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AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 
SCHOOLJAAR 2020-2021 
(voor vervoer naar het (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs) 

 
Lees de toelichting (blz. 6) voor u dit formulier invult. Aan dit formulier zijn geen rechten te ontlenen. 

Leerlingenvervoer dient elk schooljaar opnieuw aangevraagd te worden. 
Pas als het formulier volledig is ingevuld en ondertekend wordt het in behandeling genomen. 

Het Loket Leerlingenvervoer kan om aanvullende informatie vragen. 

 

1. Gegevens van de leerling 

Achternaam van de leerling  

Roepnaam van de leerling  

Voorna(a)men van de leerling  

BSN-nummer  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en plaats  

 

2. Gegevens van de aanvragende ouder 

Naam ouder/verzorger/(gezins)voogd 
(Doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

Adres  

Postcode en plaats  

E-mailadres  

(Mobiel) telefoonnummer  

Tweede telefoonnummer  

IBAN-nummer  

 

 
Dit formulier sturen aan: 

 
Loket Leerlingenvervoer 
Stationspark 27C 
4462 DZ GOES 
 

 
Voor meer informatie kunt u bellen met:  

 
0113-397177 

Van maandag t/m vrijdag  
tussen 09.00-13.00 uur 

 
Niet beschrijven, ruimte voor dagstempel 
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3. Gegevens van de school 

Naam van de school  

Adres   

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  

 
Wanneer is vervoer nodig? (schooltijden vermelden) 

Maandag  uur  uur 

Dinsdag uur  uur 

Woensdag uur uur 

Donderdag uur uur 

Vrijdag uur uur 

 

Afstand woning-school, enkele reis, berekend met ANWB-routeplanner, kortste route :_________km 

4. Gegevens van vervoer 

0 Het gaat om dagelijks vervoer 

0 Het gaat om weekendvervoer: 

   

 
 
 

 
Per wanneer is het vervoer nodig? 

 
Datum ingang vervoer:_________________(dag) ___-___20___ 

Datum einde vervoer:__________________(dag) ___-___20___(voor zover bekend) 

Aanvraag soort vervoer 

0 Fietsvergoeding voor de leerling  

0 Fietsvergoeding voor de begeleider  

0 Openbaar vervoer voor het kind  

0 Openbaar vervoer voor de 
begeleider 

 

0 Eigen vervoer per auto 
(kilometervergoeding) 

 

0 Aangepast vervoer (taxi/bus) U wilt graag taxivervoer voor uw kind: (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

 0 vanwege bezoek aan (voortgezet) speciaal onderwijs 

 0 omdat mijn kind gebruik maakt van hulpmiddelen: 

Adres 
(alleen invullen bij weekendvervoer) 

Postcode en plaats  

Telefoonnummer  
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  0 rolstoel 

  0 rolstoel (inklapbaar) 

  0 rolstoel (elektrisch bedienbaar) 

  0 looprek 

  

0 bijzonderheden: 
 
 
 

 

0 omdat mijn kind een speciale school voor basisonderwijs 

(SBO) bezoekt.( Zoals De Tweern, De Meie, De Samuelschool, De 

Veste, De Wegwijzer of De Driemaster). Voor deze onderwijssoort 

is, afhankelijk van het inkomen een drempelbedrag verschuldigd. 

Vul daarom ook verklaring 1 in! 

 

0 omdat mijn kind een basisschool van een bepaalde richting 

bezoekt, terwijl één of meerdere basisscholen van dezelfde soort 

dichterbij de woning zijn gelegen. Vul verklaring 2 in! Voor deze 

onderwijssoort is, afhankelijk van het inkomen,een drempelbijdrage 

verschuldigd plus een inkomensafhankelijke bijdrage als de afstand 

van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer 

dan 20 km bedraagt. Vul daarom ook verklaring 1 in! 

 

0 omdat de reistijd met het openbaar vervoer heen of terug  

meer bedraagt dan 1 ½ uur, en de reistijd met aangepast  

vervoer met 50% of meer kan worden verkort. 

De totale reistijd met het openbaar vervoer van de woning naar 

de school bedraagt ______ minuten. 

 

0 vanwege de medische, lichamelijke en/of zintuiglijke  

handicap van mijn kind * 

Uitleg:  

 

 

 

* 

Wij vragen u op dit punt altijd een schriftelijke verklaring van een 

medisch specialist (geen huisarts) of onafhankelijke orthopedagoog 

(niet verbonden aan de school) te overleggen. 

5. Nadere toelichting 

Hier kunt u aanvullende opmerkingen geven die bij de beoordeling van de aanvraag in aanmerking dienen 
te worden genomen: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door: 

0 Vader 0 Moeder 0 Voogd(es) 0 Verzorg(st)er 

Datum:__________________________ Handtekening:___________________________ 
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VERKLARING 1 Inkomensverklaring 

 

Alleen van toepassing bij schoolvervoer naar scholen voor basisonderwijs EN speciale scholen voor 

basisonderwijs zoals De Tweern in Goes, de Meie in Zierikzee, de Samuelschool in Kapelle, De Veste 

in Tholen, De Wegwijzer in Middelharnis of de Driemaster in Bergen op Zoom. 

 

Als u in aanmerking komt voor een gemeentelijke vergoeding in de vervoerkosten is het mogelijk dat u, 

afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, een drempelbedrag verschuldigd bent. 

 

Als het gecorrigeerd verzamelinkomen van u en/of uw partner in 2018 hoger was dan € 27.000,- bent u een 

drempelbedrag verschuldigd. Dit drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 

6 km gerekend vanaf de woning tot de school. Voor het schooljaar 2020-2021 is het drempelbedrag  

vastgesteld op € 586,-. 

