Het advies studietoeslag
van UWV
Een burger is op uw gemeente aangewezen
voor zijn re-integratie. Hij heeft een ziekte of
handicap en volgt een studie, of wil dit gaan
doen. Gaat u hem studietoeslag verlenen?

UWV deelt zijn kennis en ervaring graag met gemeenten,
bijvoorbeeld in de vorm van een advies studietoeslag.
Voor de burger met een ziekte of handicap is het moeilijk
of onmogelijk om een studie te combineren met een
bijbaan. Om hem een steuntje in de rug te geven kunt u
hem studietoeslag toekennen. Maar dan wilt u eerst
weten of de burger door een ziekte of handicap niet het
wettelijk minimumloon kan verdienen. Dit onderzoekt
UWV wanneer u een advies studietoeslag aanvraagt.

Wat onderzoekt UWV?
UWV onderzoekt of de burger met een ziekte of handicap
het wettelijk minimumloon kan verdienen. De verzekeringsarts stelt vast of er sprake is van ziekte of handicap. De
arbeidsdeskundige kijkt of bepaalde functies aansluiten
bij de mogelijkheden van de burger. Met deze functies
kan het wettelijk minimumloon worden verdiend. Wie
geen van die functies kan uitvoeren, is niet in staat om
het minimumloon verdienen. Voor zo iemand geeft UWV
een positief advies studietoeslag.

Voor wie is het advies bedoeld?
U vraagt het advies studietoeslag aan voor de burger
die een studie volgt of gaat volgen en die voldoet aan de
overige voorwaarden in de Participatiewet. UWV levert
een beargumenteerd advies, maar u besluit zelf over de
toekenning van de studietoeslag.

Hoe kunt u het advies aanvragen?
U vraagt de dienst aan met het formulier ‘Aanvraag
indicatie of advies’ op www.uwv.nl. Het ingevulde formulier
en de eventuele bijlagen stuurt u naar de centrale postbus
van UWV Dienstverlening aan gemeenten.

Wat kost deze dienst?
Het advies studietoeslag is een aanvullende dienst van
UWV. Aan aanvullende diensten zijn kosten verbonden. De
tarieven vindt u in het document Werkafspraken aanvullende
diensten op uvw.nl/zakelijk.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie over deze en andere diensten van
UWV kunt u contact op nemen met de contactpersoon in
uw arbeidsmarktregio.
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