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Via uw brief van 13 september jl. heeft u, op ons verzoek, ons geadviseerd 
over de Beleidsregels studietoeslag gemeente Altena. Wij danken u 
hartelijk voor dit uitgebrachte advies. 
 
Op uw verzoek hebben we de belangrijkste (beleidsmatige) verschillen voor 
u in een tabel verwerkt van het gevoerde beleid m.b.t. de individuele 
studietoeslag en de nieuwe studietoeslag. 
 

Oude individuele studietoeslag Nieuwe studietoeslag 

Leeftijdsgrens 18 jaar of ouder Geen leeftijdsregels, alleen indirect 
door de eisen van de Wet 
Studiefinanciering (WSF) en Wet 
tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten 
(WTOS) 

Toekenning voor een bepaalde 
periode 

Toekenning zolang als aan de 
voorwaarden wordt voldaan 

Hoogte vastgelegd in lokaal beleid Minimumbedragen vastgelegd in 
Algemene Maatregel van Bestuur 

Vermogensgrens artikel 34 PW van 
toepassing 

Geen vermogensgrens meer. 

Geen terugwerkende kracht 
mogelijk 

Terugwerkende kracht wel 
mogelijk 

Onderdeel van de bijstand Geen bijstand, maar een aparte 
regeling. 

 
De gebruikelijke bezwaarprocedures is van toepassing als de aanvrager het  
niet eens met het besluit op de aanvraag. Dit besluit wordt mede gebaseerd 
op het uitgebrachte medische advies.  
 
De studietoeslag voorziet in overgangsrecht in de volgende situatie: de 
toegekende individuele studietoeslag op basis van de wet van voor 1 april 
2022, is hoger dan het bedrag waarop iemand recht heeft op grond van de 
nieuwe studietoeslag. Is het toegekende bedrag hoger, dan houdt een 
belanghebbende dit hogere toegekende recht voor de duur van de 
toekenning.  
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Wij vinden het belangrijk dat jongeren met een medische beperking de mogelijkheid 
hebben om een studie te volgen. Dit om hun ontwikkeling vorm te geven om zo een 
betere kans in de toekomst op een baan te maken. De landelijk ervaringen met de 
individuele studietoeslag is dat deze groep jongeren lastig te bereiken is. We willen 
deze studietoeslag naast onze gebruikelijke communicatiekanalen (website, social 
media) ook nadrukkelijk en periodiek onder de aandacht brengen van onze 
samenwerkingspartners in het onderwijs (o.a. studiebegeleiders en schooldecanen) 
maar ook de collega’s die zich dagelijks bezighouden met onze jeugd en jongeren. 
 
We blijven graag met u in verbinding om onze inwoners te bereiken voor wie de 
studietoeslag is bedoeld om hen zo op deze manier te kunnen faciliteren in hun 
ontwikkeling. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, 
 

 
H.W. Groeneveld 
Teammanager team Samenleving 


