
 

 

Participatieverordening Noordoostpolder 2018 
 

Was Wordt 

Aanhef 
 […] 
 
gelet op de artikelen 6 lid 2, 8, lid 1 onderdeel c 
en lid 3, 8a, lid 1 en lid 2 en 10b, lid 5 en lid 7 
van de Participatiewet, de artikelen 35 en 36 van 
de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers en de artikelen 35 en 36 van de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 
 
[…] 
 
 

Aanhef 
[…] 
 
gelet op de artikelen 6 lid 2, 8a, lid 1 en lid 2 en 
10b, lid 5 en lid 7 van de Participatiewet, de 
artikelen 35 en 36 van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de 
artikelen 35 en 36 van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 
 
[…] 
 
Motivering 
Met ingang van 1 april 2022 bestaat er niet 
langer een verordeningsplicht voor dit 
onderdeel. Artikel 8, eerste lid en onderdeel c en 
artikel 8, derde lid van de Participatiewet zijn 
vervallen. Daardoor kan de 
Participatieverordening ook niet langer naar die 
artikelen verwijzen als een grondslag. 

Hoofdstuk 5 – Studietoeslag 
 
Artikel 18 – Individuele studietoeslag 
1. Een persoon als bedoeld in artikel 36b van 

de wet kan op schriftelijke aanvraag in 
aanmerking komen voor een individuele 
studietoeslag ter hoogte van € 1.500,00 per 
studiejaar.  

2. De studietoeslag wordt in maandelijkse 
termijnen uitgekeerd.  

3. De studietoeslag moet worden aangevraagd 
binnen drie maanden na aanvang van het 
betreffende studiejaar.  

4. Geen recht op de individuele studietoeslag 
heeft de persoon die reeds vijfmaal eerder in 
aanmerking is gekomen voor deze 
studietoeslag.  

Hoofdstuk 5 – Studietoeslag (vervallen) 
 
Artikel 18 – Individuele studietoeslag 
Vervallen 
Motivering 
Met ingang van 1 april 2022 bestaat er niet 
langer een verordeningsplicht voor dit 
onderdeel. De reden daarvoor is dat de 
wettelijke regels met betrekking tot dit 
onderwerp zijn gewijzigd en landelijk zijn 
vastgelegd in de Participatiewet. 

 
 


