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Aanvraagformulier Individuele studietoeslag 

Met dit formulier vraagt u een individuele studietoeslag aan. De toeslag is bedoeld voor studenten 

vanaf 18 jaar met een beperking. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en voeg alle bewijstukken 

toe. De gemeente kan zo vaststellen op u recht heeft op de toeslag. 

Onderdeel van de aanvraag is meestal een onderzoek door een deskundige naar uw mogelijkheden om 

het wettelijk minimumloon te verdienen. Zie het kopje ‘Verdere procedure’ voor meer informatie. 

Persoonsgegevens 

 Uw gegevens  Gegevens partner 

Burgerservicenummer 

Naam 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Geboortedatum 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Stuur een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart mee van uzelf en van uw partner. 

Beoordeling Wajong / arbeidsvermogen 

Heeft u een afwijzingsbrief (beschikking) van een Wajong-uitkering of een kennisgeving van het UWV 

over uw arbeidsvermogen? 

Ja, stuur een kopie van deze beschikking of kennisgeving mee 

Nee 

Opleiding en studiefinanciering 

Welke opleiding volgt u? 

Stuur een kopie mee van uw inschrijfbewijs van de opleiding. 

Ontvangt u studiefinanciering of een tegemoetkoming vanuit de ‘Wet tegemoetkoming 

onderwijsbijdrage en schoolkosten’ (WTOS-tegemoetkoming)? 

Ja, stuur een bewijsstuk mee 

Nee 
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Bezittingen en schulden 

Wat is op dit moment het saldo van alle spaar- en betaalrekeningen van uzelf en uw partner? 

  IBAN-rekeningnummer  Naam rekeninghouder  Saldo   Datum saldo 

Stuur een van alle rekeningen een kopie mee van de meest recente bankafschriften. Of een recent saldo-

overzicht bij internetbankieren. 

Welke andere bezittingen en schulden heeft u of uw partner? 

Totale waarde van de bezittingen (auto, eigen woning, waardepapieren enz) 

Totaal bedrag aan schulden 

Stuur een kopie van de bewijsstukken mee. Bijvoorbeeld een kentekenbewijs, waarde van de eigen woning, 

hoogte van de hypotheekschuld enz. 

Uitbetaling 

Op welke rekening wilt u de individuele studietoeslag ontvangen? 

Rekeningnummer (IBAN) Ten name van 

Bijlagen 

Stuur bij uw aanvraag een kopie van de volgende bewijsstukken mee. De gemeente kan uw aanvraag 

pas in behandeling nemen als alle bijlagen compleet zijn. 

 Geldig paspoort of identiteitskaart van uzelf en uw eventuele partner

 Afwijzigingsbeschikking Wajong-uitkering (indien aanwezig)

 Kennisgeving van het UWV over uw arbeidsvermogen (indien aanwezig)

 Inschrijvingsbrief van uw opleiding

 Bewijsstuk studiefinanciering / WTOS-tegemoetkoming (indien aanwezig)

 Laatste bankafschrift van alle bankrekeningen. Bij internetbankieren een recent saldo-overzicht

 Bewijsstukken van vermogen (indien aanwezig)

 Bewijsstukken van schulden (indien van toepassing)
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Verklaring en ondertekening 

Ik heb alle vragen volledig en eerlijk ingevuld. 

Ik weet dat ik alle veranderingen direct moet doorgeven aan de gemeente. 

Ik weet dat de gemeente mijn gegevens bij aanvang en tussentijds controleert om vast te 

stellen of ik recht heb op de individuele studietoeslag en geef hiervoor toestemming. 

Ik weet dat een beoordeling door een deskundige onderdeel kan uitmaken van de 

aanvraagprocedure en dat ik dan word uitgenodigd voor een gesprek. 

Plaats Datum 

Handtekening 
Handtekening 

partner 

Lever het formulier met de bewijsstukken in bij het Klant Contact Centrum van de gemeente aan het 
Stationsplein 1. Kijk op www.delft.nl/contact voor de openingstijden. U kunt het ook opsturen naar: 

Gemeente Delft, Klant Contact Centrum, Postbus 78, 2600 ME  Delft. Heeft u nog vragen? Bel 14015. 

Verdere procedure 

Na ontvangst van het aanvraagformulier beoordeelt de gemeente of de gegevens compleet zijn. 

Meestal vraagt de gemeente advies aan een deskundige over uw mogelijkheden om het minimumloon 

te kunnen verdienen. Voor dit onderzoek ontvangt u een link voor het invullen van een vragenlijst. 

Vul deze vragenlijst zo spoedig mogelijk digitaal in. Na het indienen van de vragenlijst krijgt u een 

uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Beschikt u over (medische) gegevens, bijvoorbeeld een 

afsprakenkaart of een verklaring van een arts dat er sprake is van een arbeidsbeperking? Neem deze 

gegevens dan mee naar uw persoonlijk gesprek.  

Op grond van het aanvraagformulier, de ingevulde vragenlijst en het persoonlijk gesprek beoordeelt de 

gemeente of u in aanmerking komt voor de individuele studietoeslag. Binnen 8 weken na uw aanvraag 

ontvangt u hierover een brief met het besluit van de gemeente. 
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