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Extra’s voor Amsterdammers
met een laag inkomen en
weinig vermogen
Uw situatie:
• Ik heb een baan, maar verdien weinig.
• Ik ben zelfstandig ondernemer en verdien weinig.
• Ik heb een uitkering.
• Ik krijg alleen AOW. Of ik krijg AOW en heb een klein pensioen.
• Ik heb geen volledige AOW en krijg een aanvullende inkomensvoorziening
ouderen (AIO).
De gemeente Amsterdam kan u helpen.
In deze folder leest u:
• Hoe u hulp of geld krijgt.
• Wat een laag inkomen en weinig vermogen is.
• Welke extra’s er zijn.
Hoe krijgt u hulp of geld?
Een extra aanvragen kan op drie manieren:
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In één keer alle extra’s aanvragen op de computer
Ga naar www.amsterdam.nl/pakjekans.
Ga dan naar een extra die u wilt aanvragen.
U krijgt eerst een check. U ziet welke extra’s u hier kunt aanvragen.
Kies welke extra’s u wilt aanvragen voor u en uw gezinsleden.
Hierna moet u inloggen met uw DigiD.
U kunt in één keer alle extra’s aanvragen die er voor u zijn.
DigiD
Voor online aanvragen hebt u een DigiD nodig.
Dit is uw persoonlijke inlogcode van de overheid.
De code bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Hebt u nog geen DigiD? Vraag dan eerst uw DigiD aan.
Ga naar www.digid.nl.
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2 Schriftelijk aanvragen met een papieren aanvraagformulier
• Ga naar www.amsterdam.nl/pakjekans.
Ga naar de extra die u wilt aanvragen.
Download het aanvraagformulier, print het uit en vul het in.
U verstuurt het ingevulde formulier met de post.
• De gemeente kan het formulier ook naar u toesturen.
Bel naar 020 252 6000.
U krijgt meteen iemand van de gemeente Amsterdam aan de telefoon.
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Hulp met aanvragen bij een financieel spreekuur
Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van de extra’s? Ga naar een financieel
spreekuur. Een financieel spreekuur zit vaak in een huis van de wijk.
De medewerker van het financieel spreekuur helpt u met uw aanvraag.
De medewerker praat met u in een aparte ruimte.

Locaties financiële spreekuren bij u in de buurt
• Kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans voor een financieel spreekuur
bij u in de buurt.
• Bel naar 020 252 6000.
• Ga naar het Stadsloket. Een medewerker van de gemeente vertelt u
waar een spreekuur bij u in de buurt is.

Na uw aanvraag
U stuurt het aanvraagformulier naar de gemeente. De gemeente kijkt naar
uw situatie. U krijgt binnen 8 weken een brief van de gemeente. In de brief
leest u of u de extra’s krijgt. Als u de extra’s krijgt, dan hoeft u het geld nooit
later terug te betalen.
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Wat is een laag inkomen?
Wat is weinig vermogen?
We schrijven steeds over een laag inkomen en weinig vermogen. Wat is dat?
Met inkomen bedoelen we uw fiscaal jaarinkomen. Dit is uw inkomen dat bekend
is bij de Belastingdienst.
Het fiscaal jaarinkomen is het hoogste bedrag op de jaaropgave. U krijgt de
jaaropgave begin 2021 van uw werkgever, uw uitkeringsinstantie (zoals UWV en SVB)
of de gemeente. Op de jaaropgave staat hoeveel loon, uitkering, AOW of pensioen u
in 2020 hebt ontvangen.
Met vermogen bedoelen we wat u hebt aan geld, spaargeld en waardevolle spullen.
Tel de waarde van uw geld, spaargeld en waardevolle spullen bij elkaar op.
De overwaarde van uw eigen huis is ook vermogen.
Bent u zelfstandig ondernemer? Waar vindt u uw jaarinkomen?
Hebt u een onderneming, dan geeft u de fiscale winst aan.
Dat is de bruto omzet min de kosten, vóór aftrek van belastingen en aftrekposten
zoals de zelfstandigenaftrek.
Wanneer hebt u recht op de extra’s van gemeente Amsterdam?
Kijk in de vakjes hiernaast naar uw situatie. U hebt een laag inkomen en weinig
vermogen als uw jaarinkomen en vermogen in 2020 lager is dan de bedragen in
de vakjes bij uw situatie. U kunt dan de extra’s aanvragen.
Woont u samen met uw partner?
Dan gaat het om het jaarinkomen van u en uw partner samen.
Een partner is iemand met wie u een relatie heeft of heeft gehad. U bent bijvoorbeeld
getrouwd of woont samen. Of u bent gescheiden maar woont
nog wel samen op één adres.
Geen partner is familie zoals uw broer, zus, moeder of vader.
Woont u op één adres met een vriend of vriendin, maar is dit geen relatie?
Dan telt deze persoon ook niet mee als partner.
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U werkt en verdient weinig.
Of u hebt een uitkering. U hebt geen AOW.
Uw situatie

Jaarinkomen in
2020

Vermogen op
31 december 2020

• U woont samen met uw partner.
Of u woont samen met uw partner
en één of meer (pleeg)kinderen
jonger dan 18 jaar.

