Pak je kans
Extra’s voor Amsterdammers
met een krappe beurs

Extra’s voor Amsterdammers
met weinig geld
Hebt u een laag inkomen en weinig geld?
Dan kan de gemeente Amsterdam u helpen.
In deze folder leest u welke extra’s de gemeente heeft.
En hoe u ze kunt krijgen.
Hoe krijgt u hulp of geld?
Ga naar amsterdam.nl/pakjekans
Daar staat het formulier.
■ Bel ons op 020 252 6000. Dan sturen wij u het formulier.
■ Of ga naar een financieel spreekuur. Daar helpen ze u met
aanvragen.
Op een financieel spreekuur kunt u alle vragen stellen over de
extra’s.
Kijk op amsterdam.nl/pakjekans voor een locatie bij u in de
buurt.
■

Weten we al dat u recht heeft op een regeling?
Dan krijgt u het aanvraagformulier automatisch thuisgestuurd.

Scholierenvergoeding voor kinderen jonger dan 18 jaar
U krijgt extra geld. Daarmee betaalt u bijvoorbeeld
schoolreisjes, de sportclub, bijles, muzieklessen, een
fiets of schoolspullen.
Krijgt u een scholierenvergoeding?
Er zijn 2 eisen:
Uw kind doet basisschool, vmbo, havo, vwo, mbo-bol of een
onbetaalde stage mbo-bbl.
■ U hebt een laag inkomen. En u hebt weinig geld.
■

Wat is de scholierenvergoeding?
■ Doet uw kind de basisschool? Dan krijgt u € 375.
■ Doet uw kind vmbo, havo, vwo, mbo-bol of onbetaalde stage
mbo-bbl? Dan krijgt u € 499.
Moet uw kind reizen voor de middelbare school?
Vraag dan ook geld voor de reiskosten. U kunt € 250 krijgen.
U krijgt alleen geld als uw kind 3 zones of meer moet reizen.
Let op: u krijgt pas geld als u ons laat weten wat u betaald
heeft. Dat doet u met een declaratieformulier.

Gratis laptop voor scholieren
Uw kind krijgt een laptop. En u krijgt één keer € 200
voor een abonnement op internet.
Uw kind moet eerst een cursus doen voordat het de
laptop krijgt. Daar leert uw kind de laptop en internet
te gebruiken.
Krijgt uw kind een gratis laptop?
Er zijn 3 eisen:
■ Uw kind doet vmbo, havo, vwo, mbo-bol of onbetaalde stage
mbo-bbl
■ Uw kind heeft de afgelopen vier schooljaren geen gratis
laptop van de gemeente gekregen.
■ U hebt een laag inkomen. En u hebt weinig geld.

Stadspas
Met de Stadspas krijgt u veel korting.
Soms is iets gratis. Bijvoorbeeld bij het zwembad,
de bibliotheek of de bioscoop.
Voor kinderen zijn er elke schoolvakantie extra
aanbiedingen.
Krijgt u een Stadspas?
Er is 1 eis:
■ U hebt een laag inkomen. En u hebt weinig geld
Of: u hebt AOW.

Gratis openbaar vervoer voor ouderen
U reist gratis met de tram, de bus en de metro van het GVB.
Alleen ’s nachts moet u betalen.
Krijgt u gratis openbaar vervoer?
Er zijn 2 eisen:
■ U krijgt AOW.
■ U hebt een laag inkomen. En u hebt weinig geld.
Hoe krijgt u gratis openbaar vervoer?
■ Voor gratis openbaar vervoer heeft u een persoonlijke
OV-chipkaart nodig.
■ U heeft een persoonlijke OV-chipkaart als er een foto op staat.
■ Heeft u al zo’n OV-chipkaart met pasfoto?
Op uw OV-chipkaart staat een kaartnummer.
Vul het kaartnummer in op het aanvraagformulier.
■ Heeft u nog geen persoonlijke OV-chipkaart?
Dan slaat u dat onderdeel op het aanvraagformulier over.
Wacht dan eerst het antwoord op uw aanvraag af.
Als u recht heeft op het abonnement, koopt u een persoonlijke OV-chipkaart en geeft u het kaartnummer aan ons door.
■ U ontvangt een brief als u het gratis openbaar vervoer op uw
OV-chipkaart kunt zetten. In deze brief leest u hoe u dit moet
doen.

