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Achtergrond en aanleiding 

Participatiewet 
In 2015 is de Participatiewet ingevoerd, die ervoor moet zorgen dat “meer mensen werk vinden, ook 

mensen met een arbeidsbeperking”.1 Met deze wet is de verantwoordelijkheid om deze groep te 

ondersteunen bij de gemeenten neergelegd.  

Studenten met een arbeidsbeperking konden voor 2015 aanspraak maken op een ondersteunende 

regeling van het UWV. Met de komst van de Participatiewet is deze regeling vervangen door de 

‘individuele studietoeslag voor mensen met een arbeidsbeperking’ (hierna: individuele studietoeslag).  

Veel studenten hebben een bijbaan naast hun studie. Werken naast een studie is voor de groep 

studenten met een arbeidsbeperking vaak niet mogelijk. De individuele studietoeslag biedt hen een 

extra financieel steuntje in de rug. Om in aanmerking te komen voor deze individuele studietoeslag 

moet een student aan een aantal voorwaarden voldoen: 2 

1. De student moet ouder zijn dan 18 jaar; 

2. Recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000, of recht op 

tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 

schoolkosten; 

3. Geen in aanmerking te nemen eigen vermogen. Dit houdt in dat het eigen vermogen niet 

meer dan €6.020 mag zijn (of €12.040 voor alleenstaande ouders of gehuwden);  

4. Er moet zijn vastgesteld dat de student niet in staat is tot het verdienen van een wettelijk 

minimumloon, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.  

Variatie 
Los van de in het voorgaande omschreven voorwaarden, ligt de verantwoordelijkheid voor de individuele 

studietoeslag bij de gemeenten. Dit houdt in dat gemeenten zelf de hoogte van de studietoeslag bepalen 

en de aanvraagprocedure vormgeven.  

Het gevolg hiervan is dat zowel het bedrag dat de student ontvangt als de wijze waarop de student dit 

kan aanvragen verschilt op basis van de gemeente waar een student woont. Toen deze groep studenten 

nog aanspraak kon maken op een landelijke regeling van het UWV kregen zij tot 282 euro per maand, 

onafhankelijk van woonplaats – een groot verschil met de huidige situatie. 

Uit het Klantonderzoek monitor Participatiewet 3 kwam naar voren dat minder dan een kwart van de 

jongeren met een arbeidsbeperking bekend was met de mogelijkheid een individuele studietoeslag aan 

te vragen. Zeven procent van deze groep gaf aan tijdens hun opleiding een individuele studietoeslag te 

hebben ontvangen (Inspectie SZW, 2017). Daarnaast hebben diverse media aandacht gevraagd voor 

de grote verschillen in de hoogte van de toeslag. Zo publiceerde Binnenlands Bestuur in 2015 4 een 

ranglijst van de hoogte van de studietoeslag in diverse gemeenten, en plaatste RTL Nieuws 5 een jaar 

later een artikel over dit onderwerp.  

De bovenstaande bevindingen illustreren dat de individuele studietoeslag nog onvoldoende bekend is 

bij de doelgroep waarvoor deze regeling is bedoeld, en dat de verschillen tussen gemeenten groot zijn.  

Aanleiding onderzoek 
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft middels diverse acties aandacht gevraagd voor de 

problematiek omtrent de individuele studietoeslag. Zo is er voor de gemeenteraadsverkiezingen van 

maart 2018 een brief gestuurd naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om aandacht te 



Individuele studietoeslagen voor mensen met een arbeidsbeperking – oktober 2018 

3 
 

vragen voor dit thema. Om gemeenten ertoe te bewegen de individuele studietoeslag te verhogen zijn 

na de gemeenteraadsverkiezingen brieven naar de gemeenten verstuurd.  

Eerder dit jaar is de website www.studietoeslagen.nl gelanceerd, in samenwerking met CNV Jongeren. 

Op deze website werd van een steekproef van gemeenten de hoogte van de studietoeslag weergegeven, 

om verschillen inzichtelijk te maken. Daarnaast konden studenten via deze website direct 

gemeenteraadsleden benaderen, met het doel hen te inspireren politieke stappen te ondernemen om 

de individuele studietoeslag te verhogen. 

