Team Werk en Inkomen Weesp

Toelichting
Stadspas 2020-2021

Antwoordnummer 98179
1000 VA Amsterdam
Telefoon 020 252 6030
E-mail teamweesp@amsterdam.nl

Lees vóór u het formulier invult de toelichting goed door. Deze uitleg helpt u bij het invullen van het formulier.

Belangrijk!

Hebt u recht op andere regelingen?
Misschien hebt u ook nog recht op andere regelingen. Kijk voor meer informatie op weesp.nl. Daar kunt u de
aanvraagformulieren van de voorzieningen vinden. U kunt ons voor meer informatie ook bellen op
020 252 6030.
Wilt u hulp bij invullen?
U kunt hulp krijgen bij het aanvragen. Neem daarvoor contact op door te bellen op 020 252 6030 of
teamweesp@amsterdam.nl. U kunt ook kijken op weesp.nl voor meer informatie.

1. Uitleg bij de vragen op het formulier
Vraag 1
Persoonsgegevens

Hebt u een partner?
U hebt een partner als u op hetzelfde adres woont (ingeschreven staat) en:
- een gezamenlijk huishouden hebt
- getrouwd of geregistreerd partners bent
- een samenlevingscontract hebt afgesloten
- samen een kind hebt of het kind van uw partner hebt erkend
- gescheiden bent, maar wel op hetzelfde adres woont
Hebt u een partner? Dan moet u samen de vragen beantwoorden en allebei uw handtekening zetten.

Vraag 2
Woonsituatie

Is er iets veranderd in uw gezin?
Bijvoorbeeld:
- u hebt nu een partner
- u woont niet meer samen met een partner
- u woont niet meer samen met een (pleeg)kind van 17 jaar of jonger
Een verandering kan invloed hebben op uw recht op de Stadspas, daarom is doorgeven belangrijk. Vul de
veranderingen op het formulier in.

Vraag 3
Studie

Volgt u een studie?
U kunt geen Stadspas krijgen als u op het moment van uw aanvraag een opleiding volgt die recht geeft op
studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS). Ook niet als u de opleiding nog volgt maar
de studiefinanciering al hebt opgemaakt of om een andere reden niet (meer) ontvangt. U kunt de Stadspas wel
voor uw eventuele kinderen aanvragen.
Wat is fiscaal inkomen?
Uw fiscaal jaarinkomen is het hoogste bedrag op de jaaropgave die u van uw werkgever of uitkeringsinstantie
hebt gekregen. Hebt u meerdere jaaropgaven? Tel de bedragen dan bij elkaar op.

Vraag 4
Inkomen

Voor ondernemers en zelfstandigen
Was u en/of uw partner ondernemer of zelfstandige in 2020?
1. Vul uw fiscale winst in. Dit is de bruto-omzet min de kosten, vóór aftrek van belastingen en aftrekposten
zoals de zelfstandigenaftrek.
2. Stuur een kopie mee van de winst- en verliesrekening 2020 van uw onderneming.
U hoeft geen kopie van de winst- en verliesrekening mee te sturen als:
- u uw winst- en verliesrekening 2020 al hebt opgestuurd naar Team Zelfstandigen van de afdeling
Ondersteuning Ondernemers.
OF
- u het hele jaar 2020 (van januari t/m december) een Bbz-uitkering en/of een bijstandsuitkering had.
3. Bent u in 2020 gestopt met uw bedrijf? Stuur dan een kopie mee van de uitschrijving van de Kamer van
Koophandel (KvK).
Wat zien wij nog meer als inkomen?
Alimentatie
Alimentatie is geld dat u krijgt na een scheiding. Hiermee betaalt u de kosten van uw levensonderhoud. Ontvangt u alimentatie voor uw kinderen of uzelf? Vul de bedragen dan in op het formulier.
Studiefinanciering
Kreeg u studiefinanciering in 2020? Stuur dan een overzicht mee van alle ontvangen studiefinanciering van de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in 2020.
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Inkomen uit het buitenland
Krijgt u inkomen of pensioen uit het buitenland? Stuur dan een kopie van uw opgave 2020 mee.

