
0	Nee

0	Ja. U komt niet in aanmerking voor een PC-voorziening 2016 - 2017.
 U hoeft het formulier niet verder in te vullen en op te sturen.

Aanvrager Partner

1. Persoonsgegevens

Geboortedatum Burgerservicenummer

Straat Huisnummer

Postcode Woonplaats

Vast Mobiel

0	Ik heb geen partner  

 

 

Geboortedatum Burgerservicenummer

Inkomen
Armoedebestrijding

Antwoordnummer 47197
1070 WB Amsterdam
Telefoon 020 252 6000

Aanvraag
PC-voorziening
Schooljaar 2016 - 2017

Uw administratienummer(s)

Aanvrager
Achternaam

Voornamen (voluit)

Geboortedatum en BSN

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Uw telefoonnummers

Partner

Achternaam

Voornamen (voluit)

Geboortedatum en BSN 

Woont op uw adres tenminste
één kind voor wie u
kinderbijslag ontvangt en op
30 september 2016 jonger
dan 18 jaar is?

Maakt tenminste één van uw
kinderen de overstap van de
basisschool naar het voortgezet 
onderwijs of volgt tenminste 
één van uw kinderen 
voortgezet onderwijs of een 
Mbo-opleiding (zie toelichting)?

Heeft u in de afgelopen vier 
schooljaren al eerder een 
PC-voorziening ontvangen voor 
één van uw kinderen 
(zie toelichting)?

Woonde u op 31 december
2015 samen met een partner 
(zie toelichting)?

Is de samenstelling van uw
huishouden gewijzigd in 2015?

2. Schoolgaande kinderen

0	Ja

0	Nee. U komt niet in aanmerking voor een PC-voorziening 2016 - 2017.
 U hoeft het formulier niet verder in te vullen en op te sturen.

3. Algemene vragen

0	Nee 0	 Ja

0	Nee 0	 Ja. Vul hieronder in.

Vanaf datum  Soort wijziging

F.115_0416 1

0	Ja

0	Nee. U komt niet in aanmerking voor een PC-voorziening 2016 - 2017.
 U hoeft het formulier niet verder in te vullen en op te sturen.

  

  



5. Vermogen

IBAN Saldo op 31 december 2015 Positief Negatief

 e	 				0	 					0

	 e	 				0	 					0

 e	 				0	 					0

 e	 				0	 					0

 e	 				0	 					0

0	Nee     0	Ja. Vul hieronder in.

e

Staan u en uw schoolgaande 
kinderen onder de 18 jaar op 
hetzelfde adres ingeschreven in 
de Basisregistratie Personen 
(BRP) van Amsterdam?

Beschikt u en/of uw partner
over de Nederlandse nationaliteit 
of een geldige 
verblijfsvergunning?

Geef aan hoe uw inkomen was
opgebouwd in 2015
 
Uw fiscaal jaarinkomen
(zie toelichting)

Fiscaal jaarinkomen van uw
partner

Ontvangt u alimentatie voor 
uzelf, uw partner en/of voor uw
kinderen?

Alimentatie, ontvangen voor
uzelf

Alimentatie, ontvangen door
uw partner

Alimentatie, ontvangen voor
uw kinderen

Totaal jaarinkomen in 2015

Zat u en/of uw partner in 2015
in de schuldsanering via de Wet
schuldsanering natuurlijke
personen (WSNP) of via de
Kredietbank Amsterdam?

Hoeveel vermogen hadden u,
uw partner en/of uw
minderjarige kinderen
gezamenlijk op
31 december 2015?

Rekening 1

Rekening 2

Rekening 3

Rekening 4

Rekening 5

Hebt u een koopwoning?

De waarde van uw woning
volgens de WOZ-beschikking
van 2015
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4. Inkomen

A 

A

0	Nee     0	Ja. Vul hieronder in.

A

A

A

A

0	Nee     0	Ja

0	Ja

0	Nee. U komt niet in aanmerking voor een PC-voorziening 2016 - 2017.
 U hoeft het formulier niet verder in te vullen en op te sturen.

