
TOELICHTING OP AANVRAAGFORMULIER STUDIETOESLAG 

Informatie Studietoeslag 

Studenten die door een ziekte of gebrek minimaal 12 maanden na de aanvraagdatum niet kunnen 
bijverdienen naast hun voltijd studie kunnen recht hebben op studietoeslag. 

 

Door de studietoeslag worden personen met een ziekte of gebrek aangemoedigd (toch) te gaan 
studeren. De studieslag is een financiële compensatie voor het niet kunnen bijverdienen naast de 

voltijd studie wat andere studenten wel kunnen. Hierdoor kan de student alle energie steken in het 
studeren en behalen van een diploma voor een betere toekomst.  

 

Voorwaarden/regels: 
Om in aanmerking te komen voor de studietoeslag moet u door een ziekte of gebrek minimaal 12 

maanden na de aanvraagdatum niet in staat zijn om naast de voltijd studie bij te verdienen. U kunt 
Studietoeslag aanvragen indien u op de aanvraagdatum: 

a. inwoner bent van de gemeente Zwartewaterland; 
b. student bent met studiefinanciering WSF 2000 of een tegemoetkoming WTOS; en 

c. geen recht hebt op een Wajong uitkering. 

 
Beoordeling van het recht op Studietoeslag: 

1. Het college beoordeelt of u als gevolg van een structurele medische beperking geenszins in staat 
bent om naast de voltijd studie inkomsten te verwerven. 

2. Bij de beoordeling als bedoeld in het eerste lid, kan het college gebruik maken van bij hem 

bekende gegevens, bij derden op te vragen gegevens of van gegevens verstrekt door u. 
3. In ieder geval bestaat er geen recht op studietoeslag indien u: 

a. duidelijk geen structurele medische beperking hebt, bijvoorbeeld als u: 
i. naast de voltijd studie inkomsten verwerft waaronder begrepen inkomsten uit beleggen op 

de beleggingsmarkt waaronder in cryptocurrencies; 
ii. mantelzorg verricht; 

iii. een gebroken been heeft; 

iv. structurele medische beperkingen heeft die onvoldoende ernstig zijn dat u daardoor 
geenszins naast zijn voltijd studie inkomsten kunt verwerven. 

b. geen student bent; 
c. geen voltijd studie volgt; of 

d. recht heeft op een Wajong uitkering. 

4. Indien naar het oordeel van het college het recht op de studietoeslag niet kan worden vastgesteld 
op de wijze als bedoeld in het tweede lid, vraagt het college een geneeskundig advies. 

 
Hoogte Studietoeslag 

De Studietoeslag verschilt naar leeftijd en kan door de minister worden aangepast. De onderstaande 

tabel toont naar leeftijd de hoogte van de Studietoeslag zoals geldt per 1 april 2022. 
 

Leeftijdscategorie Studietoeslag per maand 

≥ 21 jaar €300 

20 jaar €240 

19 jaar €180 

18 jaar €150 

17 jaar €118,50 

16 jaar  €103,50 

15 jaar €90 

 
   

 


