
 

 

 

Aan: het Dagelijks en Algemeen Bestuur Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn en Heuvelrug 

 

Betreft: Advies Intrekking Verordening Individuele Studietoeslag 

 

Datum: 5 augustus 2022 

 

Geachte bestuur,  

 

Ons is verzocht te reageren met een advies op de intrekking Verordening Individuele 

Studietoeslag. Daar voldoen wij graag aan.  

 

Wij ontvingen één document: 

 

• Intrekking Verordening Individuele Studietoeslag. 

 

Aangezien de Verordening Individuele Studietoeslag RDWI 2021 van rechtswege is komen te 

vervallen door de nieuwe studietoeslag (aanpassing PW/inwerkingtreding 1 april 2022), vindt de 

RCR het uit oogpunt van duidelijkheid verstandig dat deze wordt ingetrokken. 

  

De RCR moet ook constateren dat er geen gebruik gemaakt wordt van de beleidsruimte die de 

nieuwe regeling nog steeds biedt m.b.t. o.a. de hoogte van de studietoeslag, het afzien van een 

medisch advies in specifieke gevallen en/of de invulling van het begrip structurele medische 

beperking.  

Vraag 1: Waarom maakt de RSD geen gebruik van de beleidsruimte die mogelijk is?  

De RCR kan zich bijvoorbeeld goed voorstellen dat m.b.t. de hoogte van de studietoeslag de 

gemeenten juist voor deze doelgroep (de mogelijkheid van) een “ruimere” studietoeslag t.o.v. 

de minimumbedragen wensen te verstrekken als daar aanleiding/noodzaak voor is.  

Advies 1: RCR acht een norm van 125% van de in de AMvB vermelde bedragen, een goede 

“ruimere”invulling.  

 



De nieuwe regeling brengt alle inkomsten m.u.v. de stagevergoeding (met een drempel van 

maximaal € 180,-) in mindering op de ontvangen netto studietoeslag.  

 

De RCR heeft daarbij de volgende adviezen: 

 

Advies 2: Laat in de uitvoering/uitwerking van deze regeling de (bruto) stagevergoeding inclusief 

de arbeidskorting gelden conform PW). Op die manier wordt de maandelijkse netto 

studietoeslag met de maandelijkse netto stagevergoeding verrekend. 

Advies 3: Maak in de uitvoering geen verschil tussen een stagevergoeding en een 

vrijwilligersvergoeding die iemand in het kader van zijn/haar studie volgt en/of de kansen op de 

arbeidsmarkt doet verhogen. Bedrijven/ instellingen gebruiken de netto vrijwilligersvergoeding 

soms als alternatief voor een stagevergoeding.  

Advies 4: Uit onderzoek van het SZW blijkt dat de doelgroep moeilijk te bereiken is en het is 

belangrijk de informatievoorziening te verbeteren zowel bij de gemeenten als bij de RSD. Maak 

ook duidelijk met wie en welke onderwijsinstellingen wordt samengewerkt. 

Advies 5: De RCR heeft geen inzicht om welke aantallen het gaat die een beroep doen op deze 

regeling. Het is te adviseren om dat inzichtelijk te maken.  

 

De RCR hoopt hiermee (een weg) een waardevolle adviezen te hebben gegeven op de intrekking 

Verordening Individuele Studietoeslag.  

 

Naar verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag 

tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hans Hillebrand 

Lid RCR, namens de RCR leden  


