
                         
 
STAPPENPLAN “Kom in actie voor de studietoeslag bij je gemeente” 
 
Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun 

beperking hebben recht op een Individuele Studietoeslag van ongeveer 300 

euro per maand. Maar niet iedereen krijgt deze toeslag. Ieder(in) is daarom 

samen met de LSVb en CNV Jongeren de actie #PakJeToeslag gestart. En roept 

studenten op om mee te doen. 

De actie #PakjeToeslag 

Gemeenten zijn aan zet. Zij moeten de Individuele Studietoeslag verhogen 

zodat studenten met en zonder beperking een gelijkwaardige positie krijgen 

conform het VN-verdrag Handicap.  

Ieder(in) heeft een actiepakket samengesteld, die studenten kunnen gebruiken 

om hun gemeente aan te schrijven. Studenten kunnen contact opnemen met 

studietoeslag@iederin.nl voor advies en hulp bij de actie. De actieperiode loopt 

van 15 tot en met 29 september 2021. 

Doe je mee?  

Hoe schrijf je je gemeente aan? Hieronder vind je een stappenplan. De 
begroting wordt bij gemeenten altijd in het najaar behandeld. Dus als je tussen 
15 en 29 september je gemeente aanschrijft, dan kan de verordening voor 1 
januari 2022 nog worden aangepast.  

Let op! 

We hebben al wat voorwerk gedaan voor de studenten die in een grote 
gemeente wonen. Zodat je extra snel je gemeente kan mailen. Ga daarvoor 
naar deze website: LSVb/toeslag . 

 

 

Stappenplan “Gemeente aanschrijven” 

 
1. Ga naar de website https://lokaleregelgeving.overheid.nl/  

mailto:studietoeslag@iederin.nl
https://lsvb.nl/diensten/studietoeslag
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/


  
2. Zoek met je postcode (zonder letters) en de term ‘studietoeslag’ in de 

zoekbalk onder in de tekst  

  
  

3. Je krijgt nu een overzicht van de verordeningen die de term studietoeslag 
bevatten. Meestal wordt het de ‘verordening individuele 
studietoeslag’ of ‘re-integratieverordening’ genoemd.    

  
4. Ga hier na wat de situatie is in jouw gemeente (ctrl F + ‘studietoeslag’ in 

document).  
 
Als het goed is geregeld, kan dat er zo uitzien:  
Gouda:   Maandelijks 25% van de voltijdse norm van het voor de 

persoon geldende wettelijke minimummaandloon (= €1.701,- 
vanaf 21 jaar).1 

 

Als het niet is geregeld, staat dit er bijvoorbeeld: 
Nijkerk:   Het college maakt geen gebruik van de bevoegdheid om 

individuele studietoeslag te verstrekken. 
 



Als het niet voldoende is geregeld, staat dit er bijvoorbeeld: 
Nijmegen:   Een individuele studietoeslag bedraagt per maand 150 euro. 
  
 Deze informatie kan je vergelijken met het advies van de minister van 
Sociale zaken en werkgelegenheid in de nieuwsbrief aan gemeente.2   

  
Is de studietoeslag in jouw gemeente lager dan in de tabel, dan is er 
reden genoeg om je gemeenteraad te benaderen met het verzoek dit 
aan te passen per 1/1/2022.   
   

5. Zoek op Google met de termen ‘jouw plaatsnaam’ en ‘griffie’ en stuur 
bijgevoegde mail en motie (en eventueel lobbybrief van de 
belangenorganisaties) naar het mailadres. Zet in de cc: 
studietoeslag@iederin.nl, zodat we zien welke gemeenten zijn benaderd.    
 
Het kan zijn dat je wordt doorverwezen naar een contactformulier. Zorg

 dat het bericht wordt verstuurd naar de Gemeenteraad. 
 

6. Ga naar de raadsvergadering of lees het verslag naderhand. Is er 
gestemd over de motie? Laat ons weten wat de uitslag was! Dit kan via 
studietoeslag@iederin.nl   
 

 
  


