
 

U kunt het ingevulde formulier sturen naar de gemeente Heemskerk, t.a.v. Werken & Inkomen, in de brievenbus 

naast de receptie in het gemeentehuis doen of een gescande versie e-mailen naar post@heemskerk.nl 

Aanvraagformulier 

 

Individuele studietoeslag 
 

Ondergetekende vraagt een individuele studietoeslag in het kader van de Participatiewet en de 

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Heemskerk aan. 

Van alle van toepassing zijnde gegevens dient een bewijs bijgevoegd te worden. 

  

Persoonsgegevens aanvrager* 

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

Voornamen: .……………...……………………………………………………..  man          vrouw 

Achternaam:  …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Telefoonnr.: ……………………………………..  

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

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

Burgerlijke staat:     alleenstaande 

       inwonend bij ouders 

       samenwonend 

       gehuwd 

* Voeg kopie van uw identiteitsbewijs bij 
 

Gegevens partner (indien van toepassing) 

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

Voornamen: .……………...……………………………………………………..  man          vrouw 

Achternaam:  …………………………………………………………………………………………………… 

 
  

Doelgroep 

Volgt u een studie?      Ja, voeg bewijsstukken toe*         Nee 

 

Heeft u recht op studiefinanciering (WSF)   Ja, voeg bewijsstukken toe*         Nee 

of een tegemoetkoming Scholieren (WTOS)? 

 

Heeft u inkomsten naast uw studie?    Ja, voeg bewijsstukken toe*         Nee 

 

Bent u niet in staat het wettelijk minimum loon   Ja, voeg bewijsstukken toe*         Nee 

te verdienen door een arbeidshandicap? 

 

*Bewijsstukken onderwijs, studiefinanciering, WTOS of BBL-opleiding indien dit van toepassing is. 
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Bezittingen/vermogen (aanvrager) 

Saldo van alle aanwezige bank-  en spaarrekeningen*  € …………………………………… 

Waarde eigen woning**      € …………………………………… 

Overig vermogen **      € …………………………………… 

(bv. auto, caravan, aandelen enz.) 

 

…………………………………………………   € …………………………………… 

 

…………………………………………………   € …………………………………… 

 

Bezittingen/vermogen (partner - indien van toepassing) 

Saldo van alle aanwezige bank-  en spaarrekeningen*  € …………………………………… 

Overig vermogen **      € …………………………………… 

(bv. auto, caravan, aandelen enz.) 

 

Toelichting 

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

 

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

 

* Voeg het laatste bankafschrift met begin- en eindsaldo toe van al uw IBAN rekeningnummers (en uw 

eventuele partner). 

** Voeg kopie bewijsstukken toe. 

 

Schulden 

Heeft u (en uw eventuele partner) schulden?   Ja, voeg kopie overzicht schulden toe* 

saldo schulden      € …………………………………… 

        Nee 

 

Ondertekening aanvraagformulier 

Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan 

vaststellen of ik recht heb op bijstand of financiële tegemoetkoming anderszins. Op grond van de wet 

moet de gemeente de gegevens controleren. Ik stem ermee in dat de gemeente Heemskerk 

inlichtingen vraagt bij andere instanties of personen die voor het vaststellen van het recht op 

Individuele studietoeslag noodzakelijk zijn. 

 

Datum:  ………………………………………  Plaats: …………………………………. 

 
 
 

Handtekening: ……………...……………….……………...……………….……………...………….  
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