Mantelzorger?
Krijg geld voor
reizen met het
openbaar vervoer
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Zorgt u voor een familielid of vriend(in)? Reist u
daarvoor met bus, tram, metro of trein. En woont u
3 kilometer of verder van hem of haar vandaan?

Mantelzorgers met een laag inkomen en weinig eigen geld, kunnen geld krijgen
voor de kosten van het openbaar vervoer. U krijgt een vast bedrag per maand.
De gemeente bepaalt elk half jaar de hoogte van het bedrag. Vanaf 1 januari
2017 is dat € 16,67. Dit bedrag wordt op uw OV-chipkaart gestort.
Wilt u geld voor openbaar vervoer omdat u mantelzorger bent?
Er zijn zes eisen:
■ U hebt een laag inkomen.
■ U hebt weinig eigen geld.
■ U bent 18 jaar of ouder.
■ U ontvangt nog geen AOW.
■ U bent mantelzorger.
■	U woont drie kilometer of verder van de persoon voor wie u zorgt.
Hoe krijgt u de OV-vergoeding voor mantelzorgers?
Aanvragen kan op drie manieren:
■ Ga naar het formulier op amsterdam.nl/pakjekans
■ Bel ons op 020 252 6000. Dan sturen wij u een formulier.
■	Ga naar een financieel spreekuur. De medewerkers van het financieel
	spreekuur helpen u met uw aanvraag. Kijk www.amsterdam.nl/pakjekans
voor een locatie bij u in de buurt.
Wat is een laag inkomen en weinig geld?
Uw jaarinkomen in 2016 was:
■	Lager dan € 23.907,- als u samenwoonde met uw partner.
■	Lager dan € 23.131,- als u alleen woonde met uw minderjarige kind(eren).
■	Of lager dan € 18.505,- als u alleen woonde.
■	En u had op 31 december minder dan € 11.840,- aan geld als gezin of
alleenstaande ouder. Of minder dan € 5.920,- als alleenstaande.
Ontvangt u AOW?
Dan kunt u gratis reizen met bus, tram en metro in Amsterdam.
Kijk of u in aanmerking komt op amsterdam.nl/pakjekans bij 'gratis openbaar
vervoer voor ouderen'.
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