
Aanvraag indirecte schoolkosten 2021-2022Aanvraag indirecte schoolkosten 2021-2022

Domein Samenleving, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255567200

Hier niets invullen! Datum registratieOpdrachtnummer

Partner

Lees voor het invullen eerst de toelichting

Burgerservicenummer

Achternaam en voorvoegsels

Voornamen (eerste voluit)

Geboortedatum

Telefoonnummer

IBAN rekeningnummer

ID kaart

Nationaliteit 
(kopie verblijfsvergunning)

Soort identiteitsbewijs

Nummer identiteitsbewijs

Burgerlijke staat

Adres

Postcode en woonplaats

Soort huisvesting

1. Persoonlijke gegevens

Klas

Man Vrouw

Paspoort

Geslacht VrouwMan

ID kaartPaspoort

3. Opgave van kosten (zie toelichting)

Aanvrager

Naam school

Bedrag en datum

Naam kinderen

2. Financieel afhankelijke kinderen tot 18 jaar op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO

Overige, namelijk

Ouderbijdrage

Schoolactiviteiten

Bijkomende kosten

geboortedatum

Bewaart u de bewijsstukken; er kan om worden gevraagd! Zie bijgaande toelichting



8. Verklaring en ondertekening

Wonen er (behalve uw eventuele partner en/of kinderen)  
nog anderen op het door u opgegeven adres? (bv. kostganger)

Nee

Ja, vermeld hieronder  
de gegevens

Relatie 
bv kostgangerAchternaam en voorletters geboortedatum

Volgt onderwijs en heeft  
studiefinanciering of WTOS of 
volgt een BBL-opleiding

Nee

Ja

NeeJa

Nee, vul de rest van  
vraag 5 in

Ja, ga door naar  
vraag 6

bewijsstukken onderwijs, studiefinanciering, WTOS of BBL-opleiding bijvoegen indien dit van  
toepassing is.

4. Gegevens overige inwonenden

PartnerAanvrager

Ontvangt u een periodieke uitkering 
ingevolge de Participatiewet of Ioaw?

NeeJa

Kindgebonden budget

AOW uitkering

Andere uitkering en/of pensioen

Uit arbeid

Ontvangen alimentatie

Overige inkomsten

(Voorlopige) teruggave heffingskortingen Belastingdienst

5. Netto inkomen

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren over niet meer vermogen te beschikken dan het in de  
toelichting vermelde bedrag.

6. Vermogen

7. Toelichting of opmerkingen

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan 
vaststellen of ik/wij recht heb(ben) op bijstand of financiële tegemoetkoming anderszins.

Handtekening partnerDatum en plaats Handtekening aanvrager



Toelichting aanvraag indirecte schoolkosten

De gemeente Velsen kent een regeling voor vergoeding van studiekosten: de Regeling tegemoetkoming 
indirecte schoolkosten. Deze bijzondere bijstandsregeling is speciaal bedoeld voor de mensen met lagere 
inkomens, die schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar hebben.

Indirecte schoolkosten zijn kosten die gemaakt worden voor allerlei bijkomende uitgaven naast de  
onderwijsbijdrage en schoolkosten zoals het boekengeld. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de ouder- 
bijdrage, schoolactiviteiten (bijvoorbeeld schoolreis of werkweek) en bijkomende kosten, zoals materiaal,  
gereedschap, een boekentas, papier en schrijfgerei, een fiets. Per kind op het voortgezet onderwijs of MBO 
kunt u voor een schooljaar maximaal € 270,00 ontvangen. Voor kinderen op het basisonderwijs kunt u voor 
een schooljaar maximaal € 50,00 per kind ontvangen. U moet kunnen aantonen dat u de kosten hebt  
gemaakt. Het is dus verstandig de betalingsbewijzen te bewaren.

U hebt recht op bijzondere bijstand als uw inkomen en uw vermogen lager zijn dan de vastgestelde grenzen. 
De hoogte daarvan hangt af van uw woon- en leefsituatie. Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij te  
voegen. U kunt voor bijzondere bijstand in aanmerking komen als u een netto inkomen hebt tot 110% van het  
minimum (€ 1.695,10) 

De inkomens- en vermogensgrenzen zijn per 1 juli 2021:

Eenpersoonshuishouden  € 1.186,57

Gehuwden     € 12.590,00

Na beoordeling van uw inkomen en uw vermogen stellen wij uw draagkracht vast. Als bij u draagkracht wordt 
vastgesteld, kan dat betekenen dat u niet, of slechts gedeeltelijk in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld en ondertekend. Wij moeten daarvoor actuele gegevens 
van u hebben over uw woon- en leefsituatie, uw inkomen en uw vermogen. Een onvolledige aanvraag kan niet 
worden behandeld. U dient dan eerst de ontbrekende inlichtingen te geven.

Is uw aanvraag compleet? Dan nemen wij die in behandeling. Wij zijn verplicht om de informatie die u invult 
te controleren bij andere instanties. Wij slaan deze informatie op. Daarbij houden wij ons aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als de controle klaar is, sturen wij u binnen 8 weken nadat wij uw 
aanvraag hebben ontvangen een brief waarin staat of u recht heeft op de tegemoetkoming. Als dat zo is dan 
maken wij dat zo spoedig als mogelijk over naar uw rekening. Stuur de volledig ingevulde aanvraag naar:

Gemeente Velsen, Domein Samenleving, Postbus 168, 1970 AD IJmuiden.

U kunt meer informatie vinden over bijzondere bijstand, de normbedragen en het aanvragen  
hiervan op internet:
https://www.velsen.nl/producten/bijzondere-bijstand-indirecte-schoolkosten

Gemeentelijk beleid

Wat zijn indirecte schoolkosten?

Inkomsten en vermogen

Huishoudtype (bedragen per persoon)

Vermogensgrenzen

Draagkracht

Gegevens volledig van alle gezinsleden

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Meer informatie

Tweepersoonshuishouden  €   847,55
Driepersoonshuishouden  €   734,49
Vierpersoonshuishouden  €   678,04
Vijfpersoonshuishouden  €   644,14

Alleenstaande   €  6.295,00
Alleenstaande ouder   € 12.590,00


