Aanvraagformulier studietoeslag 2022
Voor scholieren en studenten met een beperking
1. Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Cliëntnummer Ferm Werk
Naam

M/V

M/V

Geboortedatum
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

2. Opleiding en studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten
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

* Studiefinancieriing kan bestaan uit een basisbeurs, een rentedragende lening, een
aanvullende beurs, of een OV studentenkaart

Heb je vraag 2 met “Nee” beantwoord, dan kom je niet in aanmerking voor de individuele
studietoeslag. Het heeft dan geen zin om een aanvraag in te dienen.

3. Inkomen

□ Ja

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

□

Nee

Als je naast je opleiding werkt of in staat bent om te werken, dan kom je niet in aanmerking voor
de individuele studietoeslag. Het heeft dan geen zin om een aanvraag in te dienen.

4. Stagevergoeding
Krijg je een 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.
Stuur een bewijs van de hoogte van de stagevergoeding mee.
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5. 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,
-beperkingen die wel structureel zijn, maar niet voldoende ernstig waardoor je nog wel in staat bent om
naast je studie te werken .
Als je door een structurele medische beperking niet in staat bent om te werken naast je opleiding,
omschrijf dan hieronder waarom dat zo is:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Heb je gegevens/documenten waaruit dit blijkt?

□ Ja

□ Nee

Als je “Ja” hebt geantwoord, stuur deze gegevens/documenten dan mee.
Ferm Werk kan een arts of arbeidskundige inschakelen voor een keuring. Je ontvangt hiervoor een
uitnodiging.

6. Rekeningnummer
Op welk rekeningnummer wil je de studietoeslag ontvangen?
Rekeningnummer (IBAN)

………………………….. t.n.v: …………………………………….

7. Bewijsstukken
Lever bij je aanvraag de volgende bewijsstukken in:
• Kopie van geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort, geen rijbewijs); indien van toepassing
ook van je partner.
• Kopie beschikking WTOS of studiefinanciering van DUO
• Bewijs van je rekeningnummer (kopie pasje of bankafschrift)
Zonder deze bewijsstukken kan je aanvraag niet in behandeling worden genomen.

8. Wijzigingen doorgeven
Studietoeslag wordt in beginsel toegekend zolang je aan de voorwaarden voldoet
De volgende wijzigingen moet je doorgeven :
• Je stopt met de opleiding
• Je gaat werken naast je opleiding
• Je verhuist naar een gemeente buiten de Ferm Werk regio (gemeente Woerden, BodegravenReeuwijk, Montfoort of Oudewater)
• Je komt in de gevangenis
• Je verblijft niet langer legaal in Nederland
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9. Ondertekening
Ik verklaar dat ik
• dit gehele formulier naar waarheid heb ingevuld,
• weet dat het niet of niet volledig verstrekken van gegevens kan leiden tot terugvordering van
verstrekte vergoedingen,
• weet dat ik wijzigingen in mijn situatie moet melden
• weet dat de gegevens die ik heb ingevuld bij andere instanties worden gecontroleerd en worden
opgenomen in een persoonsregistratie.
Met ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan Ferm Werk om een medisch advies aan te
vragen en verklaar dat ik daaraan mijn medewerking zal verlenen.

Plaats:

…………………………………..

Datum:

…………………………………..

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

…………………………………………

…………………………………………

Aanvraagformulier individuele studietoeslag 2022

Versie juni 2022

3

Informatie studietoeslag vanaf 1 april 2022
Voorwaarden individuele studietoeslag
Voor het recht op studietoeslag gelden de volgende voorwaarden:
•

Je hebt een medische beperking;
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.

Hoogte individuele studietoeslag vanaf 1 april 2022
De individuele studietoeslag bedraagt vanaf 1 april 2022:
leeftijd

Bedrag per maand

21 jaar en ouder

€ 300,00

20

€ 240,00

19

€ 180,00

18

€ 150,00

17

€ 118,50

16

€ 103,50

15

€ 90,00

Als je vragen hebt
Kijk dan op de website van Ferm Werk www.fermwerk.nl of bel op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur
met Ferm Werk op telefoon 0348 497 000.
Inleveren
Je kunt dit formulier met bewijstuk(ken) op de volgende manieren inleveren:
-

Per e-mail naar info@fermwerk.nl
Persoonlijk inleveren bij Ferm Werk, Carrosserieweg 1 te Woerden
Opsturen naar:
Ferm Werk, afdeling Inkomen
Antwoordnummer 2101
3440 VB Woerden
Een postzegel is niet nodig

Na ontvangst wordt je aanvraag in behandeling genomen. Je krijgt uiterlijk binnen 8 weken bericht.
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