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Betreft: Beleidsregels Studietoeslag 2022

Geachte raadsleden ,

Graag willen wij u informeren over de gewijzigde wetgeving en uitvoering van de Studietoeslag.

Aanleiding
Per 1 april 2022 is de Participatiewet gewijzigd op het onderdeel Studietoeslag. Deze toeslag kan worden
gegeven aan studenten die door een beperking niet kunnen werken naast de studie. De huidige regeling
wordt zeer beperkt gebruikt en dat is een landetijke tendens. De wetgever heeft de voorwaarden voor het
recht op Studietoeslag versimpeld en hoopt hiermee een grotere doelgroep te bereiken

Wettelijke wijzigingen
De Studietoeslag is geen bijzondere bijstand meer, maar een zelfstandige uitkering
De Studietoeslag kent geen vermogenstoets meer,
De minimale hoogte van de Studietoeslag is per 1 april 2022 landelijk vastgelegd. Dit is een
ondergrens, gemeenten mogen een hogere toeslag verstrekken
De hoogte van de vrijlating van de stagevergoeding is landelijk geharmoniseerd. Ook deze
vrijlating is een ondergrens, er mag een hoger bedrag worden vrijgelaten.
De Studietoeslag kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De terugwerkende kracht
kan nooit verder gaan dan 1 april 2022 en heeft een verjaringstermijn van 5 jaar.
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In de bijgevoegde beleidsregels zijn de uitgangspunten nader uitgewerkt voor de uitvoering.

Vervolg
Op de websIte zijn de voorwaarden aangepast aan de nieuwe wettelijke bepalingen. De komende
maanden zal er uitgebreid worden gecommuniceerd over deze regeling om meer bekendheid te geven
aan de regeling. Via de jaarlijkse evaluatie van het minimabeleid krijgt u informatie over het gebruik van
deze regeling
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