
 

Beste naam aanvrager, 
 
Op datum aanvraag heb je studietoeslag aangevraagd. 

Besluit 
Wij hebben besloten je aanvraag af te wijzen.  

Waarom is je aanvraag afgewezen? 
Je hebt recht op studietoeslag als je aan alle onderstaande voorwaarden voldoet. 

• Je ontvangt studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of je krijgt 
een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en 
schoolkosten (Wtos); 

• Je kunt door een structurele medische beperking niet werken; 
• Je hebt geen recht op een Wajong-uitkering. 

 
Uit ons onderzoek blijkt dat je 

� geen WSF ontvangt. Daarom heb je geen recht op studietoeslag. 
� geen Wtos ontvangt. Daarom heb je geen recht op studietoeslag. 
� wel in staat bent tijdens je studie te werken. Daarom heb je geen recht op studietoeslag. 
� een Wajong-uitkering ontvangt. Daarom heb je geen recht op studietoeslag. 

Advies (optioneel) 
Bij het nemen van dit besluit hebben wij gebruik gemaakt van het advies van 

� het UWV. 
� de GGD. 
� uw behandelend arts. 
� de arbeidsdeskundige van [naam instantie] 
� [anders]. 

 

Heb je vragen? 
Neem dan gerust contact op met [….]. Dat kan tussen 09.00 en 16.00 uur via [telefoonnummer]. Een e-
mail sturen kan ook: [….]@[gemeente].nl. 
 

Beschikking afwijzing studietoeslag 

Kies of typ een datum 
Onderwerp: Onderwerp 

Schulinck Participatiewet  



 

 
Schulinck Participatiewet  

Met vriendelijke groet, 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
Naam 
functie 
 

Niet eens met dit besluit? 
Ben je het niet eens met dit besluit? Bel dan met [naam contactpersoon] via [telefoonnummer]. 
 
Je kunt ook een brief (een bezwaarschrift) sturen aan het college van burgemeester en wethouders. 
Daarin schrijf je waarom je het niet eens bent met dit besluit. 
 
Je bezwaarschrift moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit bij ons binnen zijn. Als het 
te laat is, mogen wij het volgens de wet niet meer in behandeling nemen. 
 
In je bezwaarschrift schrijf je in ieder geval: 

• Je naam en adres; 
• De datum van de dag waarop je de brief schrijft; 
• Een omschrijving van dit besluit, dus het besluit waar je bezwaarschrift over gaat; 
• Je uitleg waarom je het niet eens bent met dit besluit; 
• Je handtekening. 

 
Stuur een kopie van dit besluit met je bezwaarschrift mee. 
 
Stuur je bezwaarschrift naar 
Het college van burgemeester en wethouders van [gemeente] 
[adres] 

  



 

 
Schulinck Participatiewet  

Wetsartikelen 
Dit besluit is gebaseerd op de volgende wetsartikelen: 

• Recht op studietoeslag: [beleidsregels studietoeslag gemeente] artikel 36b lid 1 en artikel 36b 
lid 3 Participatiewet 

• [Medisch advies: artikel 36b lid 2 Participatiewet] 
• Bezwaarschrift: artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht. 
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