€ 26.128,-

€ 12.450,-

• U woont zonder partner met
één of meer (pleeg)kinderen of
kinderen jonger dan 18 jaar.

€ 25.688,-

€ 12.450,-

• U woont alleen.

€ 20.551,-

€ 6.225,-

Jaarinkomen in
2020

Vermogen op
31 december 2020

• U woont samen met uw partner

€ 26.481,-

€ 12.450,-

• U woont zonder partner met uw
(pleeg)kinderen jonger dan 18 jaar

€ 24.311,-

€ 12.450,-

€ 19.294,-

€ 6.225,-

U hebt AOW.
Of u hebt AOW met een klein pensioen.
Uw situatie

• U woont alleen

Had u een eigen huis op 31 december 2020?
De overwaarde van een eigen huis mag niet meer zijn dan € 52.500.
De bedragen in deze folder veranderen elk jaar op 1 januari.
Kijk voor de bedragen zoals ze nu zijn op www.amsterdam.nl/pakjekans.
De bedragen gelden alléén voor de extra’s in deze folder.
Voor andere extra’s gelden andere inkomenseisen.
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Een hoger inkomen, maar ook schulden
Hebt u een hoger inkomen, maar houdt u door aflossing van uw schulden
een lager inkomen over? Dan hebt u misschien toch recht op regelingen voor
Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen. In de volgende
situaties kunt u toch in aanmerking komen:
• U zat in 2020 of 2021 in de schuldsanering via de Wet schuldsanering
natuurlijke personen (Wsnp) of de Kredietbank Amsterdam.
• U was in 2020 of 2021 zelfstandig ondernemer en had een Spaarsanering
van Zuidweg of Kram en Meersma.

In welke periode kunt u een
extra aanvragen?
Aanvragen kan het hele jaar
• Stadspas
• Gratis identiteitskaart
• Gratis openbaar vervoer voor ouderen
• Tegemoetkoming aanvullend openbaar vervoer
• OV-vergoeding voor mantelzorgers
• Regeling tegemoetkoming meerkosten (Rtm)
• Bijzondere Bijstand
• Individuele inkomenstoeslag
Aanvragen kan in een bepaalde periode
• Gratis laptop, Reiskostenvergoeding en Scholierenvergoeding
Voor schooljaar 2020-2021 aanvragen tot en met 31 mei 2021.
Aanvragen voor schooljaar 2021-2022 kan vanaf 1 juni 2021.
Kijk op www.amsterdam.nl/pakjekans voor meer informatie.
• Kindtegoed
U kunt zelf geen Kindtegoed aanvragen. Als u in aanmerking komt
voor Kindtegoed, dan krijgt u daarover een brief.
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• Collectieve zorgverzekering
Aanvragen kan het hele jaar als u niet verzekerd bent of als u een
zorgverzekering
bij het Zilveren Kruis hebt. Bent u niet verzekerd bij het Zilveren Kruis?
Dan kunt u van half november tot eind december overstappen.
Weet de gemeente al dat u recht hebt op een extra?
Dan krijgt u het aanvraagformulier automatisch thuisgestuurd.

Voor alle extra’s in deze folder geldt:
• U hebt een laag inkomen en weinig vermogen.
• U woont in Amsterdam.
• U bent 18 jaar of ouder.
• U hebt de Nederlandse nationaliteit.
Bent u geen Nederlander?
Dan moet u een geldige verblijfsstatus hebben.
Vraagt u een extra voor een kind aan. Dan geldt ook:
• U krijgt kinderbijslag of een pleegvergoeding voor uw kind.
• Uw kind staat bij u ingeschreven in Amsterdam.
Voor sommige extra’s in deze folder gelden nog meer voorwaarden.
U leest steeds bij de extra in deze folder welke extra voorwaarden er gelden.
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Stadspas
Met de Stadspas gaat u gratis of met hoge korting naar de film,
het theater, museum en dagjes uit. Voor kinderen is er extra
voordeel in de schoolvakanties.

