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Gemeente Rijswijk

Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
www.rijswijk.nl

Telefoon: 14 070
E-mail: stadhuis@rijswijk.nl

Aanvraagformulier
Studietoeslag

Studeer je en heb je een arbeidsbeperking? Mogelijk heb je dan recht op Studietoeslag.  
Voor het recht op studietoeslag gelden de volgende voorwaarden:

• Je hebt een blijvende/langdurende medische beperking;
• Daardoor kun je naast jouw studie niet in loondienst werken of als zelfstandige;
• Je ontvangt studiefinanciering (WSF 2000) of je krijgt een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de 

WTOS (Leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en Vavo);
• Je hebt géén recht op een Wajong-uitkering.

Persoonsgegevens

BSN
Naam
Geboortedatum
Ik ben   een vrouw     een man     neutraal     zeg ik liever niet
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Studie

Welke studie volg je?
Wat is de naam van de onderwijsinstelling?
Wat is de inschrijfdatum van de studie?
Wat is de verwachte einddatum van de studie?

Studiefinanciering of WTOS

Ontvang je studiefinanciering of WTOS? Ja / Nee

Stage

Loop je stage? Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, waar loop je stage?
Wat is de hoogte van de stagevergoeding? €        per maand

Medische beperking
Geef hier een toelichting door welke blijvende/langdurende beperking je niet in staat bent om naast jouw studie te werken:

Let op: De gemeente moet wel een onafhankelijk medisch onderzoek aanvragen!
Bankrekening
Bij toekenning kan de Studietoeslag op het volgende bankrekeningnummer (IBAN) betaald worden:

IBAN:
Op naam van:

mailto:stadhuis@rijswijk.nl
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Gegevens
Voor het behandelen van jouw aanvraag hebben we de volgende gegevens nodig:

• Kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
• Kopie van de inschrijving studie;
• Kopie van de toekenning studiefinanciering of WTOS;
• Kopie van de stage-overeenkomst / stagevergoeding (als dit van toepassing is);
• Kopie van het banknummer waar de Studietoeslag op gestort kan worden, als deze wordt toegekend.

Hoe inleveren
Lever de gegevens (bij voorkeur) digitaal aan in een pdf-bestand op het emailadres:
stadhuis@rijswijk.nl onder vermelding van:

• het onderwerp: “Studietoeslag” én
• jouw burgerservicenummer (BSN)

Wanneer dit niet gaat kun je de bewijsstukken (zonder postzegel) opsturen naar het adres:

Gemeente Rijswijk  
Afdeling Sociale Zaken  
Antwoordnummer 1214
2280 VB Rijswijk

Je kunt de bewijsstukken natuurlijk ook in de brievenbus van het stadhuis doen.

Verklaring en ondertekening
• Ik werk niet in loondienst of als zelfstandige.
• Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld; ik heb niets verzwegen.
• Ik weet dat:

 » het verkeerd invullen van dit formulier en van de eventuele bijlagen strafbaar is en 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 weet dat de gegevens worden gebruikt om het recht op de toeslag vast te stellen en dat deze gegevens 

worden gecontroleerd.
• Ik weet 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.

Plaats en datum:

Handtekening: 

Voor algemene informatie of vragen over het invullen van dit formulier kunt u terecht bij:
Afdeling Sociale Zaken, telefoonnummer 14070 (keuze Rijswijk) op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur  
of via socialezaken@rijswijk.nl.

Privacy
Op de verwerking en uitwisseling van uw gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  
Zie ook www.rijswijk.nl/privacybeleid
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