ZandvoortPas
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Persoonlijke gegevens

Aanvrager		 Partner

Burgerservicenummer
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail
Adres
Postcode
Woonplaats

														
		Kopie van identiteitsbewijs (geen rijbewijs) of verblijfsvergunning (ook het deel met handtekening)
meesturen. Zie checklist vraag 7.
2

Kinderen

S.v.p. aankruisen wat op uw situatie van toepassing is.

Heeft u thuiswonende eigen, stief- of
geadopteerde kinderen die ouder zijn dan 4
jaar én waarvoor u kinderbijslag ontvangt?

Nee

Ja Zo ja, vermeld hieronder de gegevens.

Achternaam en voorletters

Geboortedatum

1
2
3
4
5
6
3

Kwijtschelding/Schuldtraject

S.v.p. aankruisen wat op uw situatie van toepassing is.

Heeft u kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen (2017 of 2018)?

Nee

Ja Zo ja, dan kunt u direct door naar de ondertekening (vraag 8). Stuur wel een bewijsstuk

Heeft u een Schuldentraject?

Nee

Ja Zo ja, dan kunt u direct door naar de ondertekening (vraag8). Stuur wel een bewijsstuk

mee, zie checklist vraag 7.

mee, zie checklist vraag 7.
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4

Inkomen
Wat is het inkomen van u en/of uw partner?

S.v.p. aankruisen wat op uw situatie van toepassing is.
Vermeld hieronder de gegevens (bewijsstukken meesturen, zie checklist vraag 7).

		 Naam betalende instantie/werkgever
		
Soort inkomen		 van uzelf											 van uw partner
   Inkomen uit arbeid		
  Ontvangen uitkering		
  Alimentatie		
  Uitkering pensioen/verzekering		
Studiefinanciering (WSF of Wtos)		
  Overig		
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Bezittingen

		
Overzicht van alle banken spaarrekeningen.

Hieronder moet u alle bezittingen opgeven van u, uw partner en van uw kinderen die jonger zijn dan
18 jaar en voor wie u aanspraak heeft op kinderbijslag (bewijsstukken meesturen, zie checklist vraag 7).
IBAN (bankrekeningnummer)			Ten name van						 Saldo

		

		€

		

		€

		

		€

Contanten
Heeft u en/of uw partner vermogen?

Onder vermogen verstaan wij:
alle roerende goederen zoals: auto, caravan,
motor of boot.

		 €
Nee 		

Ja Vermeld hieronder de gegevens.

Soort bezitting:

Totale waarde
€
€
€

Is het totaal van uw vermogen hoger
dan € 6.020,- (voor alleenstaande)
of hoger dan € 12.040,- (voor
alleenstaande ouder en gehuwden).

Nee Ga naar vraag 7.

Ja Ga naar vraag 6.

6
Schulden
Alleen invullen als u bovenstaande vraag met ja heeft beantwoord.
		
S.v.p. aankruisen wat op uw situatie van toepassing is.
Heeft u en/of uw partner schulden?
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Checklist

Nee 		

Ja €

totaal aan schulden (En u zendt alle bewijsstukken

mee Zie checklist, vraag 7.)

Ik heb als bijlage toegevoegd:

		kopie van legitimatiebewijs of verblijfsvergunning (géén rijbewijs) en van mijn (eventuele) partner
		
Ja 		
Nee
		bewijsstuk van mijn kwijtschelding of traject WSNP/Minnelijk schuldentraject
		
Ja Ga door naar ondertekening.			
Nee Ga verder met checklist.
		kopie van mijn salarisstrook of uitkeringsspecificatie   en van mijn (eventuele) partner  
		
Ja 		
Nee
		kopie(en) van alle pagina’s van mijn laatste bankafschriften
		
Ja 		
Nee
		Alleen bij ja op vraag 6
bewijsstukken van schulden, bijvoorbeeld: kopie van de brief met het meest recente schuldbedrag
		
Ja 		
Nee
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Ondertekening
		 Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)en dat:
		• de op dit formulier verstrekte gegevens geheel overeenkomstig de waarheid zijn;
• er geen omstandigheden zijn verzwegen waardoor onterecht een ZandvoortPas wordt verstrekt.
		Ondergetekende(n) stem(t)(men) ermee in dat de gemeente inlichtingen vraagt bij andere instanties of
personen die voor het vaststellen van het recht op de ZandvoortPas/bijstand nodig zijn.
		Ondergetekende(n) stem(t)(men) ermee in dat de gemeente zijn/hun persoonsgegevens opneemt in
het bestand om uitvoering te kunnen geven aan de ZandvoortPas en het overige minimabeleid van de
gemeente Zandvoort.

Aanvrager											Partner
		
		Plaats
		Datum
		

Handtekening(en)

		Opsturen
		Dit ingevulde en ondertekende formulier, stuurt u samen met de bewijsstukken op, of u brengt het langs
in de Publiekshal.
		Opsturen (geen postzegel nodig) naar:
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Antwoordnummer 918
2000 VB Haarlem
Of afgeven in de Publiekshal:
Zijlvest 39
1e etage, balie 33/of brievenbus bij balie 33
Als het besluit op deze aanvraag niet binnen 8 weken in uw bezit is én u bent niet geïnformeerd over de
opschorting van de termijn dan kunt u het college van burgemeester en wethouders in gebreke stellen.
Dat doet u schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders. Adres: Schulden, Minima en Sociale
Recherche p/a Gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Ook kunt u beroep aantekenen bij
de bestuursrechter.


Let op! Uw aanvraag kan niet behandeld
worden als het aanvraagformulier onvolledig
is ingevuld, de gevraagde bewijsstukken ontbreken of de aanvraag niet is ondertekend.
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