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Informatie over het aanvragen van de studietoeslag 

Belangrijk: Lees eerst deze informatie. Denkt u daarna de toeslag te kunnen krijgen? Vul dan het 

formulier in. 

 

Studietoeslag  

Via de studietoeslag kunnen jongeren die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie niet zelf geld 

kunnen bijverdienen, extra geld krijgen. Hiervoor geldt wel dat u een studie volgt.  

 

Voor wie 

Voor de studietoeslag gelden de volgende voorwaarden: 

• u woont in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of Zuidplas; 

• u kunt door uw lichamelijke en/of geestelijke situatie geen geld verdienen naast uw studie; 

• u studeert en heeft recht op studiefinanciering via de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of een 

tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 

schoolkosten (WTOS);  

 

Partner 

Kan uw partner door zijn of haar lichamelijke en/of geestelijke situatie ook geen geld bijverdienen? En volgt 

hij of zij een studie? Dan kan uw partner zelf een aanvraag voor studietoeslag indienen. 

 

Hoogte studietoeslag 1 januari 2023 

Leeftijd Bedrag per maand 

21 jaar en ouder € 387,- 

20 jaar € 310,- 

19 jaar € 233,- 

18 jaar € 194,- 

17 jaar € 153,- 

16 jaar € 134,- 

15 jaar € 117,- 

 

Documenten inleveren 

Bij de vragen in dit formulier staat welke documenten u inlevert. Let er op dat u soms ook de achterkant van 

een bewijs moet kopiëren. Als u niet de juiste informatie inlevert, duurt de afhandeling van uw aanvraag 

langer. Als wij nog documenten van u willen zien, krijgt u hierover bericht. 
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Formulier inleveren 

Vul het formulier goed in en lever het op tijd in. U krijgt de toeslag pas vanaf de datum dat wij het 

formulier van u krijgen  Levert u het formulier later in? Dan krijgt u de toeslag later. U krijgt de toeslag 

zolang u studeert. Wisselt u van opleiding? Dan moet u contact met ons opnemen. We bespreken dan of 

dit gevolgen heeft voor de toeslag. 

 

Stuur het formulier met de documenten naar: 

Werkplein IJsselgemeenten 

Aanvraag studietoeslag 

Antwoordnummer 760 

2900 WE Capelle aan den IJssel 

(Een postzegel is niet nodig)  

 

Behandeling aanvraag 

Een medewerker beoordeelt of u de studietoeslag kunt krijgen. Als er nog informatie of documenten 

nodig zijn, hoort u dat. Levert u de informatie of de documenten niet (op tijd) in, dan kunnen we geen 

toeslag geven.   

Als alle documenten er zijn, besluiten we op uw aanvraag. Als u de toeslag krijgt, betalen we het geld zo 

snel mogelijk op uw bankrekening. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een e-mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of bel met de 

informatielijn van Sociale Zaken IJsselgemeenten: 010 - 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 tot 14.00 

uur).
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Aanvraag studietoeslag  

Vul alle vragen duidelijk in en doe de documenten erbij. Lees de informatie bij dit formulier goed door. 

* Streep door wat niet voor u geldt. 

 

(Dit blokje vult Sociale Zaken IJsselgemeenten in) 

 

Datum ontvangst:  

Werkprocesnummer: Registratienummer:  

 

1. Persoonlijke gegevens 

Naam en voorletters: 

Adres: 

Postcode:    Woonplaats: 

Geboortedatum:  

Telefoonnummer:  

Burgerservicenummer (BSN):  

Email:  

 

2. Inkomsten 

Kruis aan welke inkomsten u op dit moment ontvangt: 

 Inkomsten uit Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage & schoolkosten (WTOS)   

 Inkomsten uit Wet Studiefinanciering (WSF) 

 Inkomsten uit stage 

 Inkomsten uit (part-time) werk  

 Inkomsten uit zelfstandige werkzaamheden  

 Overige inkomsten, welke: 

 

Geef voor de inkomsten die u heeft aangekruist hierna uitleg. 

Voeg documenten toe: Een bewijs van inschrijving van uw huidige opleiding en van betaling van de Wet 

Studiefinanciering 2000 (WSF), de Wet tegemoetkoming studiekosten (WTOS) over het huidige studiejaar en 

bewijzen van eventuele andere inkomsten. Heeft u andere inkomsten? Stuur dan arbeidsovereenkomsten, 

loonstroken, betaal- en/of uitkeringsoverzichten van uitkering en andere inkomsten mee. 
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Soort inkomsten:  

Periode:       tot  

Naam, adres werkgever / uitkeringsinstantie / andere gemeente:  

Hoogte van deze inkomsten: €    bruto en €    netto per maand / jaar* 

 

3. Verdiencapaciteit 

Heeft u een “Indicatie Banenafspraak”, “Advies Studietoeslag” of een medisch dossier waaruit blijkt dat u voor 

altijd niet kunt bijverdienen naast uw studie? Ja / Nee *  

Zo ja, stuur deze dan mee met de aanvraag.  

Voeg documenten toe: Indicatie banenafspraak, Advies Studietoeslag of medisch dossier. 

 

4. Rekeningnummer 

De studietoeslag moet betaald worden op IBAN rekeningnummer:  

NL 

Op naam van: 

Woonplaats:  

Voeg documenten toe: Kopie van de bankpas. 

 

5. Handtekening(en) 

Ik heb de aanvraag naar waarheid ingevuld.  

Ik geef Sociale Zaken IJsselgemeenten toestemming voor onderzoek:  

• of de gegevens kloppen. 

• naar andere informatie die nodig is voor deze aanvraag. 

 

Plaats: Datum: 

 

Handtekening aanvrager:  

 

Onderteken het formulier en stuur de documenten mee. 

Privacy 

Wij behandelen uw informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken uw informatie alleen voor het doel waarvoor we 

deze hebben ontvangen. Wij delen uw gegevens alleen met andere partijen als dit:  

• volgens de wet verplicht is; 

• nodig is om onze taken te doen.  

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Het bewaren kan nodig zijn om: 

• aan de wet te voldoen; 

• onze taken goed te kunnen doen.  

Wij willen onze taken goed doen. Om te weten wat beter kan, gebruiken we informatie van inwoners voor 

onderzoek. Wij zorgen ervoor dat onderzoeksresultaten niet te herleiden zijn tot individuele personen. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bijvoorbeeld hoe u uw gegevens kunt bekijken. Kijk dan op onze 

website: www.ijsselgemeenten.nl/privacy 
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