Publiek Dienstverlening
Stadhuis, Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk

Aanvraagformulier
Ooievaarspas 2022

Postbus 5305
2280 HH Rijswijk
www.rijswijk.nl

Let op! Het niet volledig invullen van dit formulier en/of niet inleveren van de benodigde gegevens kan leiden tot
het niet in behandeling nemen van uw aanvraag.
1. Aanvraag ooievaarspas ( kruis aan wat voor u van toepassing is)
 Eerste aanvraag (dit geldt ook als u uit een andere gemeente komt)
 Verlenging van de ooievaarspas vul kaartnummer(s) in. Vul hieronder de kaartnummer(s) in:
Van u zelf_________________________________________

Van uw partner_______________________________________

Kind 1____________________________________________

Kind 2______________________________________________

Kind 3____________________________________________

Kind 4______________________________________________

Kind 5____________________________________________

Kind 6 _____________________________________________

2 Uw persoonlijke gegevens
Voornaam(en)_____________________________________

Achternaam _________________________________________

Geboortedatum ____________________________________

 man  vrouw

Adres____________________________________________

Postcode___________________________________________

Burgerservicenummer_________________________________

Telefoonnummer________________________________________

Woonsituatie

 alleenstaand

 alleenstaand met kind(eren)  samenwonend

 Gehuwd /geregistreerd partnerschap

3. Gegevens van uw eventuele partner of andere meerderjarige bewoners ( ook invullen bij samenwoning)
Voornaam(en)_____________________________________

Achternaam _________________________________________

Geboortedatum ____________________________________

 man  vrouw

Burgerservicenummer_________________________________

4. Uw Bankgegevens
Stuur mee: een recente afschrift van een volledige maand van al uw bank- en/of spaarrekeningen van u.
IBAN-rekeningnummer______________________________

 Privé

 Spaar

T.a.v. ____________________________

IBAN-rekeningnummer______________________________

 Privé

 Spaar

T.a.v. ____________________________

5. Bankgegevens van eventuele partner of andere meerderjarige bewoners
Stuur mee: een recente afschrift van een volledige maand van al uw bank- en/of spaarrekeningen van uw partner.
IBAN-rekeningnummer______________________________

 Privé

 Spaar

T.a.v. ___________________________

IBAN-rekeningnummer______________________________

 Privé

 Spaar

T.a.v. ___________________________
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6. Kinderen thuiswonend en jonger dan 18 jaar
Geboortedatum

Burgerservicenummer		

Geboortedatum

Burgerservicenummer

Kind 1 ____________________

_______________________

Kind 4

___________________

_____________________

Kind 2 ____________________

_______________________

Kind 5

___________________

_____________________

Kind 1 ____________________

_______________________

Kind 4

___________________

_____________________

7. Bankgegevens van thuiswonende kinderen
Stuur mee: een recente afschrift van een volledige maand van al uw bank- en/of spaarrekeningen van uw kinderen.
IBAN-rekeningnummer______________________________

 Privé       Spaar    T.a.v. ____________________________

IBAN-rekeningnummer______________________________

 Privé       Spaar    T.a.v. ____________________________

IBAN-rekeningnummer______________________________

 Privé       Spaar    T.a.v. ____________________________

IBAN-rekeningnummer______________________________

 Privé       Spaar    T.a.v. ____________________________

8. Stichting Jarige Job
In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld
voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-.
Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! De gemeente Rijswijk werkt samen
met Stichting Jarige Job en ook u kunt zo een mooie box ontvangen voor de verjaardag van uw kind(eren).
Wilt u de verjaardagsbox ontvangen?  ja

