Scholierenvergoeding 2015-2016
Wat is de scholierenvergoeding?
Scholierenvergoeding is een bedrag voor schoolgaande kinderen van Amsterdamse ouders met een
laag inkomen.
Met het geld kunt u school-, sport- en culturele activiteiten van uw kind betalen. Denk daarbij aan
kosten voor schoolspullen en schoolreisjes, overblijfkosten, reiskosten naar school, contributie van
sportverenigingen, sportkleding, muziekles of theater- en bioscoopbezoek. Maar ook voor bijles of
huiswerkhulp kunt u de scholierenvergoeding gebruiken.
Voor wie is de scholierenvergoeding?
U kunt scholierenvergoeding krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
U woont in Amsterdam en u én uw kind stonden hier op 31 december 2014 ingeschreven.
Uw kind staat op uw adres ingeschreven.
U ontving het laatste kwartaal van 2014 kinderbijslag voor uw kind of bent dat vanaf het eerste
kwartaal van 2015 gaan ontvangen.
Uw kind is jonger dan 18 jaar of wordt pas na 30 september 2015 18 jaar.
Uw kind volgt basis-, voortgezet of mbo-bol-onderwijs. Ook bij speciaal onderwijs kunt u recht
hebben op de scholierenvergoeding. Volgt uw kind mbo-bbl-onderwijs? Dan hebt u geen recht op de
scholierenvergoeding, omdat die opleiding vooral uit praktijkstage bestaat.
U en uw eventuele partner hadden op 31 december 2014 maximaal € 11.700,- vermogen. Onder
vermogen verstaat Dienst Werk en Inkomen uw spaargeld en de waarde van een mogelijke
afkoopbare levensverzekering.
U hebt een laag inkomen. Dat wil zeggen dat uw fiscaal jaarinkomen in heel 2014 niet hoger was dan
€ 23.254,- voor een gezin en € 22.359,- voor een alleenstaande ouder. Het fiscaal jaarinkomen is het
hoogste bedrag op uw jaaropgave.
Hebt u een pleegkind? Dan gelden deze aanvullende voorwaarden:
Het kind staat op uw adres ingeschreven in het bevolkingsregister
U ontvangt de kinderbijslag voor het kind
Hoeveel is de scholierenvergoeding?
Voor het schooljaar 2015-2016 is de scholierenvergoeding €375,- voor een basisschoolkind.
Hoe vraag ik de scholierenvergoeding aan?
De scholierenvergoeding kunt u gedurende het hele schooljaar aanvragen.
Er is een verkorte en een lange aanvraagprocedure.
Verkorte aanvraag
Dienst Werk en Inkomen (DWI) heeft een selectie gemaakt van klanten die recht hebben op de
scholierenvergoeding. Hoort u bij deze selectie, dan krijgt u het aanvraagformulier voor het volgende

schooljaar automatisch in juni thuisgestuurd. U hoeft het formulier alleen maar te ondertekenen en
terug te sturen. Gebruik hiervoor de retourenvelop en doe dit zo snel mogelijk.
Kind(eren) niet op formulier
Wilt u scholierenvergoeding aanvragen voor meerdere kinderen, en staan die nog niet op het
formulier? Dan kunt u deze er zelf bij schrijven.
Lange aanvraag
Hebt u geen verkort aanvraagformulier ontvangen, maar denkt u dat u wel recht hebt op de
scholierenvergoeding? Bel dan met DWI (tel.nr. 14 020, het informatienummer van de gemeente
Amsterdam) U krijgt het formulier alsnog thuisgestuurd.
Bij een lange aanvraag moet u meesturen:
Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (een Nederlands paspoort, vreemdelingendocument of
Nederlandse identiteitskaart. Let op: een rijbewijs telt niet!).
Een kopie van uw jaaropgave van 2014 als u of uw partner een inkomen had. Had u of uw partner
een eigen onderneming in 2014? Stuur dan een kopie van de winst- en verliesrekening mee en een
kopie aangifte inkomstenbelastingen 2014. DWI accepteert geen IB60-formulier.
Kopieën van de afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de gehele maand december
2014 (1 december tot en met 31 december). Daarnaast moet u het afschrift opsturen waarop staat
wat uw saldo was op 31 december 2014. Soms is dat een afschrift dat u pas in januari krijgt.
Hebt u het afschrift met uw saldo op 31 december niet meer? Dan kunt u een kopie inleveren van
het financieel jaaroverzicht van uw rekening(en).
Ontvangt u alimentatie? Stuur dan een kopie van het besluit van de rechtbank mee waarop het
alimentatiebedrag is vastgelegd, of bewijsstukken van de ontvangen alimentatie in 2014.
Volgt u of uw partner een traject van schuldsanering? Stuur dan een kopie van de rechterlijke
uitspraak mee, of het besluit van de Kredietbank Amsterdam.
Voor meer informatie over de scholierenvergoeding zie:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-laag-inkomen/

