
Aanvraag studietoeslag 

1. Uw gegevens
Aanvrager

Burgerservicenummer (BSN) :

Voorletters en achternaam:

Straat en huisnummer :

Postcode en woonplaats :

Geboortedatum :

Telefoonnummer :

E-mailadres :

Identiteitsbewijs en nummer:
📎 Lever een kopie van een geldig identiteitsbewijs in (voor- en achterkant, geen rijbewijs).

2. Studeren
Ik volg een opleiding waarvoor ik recht heb op studiefinanciering op grond van 
de Wet studiefinanciering of een tegemoetkoming op grond van de Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

 ja  nee

📎 Lever een bewijs van deelname opleiding en een bewijs van studiefinanciering of WTOS in

3. Arbeidsvermogen / medische beperking
Kan je werken?

Heb je een structurele medische beperking?
Een medische beperking kan zowel van fysieke als psychische aard zijn.
📎 Zo ja, lever bewijzen van de medische beperking in als dit mogelijk is

4. Inkomsten
Heb je inkomen uit arbeid, WW of ziektewet? Loonbetaling bij ziekte is ook 
inkomen uit arbeid.

Ontvang je een stagevergoeding

Zo ja, geef de hoogte van de stagevergoeding €
📎 Lever de inkomensspecificatie(s) van je stagevergoeding in

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Bezoekadres Postadres Digitaal
Raadhuisplein 1 Postbus 352 www.iasz.nl

Tel. 14 0232101 2101 HA  Heemstede 2100 AJ  Heemstede info@iasz.nl

 ja  nee

 ja  nee

 ja  nee

 ja  nee



5. Uitbetaling
Ik wil de vergoeding ontvangen op rekeningnummer:

IBAN Ten name van

6. Verklaring en Ondertekening
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld

Datum

Plaats

Handtekening aanvrager

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op www.iasz.nl/privacyverklaring

Verstuur het ingevulde formulier en de bewijsstukken digitaal of per post

U verstuurt digitaal. Wat moet u doen
• Vul het formulier in en onderteken het.

• Klik, nadat het bestand is opgeslagen, HIER om naar een beveiligde e-mailomgeving te gaan 
om het formulier met de bijlagen te versturen (via Zivver wordt e-mail versleuteld verzonden).

U verstuurt per post. Wat moet u doen
• U kunt het formulier digitaal invullen, ondertekenen en daarna printen, 

OF u print het formulier, vult het in en ondertekent het formulier. 

• Stuur het ingevulde formulier met de bijlagen naar:
Gemeente Heemstede, IASZ
Postbus 352
2100 AJ  Heemstede

Stuur het volgende mee
 Kopie van een geldig identiteitsbewijs in (voor- en achterkant. Geen rijbewijs)
 Bewijs van deelname opleiding, bewijs van studiefinanciering of WTOS
 Zo mogelijk, bewijs van medische beperking
 Loonspecificatie stagevergoeding
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