan gelijk aan ons door. 

Ik ga structureel werken 

Ik ga tijdelijk werken van datum     tot datum: 

Omschrijf de verandering, per datum:



Datum Handtekening

7. Verklaring en ondertekening
Lees deze verklaring goed door voordat u tekent.
• Ik verklaar dat ik het wijzigingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld heb en geen 

belangrijke gegevens heb verzwegen.
• De gemeente kan 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. 
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