Goed om te weten
Soms hebt u de Stadspas met
groene stip nodig om andere
extra’s aan te vragen. U herkent
deze extra’s in de brochure aan het symbool
van de Stadspas.

Voorwaarden studenten
U kunt geen Stadspas aanvragen als u een studie doet en
recht hebt op
• studiefinanciering of
• tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS).
U kunt wel een Stadspas aanvragen voor uw kinderen.
Studeert uw partner niet? Dan kunt u wel een Stadspas
aanvragen voor uw partner.
AOW en een laag inkomen
Ontvangt u AOW? Dan krijgt u automatisch de Stadspas met
blauwe ruit toegestuurd. Hebt u AOW én een laag inkomen?
Dan kunt u de Stadspas met groene stip aanvragen, u kunt dan
van meer aanbiedingen gebruik maken.
Waar vindt u de acties?
• Kijk op www.amsterdam.nl/stadspas>
acties groene stip.
• Lees de Krant Amsterdam en MUG magazine.
• U krijgt elke twee maanden een folder per post.
• Volg de Stadspas op:
facebook.com/stadspasamsterdam
instagram.com/stadspas020
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Gratis identiteitskaart
U krijgt een gratis identiteitskaart. U hoeft niet eerst
zelf te betalen. U betaalt de pasfoto wel.
Als u de identiteitskaart snel wilt hebben (spoedprocedure),
betaalt u zelf de extra kosten.
Een paspoort is niet gratis aan te vragen.
Extra voorwaarden
• U bent Nederlander.
• U hebt een Stadspas met groene stip.
• U hebt geen geldige identiteitskaart.
En u hebt geen geldig paspoort. Of uw identiteitskaart
of paspoort is nog maar acht weken geldig.
• U bent ingeschreven in Amsterdam.
Of u hebt een postadres in Amsterdam dat goedgekeurd
is door de gemeente.
Hoe krijgt u een gratis identiteitskaart?
• Ga naar www.amsterdam.nl>Burgerzaken>Paspoort,
ID-kaart en rijbewijs>ID-kaart aanvragen.
• Neem alle documenten mee en ga naar een Stadsloket.

Individuele inkomenstoeslag
Individuele inkomenstoeslag is extra geld. Hebt u drie jaar of
langer een laag inkomen en denkt u dat dit voorlopig zo zal
blijven? Dan kunt u Individuele inkomenstoeslag aanvragen.
Extra voorwaarden
• U bent 21 jaar of ouder.
• U hebt geen AOW.
• U had in 2018, 2019, 2020 een laag inkomen en weinig
vermogen. En u verwacht niet dat uw inkomen de komende
tijd hoger wordt.
U krijgt per jaar:
• Als u alleenstaand of alleenstaande ouder bent € 85,-.
• Als u samenwoont met uw partner € 170,-.
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Collectieve zorgverzekering
Hebt u geen zorgverzekering of een zorgverzekering bij het
Zilveren Kruis, dan kunt u zich aanmelden voor de Collectieve
zorgverzekering van Zilveren Kruis.
U krijgt:
• € 3,21 per maand korting op de basisverzekering.
• De goedkoopste aanvullende verzekering gratis.
• Korting op duurdere aanvullende verzekeringen.
• Gespreide betaling van het verplichte eigen risico.
Kinderen onder de 18 jaar
• Gratis met u meeverzekerd.
• Geen verplicht eigen risico.
• Geen tandartskosten.
Extra voorwaarde
• U bent op dit moment onverzekerd of al verzekerd
bij Zilveren Kruis.
Bent u niet verzekerd bij het Zilveren Kruis?
Dan kunt u van half november tot eind december overstappen.
Over de zorgverzekering
• De premie wordt maandelijks automatisch van uw
bankrekening afgeschreven.
• U kunt uw partner en kind(eren) meeverzekeren.
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Scholierenvergoeding
Met de Scholierenvergoeding krijgt u extra geld.
Daarmee betaalt u bijvoorbeeld, een fiets, bijles en spullen
voor school, sport, muziekles, dansles of schoolreisjes.
Extra voorwaarden voor uw kind
• Uw kind gaat naar de basisschool of middelbare school of
doet mbo-bol of mbo-bbl met een onbetaalde stage.
• Uw kind was op 30 september 2020 nog geen 18 jaar.
Extra voorwaarden voor uw kind op de voorschool
• Uw kind gaat naar een voorschool die erkend is door de
gemeente Amsterdam.
• Uw kind is tussen de 2 en 4 jaar oud als u de aanvraag doet.
U krijgt per schooljaar:
• Voor elk kind op de voorschool € 250,-.
• Voor elk kind op de basisschool € 216,-.
• Voor elk kind op de middelbare school of het mbo € 325,-.
Twee stappen
De Scholierenvergoeding ontvangen gaat in twee stappen:
Stap 1 U vraagt de Scholierenvergoeding aan met
het aanvraagformulier.
Stap 2 U geeft door welke kosten u hebt gemaakt.
Dit doet u met een declaratieformulier.
Daarna ontvangt u het geld op uw rekening.
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Reiskostenvergoeding
Moet uw kind 3 of meer zones met het openbaar vervoer
reizen naar school? Dan kunt u een reiskostenvergoeding
krijgen.
U krijgt:
€ 250,- per schooljaar.
Extra voorwaarden voor uw kind
• Uw kind gaat naar de middelbare school of doet mbo-bbl
met een onbetaalde stage.
• Uw kind was op 30 september 2020 nog geen 18 jaar.
• Uw kind reist 3 of meer zones met het openbaar vervoer
naar school.

