Team Werk en Inkomen Weesp
Antwoordnummer 98179
1000 VA Amsterdam
Telefoon 020 252 6030
E-mail teamweesp@amsterdam.nl

Aanvraag
Stadspas

Belangrijk!

Lees vóór het invullen van het formulier de toelichting goed door. Dit helpt u bij het invullen van het
aanvraagformulier. Voor een snelle en correcte afhandeling is het belangrijk dat u het formulier volledig invult.

Cliëntnummer(s)

Aanvrager

Gegevens aanvrager

Partner

1. Persoonsgegevens

Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum

Burgerservicenummer

Uw telefoonnummer(s)

Vast

Mobiel

Hebt u een partner
(zie toelichting)?

0 Nee

0 Ja. Vul hieronder de gegevens van uw partner in.

Geboortedatum

Burgerservicenummer

Geboortedatum en BSN
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats

Gegevens partner
Achternaam
Voornamen (voluit)
Geboortedatum en BSN

Hebt u recht op de Stadspas? Dan krijgen uw thuiswonende kinderen tot en met 17 jaar ook de Stadspas.

Woonde u op
31 december 2020 samen
met een partner
(zie toelichting)?

2. Woonsituatie
0 Ja

0 Nee

Staat u ingeschreven in
Weesp?

0 Ja

0 Nee. U hebt geen recht op de Stadspas.

Staat uw partner
ingeschreven in Weesp?

0 Ja

0 Nee. Uw partner heeft geen recht op de Stadspas.

Hebt u de Nederlandse
nationaliteit of een geldige
verblijfsvergunning?

0 Ja

0 Nee. U hebt geen recht op de Stadspas.

Heeft uw partner de
Nederlandse nationaliteit
of een geldige
verblijfsvergunning?

0 Ja

0 Nee. Uw partner heeft geen recht op de Stadspas.

Is de samenstelling van uw
huishouden gewijzigd in
2020?

0 Ja, vanaf

0 Nee

Wat is er gewijzigd?
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Volgt u een opleiding die
recht geeft op
studiefinanciering of een
tegemoetkoming in
studiekosten (WTOS)?

3. Studie

0 Ja. U hebt geen recht op de Stadspas.

0 Nee

Volgt uw partner een
opleiding die recht geeft
op studiefinanciering of een
tegemoetkoming in
studiekosten (WTOS)?

0 Ja. Uw partner heeft geen recht op de Stadspas.

0 Nee

Hebt u en/of uw partner
vanwege een opleiding
geen recht op de Stadspas?
Dan hebben uw kinderen
mogelijk wel recht op de
Stadspas. Wilt u een
Stadspas voor uw kinderen
aanvragen?

0 Ja

0 Nee

Wat was uw inkomen in
2020?

4. Inkomen
€

Uw fiscaal jaarinkomen
(zie toelichting)

e

Fiscaal jaarinkomen van uw
partner

e

Was u en/of uw partner in
2020 ondernemer of zelfstandige?

0 Ja. Lees in de toelichting welke extra informatie u moet opsturen.
0 Nee

Ontvangt u en/of uw partner
alimentatie voor uzelf of uw
kinderen?
0 Ja. Vul hieronder de bedragen in.
Alimentatie ontvangen voor
uzelf

e

Alimentatie ontvangen door
uw partner

e

Alimentatie ontvangen voor
uw kinderen

e

Totaal jaarinkomen in 2020

e

Zat u en/of uw partner in
2020 of 2021 in de schuldsanering (zie toelichting)?
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0 Nee. Vul hieronder uw totale jaarinkomen in.

0 Ja
0 Nee€
€
Let op!
Had u in 2020 studiefinanciering of een inkomen uit het buitenland? Stuur dan een overzicht mee van deze
inkomsten. Lees in de toelichting welke informatie u met de aanvraag moet meesturen.
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5. Vermogen
Hoeveel geld hadden u, uw
partner en uw minderjarige
kinderen gezamenlijk op 31
december 2020?

IBAN

Saldo op 31 december 2020

Rekening 1

e

Rekening 2

e

Rekening 3

e

Rekening 4

e

Koopwoning
Had u of uw partner een
koopwoning op 31 december
2020?
0 Ja. Vul de vragen hieronder in.
Wat is de waarde van uw
woning volgens de WOZbeschikking van 2020?
Wat is de hypotheekschuld
volgens het
hypotheekoverzicht van
2020?

0 Nee. Ga verder met Auto.

€
e
€

e

Auto
Had u of uw partner een
auto op 31 december 2020?

0 Ja

0 Nee

Overige bezittingen
Had u of uw partner verder
nog bezittingen op
31 december 2020
(zie toelichting)?

0 Ja. Vul de vraag hieronder in.

0 Nee. Ga verder met Schulden.€

Wat was de waarde van de
rest van uw bezittingen?

e

Schulden
Had u of uw partner
leningen of schulden met
een afbetalingsregeling op
31 december 2020
(zie toelichting)?

0 Ja. Vul de vraag hieronder in.

Het totale bedrag van deze
schulden

e

0 Nee. Ga verder met 6.€

6. Aanvullende informatie

Hebt u nog opmerkingen
die u niet kwijt kon op het
formulier? Of hebt u de
Stadspas nodig voor een
gratis ID kaart? Geef dat
dan hier aan.
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7. Ondertekening
Ik, en mijn eventuele partner, verklaar (verklaren) dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

Wat gebeurt er met mijn
gegevens?

De gemeente bewaart uw gegevens en controleert ze bij andere overheidsinstanties. Deze overheidsinstanties
zijn: Basisregistratie Personen (BRP) van Weesp, Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst, UWV, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Landelijke Register WSNP, Kadaster en Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
Als u het formulier ondertekent, geeft u aan dat u hiermee akkoord gaat.

Datum ondertekening
Aanvrager

Partner

Handtekening(en)
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier terug. Stuur ook een kopie van een geldig Nederlands
paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument mee.
Het adres staat rechts bovenaan het formulier.

8. Niets vergeten?
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Ik en mijn eventuele partner hebben de aanvraag ondertekend.

0 Ja

0 Nee

Ik heb een kopie van een geldige identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of
vreemdelingendocument bijgevoegd van mezelf en mijn eventuele partner.

0 Ja

0 Nee

Voor ondernemers en zelfstandigen: ik heb een kopie van mijn winst- en verliesrekening
over het jaar 2020 bijgevoegd of al opgestuurd naar Ondersteuning Ondernemers.

0 Ja

0 Nee

Voor (ex-)studenten: ik heb een overzicht van DUO meegestuurd van
de studiefinanciering die ik in het jaar 2020 heb ontvangen.

0 Ja

0 Nee

Voor pleegouders: ik heb een bewijs van pleegvergoeding meegestuurd.

0 Ja

0 Nee
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