
Artikelsgewijze toelichting Verordening individuele studietoeslag Haren 2015 
 
Artikel 1 
In de verordening wordt aangesloten bij de begrippen zoals deze in de Participatiewet, 
de AWB en de Gemeentewet worden gebruikt. 
 
Artikel 2 
Voor de aanspraak is gekozen voor een recht over volle maanden. Dit vergemakkeli jkt 
de uitbetalingsystematiek en sluit aan bij de studiefinanciering en de WTOS. Ook deze 
regelingen worden per maand uitbetaald. 
 
Artikel 3 
De individuele studietoeslag is uitsluitend bestemd voor studerenden die wel mogelijk-
heden hebben tot arbeidsparticipatie maar niet in staat zijn het wetteli jk minimumloon 
te verdienen. Aangezien deze doelgroep niet bekend is bij de gemeente zal in veel 
gevalleen een arbeidsdeskundig onderzoek noodzakeli jk zijn om te beoordelen of ie-
mand in staat is het wetteli jk minimumloon te verdienen. Aangezien voor o.a. de loon-
kostensubsidie een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld kan hiervan voor de studie-
toeslag eveneens gebruik worden gemaakt. 
 
Artikel 4 
De studietoeslag sluit aan de bij de studiefinanciering of tegemoetkoming  WTOS. Om 
deze reden wordt de studietoeslag per “volle” maanden uitbetaald. Dit betekent dat, 
als een aanvraag halverwege de maand wordt ingediend, de studietoeslag nog over de 
gehele maand wordt uitbetaald. Ook voor de duur van de studietoeslag is aangesloten 
bij de studiefinanciering. 
 
Artikel 5 
De hoogte van de individuele studietoeslag is niet in de Participatiewet voorgeschre-
ven. Het UWV hanteert als norm 25% van de Wajong-uitkering. In den lande komen 
verschil lende bedragen voor, variërend van € 68,00 tot € 375,00 per maand. Voor het 
bepalen van de hoogte van de individuele studietoeslag is gezocht naar een bedrag 
dat een substantiële bijdrage vormt, maar niet buitenproportioneel is. Om de admini-
stratieve lasten te beperken is gekozen voor een vast maandbedrag en geen percenta-
ge van bijvoorbeeld de uitkeringsnorm of het minimumloon. Voor de hoogte is aange-
sloten bij de bedragen welke door de omringende (Groninger) gemeenten worden ge-
hanteerd. 
 
Is sprake van gehuwden die allebei afzonderli jk voldoen aan de voorwaarden voor een 
individuele studietoeslag, dan komen zij afzonderli jk in aanmerking voor een individue-
le studietoeslag. In artikel 5, tweede lid, van deze verordening, is een indexeringsbe-
paling opgenomen. Deze bepaling voorkomt dat de verordening telkens opnieuw moet 
worden vastgesteld, enkel voor indexatie van de bedragen. Het is van belang de nieu-
we bedragen (na indexatie) intern duideli jk te communiceren 
 
Artikel 6 
Er is gekozen voor een maandbetaling. Mutaties en wijzigingen kunnen op deze wijze 
t i jdig worden verwerkt en dit sluit ons inziens het dichtst aan bij het doel van de stu-
dietoeslag nl. inkomensondersteuning. 
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Artikel 7 
In deze verordening is een hardheidsclausule opgenomen. In bijzondere gevallen kan 
het college afwijken van de bepalingen in deze verordening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