Kindtegoed
Voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar staat er geld op de
Stadspas van het kind. Dat geld noemen we het kindtegoed.
Als uw kind recht heeft op kindtegoed, dan krijgt u daarover
een brief.
Extra voorwaarden
• Uw kind heeft een Stadspas.
• De leeftijd van uw kind op 31 december 2019
bepaalt het tegoed dat uw kind krijgt.
U krijgt:
• Voor elk kind geboren tussen 01-01-2005 en
31-12-2009: € 150,- .
• Voor elk kind geboren op of na 01-01-2010: € 25,12
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Gratis laptop of tablet
middelbare school
Uw kind krijgt een laptop of tablet. En u krijgt één keer € 200,voor een abonnement op internet. Uw kind doet eerst een
computerles van 2,5 uur. Daarna kiest u in de webshop
een laptop of tablet uit.
Extra voorwaarden
• Uw kind gaat naar de middelbare school of mbo-bol
of doet mbo-bbl met een onbetaalde stage.
• Uw kind was op 30 september 2020 nog geen 18 jaar.
• Uw kind doet eerst een computerles. Daarna krijgt u een
code om in de webshop een laptop of tablet uit te kiezen.
Heeft uw kind in groep 8 van de basisschool al een gratis
laptop of tablet gekregen? Dan kunt u weer in de tweede klas
van de middelbare school een gratis laptop aanvragen.
• Uw kind heeft in de afgelopen 4 schooljaren geen laptop
of tablet van de gemeente gehad voor op de middelbare
school.

Gratis laptop of tablet
basisschool
Uw kind krijgt een laptop of tablet. Uw kind doet eerst
een computerles van 1,5 uur. Daarna kiest u in de
webshop een laptop of tablet uit.
Extra voorwaarden voor uw kind
• Uw kind gaat naar de basisschool.
• Uw kind is 10, 11 of 12 jaar als u de aanvraag doet.
• Uw kind doet eerst een computerles. Daarna krijgt u een
code om in de webshop een laptop of tablet uit te kiezen.
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Gratis openbaar vervoer
voor ouderen
U reist in Amsterdam gratis met tram, bus en metro van GVB,
Connexxion en EBS. U reist niet gratis met de nachtbus en de
bussen van Keolis.
Extra voorwaarden
• U krijgt AOW.
• U hebt een persoonlijke OV-chipkaart.
U kunt de regeling aanvragen een maand voordat u de
AOW-leeftijd bereikt. Het abonnement start op de dag
dat u de AOW-leeftijd bereikt.

Tegemoetkoming aanvullend
openbaar vervoer (AOV)
U krijgt geld van de gemeente voor aanvullend openbaar vervoer.
Dat geld heet een tegemoetkoming. U krijgt € 120,- per jaar.
Extra voorwaarden
• U krijgt AOW.
• U hebt een AOV-pas voor:
- Deur tot deur samenreizend vervoer
- of Deur tot deur Plusvervoer
- of Kamer tot kamervervoer
• U maakt geen gebruik van Beschermd vervoer of
het gratis OV-abonnement van de gemeente.
Hoe krijgt u aanvullend openbaar vervoer?
Bel de Wmo helpdesk van de gemeente, telefoon 0800 0643.
De medewerker vertelt u of u aan de voorwaarden voldoet.
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Regeling tegemoetkoming
meerkosten (Rtm)
Als u extra kosten hebt door een chronische ziekte of handicap
kunt u een deel van dit geld terug krijgen.
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.
Extra voorwaarden
• U of een gezinslid is chronisch ziek of gehandicapt.
• U woont zelfstandig. Dus niet in een verpleeghuis of
andere zorginstelling.
• U geeft toestemming voor een medische keuring door de GGD.