 

Was het gecorrigeerd verzamelinkomen van u en/of uw partner in 2018 hoger 

dan € 27.000,-   ja/nee * 

 

Zo nee, kopie van IB 60 formulier 2018* van u en/of uw partner bijvoegen. 

* op te vragen bij de Belastingdienst (0800-0543) 

 

  

Bezoekt uw kind een reguliere school voor basisonderwijs én bedraagt de reisafstand tussen deze school 

en de woning meer dan 20 kilometer? Dan is ook een bijdrage, afhankelijk van de financiële draagkracht, 

verschuldigd. De hoogte hiervan kunt u aflezen in onderstaande tabel. 

 

Inkomen in euro’s                                         eigen bijdrage in euro’s 

€ 0          - € 35.500  nihil 

€ 35.500 - € 42.000  €    150 

€ 42.000 - € 48.500  €    630 

€ 48.500 - € 55.000  € 1.180 

€ 55.000 - € 62.500  € 1.725 

€ 62.500 - € 69.000  € 2.270 

€ 69.000 - en verder voor elke extra € 5.500 :  € 560 erbij 

 

 

 

Is de reisafstand tussen de school en de woning meer dan 20 kilometer?  ja/nee * 

 

Zo ja, kopie van IB 60 formulier 2018* van u en/of uw partner bijvoegen. 

* op te vragen bij de Belastingdienst (0800-0543) 
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VERKLARING 2  Eigen keuze van richting 
 
 
Als u een vergoeding van de vervoerskosten aanvraagt voor het bezoeken van een school, terwijl een of meer 

scholen van dezelfde soort dichterbij de woning zijn gelegen, dient u uw keuze voor de toegankelijke school 

schriftelijk te melden. 

 

Deze schriftelijke melding kunt u hieronder opschrijven en meesturen met de aanvraag. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Toelichting aanvraag vergoeding 

vervoerskosten schoolbezoek 2020-2021 
 
 
 
Algemeen  
De aanvraag wordt getoetst aan de Verordening leerlingenvervoer van de gemeente waarin u woont.  
Voor de toekenning van de vergoeding wordt uitgegaan van de vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde voor de 
leerling toegankelijke school.  
Informatie over het aanvraagformulier kan telefonisch verkregen worden bij het Loket Leerlingenvervoer  
Stationspark 27C, 4462 DZ Goes op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 via het tel.nr. 0113-397177.  
  
 
Vraag 1 
Hier dienen de officiële gegevens van de leerling ingevuld te worden, zoals deze bij de gemeentelijke  
bevolkingsadministratie bekend zijn.  
  
Vraag 2 
De gegevens van de ouders/verzorgers dienen ingevuld te worden.  
 
Vraag 3 
De gegevens van de school en schooltijden dienen ingevuld te worden. 
 
Er geldt een kilometergrens bij de toekenning van leerlingenvervoer. Het aantal kilometers tussen de woning en 
de school wordt uitgerekend met een routeplanner (ANWB-routeplanner, kortste route) en er wordt uitgegaan 
van de kortste en voldoende veilige weg. De kilometergrens ligt per schoolsoort als volgt:  
Speciaal Onderwijs en Speciaal Basisonderwijs: 6 km  
Voortgezet Speciaal Onderwijs: 6 km  
Reguliere scholen op grond van richting: 6 km  
Als de afstand tussen de woning en de school minder bedraagt dan hierboven, dan hebt u geen recht op vervoer. 
Voor leerlingen met een handicap die een reguliere school bezoeken geldt geen kilometergrens.  
 
Vraag 4 
Deze vraag dient u altijd volledig in te vullen om aan te geven welk soort vervoer u wenst voor uw kind.  
Kinderen die een speciale school voor basisonderwijs bezoeken, een school voor speciaal onderwijs of  
(voortgezet) speciaal onderwijs, hebben automatisch recht op taxivervoer als aan de kilometergrens wordt  
voldaan en de school taxivervoer adviseert.  
Indien niet aan de kilometergrens wordt voldaan, bestaat in beginsel geen recht op leerlingenvervoer tenzij 
bijzondere omstandigheden dit vervoer noodzakelijk maken, dit wordt per individueel geval beoordeeld.  
 
Kinderen die het speciaal basisonderwijs bezoeken en waarvan het gecorrigeerde verzamelinkomen van de 
ouders over 2018 hoger was dan € 27.000 zijn een drempelbedrag verschuldigd zoals genoemd in verklaring 1. 
Indien het gecorrigeerde verzamelinkomen lager was dan € 27.000 dan dient een een IB-60 formulier over 2018 
van beide ouders met de aanvraag te worden meegestuurd. Deze is op te vragen bij de Belastingdienst (0800-
0543). 
De ouders van kinderen die een basisschool op grond van richting bezoeken zijn een drempelbedrag voor het 
leerlingenvervoer verschuldigd als het gecorrigeerd verzamelinkomen hoger is dan € 27.000 én indien de 
reisafstand meer dan 20 km bedraagt, ook een van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage. Deze 
bedragen staan vermeld in verklaring 1.  
Leerlingen die regulier onderwijs bezoeken en vanwege hun handicap leerlingenvervoer nodig hebben, dienen 
dit aan te tonen met een schriftelijke onderbouwing van een medisch specialist.  
  
Vraag 5 en vraag 6 
Bij vraag 5 kunt u aanvullende opmerkingen maken die van belang zijn voor het leerlingenvervoer van uw kind. 
Bij vraag 6 dient u het aanvraagformulier te dateren en ondertekenen.  
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