
Regeling normbedragen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten 2004

16 december 2003/SFB/2003/55960

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 11.1 van de Wet tege-
moetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten en artikel 5 van het Besluit
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder de
wet: de Wet tegemoetkoming onderwijs-
bijdrage en schoolkosten.

Artikel 2. Grensbedragen toetsingsinko-
men
1. Met ingang van het schooljaar 2004–
2005 wordt het grensbedrag toetsingsin-
komen, genoemd in artikel 2.23, tweede
lid, van de wet, vastgesteld op
€ 27.982,93.
2. Met ingang van 1 januari 2004 wordt
het grensbedrag toetsingsinkomen,
genoemd in artikel 10.5, tweede lid, van
de wet, vastgesteld op € 3.205,42.

Artikel 3. Overzicht normbedragen
Met ingang van 1 januari 2004 luiden de
bedragen, genoemd in de hoofdstukken
3, 4, 5 en 10 van de wet, als volgt:

Hoofdstuk 3
De tegemoetkoming schoolkosten
genoemd in artikel 3.5, eerste lid,
bedraagt voor het schooljaar 2004–2005:

Overzicht bedragen tegemoetkoming
schoolkosten
 

bovenbouw € 634,50
beroepsonderwijs € 936,66
speciaal onderwijs nihil
voortgezet speciaal onder-
wijs nihil
overig onderwijs € 559,07

Hoofdstuk 4
De basistoelage genoemd in artikel 4.3
bedraagt met ingang van 1 januari 2004
voor een:

thuiswonende leerling: € 93,72, en
uitwonende leerling: € 218,50.

De tegemoetkoming schoolkosten
genoemd in artikel 4.6, eerste lid,
bedraagt voor het schooljaar 2004–2005:

a. 
b. 

Overzicht bedragen tegemoetkoming
schoolkosten
 

bovenbouw € 52,88
speciaal onderwijs nihil
voortgezet speciaal onder-
wijs nihil
overig onderwijs € 46,59

Hoofdstuk 5, afdeling 5.2
De tegemoetkoming schoolkosten
genoemd in artikel 5.10, bedraagt voor
het studiejaar 2004–2005:

Overzicht 1. Onderwijs gedurende
gehele schooljaar of geen onderwijs
meer vanaf 1 januari

Aantal minuten per
week

Schoolkosten

 

540 of meer € 260,44
540 of meer en voor
1 januari 270 tot 540

€ 130,22 +
€ 130,22 naar
rato aantal
minuten dat
onderwijs wordt
gevolgd

270 tot 540 € 175,47
270 tot 540 en voor
1 januari minder
dan 270

€ 87,73 +
€ 87,74 naar
rato aantal
minuten dat
onderwijs wordt
gevolgd

minder dan 270 nihil

Overzicht 2. Geen onderwijs meer
volgen na 30 september en voor
1 januari

Aantal minuten per
week

Schoolkosten

 

540 of meer € 130,22
540 of meer en voor
1 januari 270 tot 540

€ 65,11 +
€ 65,11 naar
rato aantal
minuten dat
onderwijs wordt
gevolgd

270 tot 540 € 87,73
270 tot 540 en voor
1 januari minder
dan 270

€ 43,87 +
€ 43,86 naar
rato aantal
minuten dat
onderwijs wordt
gevolgd

minder dan 270 nihil

Hoofdstuk 10
De tegemoetkoming schoolkosten
genoemd in artikel 10.7, derde lid,
onder:
b, bedraagt voor het schooljaar 2004–
2005: € 260,44,
c, bedraagt voor het schooljaar 2004–
2005: € 175,46.

Artikel 4. Aanpassing maximale verre-
kenbedrage
Met ingang van 1 januari 2004 wordt het
bedrag, bedoeld in artikel 3.1, derde lid,
van de Regeling tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten, vast-
gesteld op € 50,28.

Artikel 5. Inwerkingtreding en bekend-
making
Deze regeling treedt in werking met
ingang van 1 januari 2004 en vervalt met
ingang van 1 augustus 2005.

Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als
'Regeling normbedragen tegemoetko-
ming onderwijsbijdrage en schoolkosten
2004'.

De regeling zal met de toelichting in de
Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap,
A.D.S.M. Nijs.
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Toelichting

Algemeen
In deze ministeriële regeling zijn de
bedragen vermeld die, met betrekking tot
de Wet tegemoetkoming onderwijsbij-
drage en schoolkosten, gelden voor het
jaar 2004.

Onderwijsbijdrage
De tegemoetkomingen in de onderwijs-
bijdrage zoals in de wet vermeld in
artikel 3.3, eerste lid en artikel 4.4, eerste
lid worden niet geïndexeerd zoals is aan-
gegeven in artikel 11.1 van de wet, maar
zijn gelijk aan het bedrag, respectievelijk
eentwaalfde deel van het bedrag, bedoeld
in artikel 5, tweede lid van de Les- en
cursusgeldwet. Bedoeld lesgeld wordt
voor het schooljaar 2004–2005 vastge-
steld op € 936,--. Eentwaalfde deel
hiervan is € 78,00.

   De tegemoetkomingen in de onder-
wijsbijdrage zoals in de wet vermeld in
artikel 5.3 en artikel 10.7, tweede lid,
onder 1, worden niet geïndexeerd op de
wijze zoals is aangegeven in artikel 11.1
van de wet, maar zijn gelijk aan het col-
legegeld zoals genoemd in artikel 7.44
van de Wet op het hoger en wetenschap-
pelijk onderwijs. Bedoeld collegegeld is
voor het studiejaar 2004–2005 vastge-
steld op € 567,23.
   De hoogte van de tegemoetkomingen
in de onderwijsbijdrage voor het school-
jaar 2004–2005, zoals in de wet vermeld
in artikel 5.10 en artikel 10.7, tweede lid
onder 2 en 3, kan nog niet worden
bepaald, omdat deze afhankelijk is van
de hoogte van het cursusgeld 2004–2005
zoals die uiterlijk per 31 maart 2004
wordt vastgesteld.

Schoolkosten
De tegemoetkoming in de schoolkosten
voor het schooljaar 2004–2005, zoals in
de wet vermeld in artikel 5.4, bedraagt

twaalf maal het normbedrag voor boeken
en leermiddelen voor het hoger onder-
wijs, bedoeld in artikel 3.18 van de Wet
studiefinanciering 2000. Bedoeld bedrag
is voor het studiejaar 2004–2005 vastge-
steld op: € 50,72. Twaalf maal dit bedrag
komt neer op: € 608,64.
   Afgerond op het naastbij gelegen,
gehele getal, zoals bedoeld in artikel
10.7, derde lid, bedraagt dit € 609,00.

De Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap,
A.D.S.M. Nijs.
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