OV-vergoeding voor
mantelzorgers
Zorgt u voor een familielid of vriend(in)? Dan bent u
mantelzorger. Mantelzorgers kunnen geld krijgen voor
de kosten van het openbaar vervoer.
U krijgt € 20,- per maand.
Dit bedrag wordt op uw OV-chipkaart gestort.
Extra voorwaarden
• U bent mantelzorger.
• U moet 3 kilometer of meer reizen van uw woonadres
naar uw mantelzorgadres.
• U hebt geen AOW.
• U hebt een persoonlijke OV-chipkaart.
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Geld lenen bij de
Kredietbank Amsterdam
De Kredietbank van de gemeente Amsterdam leent u geld.
U betaalt minder rente dan bij een gewone bank.
U leent minimaal € 300,- en maximaal € 4.000,-.
U moet de lening in drie jaar kunnen terugbetalen.
Extra voorwaarde
• U krijgt iedere maand uw salaris of uitkering op
uw bankrekening.
Hebt u geen laag inkomen? Dan kunt u soms toch geld lenen
bij de Kredietbank Amsterdam.
Hoe kunt u geld lenen bij de Kredietbank Amsterdam?
Kijk op www.amsterdam.nl/kredietbank.
Of bel 020 252 6000.
U kunt niet langskomen om een lening aan te vragen.
De Kredietbank Amsterdam heeft geen spreekuur.
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Stadsbank van Lening
Bij de Stadsbank van Lening van de gemeente Amsterdam
kunt u geld lenen tegen een onderpand.
Een onderpand is een sieraad. Bijvoorbeeld een
horloge of een gouden ketting.
U geeft uw onderpand aan de Stadsbank van Lening.
In ruil voor het onderpand leent de Stadsbank van Lening
geld aan u.
U moet het geld binnen negen maanden terugbetalen.
U kunt uw lening ook opnieuw verlengen met negen maanden.
U betaalt daarvoor een vergoeding.
Hebt u alles terugbetaald? Dan krijgt u het onderpand terug.
Hoe leent u geld bij de Stadsbank van Lening?
Ga naar de Stadsbank van Lening. Er zijn drie locaties:
• Nes 57
• Osdorpplein 516-518
• Bijlmerplein 133
Meer weten?
Ga naar www.amsterdam.nl/sbl.

17

Pak je kans

Kwijtschelding gemeentebelastingen
Gemeentebelastingen zijn bijvoorbeeld afvalstoffenheffing of
onroerendezaakbelasting. Kwijtschelding betekent dat u deze
belastingen niet (helemaal) hoeft te betalen.
Voorwaarden
• U hebt (gezamenlijk) een maandinkomen op
bijstandsniveau.
• U hebt weinig (spaar)geld op uw bankrekening of
waardevolle bezitting(en).
•
Let op: voor de kwijtschelding van gemeentebelastingen
gelden andere voorwaarden voor laag inkomen en weinig
vermogen.
Hoe vraagt u kwijtschelding aan?
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u kwijtschelding
aanvragen.
• Online aanvragen kan via
www.amsterdam.nl/kwijtschelding (inloggen met DigiD).
• Per post: u kunt het aanvraagformulier telefonisch
opvragen.
Voor vragen belt u 020 255 4800. Wij zijn bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur.
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Meer voor Amsterdammers
met weinig geld
Extra kosten?
Hebt u extra kosten door bijzondere omstandigheden?
Dan kan de gemeente u soms helpen met deze kosten.
U krijgt dan geld. Dit heet bijzondere bijstand.
Wat bijzondere omstandigheden zijn, is voor iedereen
weer anders. De gemeente bekijkt daarom eerst hoe
uw situatie precies is.
Denkt u dat u recht hebt 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.
Kijk voor een overzicht van alle extra’s en de voorwaarden op
www.amsterdam.nl/pakjekans.
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Verantwoording
We vertrouwen erop dat alle informatie in deze brochure goed is opgeschreven
en klopt. Toch kan er iets fout zijn of niet compleet. In de tekst geven wij informatie,
waaraan u geen rechten kunt ontlenen. De gemeente betaalt niet voor het nadeel
ontstaan door fouten. Als er een fout in deze brochure staat, dan helpt u ons door
hierover een e-mail te sturen naar: pakjekans@amsterdam.nl.
Meer informatie over de extra’s: www.amsterdam.nl/pakjekans
Januari 2021 - Uitgave gemeente Amsterdam
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