Het onderstaande wordt door de administratie ingevuld.
Datum ontvangst
Ontvangen door

Clientnr.
Werkprocesnr.

Aanvraagformulier studietoeslag
Studeer je en heb je een arbeidsbeperking? Mogelijk heb je dan recht op studietoeslag (artikel 36b
Participatiewet)
Voor het recht op studietoeslag gelden de volgende voorwaarden:
• Je hebt een medische beperking;
• Daardoor kun je naast je studie niet werken;
• studiefinanciering ontvangt op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (Wsf 2000) of een
tegemoetkoming ontvangt op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos);
• 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. Persoonsgegevens
Voorletters en naam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer
E-mailadres

2. Studie
Voor welke studie vraag je studietoeslag aan?
Naam studie:
…………………………………………………………………………………………………………………..
Onderwijsinstelling:
…………………………………………..………………………………………………………………………
Inschrijfdatum studie:
…………………………………………..………………………………………………………………………
Krijg je studiefinanciering of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)?
O Ja
O Nee (in dit geval heb je geen recht op studietoeslag)

3. Inkomen
Heb je inkomen uit arbeid, WW of Ziektewet?
Loonbetaling bij ziekte is ook inkomen uit arbeid.

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

4. Medische beperking
Heb je een structurele medische beperking? Een medische beperking kan zowel van fysieke als
psychische aard zijn.
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 een 6 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.

O Ja
O Nee (in dit geval heb je geen recht op studietoeslag)
Waarom is het niet mogelijk om naast je studie te werken?

Je hoeft niet te laten weten welke medische beperking je hebt als je dit niet wilt.

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 bij een
onafhankelijke instelling. Als dit het geval is word je hiervan eerst op de hoogte gebracht.

5. Stagevergoeding
Krijg je een stagevergoeding?
O Ja
O Nee
Hoogte stagevergoeding:
Begin van je stage:
Einde van je stage

€ ……….,…….
…………………..
…………………...

Inkomsten ontvangen uit een stage worden tot een maximumbedrag van vrijgelaten. Is de stagevergoeding meer is dan het
maximale bedrag dan wordt deze in mindering gebracht op de studietoeslag.

6. Betaling
Op welk rekeningnummer wil je de studietoeslag ontvangen?
IBAN:……………………………………………………………………ten name van:……………………………………………………
Sta je onder bewind? Vul dan het rekeningnummer in dat je hebt afgesproken met je bewindvoerder.

7. Toestemming
Ik geef hierbij toestemming mijn medische gegevens te delen met een onafhankelijke arts ten
behoeve van het medisch onderzoek, indien dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het recht op
studietoeslag.
O Ja
O Nee

8. Ondertekening
Ik heb alle vragen volledig en naar waarheid beantwoord. Informatie die mogelijk kan leiden tot het
afwijzen van deze aanvraag heb ik niet verzwegen. Ik weet dat ik alle veranderingen in mijn
omstandigheden meteen moet doorgeven. Ik weet dat ik strafbaar ben als ik informatie en/of
wijzigingen niet, onjuist of onvolledig doorgeef. Ik weet dat de studietoeslag geheel of gedeeltelijk
kan worden teruggevorderd als ik informatie en/of wijzigingen niet, onjuist of onvolledig doorgeef. Ik
weet dat Senzer mijn gegevens controleert om vast te stellen of ik recht op studietoeslag heb. Ik
weet dat de door mij verstrekte gegevens door Senzer worden verwerkt voor de uitvoering van de
Participatiewet. Op de verwerking zijn de regels van de Participatiewet van toepassing en ook van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ik geef hiermee toestemming voor een
eventueel onderzoek in verband met de verificatie van gegevens bij instanties en gegevensbronnen
binnen en buiten Nederland. Ik heb het formulier eerlijk en volledig ingevuld. Ik heb geen informatie
achtergehouden.
Plaats:………………………………………………………

Datum:………………………………………………………

Handtekening aanvrager

Bent u jonger dan 18 jaar en vraagt u zelf de studietoeslag aan dan moet u een schriftelijke
toestemming meesturen van uw wettelijke vertegenwoordiger (uw ouder(s), voogd etc.).
Uw wettelijke vertegenwoordiger kan ook voor u een aanvraag indienen.

9. Inleveren
Het formulier met bewijsstukken kun je:
• Inleveren bij de balie van Senzer, bezoekadres: Churchilllaan 109 in Helmond;
• Opsturen per post naar: Senzer, antwoordnummer 104, t.a.v. bijzondere bijstand, 5700 VB
Helmond of;
• Opsturen per e-mail naar: bbpeelgemeenten@senzer.nl

10. 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.

11. Vragen
Heb je vragen? Je kunt bellen met team bijzondere bijstand op werkdagen, via telefoonnummer
0492 75 32 86. Of stuur een e-mail naar bbpeelgemeenten@senzer.nl .
Wij helpen je graag!

Bijlage: bewijsstukken behorende bij aanvraag studietoeslag
Persoonsgegevens
• Kopie geldig document waarmee jouw identiteit kan worden vastgesteld, géén rijbewijs.
• Kopie van je bankpas of bankafschriften waarop je naam en rekeningnummer staan.
Studie
• Bewijs van inschrijving van je 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. Je bent niet verplicht dit aan te leveren, maar het kan wel leiden tot het opvragen van een
extern medisch advies en een vertraging van de beoordeling op je aanvraag.
Stagevergoeding
• Stageovereenkomst waar de periode en de hoogte van de stagevergoeding op is vermeld.

