
Overzicht wijzigingen beleidsregels 
 
 

Beleidsregels Gratis identiteitskaart voor HaarlemPashouders 

 Waar Was wordt 

1 Artikel 1 lid 1 onder a Van 14 tot 18 jaar Tot 18 jaar 

2 Artikel 3 onder c 14 jaar of ouder zijn vervalt 

3 Artikel 7 Deze beleidsregels treden 
daags na vaststelling in 
werking. 

Deze beleidsregels treden 
daags na publicatie in werking 
onder gelijktijdige intrekking 
van huidige  
Beleidsregels ‘Gratis 
identiteitskaart voor 
HaarlemPashouders’ 
(2016/268808). 

4 Toelichting  inwonende kinderen van 14 
tot 18 jaar 

inwonende kinderen tot 18 
jaar 

5 Toelichting wettelijke verplichting ter 
identificatie  

wettelijke verplichting ter 
identificatie en de 
identificatieplicht in de 
zorgverzekering kan eisen. 

 

Beleidsregels maatschappelijk participatie schoolgaande kinderen 

 Waar Was wordt 

6 Artikel 4 lid 1 onder d . ; 

7 Artikel 4 lid 1 onder e  met de regeling ‘keuzebudget 
voor kinderen’ van € 50 per 
jaar voor kinderen van 4 jaar 
tot en met 17 jaar, als 
aanvulling op de 
tegemoetkoming 
schoolkosten. 

8 Artikel 5 Deze beleidsregels treden in 
werking op 1 augustus 2016 
onder gelijktijdige intrekking 
van de Beleidsregels 
maatschappelijke participatie 
schoolgaande kinderen 
(2014/445794). 

Deze beleidsregels treden 
daags na publicatie in werking 
onder gelijktijdige intrekking 
van huidige beleidsregels 
‘maatschappelijke participatie 
schoolgaande kinderen’ 
(2015/488128). 

9 Toelichting  Per 1 januari 2015 treedt de 
Participatiewet in werking 

Per 1 januari 2015 trad de 
Participatiewet in werking 

10 Toelichting Hiermee vervalt de grondslag 
van de ‘Verordening 
participatie schoolgaande 
kinderen Wet werk en 
bijstand’ 

Vervallen  

11 Toelichting Deze beleidsregels zijn een 
ongewijzigde voortzetting van 
de huidige regelingen van 
maatschappelijke participatie 
van schoolgaande kinderen 

vervallen 



waarvan de ouders onder de 
doelgroep van de HaarlemPas 
vallen. 

12 Toelichting  Vanaf 2017 is door het 
ministerie van SZW extra 
budget uitgetrokken om 
kinderen in armoede mee te 
laten doen. Dit geld moet ten 
goede komen aan kinderen en 
hen de mogelijkheid bieden 
om mee te kunnen doen op 
een manier die voor hun 
belangrijk is. Om kinderen de 
mogelijkheid te geven zélf te 
kunnen kiezen, stelt Haarlem 
het ‘keuzebudget voor 
kinderen’ voor kinderen in. 
Voor het schooljaar 2017-
2018 wordt dit budget 
uitbetaald samen met de 
tegemoetkoming 
schoolkosten. 

13 Toelichting artikel 4  Bij de regeling ‘keuzebudget 
voor kinderen’ hebben 
kinderen zelf de mogelijkheid 
hun budget te besteden om 
mee te kunnen doen, op de 
manier zoals het beste bij hun 
past. Kinderen kunnen in 
overleg of met behulp van 
hun ouders kiezen voor de 
aanschaf van een winterjas, 
(sport)spullen die andere 
kinderen ook hebben of door 
het maken van een uitstapje. 
Bij deze pilot voor het 
schooljaar 2017-2018 wordt 
achteraf aan kinderen 
gevraagd, waaraan zij dit geld 
hebben besteed. 

 
 


