
Aanvraagformulier individuele studietoeslag  
(op grond van de Participatiewet)

1. Persoonlijke gegevens

Voorletter(s)

Burgerservicenummer

Postcode

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Voornaam

Achternaam

Geslacht Geboortedatumman vrouw --

Woonplaats

IBAN (rekeningnummer)
Vult u het complete IBAN in, dit 

voorkomt vertraging bij de  

verwerking van uw aanvraag
Gegevens partner 
Onder partner wordt verstaan: uw echtgeno(o)t(e), uw als partner geregistreerde partnerschap, de persoon waarmee u een samenlevingscontract 

heeft afgesloten of waarmee u samenwoont. 

2. Arbeidsparticipatie 

Bewijsstukken bij deze gegevens:  
Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs) met dit formulier mee. 

Achternaam en voorletter(s)

Burgerservicenummer  
(BSN)

Beschikt u over gegevens waaruit blijkt dat u door een medische beperking structureel niet in staat 
bent om, naast uw studie, bij te verdienen? Stuur dan een kopie van deze gegevens mee met dit 
formulier.
Beschikt u niet over deze gegevens? Dan kan een deskundige worden ingeschakeld voor een 
arbeidsdeskundige/medische keuring.  (Dit kan vertraging opleveren voor uw aanvraag). 

Vul hier uw gegevens en de gegevens van uw eventuele partner in. 

    3. Studiefinanciering Stuur een kopie van de toekenning van uw studiefinanciering (WSF of WTOS) met dit formulier mee. 



Stuurt u dit formulier, samen met de bewijsstukken, naar: 

Laborijn
Postbus 236
7000 AE Doetinchem

Handtekening aanvrager
Plaats

Datum --

4. Bezittingen en schulden  
Hieronder dient u alle bankrekeningen, bezittingen en schulden op te geven van u en uw eventuele  
partner. Ook bezittingen en schulden in het buitenland geeft u op. Van een schuld is sprake als er  
een reële verplichting tot terugbetaling aanwezig is.

Naam rekeninghouder                    Rekeningnummer   Datum saldo  Saldo 

 €

 €

 €

 €

Bewijsstukken bij deze gegevens:  
Stuur kopieën van de meest recente bankafschriften met de aanvraag mee. 

4.1 Bank en/of spaarrekeningen   

4.2 Waardevolle zaken   

 €

 €

 €

 €

Naam eigenaar                                      Omschrijving bezit                                                   Waarde 

Bewijsstukken bij deze gegevens:  
Stuur kopieën van bewijsstukken van alle hierboven vermelde bezittingen met de aanvraag mee. 

Bent u in het bezit van onroerend goed, waardepapieren, auto, motor, caravan, sieraden of  
overige bezittingen? Dan dient u de waarde hiervan aan te geven. 

Heeft u schulden?   

De (eventuele) totale openstaande schuld bedraagt:   

Bewijsstukken bij deze gegevens:  
Stuur kopieën van bewijsstukken van alle hierboven vermelde bezittingen met de aanvraag mee. 

neeja

4.3 Schulden

 €

5. Ondertekening 
Ondergetekende verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Ik ben ervan op 
de hoogte dat de toeslag wordt teruggevorderd als de ondertekening is gebaseerd op onjuiste  
of onvolledige informatie (het onjuist of onvolledig invullen kan daarnaast leiden tot een boete).  

Ik machtig Laborijn om de verstrekte informatie zonder verdere toestemming  
te controleren bij instanties. 


