Vervolgaanvraag Individuele studietoeslag 2022
Voor scholieren en studenten met een beperking,
die eerder een toekenning individuele studietoeslag hebben ontvangen.
1. Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Cliëntnummer ferm werk
Naam

M/V

M/V

Geboortedatum
Burgerservicenummer
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres

2. Eerdere toekenning
De voorgaande toekenning was voor de periode

..………tot..………

3. Voorwaarden of veranderingen
Ik sta nog ingeschreven bij dezelfde onderwijsinstelling
Ik ontvang nog steeds WSF of een bijdrage op grond van de WTOS
Mijn vermogenssituatie (bezittingen) is minder dan de vermogensgrenzen op
pagina 2.

□ Ja
□ Ja
□ Ja

□
□
□

Nee
Nee
Nee

Als u een of meer vragen met “Nee” beantwoord is, dient u het volledige formulier
“aanvraagformulier individuele studietoeslag’ te gebruiken voor een nieuwe aanvraag.
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11. Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren):
• dit gehele formulier naar waarheid te hebben ingevuld,
• ermee bekend te zijn dat het niet of niet volledig verstrekken van gegevens kan leiden tot
terugvordering van verstrekte vergoedingen,
• ermee bekend zijn dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd en
worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Plaats: ………………………………..

Datum: ……………………………….

Handtekening:

Handtekening partner:

……………………………………………

……………………………………………

Voorwaarden individuele studietoeslag
Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag gelden een aantal voorwaarden:
•

u bent 18 jaar of ouder

•

u heeft een beperking waardoor u niet in staat bent om bij te verdienen naast uw studie

•

u volgt een opleiding of studie en u ontvangt studiefinanciering (Wsf 2000) of een
tegemoetkoming in de schoolkosten (Wtos);

•

u woont in de gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater of Montfoort

•

u heeft minder vermogen dan de bedragen genoemd in de tabel hieronder

•

u heeft geen inkomsten uit arbeid of eigen bedrijf

•

u ontvangt geen Wajong uitkering

•

u zit niet in de gevangenis

•

u bent legaal in Nederland.

Tabel vermogensgrenzen
Gezinssituatie
U bent getrouwd of woont samen

Vermogen lager of gelijk aan
€
13.010

U bent alleenstaande ouder

€

13.010

U bent alleenstaande

€

6.505

Hoogte individuele studietoeslag 2022
Vanaf 1 januari 2022 bedraagt de individuele studietoeslag € 312,00 per maand.
Als u vragen heeft
Kijkt u 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
U 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 uw aanvraag in behandeling genomen. U krijgt uiterlijk binnen 8 weken bericht.
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