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Aanvraagformulier studietoeslag (artikel 36b Participatiewet)  

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 structurele medische beperking (langer dan 12 maanden);  

• Daardoor kun je naast je studie niet werken;  

• Je ontvangt studiefinanciering 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 geen recht op een Wajong-uitkering.  

 

Vergeet de bewijsstukken niet!  

Om je aanvraag compleet te maken, vragen we je een aantal bewijsstukken aan te leveren. Een overzicht van 

deze bewijsstukken vind je in de bijlage bij dit aanvraagformulier.  

1. Persoonlijke gegevens  

Voorletters en naam: …………………………………………..……………………………………………………………………………  

Geboortedatum: …………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats: …………………………………………..………………………………………………………………………………………… 

Burgerservicenummer: …………………………………………..………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: …………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

2. Studie  

Voor welke studie vraag je de individuele studietoeslag aan?  

Naam studie: …………………………………………..………………………………………………………………………………………. 

Onderwijsinstelling: …………………………………………..……………………………………………………………………………..  

Inschrijfdatum studie: …………………………………………..…………………………………………………………………………. 

Krijg je studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)?  

□ Ja  

□Nee (in dit geval heb je geen recht op studietoeslag)  
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3. Inkomen  

Heb je inkomen uit arbeid, WW of Ziektewet?  

Loonbetaling bij ziekte is ook inkomen uit arbeid.  

□ Ja (in dit geval heb je geen recht op studietoeslag)  

□Nee  

 

4. Medische beperking  

Heb je een structurele medische beperking? Een medische beperking kan zowel van fysieke als psychische aard 

zijn. Een structurele beperking is een beperking die tenminste 12 maanden aanhoudt. 

Hieronder valt niet: een individuele sociale beperking zoals het verlenen van mantelzorg, kortdurende 

beperkingen zoals een gebroken been of een medische ingreep met een hersteltermijn van minder dan 12 

maanden, beperkingen die wel structureel zijn, maar niet voldoende ernstig waardoor je nog wel in staat bent om 

naast je studie te werken (bijvoorbeeld milde enkelvoudige) dyslexie.  

□ Ja  

□ Nee (in dit geval heb je geen recht op studietoeslag)  

Waarom is het niet mogelijk om naast je studie te werken?  

…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lever hiervoor bewijsstukken aan. Bijvoorbeeld een rapport van het UWV of een specialist. Heb je dat niet of is 

deze onvoldoende? Dan kunnen wij een onderzoek laten uitvoeren. Als dit het geval is word je hiervan op de 

hoogte gebracht.  

5. Stagevergoeding  

Hoogte stagevergoeding: € …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Inkomsten ontvangen uit een stage tot een maximumbedrag van € 180,- per maand worden vrijgelaten. Is de 

stagevergoeding meer is dan het maximale bedrag van € 180,-? Dan wordt deze in mindering gebracht op de 

studietoeslag. Is de stagevergoeding gelijk aan of hoger dan de vrijlating plus de hoogte van de studietoeslag? Dan 

bestaat er geen recht op studietoeslag. Dit is bijvoorbeeld als de studietoeslag € 300,- is en de stagevergoeding € 

480,- of meer is. 

6. Betaling  

IBAN nummer: …………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

Sta je onder bewind? Vul dan het rekeningnummer in dat je hebt afgesproken met je bewindvoerder.  
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Ondertekening  

Je verklaart door ondertekening van dit aanvraagformulier dat je weet wat de (bijzondere) voorwaarden 

inhouden. Dat je alle gegevens volledig en naar waarheid hebt ingevuld. En dat je ervan op de hoogte bent dat 

deze gegevens worden gecontroleerd. Er kunnen aanvullende gegevens bij je opgevraagd worden. Studietoeslag 

die je ten onrechte hebt ontvangen door het niet volledig of onjuist verstrekken van gegevens, moet je 

terugbetalen. Ook kan het mogelijk leiden tot een boete.  

 

Plaats _______________________________ Datum _______________________  

 

 

 

 

Handtekening aanvrager  

 

 

Inleveren  

Het formulier met bewijsstukken kun je:  

• Inleveren bij het Loket Zorg Werk en Inkomen in het gemeentehuis  

• Opsturen per post naar: Gemeente Zoeterwoude, postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude 

• Opsturen per mail naar: f. toet@zoeterwoude.nl  

 

Hoe lang duurt het?  

Binnen 8 weken na je aanvraag krijg je een brief met de beslissing. Is de aanvraag niet compleet of neemt het 

onderzoek meer tijd in beslag? Dan kan het langer duren voor je de beslissing ontvangt.  

Vragen  

Heb je vragen? Je kunt bellen met consulent Werk en Inkomen via het algemeen telefoonnummer 071-5806300.  
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Bijlage: bewijsstukken  

Levert de volgende bewijsstukken in anders kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen! 

Persoonlijke gegevens  

 

Bijgevoegd ja/nee 

Kopie legitimatiebewijs 

(identiteitskaart of paspoort, géén 

rijbewijs) 

 

  

Bankgegevens  

Kopie van uw bankpas waaruit blijkt 

dat het door u opgegeven 

bankrekeningnummer op uw naam 

staat 

 

  

Studie  

Beschikking toekenning WTOS of 

studiefinanciering van DUO 

 

  

Medische beperking  

 

 

Deskundigenverklaring (bijvoorbeeld 

van de arts) waarin staat waarom je 

niet kunt werken naast je studie.  

NB: Heb je dat niet of is deze 

onvoldoende? Dan kunnen wij een 

onderzoek laten uitvoeren. Als dit het 

geval is word je hiervan op de hoogte 

gebracht 

 

  

Stagevergoeding  

Stageovereenkomst waar de hoogte 

van de stagevergoeding op is vermeld 

 

 

 

 

 


