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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Met deze brief willen wij u informeren over het verzoek van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om alvast de 
nieuwe normbedragen voor de individuele studietoeslag (IST) te hanteren vooruitlopend op een 
wetswijziging hieromtrent.  
 
KERNBOODSCHAP  

  De individuele studietoeslag is een toeslag voor jongeren die naast hun studie niets kunnen 
bijverdienen door bijvoorbeeld een chronische ziekte of beperking. Sinds de invoering van de 
Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de studietoelage, waar dit voorheen 
nog landelijk werd geregeld via het UWV. Probleem is dat er grote verschillen zijn ontstaan tussen de 
hoogte van de toelage per gemeente, waardoor studenten ongelijke toelages ontvangen.  
 

  In 2018 trokken de Landelijke Studentenvakbond en CNV Jongeren hierover aan de bel. Ook de 
Tweede Kamer gaf aan het onwenselijk te vinden dat de financiële ondersteuning die een student met 
een beperking ontvangt sterk per gemeente verschilt. Hiertoe werd een motie aangenomen waarmee 
het normbedrag gelijk moest worden getrokken voor alle gemeenten naar 300 euro. Op dit moment is 
er een wetswijziging in de maak waarin de individuele studietoeslag landelijk wordt gewijzigd1. Omdat 
het huidige kabinet demissionair is, staat het wetsvoorstel on hold.  
 
In de tussentijd zijn er op 17 mei jl. en 1 juni jl. oproepen geweest door zowel de VNG2 als door de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid3 om gemeenten te verzoeken alvast de hoogte van 
de studietoeslag te wijzigen.  
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TOELICHTING  
De studietoeslag is nu geregeld in de  verordening Individuele Studie- en inkomenstoeslag 
Albrandswaard 2016. In de verordening Individuele studie- en inkomenstoeslag artikel 4 lid 1 zijn de 
bedragen nu vast gesteld op 10% van het Wettelijk Minimumloon. Met ingang van landelijke 
wetswijziging wordt dit normbedrag hoger. (Een gedeelte van) de verordening komt te vervallen als de 
landelijke wetgeving van kracht wordt. 
 
Er wordt op dit moment door de VNG en de Minister van SZW aandacht gevraagd voor dit onderwerp 
om zo snel mogelijk te handelen, zodat de studerende jongeren met een arbeidsbeperking niet 
hoeven te wachten op een nieuw kabinet voor het verkrijgen van een hogere studietoeslag. Gezien 
het verzoek om per direct deze nieuwe normbedragen te hanteren, is het niet mogelijk om dit formeel 
in de verordening te wijzigen. Dit proces zou te lang duren en tegen die tijd is de nieuwe wet mogelijk 
al in werking getreden. De minister van SZW en de VNG erkennen dit en vragen dan ook om los van 
een formele wijziging al in de geest van de wet te handelen.  
 
Het college heeft besloten gehoor te geven aan dit verzoek en per 1 juli 2021 de nieuwe 
normbedragen te hanteren. Daar de verzoeken van de VNG en het ministerie van SZW in mei en juni 
2021 zijn gedaan, is het passend om het nieuwe normbedrag (met terugwerkende kracht) per 1 juli 
2021 te hanteren. Het college is van mening dat deze kwetsbare groep studenten niet afhankelijk 
hoeft te zijn van een demissionair kabinet. Het is de verwachting dat per 1 januari 2022 de wetswijzing 
van kracht zal worden. Het gaat dan om een overbrugging van een half jaar.  
 
CONSEQUENTIES 
In de huidige verordening worden conform artikel 4 lid 1 de volgende normbedragen gehanteerd (10% 
van het van toepassing zijnde wettelijk minimumloon): 

  

Leeftijd   WML per maand (juli 
2021) 

IST (10% WML) 

18 €850,50 €85,05 
19 €1.020,60 €102,06 
20 €1.360,80 €136,08 
21 en ouder €1.701,00 €170,10 

 



 
 

 

In onderstaande tabel worden de normbedragen uit het wetsvoorstel weergegeven 

 
 
 
 
 

 

 

 

Er is momenteel 1 persoon van 18 jaar in Albrandswaard die een Individuele studietoeslag ontvangt. 
Dit betekent over de periode van 1 juli 2021 t/m 31 december 2021 een extra investering van minder 
dan €500,00. Dit kan uit bestaande budgetten worden bekostigd. In de jaarrapportage zal hier 
aandacht aan gegeven worden. Per 1 januari 2022 wordt het een wettelijke verplichting om deze 
hogere normbedragen te hanteren. De Rijksoverheid houdt hier rekening mee bij de vaststelling van 
de budgetten via het gemeentefonds.  

VERVOLG 
De belanghebbenden zullen per brief geïnformeerd worden over deze wijziging. De nieuwe 
normbedragen zullen met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 gehanteerd worden. Zodra de 
wetswijziging in werking is getreden zal de verordening worden aangepast.  
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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Voorstel bedragen IST per leeftijdscategorie per maand4 
Leeftijd in jaren Verhouding jeugd WML 

t.o.v. regulier WML 
Netto bedragen 

studietoeslag per 
maand 

18 50% €150,00 
19 60% €180,00 
20 80% €240,00 

21 en ouder 100% €300,00 
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