Huidig onderzoek 
Middels deze inventarisatie wil de LSVb verkennen wat de stand van zaken is omtrent de individuele 

studietoeslag. In de meeste gemeenten zijn na de verkiezingen nieuwe coalities gevormd, wat 

aanleiding zou kunnen zijn geweest om veranderingen in de individuele studietoeslag aan te brengen 

of aan te kondigen.  

Daarnaast worden opvallende verschillen die nog tussen de geselecteerde gemeenten1 bestaan in kaart 

gebracht. In dit rapport staan daarom de volgende vragen centraal: 

1. Hoe hoog is de individuele studietoeslag op dit moment? 

2. Staan er maatregelen met betrekking tot de individuele studietoeslag in het coalitieakkoord 

van de betreffende gemeente en zo ja, welke?  

3. Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor de individuele studietoeslag? 

a. Welke procedures worden veel gehanteerd?  

b. Hoe wordt de regeling gecommuniceerd op de website van de gemeente? 

c. Hoe lang is de besluittermijn van de gemeenten? 

4. Welke aanvullende eisen worden er door verschillende gemeente gesteld? 

Het huidig onderzoek is met nadruk een verkenning. Een selectie van 45 gemeenten wordt bekeken 

met betrekking tot bovenstaande vragen om eventuele verschillen in kaart te brengen. Een nadere 

uitleg en verantwoording van de gebruikte onderzoeksmethoden is te vinden in bijlage 1. 

  

                                                
1 Dit zijn de gemeenten die worden aangehaald op http://www.studietoeslagen.nl. Zie bijlage 1 voor meer informatie. 
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Gemeenteraadsverkiezingen 

Met de vorming van nieuwe coalities in de gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 

2018, bestaat de mogelijkheid dat er nieuwe afspraken worden gemaakt over de individuele 

studietoeslagen. Om dit te controleren zijn de coalitieakkoorden en gemeenteraadsagenda’s voor de 45 

gemeenten nagelopen op maatregelen die (raken aan) de individuele studietoeslag. 

Hiervoor is systematisch gezocht op kernwoorden: “individuele+studietoeslag”, “studietoeslag”, 

“toeslag”, “studietoelage”, “toelage”, “bijzondere+bijstand”, “bijstand”, “Participatiewet”, “studenten”, 

“studie” en “minimaregelingen”. Met deze zoektermen zouden relevante afspraken in het akkoord 

gevonden moeten kunnen worden. Indien dit geen resultaat opleverde, zijn de relevante hoofdstukken 

van de coalitieakkoorden globaal doorgelezen op aanverwante zaken.  

Naast het zoeken in coalitieakkoorden, is op de website van de gemeentes gekeken of het onderwerp 

individuele studietoeslagen op de agenda van de gemeenteraadsvergadering of commissievergadering 

heeft gestaan sinds de verkiezingen. Hiervoor zijn de zoektermen “individuele+studietoeslag”, 

“studietoeslag”, “studietoelage” en “Participatiewet” gebruikt. 

Coalitieakkoorden 
Bij de grote meerderheid van de gemeenten wordt de studietoeslag niet genoemd in het coalitieakkoord. 

Ook zaken die eraan kunnen raken komen niet voor de akkoorden.  

De gemeente Utrecht vormt een uitzondering hier op. In het coalitieakkoord voor deze gemeente staat 

specifiek dat de individuele studietoeslag verhoogd zal worden. De individuele studietoeslag is op dit 

moment nog €102 per maand. Naar welk bedrag de toeslag verhoogd gaat worden is niet gespecificeerd 

in het akkoord.  

In antwoord op schriftelijke vragen over de individuele studietoeslag, afkomstig van een 

gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid, geeft het college van burgemeester en wethouders aan 

dat de toeslag oploopt naar tot €200 per maand in 2019 en €280 per maand in 2022. 

De gemeente Groningen is hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat daar in verband met 

gemeentelijke herindeling de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018 zullen plaatsvinden.  

Gemeenteraadsagenda’s 
In ’s Hertogenbosch heeft de gemeenteraad op 11 september 2018 vergaderd over een aangepaste 

verordening Individuele Studietoeslag, deze is goedgekeurd door de raad. In deze verordening wordt 

het bedrag vastgesteld op 25% van het wettelijk minimumloon. 2 

Behalve in ’s Hertogenbosch is de individuele studietoeslag met de gebruikte manier van zoeken niet 

teruggevonden op gemeenteraadsagenda’s in de nabije toekomst.  

