Bijkomende Studiekosten (BSK)
Inkomen
: Max. 110% van de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag (VT)!
Vermogen
: Er is een vermogenstoets
Peildatum inkomen en vermogen = datum aanvraag
*Zie de aparte bijlage met normen
Het vrij te laten vermogen:
Alleenstaande
Alleenstaande ouder
Gezin

2012
€ 5.685,€ 11.370,€ 11.370,-

2011
€ 5.555,€ 11.110,€ 11.110,-

Deze regeling komt tegemoet in de schoolkosten van de ten laste komend(e) kind(eren) tot 18 jaar.
Ten laste komend betekent dat de aanvrager de Kinderbijslag ontvangt voor dit kind.
Deze regeling loopt gelijk aan een schooljaar en niet aan een kalenderjaar.
De peildatum is 1 augustus van het betreffende schooljaar. Dat betekent dat op deze datum wordt
gekeken naar wat voor onderwijs het kind gaat. Daar is namelijk de vergoeding van afhankelijk.
De vergoeding is voor een kind die volgt:
Basisschool
1e jaar voortgezet onderwijs
Volgende jaren voortgezet – of beroepsonderwijs

€ 100,€ 350,€ 250,-

Kosten waarvoor men vergoeding kan krijgen zijn bijvoorbeeld de kosten van schriften, pennen,
computer, cartridges, fiets, schooltas, schoolfonds, schoolreisje, schoolkamp etc. Alles wat met
school te maken heeft, behalve de schoolboeken. Deze worden namelijk vergoed door de regeling
Tegemoetkoming Schoolgaande Kinderen of Studiefinanciering via de DUO (Dienst Uitvoering
Onderwijs).
Deze regeling kan men aanvragen middels het Gecombineerd Aanvraagformulier.
 Achter in deze hand-out zit het Gecombineerd Aanvraagformulier.
Indien men een bijstandsuitkering ontvangt, dan hoeven er op voorhand geen nadere bewijsstukken
overlegd te worden. Ontvangt iemand géén bijstandsuitkering, dan moeten bij de aanvraag ook
inkomens- en vermogensgegevens ingediend te worden.
Het is mogelijk dat we achteraf de persoon vragen om bewijsstukken te tonen waaruit blijkt dat de
vergoeding daadwerkelijk besteed is waarvoor het bedoeld was. De bewijsstukken dienen daarom
bewaard te worden tot 1 jaar ná de datum van de toekenningsbeschikking.
Schooljaar 2010/2011 kan aangevraagd worden tot 1 april 2012.
Schooljaar 2011/2012 kan aangevraagd worden van 1 augustus 2011 tot 1 april 2013.