0	Ja

0	Nee. U komt niet in aanmerking voor een PC-voorziening 2016 - 2017.
 U hoeft het formulier niet verder in te vullen en op te sturen.



A

0	Nee     0	Ja

 

0	Nee     0	Ja. Vul hieronder in.

A

0	Nee     0	Ja. Vul hieronder in.

A

De hypotheekschuld volgens het 
hypotheekoverzicht van
31 december 2015

Had u op 31 december 2015 een 
auto in uw bezit?

Overig vermogen

Had u op 31 december 2015 
verder nog vermogen (zie
toelichting)?

De waarde van de rest van uw 
bezittingen (zie toelichting)

Schulden
Had u op 31 december 2015
leningen, afbetalingen of andere
schulden (zie toelichting)?

Het totale bedrag van deze
schulden

Voor welk kind vraagt u een
PC-voorziening aan?

Achternaam kind

Voornamen kind (voluit)

Geboortedatum kind

Soort opleiding (zie toelichting)

Op welk IBAN-rekening moet het 
bedrag voor de
internetkosten worden gestort
(zie toelichting)?

IBAN

Naam derde

Adres en huisnummer derde

Postcode en plaats derde

Geboortedatum derde
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6. PC-voorziening

0	Basisonderwijs 0	Voortgezet onderwijs 0	Mbo-BOL  

0	Mbo-BBL met een onbetaalde stage (stuur hiervan bewijsstukken mee, zoals een stageovereenkomst)

7. Internetkosten

0	Op eigen rekening 0	Op rekening van een derde
 (Vul hieronder uw IBAN in)      (Vul hieronder het IBAN en de gegevens van de derde in)

 



Datum ondertekening

Handtekening(en)

Niets vergeten?
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8. Aanvullende informatie

9. Ondertekening

Ik, en indien van toepassing, mijn echtgenoot/partner, verklaar (verklaren) dat dit formulier naar
waarheid is ingevuld.

De gemeente zal uw gegevens bewaren en zal uw gegevens controleren bij andere
overheidsinstanties. Deze overheidsinstanties zijn: de Basisregistratie Personen (BRP) van
Amsterdam, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst, het UWV, de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO), het Landelijk Register WSNP, de Kredietbank Amsterdam,
het Kadaster en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Als u dit formulier ondertekent, geeft u aan dat u hiermee akkoord gaat.

Aanvrager Indien van toepassing echtgenoot / partner

Als blijkt dat u het formulier niet juist hebt ingevuld, kan de gemeente Amsterdam de 
PC-voorziening terugvorderen en u een boete opleggen voor hetzelfde bedrag.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de gevraagde bewijsstukken terug.
Stuur altijd een kopie van een geldig Nederlands paspoort, vreemdelingendocument of
identiteitskaart, geen rijbewijs mee.
Als u geen kopie van uw paspoort, vreemdelingendocument of identiteitskaart meestuurt, kunnen wij uw 
aanvraag niet in behandeling nemen.

Het adres staat rechts bovenaan het formulier.
Uw aanvraag moet voor 1 juni 2017 bij Afdeling Armoedebestrijding zijn binnengekomen.

10. Samenvattend

Ik heb een kopie van een geldige ID-kaart, paspoort of vreemdelingendocument 0 Ja     0 Nee
bijgevoegd van mezelf en mijn eventuele partner.

Ik heb mijn vermogen ingevuld, met name mijn saldo op 31 december 2015 0 Ja     0 Nee

Voor ondernemers: ik heb een kopie van mijn winst- en verliesrekening 0 Ja     0 Nee
bijgevoegd over het jaar 2015

Voor kinderen op het Mbo-BBL: ik heb een bewijs van de onbetaalde stage 0 Ja     0 Nee
meegestuurd.

Voor pleegouders: ik heb een bewijs van pleegvergoeding meegestuurd. 0 Ja     0 Nee

De aanvraag is ondertekend door mij en mijn eventuele partner 0 Ja     0 Nee

Hebt u nog opmerkingen die u
niet kwijt kon op het formulier?