 

  

                                                
2 Verordening individuele studietoeslag ’s Hertogenbosch 2018, verkregen via 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-201527.html  
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Hoogte en uitbetaling van de individuele studietoeslag 

Referentiekader 
Een redelijke hoogte van de individuele studietoeslag zou minimaal 25% van het minimumloon zijn. 

Hier zijn twee redenen voor.  

Ten eerste, studenten zonder arbeidsbeperking hebben vaak een bijbaan van ongeveer 10 uur per 

week. De bijverdiensten van studenten komen in dit geval overeen met minimaal 25% van het 

minimumloon.  

Het aantal uren in de week dat studenten gemiddeld werken naast hun studie neemt toe met leeftijd. 

Een student van 19 jaar heeft een bijbaan van gemiddeld 10 uur, waar een student van 24 jaar 

gemiddeld een bijbaan van 14 uur heeft.6  

Ten tweede, voor 2015, toen de studietoeslag geregeld was in de WaJong en via het UWV aangevraagd 

kon worden, hadden studenten ook recht op 25% van het minimumloon per maand.  

Op basis van het huidige minimumloon voor 2018, komt dat neer op de volgende bedragen: 

Leeftijd Minimumloon per maand Studietoeslag (25% minimumloon) 

22 jaar en ouder € 1.594,20 € 398,55 

21 jaar € 1.355,05 € 338,76 

20 jaar € 1.115,95 € 278,99 

19 jaar € 876,80 € 219,20 

18 jaar € 757,25 € 189,31 

Hoogte studietoeslag 
Bij het bepalen van de hoogte van de individuele studietoeslag maken niet alle gemeenten onderscheid 

op leeftijd. Indien een gemeente dit onderscheid wel maakt, wordt bij de onderstaande berekeningen 

uitgegaan van het maandelijkse bedrag dat een 18-jarige ontvangt in desbetreffende gemeente.   

De gemiddelde individuele studietoeslag is €142,24. Opvallend is de grote spreiding: het laagste bedrag 

dat wordt uitgekeerd is €31 per maand (in Heerlen), het hoogste bedrag is €310 per maand (in Zwolle).  

De gemiddelde afwijking van het minimale streefbedrag voor een 18-jarige student is - €46,76. Dit 

betekend dat gemeenten gemiddeld bijna 50 euro te weinig toeslag verstrekken. Een meerderheid, 31 

van de 45 onderzochte gemeenten, betaalt minder dan €189. Van de overige gemeenten in de 

steekproef betalen 10 gemeenten meer dan €189 en 4 gemeenten exact €189.  

 

Leeftijdsverschillen 

Een belangrijke kanttekening bij de in het voorgaande beschreven gegevens is dat de hoogte van de 

individuele studietoeslag niet altijd wisselt per leeftijd. Waar €189 voor een 18-jarige student een 

redelijk bedrag is, is dit voor een student van 23 jaar ruim €200 lager dan wat op basis van het 

minimumloon een redelijke toeslag zou zijn.  

Bij de 45 gemeenten in de steekproef werd in een meerderheid van 75,6% (N = 34) van de gevallen 

voor alle studenten ongeacht leeftijd hetzelfde bedrag uitgekeerd. In de overige 24,4% (N = 11) wisselt 

het bedrag wel op basis van leeftijd. In deze gevallen wordt meestal een bepaald percentage van het 

minimumloon of de bijstandsnorm uitgekeerd. 
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Dit gegeven is een belangrijke nuancering bij de interpretatie van de gegevens over de hoogte van de 

studietoeslag. Uit de steekproef blijkt dat de toeslag voor de norm van een 18-jarige student al te laag 

is. Echter wordt hetzelfde bedrag vaak ook uitgekeerd aan studenten die ouder zijn, waardoor de kloof 

tussen een reële, toereikende toeslag en de daadwerkelijk uitgekeerde toeslag met name voor 

studenten van 20 jaar en ouder een stuk groter is.  

 

Uitbetaling 
De meeste gemeenten betalen de studietoeslag in maandelijkse termijnen uit, al zijn ook hier verschillen 

in te zien (zie onderstaande tabel).  

