Sociale Zaken

Aanvraagformulier

Stadhuis, Bogaardplein 15

Individuele

Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk

studietoeslag

www.rijswijk.nl

Een individuele studietoeslag is een extra bijdrage die bedoeld is voor mensen die 18 jaar en ouder zijn en recht hebben op
studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en die onder de vermogensgrens van de
Participatiewet blijven en van wie is vastgesteld dat hij niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel
mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

1a. Uw persoonlijke gegevens
Naam en voornamen ______________________________________________________________________________________
Adres _________________________________________________________Postcode __________________________ Rijswijk
Telefoonnummer/gsm _____________________________________________
Geboortedatum ____________________________  man  vrouw Burgerservicenummer _____________________________

2. Leefvorm
Ik ben

 gehuwd, samenwonend met kinderen

 alleenstaande

 alleenstaande ouder

Ik wil de uitkering ontvangen op bankrekeningnummer ____________________________________________________________

3. Bank en spaarrekening(en) van u en eventueel uw kind(eren)
Naam rekeninghouder

Rekeningnummer

Datum Saldo

Saldo €

4. Vermogen
Ik verklaar dat mijn vermogen en dat van mijn kinderen in de vorm van spaartegoeden, aandelen, eigen woning, bezit van een auto
en/of een levensverzekering niet hoger is dan het maximaal toegestane bedrag. Zie voor de bedragen de toelichting.
(kopieën van bewijsstukken bijvoegen!)

5. Gegevens over de opleiding die u volgt
Soort opleiding:

________________________________________________________________________________________

Adres opleiding:

________________________________________________________________________________________

Verwachte einddatum studie: ________________________________________________________________________________
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6. Arbeids (on)mogelijkheden
Geef hieronder aan waarom u van mening bent dat u recht hebt op studietoeslag. Als u een keuringsrapport hebt van niet ouder
dan 2 jaar, dan graag meesturen.

7. Andere studieregeling
Ontvangt u een andere studieregeling 			

 ja  nee

Zo ja, welke……….

8. Gegevens inleveren
Naast het door u volledig ingevulde en ondertekende formulier moet u de volgende bewijsstukken inleveren:
•

bewijs betaling college/studiegeld

•

kopie WSF/WTOS-uitkering (indien van toepassing)

•

inschrijving opleiding

•

kopieën van bankafschriften van alle bankrekeningen (ook van kinderen jonger dan 18 jaar) van de laatste 2 maanden.

•

bewijzen van vermogen (bijvoorbeeld afschrift spaarrekening).

•

kopie legitimatiebewijs/-bewijzen (geen rijbewijs)

•

keuringsrapport

•

gegevens andere studieregeling, indien van toepassing

Wanneer u de gegevens onvolledig of niet bijvoegt, leidt dit tot vertraging in de afhandeling van uw aanvraag.

9. Verklaring
U als aanvrager verklaart het volgende:
•

ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld; ik heb niets verzwegen;

•

ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier en van de eventuele bijlagen strafbaar is. Het kan leiden tot het opleggen van
een boete of tot aangifte bij justitie en strafrechtelijke vervolging. Het kan ook leiden tot het verminderen of tot het intrekken en
terugvorderen van de toeslag;

•

ik stem in met de verwerking van de verstrekte gegevens;

•

ik ben er mee bekend dat de gegevens worden gebruikt om het recht op de toeslag vast te stellen; dat deze gegevens worden
gecontroleerd;

•

dat de gemeente hiervoor inlichtingen vraagt bij instanties en personen die op grond van de wet verplicht zijn deze te
verstrekken en dat de gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden als dat voor de uitvoering van de wet nodig is.

Datum: _____________________________________________

Handtekening aanvrager
•
•
•
•

De afdeling Sociale Zaken verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar publieke taken.
De afdeling Sociale Zaken respecteert uw persoonlijke levenssfeer.
Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
De afdeling Sociale Zaken houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
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Toelichting bij aanvraag Individuele studietoeslag.
Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
•

U woont in Rijswijk.

•

U volgt onderwijs.

•

U heeft recht op WSF of WTOS.

•

U bent door een beperking niet in staat om per uur het wettelijke minimumloon te verdienen, maar u heeft wel arbeidsmogelijkheden.

•

U heeft geen vermogen hoger dan de normen binnen de participatiewet.

Verdere toelichting:
•

Bij toekenning geldt als ingangsdatum de eerste dag van de maand waarin de aanvraag is ingediend.

•

De uitkering wordt per maand uitbetaald.

•

De hoogte van de uitkering is € 150,= per maand.

Vraag 3:
•

De bedragen die u hier invult kunt u afronden op hele euro’s.

Vraag 4:
Uw spaargeld en de waarde van uw bezittingen zijn lager dan de vermogensgrens die geldt voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Zie hiervoor www.antwoordopbijstand.nl (hoogte staat bij “voorwaarden”).
Het bedrag van uw vermogen krijgt u door de waarde van al uw bezittingen bij elkaar op te tellen, en daar het totaal van al uw
schulden van af te trekken.Bij vermogen moet u denken aan een spaarrekening, eigen woning, een auto of andere waardevolle
bezittingen.
Vraag 6:
De mogelijkheid bestaat dat de gemeente Rijswijk een keuring voor u aanvraagt bij een arbeids(des)kundige.
Stuur dit aanvraagformulier met bijlagen in een envelop zonder postzegel naar:
Gemeente Rijswijk
Afdeling Sociale Zaken
Antwoordnummer 1214
2280 VB Rijswijk
Heeft u vragen over de Individuele studietoeslag of vragen over het invullen van het formulier? Dan kunt u op werkdagen
van 9.00 uur tot 10.00 uur telefonisch contact opnemen met uw consulent of via nummer 14 070 (optie Rijswijk).
versie december 2016
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