Vraag 4
Inkomen

Totaal jaarinkomen
Uw totale jaarinkomen is uw fiscaal inkomen plus eventueel alimentatie, studiefinanciering en inkomen uit het
buitenland. Deze bedragen telt u bij elkaar op en vult u in bij ‘Totaal jaarinkomen’. In de tabel hieronder ziet u
hoe hoog het totale jaarinkomen van u en uw eventuele partner samen in 2020 mag zijn. Hebt u meer inkomen?
Dan kunt u geen Stadspas krijgen. Hebt u meer inkomen én schuldsanering via de Wet schuldsanering natuurlijke
personen (Wsnp) of Zuidweg & Partners? Dan kunt u soms wel een Stadspas krijgen. Vul dan op het formulier in
dat u schuldsanering hebt.
U krijgt geen AOW				
U woont alleen				
U woont alleen met uw kind(eren)			
U woont samen met uw partner en evt. kind(eren)		
U en/of uw partner krijgt AOW
U woont alleen				
U woont alleen met uw kind(eren) 		
U woont samen met uw partner en evt. kind(eren)		

Maximaal jaarinkomen 2020
e 20.551,e 25.688,e 26.128,e 19.294,e 24.311,e 26.481,-

Woonde u op 31 december 2020 alleen en had u meer geld en bezittingen dan e 6.225,-? Dan kunt u geen
Stadspas krijgen. Woonde u samen met uw kinderen en/of uw partner? Dan mag u niet meer geld en bezittingen
hebben gehad dan e 12.450,-. Hieronder leest u wat wij meetellen als geld en bezittingen.
Geld
Vul van al uw bank- en spaarrekeningen het rekeningnummer (IBAN) in. En hoeveel geld er op de rekening stond
op 31 december 2020. Let op: hebben uw partner en uw kinderen een (spaar)rekening? Dan moet u die rekeningen ook invullen. Rond alle bedragen af op hele euro’s. U mag naar beneden afronden.

Vraag 5
Vermogen

Koopwoning
Had u op 31 december 2020 een eigen huis? De overwaarde van een eigen huis mag niet meer zijn dan € 52.500,-.
Is de overwaarde meer? Dan kunt u geen Stadspas krijgen.
Zo berekent u de overwaarde van uw huis:
1. U neemt de laatste WOZ-waarde van uw huis.
2. Trek daar uw hypotheekschuld van af.
3. Het bedrag dat u overhoudt is de overwaarde.
Auto
Is uw auto minder waard dan € 3.500,-? Dan tellen we dit bedrag niet mee.
Overige bezittingen
Wat telt mee als overige bezittingen?
- contant geld
- obligaties
- lijfrentepolissen
- opties
- koopsompolissen
- tweede huis of vakantiehuis in Nederland of buitenland
- aandelen
- sieraden en andere waardevolle bezittingen
Spullen die onmisbaar zijn in het dagelijks leven, zoals uw fiets of telefoon, hoeft u niet mee te tellen.
Schulden
Had u op 31 december 2020 een lening of schuld en hebt u daarvoor een betalingsregeling afgesproken? Dan vult
u dat in op het formulier.

2. Afhandeling van uw aanvraag
Wat stuurt u op?

Beantwoord alle vragen en onderteken het formulier. Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde
gegevens naar ons op. Het adres (antwoordnummer) staat rechts bovenaan het aanvraagformulier. Een postzegel is
niet nodig. Uw aanvraagformulier moet voor 1 juli 2021 bij ons binnen zijn.

Wanneer krijgt u bericht?

Nadat wij uw aanvraagformulier ontvangen hebben, krijgt u binnen acht weken bericht van ons. Als u recht hebt op
de Stadspas, dan ontvangt u deze binnen twee weken daarna.
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