Uitbetalingstermijn Aantal gemeenten (%), N = 45 

Maandelijks 27 (60%) 

Per half jaar 9 (20%) 

Per jaar 7 (15,56%) 

Geen informatie  2 (4,44%) 

Verantwoording hoogte studietoeslag 
De hoogte van de studietoeslag verschilt sterk tussen gemeenten. De meeste gemeenten communiceren 

niet op hun website welke overwegingen ten grondslag liggen aan de keuze voor een bepaald bedrag. 

Sommige gemeenten doen dat echter wel, in de meeste gevallen betreft het een bepaald percentage 

van het minimumloon of de bijstandsnorm. De volgende gemeenten waren echter opvallend: 

 In de gemeente Dordrecht bedraagt de individuele studietoeslag “maximaal 50% van het 

wettelijk geldende collegegeld voor de te volgen studie, uit te betalen in 12 maandelijkse 

termijnen”. De maximale hoogte van de toeslag hangt daar dus af van de studie die je doet, 

een keuze die geen enkele andere gemeente binnen de steekproef maakt.  

 

 De gemeente Baarn communiceert de hoogte van de studietoeslag als volgt: “De toeslag 

bedraagt € 100 per maand. Dit bedrag is gebaseerd op de aanname dat het verwerven van 

circa € 25 aan extra inkomsten per week voor studerenden zonder beperkingen naast hun 

studie reëel is.”. Waar zij deze aanname op baseren is onduidelijk. 

 

 In Helmond bedraagt de toeslag 10% van het minimumloon per maand. Welke overwegingen 

ten grondslag liggen aan de keuze voor 10% is echter onduidelijk.  
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Hoogte studietoeslag per gemeente*  

 

 

* Bedragen voor studenten van 18 jaar en afgerond op hele euro’s 

  

Gemeente Studietoeslag  Gemeente Studietoeslag 

Alkmaar € 42,00  Harlingen € 105,00 

Almelo € 59,00  Heerenveen € 43,00 

Almere € 167,00  Heerlen € 31,00 

Amersfoort € 250,00  Helmond € 76,00 

Amsterdam € 214,00  Hilversum € 256,00 

Apeldoorn € 83,00  Hoorn € 125,00 

Arnhem € 135,00  Leeuwarden € 100,00 

Baarn € 105,00  Leiden € 100,00 

Barneveld € 105,00  Maastricht € 213,00 

Breda € 242,00  Middelburg € 254,00 

Delft € 150,00  Nijmegen € 150,00 

Den Bosch € 189,00  Rotterdam € 175,00 

Den Haag € 150,00  Soest € 105,00 

Den Helder € 189,00  Tilburg € 100,00 

Deventer € 189,00  Utrecht € 102,00 

Dordrecht € 87,00  Venlo € 100,00 

Ede € 106,00  Vlaardingen € 63,00 

Eindhoven € 206,00  Wageningen € 189,00 

Emmen € 300,00  Westland € 100,00 

Enschede € 71,00  Zaanstad € 155,00 

Gooise Meren € 85,00  Zoetermeer € 102,00 

Groningen € 98,00  Zwolle € 310,00 

Haarlem € 225,00    
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Aanvraagprocedures 

De Participatiewet geeft gemeenten ook de ruimte om, naast de hoogte van het bedrag, de 

aanvraagprocedure naar eigen inzicht in te richten. In dit hoofdstuk wordt een verkenning gemaakt van 

de procedures die zoal worden gehanteerd, en welke hierbij het meest voorkomen.  

PDF formulier op website 
De meest voorkomende aanvraagmethode (bij 16 van de 45 gemeenten) is een PDF formulier op de 

website. Deze moet worden ingevuld en (aangevuld met bewijsstukken) per post, e-mail of persoonlijk 

bij het gemeentehuis worden ingeleverd.  

Online aanvragen 
Een tweede veelvoorkomende aanvraagprocedure is middels een online aanvraagformulier. In de 

steekproef hanteren 11 van de 45 gemeenten deze methoden, waarbij mensen vaak worden gevraagd 

in te loggen met DigiD en op deze manier hun aanvraag te doen.  

