Sociale Zaken

Aanvraagformulier

Stadhuis, Bogaardplein 15

Schoolreis

Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
www.rijswijk.nl

- Deze regeling is bedoeld voor Ooievaarspashouders en inwoners van Rijswijk met een inkomen tot en met 130% van de
bijstandsnorm die voor u geldt. Zie voor de geldende inkomens- en vermogensgrenzen: www.rijswijk.nl
- Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van een schoolreis of werkweek voor kinderen tot 18 jaar.
- Hoogte:max. € 50,- per jaar voor een kind op de basisschool en max. € 200,- per jaar voor een kind op de middelbare school.
1. Uw persoonlijke gegevens
Stuur mee: kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument), géén rijbewijs. Dit is niet nodig
als u een uitkering van de gemeente Rijswijk ontvangt.
Naam en voorletters
Geboortedatum

 man  vrouw

Adres

Postcode

Burgerservicenummer

Telefoonnummer

E-mailadres _____________

IBAN-nummer

Rijswijk

2. Gegevens van uw eventuele partner
Alleen invullen als u met uw partner samenwoont op hetzelfde adres. Stuur mee: kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse
identiteitskaart of verblijfsdocument), géén rijbewijs. Dit is niet nodig als u een uitkering van de gemeente Rijswijk ontvangt.
Naam en voorletters
Geboortedatum

 man  vrouw

Burgerservicenummer

3. Ooievaarspas: heeft u of uw kind (-eren) een geldige Ooievaarspas vul dan hier het nummer in.
Let op: door het invullen van het nummer van de Ooievaarspas versnelt de afhandeling van uw aanvraag!
Naam + voorletters

Geboortedatum

Ooievaarspasnummer

U
Partner
Kind 1
Kind 2
Kind 3

SZ28

pagina 1 van 2

4. Heeft u geen Ooievaarspas: Waar bestaat uw inkomen uit?
Loon uit werk
Stuur mee: kopie laatst ontvangen
loonstrook (bij weekinkomsten
de laatste 5 specificaties)

 van u zelf

 van uw partner

Uitkering of pensioen
Stuur mee: kopie laatst ontvangen
uitkeringsopgave (bij weekinkomsten
de laatste 5 specificaties)

 van u zelf

 van uw partner

Alimentatie
Stuur mee: kopie ontvangstbewijs
(rekeningafschrift)

 van u zelf

 van uw partner

Inkomen uit eigen bedrijf
Stuur mee: kopie van uw Btw-aangifte
van de laatste twee kwartalen

 van u zelf

 van uw partner

Studiefinanciering
Stuur mee: DUO specificatie

 van u zelf

 van uw partner

Andere inkomsten
 van u zelf
Stuur mee: kopie ontvangstbewijs
(rekeningafschrift)
Geef hier aan om welke inkomsten het gaat

 van uw partner

5. Vermogen
Ik en mijn eventuele partner verklaren door ondertekening van dit formulier, dat mijn/ons vermogen in de vorm van spaartegoeden,
aandelen, eigen woning, bezit van een auto en/of een levensverzekering niet hoger is dan het maximaal toegestane bedrag. Zie
hiervoor www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand onder ‘Wanneer heb ik recht op bijstand’.

6. Nota
Stuur het bewijsstuk mee van de kosten van de schoolreis/werkweek, bijvoorbeeld een factuur of de brief van de school waarin het
bedrag voor de schoolreis/werkweek genoemd staat.

7. Verklaring en ondertekening
Ik en mijn eventuele partner verklaar/verklaren dat dit formulier geheel naar waarheid is 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 en/of onvolledige verstrekking van gegevens de bijdrage wordt teruggevorderd.
Datum:
Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

Het niet volledig invullen van dit formulier en/of niet inleveren van de benodigde gegevens kan leiden tot vertraging in afhandeling
van uw aanvraag.
De afdeling Sociale Zaken verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar publieke taken. De afdeling Sociale Zaken respecteert uw
persoonlijke levenssfeer. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De afdeling Sociale
Zaken houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
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