
     

Artikel 40 vragen inzake gemeentelijke studietoeslagenregeling arbeidsbeperkte jongeren. 

 12 maart jl publiceerde Binnenlands Bestuur het volgend onderwerp op haar website: 

Enorme ongelijkheid in gemeentelijke studietoeslagen arbeidsbeperkte jongeren! 

De studietoeslagen voor arbeidsbeperkte jongeren kunnen per gemeenten soms een factor tien 

verschillen, zo wijst een steekproef van Binnenlands Bestuur bij vijftig gemeenten uit. 

Overgeleverd aan gemeenten 

Met dank aan de Participatiewet regelen gemeenten sinds 1 januari 2015 zelfstandig de individuele 

studietoelagen voor arbeidsbeperkte jongeren vanaf 18 jaar. Dat zijn jongeren die ondanks hun 

handicap nog wel arbeidsvermogen hebben. Gemeenten mogen zelfstandig bepalen hoe zij daar mee 

omgaan en dat levert enorme verschillen op. Zo komt in het onderzoek naar voren dat de individuele 

studietoelage in de gemeente Landgraaf 360 euro per jaar bedraagt, terwijl deze in Coevorden met 

3600 euro het tienvoudige daarvan is. Bovendien blijken die bedragen vaak op totaal andere manier 

verantwoord te zijn. Een aantal gemeenten neemt nog wel een percentage van het wettelijk 

minimumloon als leidraad, maar die percentages kunnen zomaar variëren tussen 10, 15 en 20 

procent. 

 

Fractie van oude bedragen 

De individuele studietoelage was altijd een zaak voor het UWV. Iedere studerende arbeidsbeperkte 

jongere met kans op werk viel voorheen onder de zogeheten landelijke Studieregeling en kreeg 25 

procent van het minimumloon. Dat is, afhankelijk van leeftijd, tussen de 2049 en 4505 euro per jaar. 

Gemeenten moeten nu hun zelfstandig individuele studietoelage vastleggen in een verordening. Deze 

moet op 1 juli 2015 vastgelegd zijn. Veel gemeenten hebben dit al gedaan, met alle gevolgen van 

dien: inmiddels zijn de bedragen die jongeren ontvangen nagenoeg overal flink naar beneden 

bijgesteld, tot soms zelfs nog maar een fractie van de oude studieregeling.  

Naar aanleiding van bovenstaande geciteerde onderdelen uit het artikel heeft de D66 fractie de 

volgende vragen aan het college: 

1. Bent u het met D66 eens dat ook arbeidsbeperkte jongeren volop kans moeten hebben op 

onderwijsdeelname? 

2. Hoe wordt derhalve in de Gemeente Woerden met ingang van 1 januari 2015 invullling gegeven 

aan deze regeling? 

3. Welke percentages en verantwoording hanteert de Gemeente Woerden voor deze studietoelage? 



4. Wanneer wordt de verordening inzake deze regeling voorgelegd aan de raad? 

Op bovenstaande vragen vernemen wij graag, met een nadere toelichting, uw reactie.  

Namens de fractie van D66, George Becht 

 

 