Overige aanvraagmethoden 
De verschillen in aanvraagmethoden tussen gemeenten zijn groot. Tijdens het nalopen van de 

gemeentewebsites vielen de volgende zaken op: 

 De communicatie over en vindbaarheid van informatie over de individuele studietoeslag is 

vaak lastig te vinden. Bij vijf gemeenten stond geen informatie over de aanvraagprocedure op 

de website.  

 Sommige gemeenten vragen mensen om te bellen of langs te komen bij de gemeente voor 

meer informatie over de toeslag en aanvraagprocedure, en zetten deze informatie niet op de 

website. In Apeldoorn staat een aanvraagformulier om een aanvraagformulier aan te vragen 

op de website.  

 Bij twee gemeenten (Almere en Emmen) worden mensen doorverwezen naar een aparte 

website “BerekenUwRechtPlus”, waarbij ze eerst veel gegevens in moeten vullen om te laten 

berekenen of ze wel in aanmerking komen voor de studietoeslag. Deze toeslag kan vervolgens 

enkel aangevraagd worden wanneer uit de berekening blijkt dat de betreffende persoon er 

recht op heeft. 

 Zes gemeenten maken gebruik van een extern platform, soms in samenwerking met andere 

gemeenten. Dit is bijvoorbeeld een sociale dienst of jongerenloket, waar mensen informatie 

kunnen vinden over toeslagen en minimaregelingen en hulp kunnen krijgen bij de aanvraag 

hiervan. Bij dergelijke websites is de vindbaarheid een aandachtspunt.  

 

Bewijsstukken 
Tussen de gemeenten zijn ook kleine verschillen in de bewijsstukken die worden gevraagd bij aanvraag. 

De volgende stukken worden bij nagenoeg alle gemeenten gevraagd: 

 Medische gegevens waaruit  blijkt dat de student niet in staat is het wettelijk minimumloon te 

verdienen. 

 Bewijs toekenning of recht op studiefinanciering. 

 Kopie van de laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie.  

Daarnaast worden bij sommige gemeenten extra bewijsstukken gevraagd: 

 Een verklaring van school waaruit blijkt dat je vanwege je beperking langer over de studie 

mag doen (Eindhoven) 
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 Gegevens waaruit blijkt wanneer je begint met studeren en wat de verwachtte einddatum is 

van je studie (Eindhoven) 

 Bewijs van betaling collegegeld (Heerlen) 

 

Besluittermijn gemeente 
Opvallend is dat gemeenten vaak niet communiceren over de termijn waarbinnen mensen een besluit 

kunnen verwachten over hun aanvraag van de individuele studietoeslag. Bij 68,9% (N = 31) van de 

gemeenten in de steekproef staat hierover geen informatie op de website.  

Bij 11 gemeenten volgt een besluit binnen 8 weken. In Ede wordt een besluittermijn van 6 weken 

genoemd. De gemeente Gooise Meren is het snelst, zij geven aan te streven naar een besluittermijn 

van 2 weken. De website van de gemeente Amersfoort geeft aan “zo snel mogelijk” een besluit te 

nemen.  

 

Opvallende zaken 
Naast de in het voorgaande omschreven verschillen, zijn tijdens het huidig onderzoek nog een aantal 

zaken opgevallen. Deze worden hieronder uitgelicht. 

 In de gemeente Deventer wordt een opvallende aanvullende eis gesteld aan de aanvrager van 

de studietoeslag, namelijk het volgende: “... Evenmin wordt een studietoeslag toegekend als 

iemand een studie kiest waarmee hij zijn kansen op de arbeidsmarkt nauwelijks verhoogt. 

Hierbij wordt aangesloten bij de regels omtrent het opleggen van de studieplicht.”3 Deze eis is 

bij geen enkele andere gemeente in de steekproef teruggezien. Onduidelijk is hoe de 

gemeente Deventer bepaalt welke studies wel of niet relevant zijn en waar ze perspectief op 

de arbeidsmarkt aan afmeten.  

 

 In Maastricht mag de aanvrager tot maximaal 150 euro per maand aan extra inkomsten 

hebben zonder gekort te worden in de studietoeslag. Bij de meeste gemeenten worden 

inkomsten verrekend met de studietoeslag. 

