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Geachte Raad,
Met deze raadsbrief wordt de raad geïnformeerd over een wijziging van de Individuele
Studietoeslag (IST).
Individuele Studietoeslag tot 1 april 2022
De gemeente Wassenaar kende tot 1 april 2022 de Individuele Studietoeslag. Op basis van de
gemeentelijke verordening IST werd een bedrag van € 120 per maand verstrekt aan inwoners die
door een medische beperking niet in staat waren om te werken naast het volgen van een studie.
Nieuwe studietoeslag vanaf 1 april 2022
Door een wijziging van artikel 36b van de Participatiewet met ingang van 1 april 2022, is nu de
Studietoeslag (ST) ingevoerd. De gemeentelijke verordening IST vervalt van rechtswege. De
bedragen voor de ST en de gedeeltelijke vrijlating van stagevergoeding zijn uitgewerkt in een
algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarmee de bedragen landelijk gelijk zijn getrokken.
Voor studenten van 21 jaar en ouder is de studietoeslag € 300 netto per maand. Scholieren van 15
tot 21 jaar hebben ook recht op studietoeslag maar zij krijgen een lager bedrag aan studietoeslag
afhankelijk van hun leeftijd. Het vermogen van de student of de ouders heeft geen invloed op de
studietoeslag.
Overgangsrecht
Door verrekening van inkomsten uit stage kan het zo zijn dat in individuele gevallen de nieuwe
studietoeslag financieel minder voordelig is dan de oude IST. In deze gevallen is het
overgangsrecht van toepassing: rechthebbende behoudt zijn recht op het oude bedrag aan IST
voor de duur van zijn toekenning. Alle rechthebbenden zijn aangeschreven en worden op dit
moment opnieuw beoordeeld om te bepalen of zij onder het overgangsrecht vallen, of direct de
nieuwe studietoeslag toegekend krijgen met ingang van 1 april 2022.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer
Interim gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester
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