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Aanvraagformulier Ooievaarspas

 Bewindvoerder/curator

U kunt een Ooievaarspas aanvragen als u 18 jaar of ouder bent en een inkomen heeft dat lager is dan 130% van de 
bijstandsnorm. U kunt een Ooievaarspas aanvragen voor uzelf, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar.

Vraag ook een Ooievaarspas aan als u ouder bent dan 65 jaar en gebruik wilt maken van het ‘gratis reizen’-product 
van de gemeente Den Haag.

Heeft u een bijstandsuitkering of een bijstandsuitkering aangevraagd? Dan hoeft u geen Ooievaarspas aan te 
vragen, want die ontvangt u automatisch als het recht op bijstand is vastgesteld. 

Bij het beoordelen van het recht op een Ooievaarspas wordt er naast uw inkomen ook rekening gehouden met uw 
eventuele vermogen.

 1 Persoonlijke gegevens

Voorletter(s)   Eventuele voorvoegsels 
Achternaam 
BSN   
Geboortedatum 
Straat       Huisnummer 
Postcode    Plaats  
Telefoonnummer 
E-mailadres 
>  Stuur mee: een kopie van geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart  

of verblijfs document), géén rijbewijs.

 2 Gegevens van uw partner

Voorletter(s)   Eventuele voorvoegsels 
Achternaam 
BSN   
Geboortedatum 
>  Stuur mee: een kopie van geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart  

of verblijfs document), géén rijbewijs.

Voor gehuwden: geboortenaam

Alleen invullen als u met uw 
partner samenwoont op  
hetzelfde adres. 

Voor gehuwden: geboortenaam

Aankruisen als er sprake is van  
een bewindvoerder/curator
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 3 Gegevens van uw inkomen (netto bedragen)

  Uitkering of pensioen
 Van uzelf  €   per 
 Van uw partner  €   per 

>  Stuur mee: kopie laatst ontvangen uitkeringstrook (bij weekinkomsten de laatste 5 specificaties), 
een bankafschrift met vermelding van netto-inkomsten is niet voldoende.

  Loon uit werk
 Van uzelf  €   per 
 Van uw partner  €   per 

>  Stuur mee: kopie laatst ontvangen uitkeringstrook (bij weekinkomsten de laatste 5 specificaties), 
een bankafschrift met vermelding van netto-inkomsten is niet voldoende.

  Alimentatie
 Van uzelf  €   per 
 Van uw partner  €   per 

>  Stuur mee: kopie ontvangstbewijs, bijvoorbeeld bankafschrift en rechterlijke uitspraak of 
LBIO-papieren.

  Inkomen uit eigen bedrijf
 Van uzelf  €   per 
 Van uw partner  €   per 

>  Stuur mee: kopie van uw volledige meest recente aangifte inkomstenbelasting 
(geen belastingaanslag) en winst- en verliesrekening van het voorgaande jaar.

  Studiefinanciering
 Van uzelf  €   per 
 Van uw partner  €   per 

>  Stuur mee: WSF-specificatie, geef aan of het een MBO- (BOL- of BBL-opleiding) of HBO-opleiding 
gaat en specificatie DUO.

  Andere inkomsten
 Van uzelf  €   per 
 Van uw partner  €   per 

 

 

> Stuur mee: kopie ontvangstbewijs (rekeningafschrift).

Geef aan om welke inkomsten 
het gaat.
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 4 Gegevens van uw vermogen

 A Geef aan wat er op dit moment op uw (spaar)bankrekeningen staat.
Rekeningen van uzelf   € 
Rekeningen van uw partner  € 
Rekeningen van uw kinderen  € 

 B Heeft u bezittingen of schulden?
 Ja  > geef hieronder aan welke voor u gelden   Nee  > ga verder met de volgende vraag

 Totaalbedrag aan schulden en betalingsachterstanden   € 
 Totale waarde obligaties, spaarbewijzen of andere waardepapieren € 
 Dagwaarde auto, motor, caravan       € 
 Gedane schenkingen in het afgelopen jaar     € 
 Ontvangen schenkingen in het  afgelopen jaar     € 
 Totale waarde van een erfenis of  boedelscheiding     € 
 Andere bezittingen          € 

>  Stuur mee: het laatste afschrift van al uw bankrekeningen, bewijsstukken, zoals waardepapieren, 
kentekenbewijs en bewijzen van schulden en beslagleggingen.

 5 Ooievaarspas wordt aangevraagd voor

Naam en voorletters aanvrager 
Burgerservicenummer   
Geboortedatum    

Naam en voorletters partner  
Burgerservicenummer   
Geboortedatum    

Naam en voorletters kind 1  
Burgerservicenummer   
Geboortedatum    

Naam en voorletters kind 2  
Burgerservicenummer   
Geboortedatum    

Naam en voorletters kind 3  
Burgerservicenummer   
Geboortedatum    

Naam en voorletters kind 4  
Burgerservicenummer   
Geboortedatum    

Naam en voorletters kind 5  
Burgerservicenummer   
Geboortedatum    

Naam en voorletters kind 6  
Burgerservicenummer   
Geboortedatum    
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 6 Verklaring en ondertekening
Ik verklaar hiermee dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.

Plaats   Datum  

Handtekening aanvrager             

Handtekening partner              

Privacyverklaring
De gemeente Den Haag verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de aan haar opgedragen publieke 
taken. De gemeente Den Haag respecteert de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Uw persoonsgegevens 
worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De gemeente Den Haag houdt zich in alle 
gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Uw aanvraag bij de gemeente Den Haag moet binnen de wettelijke beslistermijn worden afgehandeld. Als u na de 
wettelijke termijn nog geen beslissing op uw aanvraag hebt ontvangen, kunt u in aanmerking komen voor een 
vergoeding. U moet de gemeente eerst in gebreke stellen. Dit kunt u doen door het sturen van een brief, gebruik te 
maken van een ingebrekestellingformulier of het digitale formulier in te vullen op www.denhaag.nl.
De vertraging mag niet aan u liggen. Als u 2 weken na uw ingebrekestelling nog steeds geen beslissing op uw 
aanvraag hebt ontvangen, betalen wij u een vergoeding (dwangsom). Meer informatie over de wet dwangsom en 
het indienen van een ingebrekestelling vindt u op www.denhaag.nl.

Lees deze verklaring en  
onderteken het formulier

 

Indien van toepassing
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