Gegevens aanvrager
Naam en voorletters:

…………………………………………………….

Straat en huisnummer:

…………………………………………………….

Postcode en woonplaats:

……….……………………………………………

Correspondentieadres (als dit afwijkt) : .………………………………………
Geboortedatum:

…………………………………………………….

Telefoonnummer:

……………………………………………………

E-mailadres:

……………………………………………………

Medische situatie
Heb je een structurele medische beperking waardoor je naast je studie niet kan werken
…. nee : In dat geval heb je geen recht op Individuele
Studietoeslag.
…. ja
Welke beperking heb je?

……………………………………………………

Woonsituatie
Ik woon:

….. alleen
….. samen met: …. partner / …. kind / …. ouder / …. kennis

Naam partner:

……….……..……………………………………

Geboortedatum partner:

…………….…..…………………………………

Inkomsten
Heb je recht op Studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering?
…. ja / …. nee
Heb je recht op een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) van DUO?
…. ja / …. nee
Heb je inkomsten uit arbeid?
…. nee
…. ja, uit …. werk / …. stage
Vermeld hier het bedrag

…………………………

Voeg een kopie van je arbeids(stage) overeenkomst toe
Ontvang je alimentatie?

…. nee
…. ja, namelijk het bedrag:

..………………

(dit bedrag wordt verrekend met de IST)
Ontvang je

…. nabestaandenpensioen / …. wezenpensioen?
…. nee
Vermeld hier het bedrag:

..………………

(dit bedrag wordt verrekend met de IST)

Ontvang je een uitkering van het UWV:
…. nee
…. ja: In dat geval heb je geen recht op Individuele
Studietoeslag

Bezittingen
Om in aanmerking te komen voor Individuele Studietoeslag mag je niet meer vermogen
hebben dan is toegestaan binnen de participatiewet.
Voor het ontvangen van individuele studietoeslag mag je eigen vermogen niet boven een
bepaald bedrag uitkomen. Dit hangt af van jouw situatie (alleenstaande, of samenwonend).

Bekijk de hoogte van de bedragen op de website deventer.antwoordopbijstand.nl
Heb je (als alleenstaande of als samenwonende) meer vermogen dan is toegestaan?
…. ja / …. nee

Vul hieronder het bedrag in aan bezittingen. Bezittingen zijn alle bankrekeningen en
spaarrekeningen. Ook een auto (jonger dan 7 jaar) of andere waardevolle bezittingen:

Bankrekeningnummer 1 …………………….

Kenmerk

……………………

Saldo …….…………

Datum

…………………...

Bankrekeningnummer 2 …………………….

Kenmerk

.…………………..

Saldo ………………

Datum

……………………

Waarde van auto:

………………………………………..

Waarde andere waardevolle bezittingen

…………………………………………….

Schulden
Heb je schulden?

…. nee
…. ja, totaal bedrag .………………

Wil je tips en eventueel hulp bij het wegwerken van betalingsachterstanden? Als je wilt,
kunnen we het BAD (Budget Advies dienst van de gemeente Deventer) vragen om contact
met je op te nemen.
Wil je contact met het BAD?

…. ja
…. nee

Studie
Welke studie / opleiding volg je?

………………………………………………..

Bij welke school ben je ingeschreven?

....……………………………………………..

In welk jaar van de opleiding zit je?

………………….……..

Hoe lang verwacht je dat de opleiding nog duurt? …………………

Betaling
IBAN nummer:

………………………………………………..

Moet de Individuele Studietoeslag naar je bewindvoerder worden overgemaakt, stuur dan de
overeenkomst mee.

Bewijsstukken
Belangrijk: Om je aanvraag te behandelen hebben wij bewijsstukken nodig. Zonder
bewijsstukken kunnen wij je aanvraag niet behandelen:
…. Kopie geldig identiteitsbewijs
…. Bewijs studiefinanciering of WTOS van DUO
…. Bewijs inschrijving school
….. Bankafschriften van alle bank/spaarrekeningen op jouw naam van de afgelopen
3 maanden
…. Deskundigen-verklaring (bijvoorbeeld van de arts) met betrekking tot je beperking
of
…. Kopie toekenning indicatie banenafspraak (doelgroepenregister) UWV

Ondertekening
Met ondertekening van het formulier geef je toestemming aan de gemeente om als dat nodig
is, een arbeidskundig onderzoek te laten verrichten. Je werkt mee aan dit onderzoek.
Datum:

………………………….

Handtekening:

………………………….

Inleveren
Het formulier met bewijsstukken kun je:
•

Inleveren bij de balie van het stadhuis
Bezoekadres: Grote Kerkhof 1

Of
•

Opsturen:

Naam: ……………………………………

Gemeente Deventer
Publiekscontacten, Jongerenloket
ter attentie van mevrouw B.H.C. Flapper
Antwoordnummer 225, 7400 VB Deventer
•

Per e-mail: jongerenloket@deventer.nl

Vragen
Heb je vragen? Je kunt bellen met het Jongerenloket op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur, via
telefoonnummer 14 0570. Of mail naar jongerenloket@deventer.nl.
Wij helpen je graag!

