
 

aanvraagformulier individuele studietoeslag  

1. persoonlijke gegevens 

aanvrager partner 

Achternaam: Achternaam  

Voorletters: Voorletters: 

Straat: Straat: 

Huisnummer: Huisnummer: 

Postcode: Postcode: 

Woonplaats: Woonplaats: 

Bsn: Bsn: 

Telefoon: Telefoon: 

Mailadres: Mailadres:  

svp kopie geldig identiteitsbewijs toevoegen (geen rijbewijs)!  

2. welke opleiding volgt u? 

Naam en adres onderwijsinstelling: 

Niveau onderwijs (mbo/hbo/universiteit): 

Ontvangt u WTOS of Wsf? 

Ontvangt u geen WTOS of Wsf maar heeft u wel recht hierop? 

svp kopie van uw inschrijfbewijs van de opleiding toevoegen!  

3. bezittingen en schulden op aanvraagdatum 

U bent verplicht hieronder het totale vermogen van u en uw eventuele partner en uw eventuele 

minderjarige kinderen te vermelden. Als uw gezamenlijk vermogen hoger is dan de 

vermogensgrens (alleenstaande € 6.120 en gehuwden/samenwonenden € 12.240 (normen 2019)) 

heeft u geen recht.  

rekeningnummer op naam van bedrag 

   

   

   

   

Svp kopie van het laatste bankafschrift van de rekening toevoegen! 

Waarde auto, motor, caravan, boot: ______________________ 

Hoogte vorderingen:   ______________________  

Waarde aandelen, obligaties etc. ______________________ 

Hypotheekschuld:   ______________________ 

Overige schulden:   ______________________ 

Svp kopie van bewijsstuk bijvoegen! 

4. niet in staat om het minimumloon te verdienen  

Een van de voorwaarden is dat u niet in staat bent om het minimumloon te verdienen. Beschikt u 

over medische gegevens waaruit blijkt dat slechts gedeeltelijk in staat bent om het minimumloon 

te verdienen? Stuur dan een kopie van deze gegevens mee. Als u niet over deze gegevens beschikt 

schakelen wij een arbeidsdeskundige van BWRI (of een externe) in om dit te onderzoeken. 



 

5. IBAN 

Op welke rekening wilt u de toeslag ontvangen: ________________________________________ 

op naam van: ______________________________ 

 

6. Ondertekening 

 

datum:___________________________handtekening:___________________________________ 

 

wijzigingen doorgeven 

U bent verplicht om wijzigingen in uw leefsituatie en/of vermogen door te geven aan BWRI. Dit geldt ook als u 

met uw opleiding stopt of van opleiding verandert. Deze verplichting geldt zolang u een studietoeslag ontvangt. 

privacyverklaring 

De gemeente Midden-Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de aan haar 

opgedragen publieke taken. De gemeente Midden-Groningen respecteert de persoonlijke levenssfeer van de 

betrokkenen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

De gemeente Midden-Groningen houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). Kijk op www.bwri.nl voor onze folder over de AVG.  

  




