AANVRAAGFORMULIER GRATIS OPENBAAR VERVOER
AOW-GERECHTIGDEN

Aanvrager

Partner*

Naam:
BSN:
Geboortedatum:
Nummer persoonlijke OV-chipkaart**
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
IBAN rekeningnummer: ***
*Wanneer u een partner heeft, zijn de gegevens van uw partner noodzakelijk voor de beoordeling
van het totale gezinsinkomen.
**U dient een persoonlijke OV-chipkaart te hebben om een aanvraag te kunnen doen.
*** Wanneer u in Rijsoord of Oostendam woont, maken wij de extra vergoeding naar uw
rekeningnummer over.
Ik vraag het gratis openbaar vervoer aan voor:
0
mijzelf
0

(aankruisen wat van toepassing is)

mijn partner (alleen mogelijk als uw partner ook aan de voorwaarden voldoet)

Een nadere uitleg en de voorwaarden vindt u op de achterzijde van dit formulier.
In te leveren bewijsstukken:
Altijd in te leveren:
Extra inleveren wanneer u een partner heeft:
Geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart). Geldig identiteitsbewijs partner (paspoort of ID kaart).
Leesbaar kopie van uw persoonlijke
OV-chipkaart
Bewijs van al uw inkomsten over de
afgelopen 3 maanden

Leesbaar kopie van uw persoonlijke OV-chipkaart
van uw partner
Bewijs van alle inkomsten van uw partner over de
afgelopen 3 maanden

(bv. loonstroken, AOW specificaties, specificaties
pensioenen/andere uitkeringen etc)

(bv. loonstroken, AOW specificaties, specificaties pensioenen/andere
uitkeringen etc)

Leesbaar kopie bankpas of afschrift
(alleen nodig wanneer u niet in een RET
vervoersgebied woont)

Hierbij verklaar ik / verklaren wij dit formulier naar waarheid ingevuld is.
Datum

: …………………………

Handtekening : …………………………

Handtekening partner

: …………………………

Bezoekadres : Koningsplein 1 - 2980 AG Ridderkerk - T 14 0180 - e-mail inkomen@bar-organisatie.nl
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK.
T.a.v. Afdeling Vakondersteuning / team Uitkeringsadministratie

Informatie over de regels
Welke voorwaarden zijn er?
Om in aanmerking te komen voor het gratis openbaar vervoer moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

u staat ingeschreven in Ridderkerk;

u ontvangt een AOW uitkering;

uw totale inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm.
Inkomen
Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen van u en uw eventuele partner.
Inkomen kan zijn; AOW, alimentatie, pensioen, uitkering, etc.
Uw totale gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De normen die
hieronder staan gelden vanaf 1 januari 2019 en zijn inclusief vakantietoeslag.

Hoe hoog is de netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd?
Alleenstaande (ouder) = € 1.147,80 x 110% = € 1.262,58
Gehuwden en samenwonenden = € 1.563,46 x 110% = € 1.719,81

Inleverdatum
De aanvraag kan op elk moment van het jaar ingediend worden, vanaf het moment dat uw AOW uitkering in werking
treedt. Het gratis openbaar vervoer is geldig vanaf het moment dat het gratis openbaar vervoer wordt geactiveerd op uw
persoonlijke OV-chipkaart. U kunt gratis reizen zolang uw persoonlijke OV-chipkaart geldig is. Wanneer u een nieuwe
OV-chipkaart nodig heeft, moet u het gratis openbaar vervoer opnieuw aanvragen. Houd hierbij rekening met een
mogelijke afhandelingstermijn van 8 weken.
Regeling gratis openbaar vervoer
U moet beschikken over een persoonlijke OV-chipkaart. U moet hier zelf voor zorgen. Voor de kosten van de aanschaf
van deze persoonlijke OV-chipkaart wordt geen vergoeding verstrekt.
U dient een aanvraag voor gratis openbaar vervoer in bij de gemeente Ridderkerk. Als dit aan u wordt toegekend
ontvangt u een toekenningsbeschikking en een afhaalbewijs. Met dit afhaalbewijs kunt u naar de hiervoor aangewezen
locatie gaan. Hier wordt het gratis openbaar vervoer op uw persoonlijke OV-chipkaart geactiveerd.
Het gratis openbaar vervoer kan enkel worden gebruikt voor openbaar vervoer dat wordt verzorgd door de RET. Het kan
onbeperkt worden gebruikt binnen het gehele vervoersgebied van de RET, echter op werkdagen vanaf 09.00 uur.
In het weekeinde en op feestdagen mag u de gehele dag gratis reizen.
Het gratis openbaar vervoer kan niet worden gebruikt voor het BOB-busnet, de Fast Ferry en het Randstad Railtraject
(Berkel Westpolder t/m Den Haag Centraal) en alle andere aanbieders van openbaar vervoer.
U kunt dus niet gratis met de trein reizen.
Rechthebbende inwoners buiten het vervoersgebied van de RET.
Kunt u niet direct gebruik maken van het RET vervoer, maar moet u met het openbaar vervoer kosten maken om in het
RET vervoersgebied te komen? Geeft u dit dan bij uw aanvraag aan. Dan krijgt u een bedrag van € 80,00 op uw eigen
rekening gestort. Vervolgens kunt u met dit bedrag uw persoonlijke OV-chipkaart opwaarderen.
Dit bedrag is bedoeld om vanuit uw woonwijk een bushalte van de RET te kunnen bereiken. Vanaf daar kunt u gratis
gebruik maken van het RET-vervoer.
Indien dit van toepassing is, leggen wij aan u de verplichting op om binnen 14 dagen, na overmaking van dit bedrag, aan
te tonen dat u het geld op de persoonlijke OV-Chip kaart heeft gezet. Geld dat op de persoonlijke OV-chipkaart staat,
blijft bij niet gebruik op de kaart staan.
Heeft u nog vragen?
Belt u dan, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, naar ons telefoonnummer 14 0180 (alleen zes cijfers toetsen).
Opsturen naar? (geen postzegel nodig!)
Gemeente Ridderkerk
Afdeling Vakondersteuning/ team Uitkeringsadministratie
Antwoordnummer 4
2980 VB Ridderkerk
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