Tegemoetkoming Aanvullend Openbaar Vervoer
U krijgt geld van de gemeente voor aanvullend openbaar
vervoer. Dat geld heet een tegemoetkoming.

Krijgt u geld voor aanvullend openbaar vervoer?
Er zijn 4 eisen:
■ U krijgt AOW.
■ U krijgt nog geen gratis openbaar vervoer van de
gemeente.
■ U hebt een laag inkomen. En u hebt weinig geld.
■ U heeft een AOV-pas en een indicatie voor:
– Deur tot deur Samen reizend vervoer, of
– Deur tot deur Plus vervoer, of
– Kamer tot kamer vervoer

Gratis identiteitskaart
U krijgt een gratis identiteitskaart. U hoeft niet eerst
zelf te betalen. Wel betaalt u de pasfoto zelf. Let op:
een paspoort is niet gratis. Alleen een identiteitskaart.
Krijgt u een gratis identiteitskaart?
Er zijn 4 eisen:
■ U hebt een Stadspas. Op de achterkant van de Stadspas staat:
“Deze pas geeft recht op kortingen uit de
kortingsgids + aanbiedingen uit krant Amsterdam en MUG.”
Het woord ‘aanbiedingen’ moet paars zijn.
■ U hebt geen geldige identiteitskaart of geldig paspoort.
Of uw huidige document verloopt binnen acht weken.
■ U bent ingeschreven in Amsterdam.
Of u hebt een postadres in Amsterdam.
■ U bent Nederlander.
Hoe krijgt u een gratis identiteitskaart?
■ Ga naar ‘Nederlandse identiteitskaart aanvragen’ op
Amsterdam.nl
■ Kijk bij ‘Dit moet u meenemen’.
■ Neem alle documenten mee en ga naar een Stadsloket.

Collectieve zorgverzekering
Korting op uw zorgverzekering
U kunt meedoen met de zorgverzekering van de
gemeente. We hebben een speciale verzekering bij
Zilveren Kruis. U krijgt van ons gratis een aanvullende
verzekering (AV Amsterdam 1).
Die betaalt bijvoorbeeld voor fysiotherapie en de
jaarlijkse controle bij de tandarts.
Wilt u een duurdere aanvullende verzekering?
Dan betalen wij daaraan mee.
Krijgt u korting op uw zorgverzekering?
Er is 1 eis:
■ U hebt een laag inkomen. En u hebt weinig geld.

Regeling tegemoetkoming meerkosten
Bij ziekte of handicap
Uw ziekte of uw handicap kost u extra geld.
De gemeente betaalt u een deel van dit geld terug.
Dit geld heet een tegemoetkoming. Hoeveel u krijgt,
hangt af van uw ziekte of handicap. U krijgt nooit meer
dan € 91,25 per maand. U hoeft geen bonnetjes te
bewaren.
Krijgt u extra geld omdat u ziek of gehandicapt bent?
Er zijn 2 eisen:
■ U bent ziek voor langere tijd. Of u bent gehandicapt.
■ U hebt een laag inkomen. En u hebt weinig eigen geld.

Geld lenen bij de Kredietbank
De Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam leent u
geld. U betaalt minder rente dan bij een gewone
bank. U leent minimaal € 300. En maximaal € 4.000.
De Kredietbank Amsterdam kijkt naar uw inkomen.
De hoogte van uw inkomen bepaalt hoeveel geld u
maximaal mag lenen.
U moet de lening in 3 jaar kunnen terugbetalen.
Kunt u geld lenen?
Er zijn 4 eisen:
■ U bent 18 jaar of ouder.
■ U hebt een laag inkomen. En u hebt weinig geld.
■ U krijgt iedere maand geld op uw bankrekening.
Salaris of een uitkering.
■ Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van het
minimumloon. Het minimumloon is € 1.524,60 bruto per maand.
Dat betekent dat u niet meer mag verdienen dan
€ 1.981,98 bruto per maand als u een lening wilt afsluiten bij de
Kredietbank.
Wilt u meer weten?
Kijk op amsterdam.nl/kredietbank.