 nee

Voor het versturen van de box hebben wij uw e-mailadres nodig, zodat u het pakket kunt volgen en weet wanneer het bij u bezorgd
wordt. Om dit mogelijk te maken is er een samenwerking met Stichting Jarige Job en Stichting Kei Rijswijk. Zij ontvangen uw naam,
adresgegevens, namen van uw kind(eren) en uw e-mailadres. Als u dit niet wilt kan er geen verjaardagsbox verstuurd worden. Kies
dan voor nee.
Uw e-mailadres:____________________________________________________________
LET OP: deze aanvraag kan 4 maanden duren. Het kan dus zijn dat uw kind eerder jarig is dan uw verjaardagsbox kan worden
verstrekt. Houd hier rekening mee.
Voor het doorgeven van wijzigingen in uw gegevens (bijv. e-mailadres onjuist), kunt u bellen naar het Klant Contact Center,
telefoonnummer 14 070 (optie 4).
Voor vragen over de verjaardagsbox kunt u contact opnemen met Stichting jarige Job.

9. Ontvangt u een (aanvullende) bijstandsuitkering van de gemeente op grond van de Participatiewet?
 ja

 nee

Als u deze vraag met ja hebt beantwoord stuur uw laatste specificatie mee. U kunt dan door naar punt 12: verklaring en
ondertekening
Als u deze vraag met nee hebt beantwoord gaat u verder met vraag 11.

10. Inkomsten van u
Loon uit werk
Stuur mee: kopie laatst ontvangenloonstrook (bij weekinkomsten de laatste 5 specificaties)
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Inkomsten van uw partner of meerderjarige bewoners
 van u zelf

Loon uit werk

 van uw partner

Stuur mee: kopie laatst ontvangenloonstrook (bij weekinkomstende laatste 5 specificaties)

Pagina 2

Uitkering van het UWV of
pensioen

 van u zelf

Stuur mee: kopie laatst ontvangenspecificatie (bij weekinkomsten delaatste 5 specificaties)
Alimentatie

 van u zelf

 van u zelf

 van uw partner

Inkomen uit eigen bedrijf

 van uw partner

Stuur mee: kopie van uw meest
recenteaangifte inkomstenbelasting van hetvoorafgaande kalenderjaar.
 van u zelf

Stuur mee: toelatingsbrief van
MBO-opleiding en DUO
specificatie
Geen inkomsten

Alimentatie
Stuur mee: kopie ontvangstbewijs (rekeningafschrift

Stuur mee: kopie van uw meest
recenteaangifte inkomstenbelasting van hetvoorafgaande kalenderjaar.
Studiefinanciering

 van uw partner

Stuur mee: kopie laatst ontvangenspecificatie (bij weekinkomsten delaatste 5 specificaties)

Stuur mee: kopie ontvangstbewijs (rekeningafschrift)
Inkomen uit eigen bedrijf

Uitkering van het UWV of
pensioen

Studiefinanciering

 van uw partner

Stuur mee: toelatingsbrief van
MBO-opleiding en DUO
specificatie
 van u zelf

Stuur mee: IB60-formulier

Geen inkomsten

 van uw partner

Stuur mee: IB60-formulier

11.Gegevens van uw vermogen
Geef hier aan wat er op dit moment op uw bank- en/of spaarrekeningen staat.
Rekening(en) van uzelf

€_________________________________________

Rekening(en) van uw partner

€_________________________________________

Rekening(en) van uw kind 1

€_________________________________________

Rekening(en) van uw kind 2

€_________________________________________

Rekening(en) van uw kind 3

€_________________________________________

Rekening(en) van uw kind 4

€_________________________________________

Heeft u schulden en heeft u een schuldregeling lopen via de gemeente of de rechter.
 Ja, voeg de beschikking bij
 Nee, ga verder met de volgende vraag

12.Verklaring en ondertekening
Ik en mijn eventuele partner heb(ben) dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente Rijswijk kan vaststellen of
er recht is op een bijdrage. Ik stem/wij stemmen ermee in dat controle van de gegevens kan plaatsvinden en weet/weten dat bij
onjuiste/onvolledige verstrekking van gegevens de bijdrage wordt teruggevorderd.
Datum: _________________________
Handtekening aanvrager:

