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Aanvraagformulier studietoeslag 
 

Algemeen 
De studietoeslag is een financiële bijdrage aan de inwoner die een opleiding volgt en die door rechtstreeks gevolg 
van een ziekte of gebrek, structureel niet in staat is om naast de studie inkomsten te verwerven. 
 
Voorwaarden 

 Je kan als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek, structureel geen inkomsten naast je studie 
verwerven 

 Je volgt een studie waarbij je studiefinanciering (WSF 2000) of een tegmoetkoming in de studiekosten 
(Wtos) ontvangt 

 Je hebt geen recht op een Wajong uitkering 
 

1. Wat vraag ik aan? 

 Studietoeslag 
  

2. Je persoonlijke gegevens 

Je Burgerservicenummer 
(BSN) __________________________________________________________________ 

Je achternaam en 
voorletters __________________________________________________________________ 

Straatnaam en huisnummer __________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats __________________________________________________________________ 

Je geboortedatum __________________________________________________________________ 

Je telefoonnummer __________________________________________________________________ 

Je e-mailadres __________________________________________________________________ 

Je bankrekeningnummer 
(IBAN) __________________________________________________________________ 

 
Indien van toepassing :  

Burgerservicenummer 
partner __________________________________________________________________ 

Achternaam en voorletters 
partner __________________________________________________________________ 

Geboortedatum partner __________________________________________________________________ 

  

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar 
info@gemeentehw.nl. Je kunt het formulier ook per post sturen naar 
Gemeente Hoeksche Waard, t.a.v. team Werk, Postbus 2003, 3260 EA 
Oud-Beijerland. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen via 140186 of 
werk@gemeentehw.nl.  
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3. Inkomen 

Je ontvangt inkomsten uit: 
 Studiefinanciering (WSF 2000 of Wtos van DUO) 

 Arbeid / zelfstandige onderneming of beroep (zzp) / uitkering 

 Stagevergoeding 

 Ander inkomen, namelijk: ___________________________________________________________________________

 

4. Welke bewijsstukken zijn er nodig? 
 Kopie van je geldige ID-kaart of paspoort of verblijfsdocument (geen rijbewijs) 

 Bewijsstuk studiefinanciering WSF 2000 of Wtos van DUO / ander inkomen (indien van toepassing) 

 Bewijsstuk waaruit blijkt dat je als rechtstreeks gevolg van een ziekte of gebrek, structureel geen inkomsten 

naast je studie kunt verwerven 

 

5. Eventuele toelichting 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Verklaring en ondertekening 

Ik verklaar van voornoemde informatie kennis te hebben genomen en het formulier naar waarheid te hebben 
ingevuld. 

Datum: ______________________________________________________________________ 

 
 
Handtekening: ______________________________________________________________________ 

  

 
Wij controleren je gegevens en registreren deze gegevens in een persoonsregistratiesysteem. Wij kunnen ook 
informatie opvragen bij andere organisaties. Deze informatie maakt deel uit van een persoonsregistratie waarop 
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Informatie over het verwerken van 
persoonsgegevens kun je vinden in de privacyverklaring onze website: www.gemeentehw.nl
 
 


