Tegemoetkoming aanschafkosten Laptop Toelichting bij
aanvraagformulier 2019-2020
Inleiding
Een tegemoetkoming in de aanschafkosten van een laptop wordt slechts éénmaal per kind
per schoolcarrière verstrekt.
U kunt tot 15 december 2019 voor uw gezin een aanvraag voor een tegemoetkoming
indienen bij de Stichting vrienden van de GSR (laptop.vergoeding@vriendenvandegsr.nl).
Het inkomen
•

Het peiljaar voor de bepaling van het gezinsinkomen is het kalenderjaar 2018. Het gaat
hierbij om de hoogte van het belastbaar inkomen. Bij de aanvraag dient u een kopie
van de belastingaanslag (man en vrouw) over dat jaar mee te zenden.

•

Wanneer uw huidige inkomen meer dan 15% lager is dan in het peiljaar, kunt u een
verzoek doen om het peiljaar te wijzigen. U meldt dit verzoek dan direct bij de aanvraag
voor een vergoeding. U dient dit aan te geven op het aanvraagformulier. Op het
aanvraagformulier vult u het inkomen van 2018 in. In een bijlage legt u uit waarom u
gebruik wilt maken van een ander peiljaar en u vult het inkomen van het door u
gekozen peiljaar (2019) in; ook van uw inkomen in het gewijzigde peiljaar stuurt u
bewijsstukken mee.

•

Wanneer uw belastbaar inkomen niet bekend is (u doet geen aangifte en heeft geen
aanslag ontvangen), dan kunt u het volgende doen:
o

U stuurt een zogeheten IB-60 verklaring van beide ouders mee, als bewijs van
uw belastbaar inkomen. Deze verklaring kunt u opvragen bij het regionale
belastingkantoor of via de gratis belastingtelefoon voor particulieren (08000543).
o Indien dit niet mogelijk is, ontvangen wij graag een kopie van de definitieve
toekenning van de zorgtoeslag.
Aanvulling tegemoetkoming door de school;
Mocht u een inkomen hebben op (bijna) bijstandsniveau (belastbaar inkomen gehuwd
per partner € 9.833 of alleenstaand € 15.193) of om andere redenen niet voldoende
hebben aan de tegemoetkoming vanuit de stichting Vrienden van de GSR voor de
aanschaf van een laptop, dan kunt u een gemotiveerd verzoek doen om aanvullende
financiering bij de GSR. U kunt daarvoor contact opnemen met de manager
bedrijfsvoering Gerdine van Harten via hrg@gsr.nl of contact leggen via een
medewerker van de GSR met wie u goede contacten hebt; die wil er wel voor zorgen dat
uw vraag binnen de school op de juiste plek terecht komt.
Let wel op, het is belangrijk dat u deze aanvullende vergoeding eerst aanvraagt, voordat
u een laptop aanschaft. U schaft deze dan namelijk aan via een speciale code bij
Rentcompany. Aanvraag van de aanvullende tegemoetkoming is in verband met tijdige
levering van de laptop noodzakelijk voor 15 juli 2019.

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn als volgt:
•
•
•
•

Per kind kan slechts één keer in de schoolcarrière een beroep op de regeling
worden gedaan.
Aanvragen in het laatste jaar van een opleiding (VMBO 4, Havo 5 en VWO 6)
worden uitgesloten.
De vergoeding wordt berekend over een maximale aanschafprijs van €405 van
de laptop (exclusief de kosten van een full service abonnement). Het bedrag
daarboven komt geheel voor eigen rekening.
Factuur van aanschaf van de laptop wordt meegestuurd bij de aanvraag.
Indien u een beroep wilt doen op de aanvulling tegemoetkoming van de GSR
gaat de aanschaf van de laptop via een speciale code van de GSR. U moet dan
eerst een beroep doen op de aanvulling tegemoetkoming bij de GSR
(informatie bij de manager bedrijfsvoering van de GSR Gerdine van Harten
(hrg@gsr.nl), voordat u een laptop gaat aanschaffen.

•
•
•

Inkomensgegevens worden meegestuurd bij de aanvraag.
Per kind is een minimale eigen bijdrage van € 100.
Is het inkomen van het gezin hoger dan het grensbedrag van € 35.996 dan daalt de
tegemoetkoming met 10% van dit meer inkomen.
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Uitbetaling
•

Na indiening van uw aanvraag ontvang u een reactie of u in aanmerking komt voor
vergoeding en wanneer deze wordt overgemaakt.

