
 

Aanvraag gratis openbaar vervoer 2010 
 
Wanneer dit formulier invullen? 

 Als u 65 jaar of ouder bent en een inkomen heeft dat 
niet hoger is dan 120 % van de bijstandsnorm, dan 
kunt u met dit formulier een aanvraag indienen voor 
één jaar gratis reizen bij de Zuid-Limburgse 
Busmaatschappij.    

 Inkomen is het bedrag dat u en uw eventuele partner 
ontvangen aan AOW, pensioen en eventuele inkomsten 
uit arbeid.  
Ook de vakantietoeslag wordt bij uw inkomen geteld.  
Op jaarbasis mag het inkomen niet hoger zijn dan:  

€ 19.699,34 netto per jaar als u gehuwd bent   

€ 14.322,82 netto per jaar als u alleenstaand bent  

€ 18.036,86 netto per jaar als u alleenstaand bent met 
een inwonend kind jonger dan 18 jaar. 
 

Stuur dit formulier met bewijsstukken naar: 
Gemeente Oude Kercke, Afdeling  Werk en Inkomen,  
Bijzondere bijstand 
Postbus 197 
3100 AD  Oude kercke 
De meest recente bankafschriften waaruit blijkt wat u en uw 
eventuele partner ontvangen aan, AOW, pensioen en andere 
inkomsten uit arbeid stuurt u mee 

 
 
Hulp nodig? 
Als u niet zeker weet of u in aanmerking komt, dan adviseren wij u 
om toch een aanvraag in te dienen. Wij zullen dan de berekening 
voor u maken. 
De medewerkers van de gemeente helpen u graag!  
Bel: 012-345 67 89 

  
Gegevens Aanvrager 

Achternaam : _____________________________________________________________ 

Voorletters of voornaam : _____________________________________________________________ 

Geboortedatum   : _________________________________________________________ M/V 

BSN (sofi) nummer  : _____________________________________________________________ 

Straat en huisnummer : _____________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________________ 

Telefoon   : _____________________________________________________________ 

Gegevens Partner  

Achternaam : _____________________________________________________________ 

Voorletters of voornaam : _____________________________________________________________ 

Geboortedatum   : _________________________________________________________ M/V 

BSN (sofi) nummer  : _____________________________________________________________ 

Straat en huisnummer : _____________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : _____________________________________________________________ 

Telefoon   : _____________________________________________________________ 

 

Verklaring en ondertekening 

Om de aanvraag te kunnen beoordelen verwerken de ambtenaren van de afdeling Werk en Inkomen van 
de gemeente Oude Kercke uw gegevens in haar administratie. Door de ondertekening van dit formulier 
geeft u de gemeente Oude Kercke toestemming uw gegevens te controleren of te verstrekken aan andere 
instanties. Mocht blijken dat u dit formulier onjuist dan wel onvolledig heeft ingevuld, dan zal de 
eventueel verstrekte bijstand teruggevorderd worden. 

 

Datum:  ___________________  Datum: ________________________________ 

Handtekening aanvrager:  ___________________  Handtekening partner: ____________________ 

 

Gemeente 
Oude Kercke 

 


