Ik vraag

studietoeslag aan

Beantwoord onderstaande vragen. Het gaat om de situatie op aanvraagdatum.
1. Ik ben jonger dan 18 jaar

▢ JA 
▢ NEE 

Je kunt alleen studietoeslag krijgen als je 18 jaar of ouder bent!
Ga naar vraag 2

2. Ik heb recht op studiefinanciering of op een tegemoetkoming WTOS

▢ JA 
▢ NEE 

Ga naar vraag 3
Je kunt dan geen studietoeslag krijgen!

Je moet aannemelijk maken dat je op de aanvraagdatum recht hebt op studiefinanciering of
WTOS. Denk aan een beschikking van DUO of een inschrijfbewijs van je opleiding.

3. Ik heb meer vermogen dan het grensbedrag dat voor mij geldt

▢ Ik ben alleenstaande  grensbedrag €6.020
▢ Ik zorg voor kinderen tot 18 jaar  grensbedrag €12.040
▢ Ik ben gehuwd of samenwonend  grensbedrag €12.040

▢ JA 

Je kunt dan geen studietoeslag krijgen

▢ NEE 

Ga naar vraag 4

Vermogen = bezittingen minus schulden
Bezittingen
o
contant geld (van jezelf, je partner en je
kinderen tot 18 jaar)
o
geld op bank- en spaarrekeningen (van
jezelf, je partner en je kinderen tot 18 jr)
o
auto's, boten, motoren, caravans
o
contante waarde van beleggings- of
verzekeringspolissen
o
spullen die veel geld waard zijn
(taxatiewaarde)
o
vermogen gebonden in jouw
eigendomswoning

Schulden
Schulden tellen alleen mee
o
als ze aantoonbaar zijn. Denk aan een
schriftelijke overeenkomst of akte van
schuldbekentenis
o
als er een verplichting tot terugbetaling is
Studieschulden tellen niet mee!
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4. Ik heb korter dan 12 maanden geleden ook al studietoeslag aangevraagd

▢ JA 
▢ NEE 

Wacht met aanvragen tot er 12 maanden voorbij zijn sinds de
vorige aanvraag!
Ga naar vraag 5

5. Ik woon in dezelfde woning met meerderjarige bloed- en aanverwanten in
de 1e en/of 2e graad (*)
(*) mijn (schoon)ouders, mijn grootouders (of die van mijn partner), meerderjarige kinderen
of kleinkinderen (van mijzelf of van mijn partner), meerderjarige broers, zussen, zwagers of
schoonzussen

▢ JA 
▢ NEE 

Je kunt dan geen studietoeslag krijgen
Ga naar vraag 6

6. Ik heb al 5 jaar studietoeslag gehad

▢ JA 
▢ NEE 

Je kunt dan geen studietoeslag meer krijgen!
Ga naar vraag 7

7. Ik krijg al inkomenstoeslag van ISD BOL

▢ JA 
▢ NEE 

Je krijgt dan geen studietoeslag!
Vul de rest van het formulier in, onderteken het en lever het in.
Adres en openingstijden: www.isdbol.nl

BSN (sofinummer)

:

Naam en voorletters

:

Geboortedatum

:

Straat en huisnummer

:

Postcode / Woonplaats :
Telefoonnummer
Plaats

:

E-mail:
Handtekening

Datum
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