
19. Kindpakket (B082) 

De regeling Kindpakket is hieronder uitgewerkt. In deze regeling zijn de voormalige 
regeling voor Indirecte schoolkosten schoolgaande kinderen en de regeling voor sport- 
en culturele activiteiten meegenomen. Om maatwerk te kunnen bieden aan alle 
inwoners is er sprake van keuzevrijheid bij de besteding van de middelen uit het 
Kindpakket.  
 
Om in aanmerking te komen voor deze regeling geldt per gezin een maximaal 
inkomen, hetgeen gelijk of minder is dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm op 
basis van de Participatiewet. Tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm geldt een 
lager budget. Daarnaast is de vermogenstoets van toepassing (zie ook hoofdstuk 1). 
De regeling is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar.  
 
Regeling Kindpakket 

 
Binnen de regeling Kindpakket worden de volgende kosten vergoed: 

- Indirecte schoolkosten basisschool zoals: kosten voor ouderbijdragen aan het 
schoolfonds, schoolreisjes, schoolbenodigdheden, schoolkampen, excursies en 
daarmee vergelijkbaar te stellen activiteiten voor kinderen op de basisschool; 

- Indirecte schoolkosten middelbare school zoals: kosten voor een schooltas, huur 
schoolkluisje, schoolreisjes, excursies, vakantiekampen voor kinderen op de 
middelbare school; 

- Kosten voor verenigingsactiviteiten zoals: contributie volkstuin of deelname aan 
een speel-o-theek; 

- De bijbehorende kosten om een sport- of culturele activiteit uit te voeren zoals 
onder andere sportkleding, een muziekinstrument of een sporttas; 

- Kosten van een zwemabonnement of zwembadenkaart van een der 
gemeentelijke zwembaden in de omgeving van Woudenberg;   

- Lesgeld voor muziekonderwijs; 
- Een Cultureel Jongerenpaspoort en museumkaart;  
- Een fiets; 
- Reparatiekosten van een fiets en accessoires als verlichting en fietspomp; 
- Een mobiele telefoon tot een maximum van € 250,-; 
- Een abonnement voor internet, televisie of (mobiele) telefoon; 
- Kaartjes van een dagje uit zoals het museum, theater, de dierentuin, een 

pretpark of de bioscoop;  
- De reiskosten voor een dagje uit; 
- Kosten voor het aanvragen van een paspoort of identiteitsbewijs, evenals de 

kosten voor het maken van pasfoto’s; 
- Eventuele overige kosten van kinderen die passen binnen de 

beleidsdoelstellingen. 
 
Toelichting 
De maximale vergoeding op grond van het Kindpakket geldt per kalenderjaar en kan 
gedurende het hele kalenderjaar worden aangevraagd, tot uiterlijk 1 februari van het 
jaar volgend op het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. 
 
De vergoeding voor het Kindpakket aan personen met een bijstandsuitkering wordt 
toegekend voor de duur van de uitkeringsperiode of tot aan de 18e verjaardag van het 
kind. De eerste € 100,- wordt standaard uitbetaald nadat inwoners bij aanvraag een 
indicatie hebben gegeven waaraan ze dit bedrag willen besteden. Voor het overige 
bedrag wordt een verantwoording gevraagd door middel van een ingevuld 
declaratieformulier. Betalingsbewijzen dienen één kalenderjaar bewaard te worden, 
deze kunnen worden opgevraagd.  
 



De regeling Indirecte schoolkosten schoolgaande kinderen komt te vervallen en wordt 
opgenomen in de regeling Kindpakket. Ook de vergoeding voor 
(sport)verenigingsactiviteiten en muziekonderwijs wordt aan het Kindpakket 
toegevoegd.  
 
De te declareren bedragen verschillen voor kinderen op de basisschool en kinderen op 
de middelbare school. Om een grotere groep kinderen in (verborgen) armoede te 
bereiken, is de regeling ook toegankelijk voor kinderen uit gezinnen met een inkomen 
tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Wel geldt voor de kinderen uit gezinnen 
met een inkomen van 110 tot 120%  een lager budget dan voor kinderen uit gezinnen 
met een inkomen tot 110%. In onderstaande tabel zijn deze bedragen zichtbaar. 
 

 Basisschool Middelbare school tot 18 jaar 
Inkomen tot 110% € 600,- € 700,- 

Inkomen tussen 110 en 120% € 300,- € 350,- 
 
Peuterspeelzaal 

De peuterspeelzaal wordt niet langer vergoed omdat stichting Jeugdfonds de Boom 
hierin voorziet. 
 
Zwemles 

De kosten van een zwemlesabonnement voor het A/B diploma bedragen circa € 
750,00. In het dichtstbijzijnde zwembad (Leusden) is het niet mogelijk alleen zwemles 
voor diploma A te volgen. Het is van belang dat kinderen goed kunnen zwemmen. De 
scholen bieden geen schoolzwemmen meer aan. Hoewel het enerzijds als 
verantwoordelijkheid van de ouders gezien kan worden, is anderzijds duidelijk dat de 
kosten van zwemles voor minima niet of nauwelijks op te brengen zijn. De kosten van 
het zwemlesabonnement kunnen dan ook eenmalig per kind voor vergoeding in 
aanmerking komen naast het Kindpakket.  
 
Computer 

De computerregeling voor gezinnen met kinderen blijft naast het Kindpakket bestaan in 
de huidige vorm. 

 


