Aanvraag
Voorziening prestatiebeurs bij
Wajong
Dit formulier
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor omzetting van de
Prestatiebeurs in een gift als u recht hebt op Wajong.
U moet in elk geval een kopie van de eerste beschikking van de
uitkerende instantie meesturen.
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50061
9702 DA Groningen

1

Meer informatie
duo.nl

Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer
1.2 Achternaam (geboortenaam)

|
Voornaam

Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

Overige voorletters

|													|
Dag

Maand

Jaar

1.3 Geboortedatum
Straat en huisnummer

|

1.4 Adres

Postcode en plaats

|
Land

|
Postbus of straat en huisnummer

1.5	Postadres

|																			
Postcode

Plaats

|								|											
Land

|																			

2

Wajong aanvraagdatum

2.1 Hebt u Wajong aangevraagd
vóór 1 januari 2010 en bent
u voor 80-100 procent
arbeidsongeschikt?

Ja > Lees de toelichting

2.2 Hebt u Wajong aangevraagd
tussen 1 januari 2010 en
31 december 2014?

Ja > Lees de toelichting

Nee > Ga naar vraag 2.2

Nee > Als u Wajong hebt aangevraagd per of na 1 januari 2015, lees dan de toelichting

8758-003

Aanvraag
3

Ondertekening student
Dag

3.1 Ik verklaar dat ik dit formulier
volledig en naar waarheid heb
ingevuld.

Maand

Jaar

Handtekening

|

Toelichting
Algemeen
DUO kan een verzoek om omzetting van de Prestatiebeurs in een gift
alleen in behandeling nemen als de uitkerende instantie (sinds 2002
het UWV) een beschikking heeft afgegeven binnen de zogenoemde
diplomatermijn. Deze termijn is tien jaar en loopt vanaf de eerste maand
dat er gebruik is gemaakt van het recht op studiefinanciering.
Bij 2.1
Tot 2007 staat het arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 – 100 op de
beschikking vermeld. DUO heeft een kopie van deze beschikking nodig
om de aanvraag voor omzetting in behandeling te kunnen nemen.
Vanaf 2007 staat de hoogte van de uitkering op de beschikking. De
hoogte van de uitkering is gerelateerd aan het arbeidsongeschiktheids
percentage. Een uitkering van 70/75 procent van het minimumloon
is gelijk aan 80 – 100 procent arbeidsongeschiktheid. DUO heeft
dan alle drie pagina’s van de beschikking nodig om het verzoek voor
kwijtschelding in behandeling te kunnen nemen.
Bij 2.2
Als u Wajong hebt aangevraagd in de periode van 1 januari 2010
tot en met 31 december 2014, staat in de Wajong-beschikking geen
arbeidsongeschiktheidspercentage meer. Er wordt dan alleen nog
gesproken over niet kunnen werken of wel kunnen werken. Staat er
in de beschikking dat u (nu) niet kunt werken? Dan moet u een kopie
van de beschikking meesturen. Staat er in de beschikking dat u wel
kunt werken? Mogelijk blijkt uit het participatieplan dat u niet kunt
participeren. Stuur in dat geval een kopie op van zowel de beschikking
als het volledige participatieplan.
Hebt u Wajong aangevraagd op of na 1 januari 2015, en is uw uitkering
toegekend door het UWV? Stuur dan een kopie van de beschikking van
het UWV mee. U hoeft geen andere bewijsstukken mee te sturen.
Kunt u de gevraagde bewijsstukken niet leveren omdat u bijvoorbeeld
geen Wajong-uitkering toegekend hebt gekregen, of via de gemeente
een uitkering ontvangt? Dan hebt u geen recht op omzetting van
de prestatiebeurs op basis van deze voorziening. Neem contact op
met uw studieadviseur als u prestatiebeurs hebt ontvangen voor een
mbo-opleiding, of met uw studentendecaan als u prestatiebeurs hebt
ontvangen voor een hbo- of universitaire opleiding.
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