
 

 

STAP-BUDGET  
 
Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en niet-werkende gebruik maken van een STAP-
budget voor persoonlijke scholing en ontwikkeling. Het STAP-budget vervangt de 
voormalige fiscale aftrek van studiekosten.  
Stap staat voor STimulans ArbeidsmarktPositie. 
 
Ook De VerkeersAcademie is aangesloten bij de STAP-opleiders met diverse leuke 
opleidingen die in aanmerking komen voor het STAP budget van maximaal € 1.000,-.  
 
Jaarlijks wordt er 200 miljoen euro door het kabinet beschikbaar gesteld. Dit wordt 
vertaald naar een betaalde opleiding voor ruim 200.000 mensen. Verdeeld over 6 
aanvraagtermijnen per jaar kan je het STAP-budget 1 keer per jaar aanvragen. 
 
Hoe werkt het STAP budget? 
Met het STAP-aanmeldingsbewijs kun je via het STAP-portaal 
(https://www.stapuwv.nl/stap/p/voorportaal) op de juiste aanvraagperiode de 
betreffende opleiding opzoeken en het aanmeldingsbewijs uploaden. Nadat je aanvraag is 
goedgekeurd, wordt het STAP-budget overgemaakt aan De VerkeersAcademie.  
 
Er is maar een beperkt budget per aanvraagperiode beschikbaar. Krijg je het STAP-Budget 
niet toegekend, dien je uiteraard de kosten van het aangevraagde budget alsnog zelf te 
voldoen.   
 
Voorwaarden 
Via de website van het UWV is het mogelijk een test te doen die een inschatting geeft of 
je in aanmerking komt voor het STAP-budget: https://www.stapuwv.nl/p/pre-check  
 
Hieronder enkele voorwaarden: 
✓ Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. 
✓ Je ontvangt geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere 

publieke onderwijs financiering (andere cofinancieringen vanuit bijvoorbeeld je 
werkgever, een O&O-fonds of gemeente is wel mogelijk) 

✓ Je kunt op 6 momenten verdeeld over het kalenderjaar STAP-budget aanvragen. Je 
opleiding moet starten minimaal 4 weken na je aanvraag en binnen 3 maanden na 
sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak van 2 maanden. 

✓ Je hebt in het betreffende jaar nog niet eerder het STAP budget ontvangen. 
 
Voor alle voorwaarden en vragen over het STAP-budget kun je terecht op: 
https://www.stapuwv.nl/p/STAP-informatie. 
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Verplichting van het STAP-budget 
Het UWV kan het STAP-budget in sommige gevallen ook terugvorderen, indien je niet 
hebt voldaan aan de verplichtingen die zijn verbonden aan het STAP-budget. Het gaat om 
de verplichting om de scholing af te ronden, de verplichting om mee te werken aan 
onderzoek naar de rechtmatigheid van de subsidieverlening, en de meldingsplicht. 
Onder afronding verstaat het UWV:  
✓ Je rond de scholing af met een diploma of certificaat; of  
✓ Je hebt een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van ten minste 80% (of ten 

minste 80% digitale activiteiten bij digitale scholing); of 
 
Voor meer informatie over het STAP-budget en de voorwaarden: 
- Rijksoverheid (STAP-budget | Leven Lang Ontwikkelen | Rijksoverheid.nl) 
 
Contactpersoon   
Heb je vragen, neem dan gerust contact met mij op.  
 

√ Irene Kramer    
     

T : 030 60 425 14   
M  : 06 83 83 52 18  
E  : irene@deverkeersacademie.nl  

  

   
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 08:30 uur t/m 12:30 uur.  
Woensdag aanwezig van 08:30 uur t/m 
17:00 uur.  
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