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Versienummer formulier

12.04.2022

Bezoekadres

Team Inkomen
Maanplein 88, Heerlen
Openingstijden van
08.30 - 17.00 uur

Telefoon

(045) 560 43 33
08.30 - 17.00 uur

Studietoeslag 2022 - uitgebreid

1 Persoonlijke gegevens
Burgerservicenummer (BSN)

Naam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum      man  vrouw

Telefoonnummer

Nummer ID-bewijs of vreemdelingendocument
Kopie geldig ID-bewijs (geen rijbewijs) of vreemdelingendocument bijvoegen

2 Partnergegevens
BSN

Naam en voorletters

Geboortedatum      man  vrouw

Nummer ID-bewijs of vreemdelingendocument
Kopie geldig ID-bewijs (geen rijbewijs) of vreemdelingendocument bijvoegen

3 Wie vraagt de studietoeslag aan?
 Ik        Mijn partner   Wij beiden

4 Recent medisch rapport
Ik heb een keuringsrapport van een erkend keuringsarts waar 
in staat dat ik, door een ziekte of gebrek, niet kan bijverdienen 
naast mijn studie                ja     nee
(het rapport is niet ouder dan 2 jaar).   
Voeg een kopie van het rapport toe.

 = aankruisen indien van toepassing
 > lees verder

In te vullen door gemeente

Datum

Registratienr

Procesnr

Paraaf
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Als u ‘’nee’’ heeft aangekruist, leg dan uit waarom u vindt dat u alsnog door ziekte of gebrek struc-
tureel niet in staat bent om naast uw studie bij te verdienen?

5 Bewijsstukken opleiding
Ik en/of mijn partner ontvang(en) studiefinanciering (WSF)    ja  nee
Ik en/of mijn partner ontvang(en) een bijdrage Wet tegemoetkoming 
studiekosten (Wtos)       ja  nee

Voeg een kopie van de bewijsstukken toe.

6 Bewindvoering/budgetbeheer 
Ik sta onder bewind       ja  nee
Mijn partner staat onder bewind       ja  nee
Naam, adres en telefoonnummer bewindvoerder 1

Naam, adres en telefoonnummer bewindvoerder 2

Voeg een kopie van beschikking bewindvoering toe.

7 Wijze van betaling 
Naam rekeninghouder 

Rekeningnummer (IBAN) 
Voeg een kopie van uw bankpas of een kopie van een recent rekeningafschrift toe (uw naam en IBAN moet duidelijk zichtbaar zijn). 

Als er sprake is van bewindvoering, wordt het geld overgemaakt aan de bewindvoerder.

8 Verklaring
Ik heb/wij hebben deze aanvraag helemaal en juist ingevuld. De gemeente mag uw gegevens con-
troleren op juistheid om te kijken of u recht heeft op de studietoeslag.

 = aankruisen indien van toepassing
 

> lees verder
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9 Ondertekening

Plaats     Datum

Naam aanvrager     Handtekening

Naam partner    Handtekening
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De gemeente Heerlen hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld, 
beveiligd en slechts gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag studietoeslag.