 

 In Leiden staat als toevoeging dat de studietoeslag maximaal 4 jaar mag worden 

aangevraagd. Een maximumtermijn is verder bij geen enkele andere gemeente in de 

steekproef teruggezien. 

 

 Bij de meeste gemeenten wordt de toeslag aangevraagd voor de duur van een jaar. In 

Middelburg wordt echter per 6 maanden bekeken of de toeslag verlengd kan worden.  

 

 In Vlaardingen (via “Stroomopwaarts”, een overkoepelende organisatie voor Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam) wordt een aanvullende eis gesteld, namelijk: “U staat als niet-

uitkeringsgerechtigde ingeschreven als werkloze werkzoekende bij het UWV”. Omdat dit een 

studietoeslag voor (voltijd) studenten betreft, is het onduidelijk waarom deze eis wordt 

gesteld.  

  

                                                
3 Beleidsregels Individuele Studietoeslag Deventer (2015), 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deventer/CVDR367193/CVDR367193_1.
html  
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Bijlage 1. Methodologische verantwoording 

Onderzoeksvorm en steekproef 
Deze inventarisatie betreft bureauonderzoek. Alle 45 gemeenten die eerder zijn beschreven op 

www.studietoeslagen.nl zijn opnieuw bekeken om na te gaan of er veranderingen zijn ingevoerd naar 

aanleiding van de eerdere acties.  

De LSVb hecht eraan een belangrijke limitatie van het huidig onderzoek te benadrukken: aangezien niet 

alle 380 Nederlandse gemeenten zijn bekeken betreft dit onderzoek enkel een inventarisatie van de 

stand van zaken. De uitkomsten kunnen dan ook niet geïnterpreteerd worden als een volledig 

representatief beeld van de stand van zaken in heel Nederland.  

De onderzochte gemeenten betreffen: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, 

Arnhem, Baarn, Barneveld, Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Ede, 

Eindhoven, Emmen, Enschede, Gooise Meren, Groningen, Haarlem, Harlingen, Heerenveen, Heerlen, 

Helmond, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Soest, 

Tilburg, Utrecht, Venlo, Vlaardingen, Wageningen, Westland, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle. 

Dataverzameling 
Omdat het huidig onderzoek tot secundair doel had om een beeld te vormen van de communicatie over 

de studietoeslag (vindbaarheid) en de wijze van aanvragen, is de informatie op een systematische 

manier gezocht.  

Van elke gemeente is de gemeentelijke website opgezocht. Daar is vervolgens de zoekfunctiegebruikt 

met (achtereenvolgens) de zoektermen “studietoeslag”, “individuele+studietoeslag”, “studietoelage” 

en, indien deze geen resultaat opleverden, “bijzondere+bijstand”. Alle informatie is verzameld tussen 

21 augustus 2018 en 18 september 2018. 

Van elke gemeente is (waar mogelijk) de volgende informatie genoteerd: hoogte van de toeslag per 

maand, wijze van uitbetaling (maandelijks, per half jaar, jaarlijks of anders), afspraken in het 

coalitieakkoord wat betreft de individuele studietoeslag, aanvraagprocedure, termijn waarbinnen de 

gemeente een besluit kenbaar maakt, informatievoorziening op de website.  

Tevens zijn aantekeningen gemaakt van opvallende verschillen tussen gemeenten met betrekking tot 

onder andere de informatie die op de website staat, aanvraagprocedure, eisen die worden gesteld om 

de toeslag aan te mogen vragen en de wijze waarop de hoogte van de toeslag is bepaald.  

Hoogte studietoeslag en inflatiecorrectie 
Bij het noteren van de hoogte van de individuele studietoeslag is (indien deze verschillend is op basis 

van leeftijd) uitgegaan van de jongste leeftijdscategorie.  

Waar nodig zijn bedragen gecorrigeerd voor inflatie aan de hand van de Consumentenprijsindex (CPI) 

van juli 2018: 104,28. Bedragen uit 2015 (CPI 2015 = 100) zijn dus vermenigvuldigd met 1,0428.  

Dit is enkel gedaan wanneer de hoogte van de studietoeslag niet werd vermeld op een geactualiseerde 

website en dus uit de verordening moest worden afgeleid. Deze verordeningen zijn meestal vastgesteld 

in 2015. 
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