Handtekening partner of meerderjarige bewoner:

Publieke Dienstverlening verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar publieke taken. Publieke Dienstverlening respecteert uw
persoonlijke levenssfeer. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Publieke Dienstverlening houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) stelt.
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Toelichting bij aanvraag Ooievaarspas
De Ooievaarspas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen. De pas kan worden aangevraagd bij Publieke Dienstverlening van de gemeente Rijswijk. Lees voordat u het formulier invult, deze toelichting goed door.
Voorwaarden
•
•
•
•

U komt in aanmerking voor de Ooievaarspas als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
U woont in Rijswijk.
U hebt een (gezamenlijk) inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.
Uw (gezamenlijk) vermogen bedraagt niet meer dan het zogenaamde vrij te laten vermogen.

Zie voor actuele bedragen hoogte bijstandsnormen en vrij te laten vermogen:
www.rijswijk.nl/inwoners/werken/inkomens-en-vermogensgrenzen
Bent u student en wilt u aanspraak maken op de Ooievaarspas? Dat kan alleen als u studiefinanciering ontvangt voor een mboopleiding. Volgt u een hbo- of wo-opleiding? Dan komt u niet in aanmerking voor een Ooievaarspas.
Bijlagen toevoegen:
U dient de volgende stukken te overleggen:
•
•
•

Recente volledige maandafschrift van alle bankrekeningen van u (en eventuele partner en kinderen jonger dan 18 jaar) waarop het
saldo te zien is.
Recente specificatie van uw inkomen: loon, WW, Ziektewet, WAO, WIA, AOW, pensioen, kinder- en/of partneralimentatie, levensverzekering, lijfrentepolis, heffingskorting, voorlopige en/of definitieve teruggaaf van de belastingdienst van het lopende jaar enz.)
Kopie van de specificatie van de DUO en kopie van inschrijving van school.

Bij zelfstandig ondernemer:
Kopie aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande kalenderjaar
Adresgegevens:
Stuur het aanvraagformulier met bijlagen in een envelop zonder postzegel naar:
Gemeente Rijswijk
Publieke Dienstverlening/Ooievaarspas
Antwoordnummer 1214
2280 VB Rijswijk
Reactietermijn
8 weken na indiening van uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente of u in aanmerking komt voor de Ooievaarspas. De gemeente
stuurt dan een opdracht naar de passenleverancier. Van de passenleverancier ontvangt u een pasfotoformulier. Op dit formulier dient u
een recente pasfoto te plakken, uw handtekening te zetten en retour te sturen in de bijgevoegde envelop. Na ontvangst van dit formulier met de stukken zal uw Ooievaarspas door de passenleverancier naar u toegezonden worden.
De Ooievaarspas is strikt persoonlijk!
Bij verlies of diefstal kunt u een duplicaatpas kopen voor € 12,50.
Automatisch verlengen
Het automatisch verlengen van de Ooievaarspas voor inwoners van Rijswijk geldt voor:
•
•

Iedereen die een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet (bijstand)
AOW’ers die eerder een Ooievaarspas toegekend hebben gekregen op basis van hun AOW/pensioen

Als uw toekenning Ooievaarspas automatisch wordt verlengd, krijgt u aan het einde van het kalenderjaar bericht van de gemeente in
de vorm van een brief. De toekenning van de Ooievaarspas geldt voor het gezin en de minderjarige kinderen in het gezin.
Dus: de aanvrager, eventuele partner en de minderjarige kinderen. Per gezin ontvangt u één brief. Heeft u medio januari nog geen
brief over de verlenging van uw Ooievaarspas ontvangen dan komt u niet in aanmerking voor automatische verlenging en moet u zelf
opnieuw een aanvraag indienen.
Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief kunt u alles lezen over de mogelijkheden met uw Ooievaarspas. Actuele informatie kunt u volgen via
www.ooievaarspas.nl.
Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief via www.ooievaarspas.nl.
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