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Beleidsregels individuele studietoeslag Participatiewet 2015 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland,  

besluit vast te stellen de ‘Beleidsregels individuele studietoeslag Participatiewet 2015’. 

 

De beleidsregels individuele studietoeslag Participatiewet geven uitvoering aan artikel 

36b van de Participatiewet en de verordening individuele studietoeslag Participatiewet 

2015 van de gemeente Montferland. 

 

Wettelijk kader individuele studietoeslag 

1. Op een daartoe strekkend verzoek van een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste 

lid, onderdeel a van de Participatiewet, kan het college, gelet op de omstandigheden 

van die persoon, een individuele studietoeslag verlenen indien hij op de datum van 

de aanvraag: 

a. 18 jaar of ouder is; 

b. recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of 

recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet 

tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten; 

c. geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 heeft; en 

d. een persoon is van wie is vastgesteld dat hij met voltijdse arbeid niet in staat is 

tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot 

arbeidsparticipatie heeft. 

2. De artikelen 12, 43, 49 en 52 van de Participatiewet zijn op dit artikel niet van 

toepassing. 

 

De doelgroep als omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Participatiewet 

omvat de volgende personen: 

 personen die algemene bijstand ontvangen; 

 personen als bedoeld in de artikel 34a, vijfde lid, onderdelen b en c, van de WIA, 

artikel 35, vierde lid onderdelen b en c, van de WIA en artikel 36, derde lid, 

onderdelen b en c, van de WIA tot het moment dat het inkomen uit arbeid in 

dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het 

minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen 

loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de Participatiewet is verleend; 

 personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet; 

 personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene 

nabestaandenwet; 

 personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; 

 personen met een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; en 

 niet-uitkeringsgerechtigden. 

 

Beleidsregels individuele studietoeslag 

Indienen verzoek 

Het college stelt vast dat een verzoek om individuele studietoeslag moet worden 

ingediend via het aanvraagformulier individuele studietoeslag en het inlichtingenformulier 

individuele studietoeslag. 

 

Doelgroep 

Het college stelt op grond van artikel 36b, lid 1, onderdelen a t/m d vast of een persoon 

recht heeft op individuele studietoeslag. Onder d wordt verstaan dat een persoon alleen 

recht heeft op individuele studietoeslag indien is vastgesteld dat hij met voltijdse arbeid 

niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon. Het college oordeelt dat 

alle personen die behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie niet in staat zijn met 

voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, doch wel mogelijkheden tot 
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arbeidsparticipatie hebben. Op grond hiervan oordeelt het college dat de personen als 

bedoeld in onderstaande opsomming behoren tot de doelgroep individuele studietoeslag: 

 personen met een indicatie voor de Wsw; 

 personen die een opleiding hebben gevolgd via speciaal onderwijs of 

praktijkonderwijs; 

 personen die een aanvraag voor de Wajong 2015 hebben gedaan, maar wiens 

aanvraag is afgewezen omdat ze over arbeidsvermogen beschikken; 

 personen met een medische urenbeperking en een extra beperking per uur dat ze 

kunnen werken (voor deze vaststelling is een advies van het UWV benodigd); 

 personen met een recent arbeidsverleden in een sociaal werkbedrijf; 

 personen die verblijven in een begeleid wonen instelling vanwege een lichamelijke 

of verstandelijke beperking; 

 personen van wie (in opdracht van het UWV) in een verzekeringsgeneeskundige 

diagnose is vastgesteld dat sprake is van een ontwikkelingsstoornis en problemen 

in het dagelijks functioneren; en 

 personen die een indicatie hebben gekregen van het UWV voor de doelgroep 

banenafspraak. 

 

In afwijkende gevallen beslist het college of een persoon recht heeft op individuele 

studietoeslag. 

  

Hardheidsclausule 

1. In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college. 

2. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze 

beleidsregels, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 

 

Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2015. 

2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels individuele studietoeslag 

Participatiewet 2015. 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 23 december 2014. 

 

 

De burgemeester,     De gemeentesecretaris, 

 

 

 

 

 

C.C. Leppink-Schuitema    T.M.J.M. Evers 

 

 