Extra’s voor Amsterdammers
met een krappe beurs
Extra kosten?
Heeft u extra kosten door bijzondere omstandigheden?
Dan kan de gemeente u soms helpen met deze kosten.
U krijgt dan geld. Dit heet bijzondere bijstand.
Denkt u dat u recht heeft op bijzondere bijstand?
Kijk dan op amsterdam.nl/pakjekans.
Of bel 020 252 6000.
Nog meer
De gemeente Amsterdam heeft nog meer extra’s voor mensen
met weinig geld. Ook de landelijke overheid heeft regelingen.
Kijk voor een overzicht van alle extra’s en de voorwaarden op
amsterdam.nl/pakjekans.
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Wat is een laag inkomen en weinig geld?
We schrijven steeds over een laag inkomen en weinig geld.
Wat is dat?
Hieronder ziet u bedragen. Zoek uw situatie op.
Deze bedragen veranderen elk jaar een beetje.
Dat gebeurt elk jaar op 1 januari. Kijk voor de bedragen zoals ze
nu zijn op amsterdam.nl/pakjekans.
Was uw jaarinkomen in 2015 lager dan het bedrag dat erbij staat?
Dan had u een laag inkomen.
U hebt AOW 						
■
U woont samen met uw partner
en u hebt allebei AOW				
■
U woont samen met uw partner
en één van u heeft AOW		
		
■
U woont alleen met uw kind of kinderen		
■
U woont alleen					

Jaarinkomen

U hebt geen AOW 						
U woont samen met uw partner
en uw kind of kinderen				
■
U woont alleen met uw kind of kinderen		
■
U woont alleen 					

Jaarinkomen

€ 23.566,€ 23.450,€ 21.497,€ 17.061,-

■

€ 23.450,€ 22.656,€ 18.125,-

In de volgende twee situaties had u weinig geld:
U had op 31 december minder dan € 11.790,- als gezin of als
alleenstaande ouder.
■ U had op 31 december minder dan € 5.895,- als alleenstaande.
■

Had u op 31 december 2015 een eigen huis?
De overwaarde mag niet meer zijn dan € 49.700,-.
De bedragen gelden alleen voor de volgende extra’s van
gemeente Amsterdam:
Scholierenvergoeding
Gratis laptop
■ Stadspas
■ Collectieve zorgverzekering
■ Regeling tegemoetkoming meerkosten
■ Gratis identiteitskaart
■ Gratis openbaar vervoer
■ Tegemoetkoming Aanvullend Openbaar Vervoer
■
■

Voor de andere extra’s gelden andere bedragen.

In welke maand kunt u de extra’s aanvragen?
Scholierenvergoeding
■ Van 1 april 2015 tot en met 31 mei 2016 voor schooljaar
2015-2016
■ Van 1 april 2016 tot en met 31 mei 2017 voor schooljaar
2016-2017
Gratis laptop
■ Van 1 april 2015 tot en met 31 mei 2016 voor schooljaar
2015-2016
■ Van 1 april 2016 tot en met 31 mei 2017 voor schooljaar
2016-2017
Collectieve zorgverzekering
Vanaf half november 2016 tot half december 2016
Aanvragen kan het hele jaar als u al bij het Zilveren Kruis zit.
Stadspas
■ Van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2016 voor
Stadspasjaar 2015-2016
■ Van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 voor
Stadspasjaar 2016-2017
Gratis identiteitskaart
Aanvragen kan het hele jaar
Gratis openbaar vervoer
Aanvragen kan het hele jaar
Tegemoetkoming Aanvullend Openbaar Vervoer
Aanvragen kan het hele jaar
Regeling tegemoetkoming meerkosten
Aanvragen kan het hele jaar

Disclaimer
We hebben ons best gedaan om alle informatie goed op te
schrijven. We doen ook ons best om ervoor te zorgen dat u
de nieuwe informatie hebt. Toch kan er een fout zitten in de
informatie. Of misschien is de informatie niet compleet.
Wilt u ons helpen?
Als er een fout staat in deze tekst, stuur dan een mail naar
pakjekans@amsterdam.nl.
Is de fout nadelig voor u?
Daar kan de gemeente Amsterdam niets aan doen.
U kunt ons niet laten betalen voor uw nadeel.
De tekst geeft u informatie, geen rechten.

