AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2018/2019
De toekenning van een vergoeding voor het vervoer gebeurt op grond van de Verordening
Leerlingenvervoer Gemeente Noordenveld.
Het formulier moet volledig worden ingevuld (zie hiervoor bijgaande toelichting), anders kan de
aanvraag niet in behandeling worden genomen.
1. Leerling-gegevens (voor ieder kind (indien van toepassing) een apart formulier invullen)
Naam kind:

………………………………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………………………………….

Postcode / woonplaats:

…………………………………………………………………………………

Geboortedatum:

…………………………………………………………………………………

Naam aanvrager:
 vader
 moeder

……………………………………………………………………………………
 pleegouder  anders, nl ……………………………………………….

Telefoonnummers:

…………………………………………………………………………………….

E-mailadres:

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

Alleen invullen als er sprake is van kilometervergoeding:
IBAN / Bankrekeningnummer:

……………………...………………………………………….…………………

Ten name van

…………………………………………………………………………………….

Naam school:

……………………………………………………………………………………

Adresgegevens school:

……………………………………………………………………………………

Schoolsoort:
 Basisonderwijs
 Speciale school voor basisonderwijs
 (Voortgezet) speciaal onderwijs
 Voortgezet onderwijs
Schooltijden:
Maandag:

van ……………… tot ……………….

Dinsdag:

van ……………… tot ……..............

Woensdag:

van ……………… tot ……………….

Donderdag:

van ……………… tot ……………….

Vrijdag:

van ……………… tot ……..............

Stage:
 maandag

 dinsdag

 woensdag

 donderdag

Tijden:

…………………………………………..

Adresgegevens:

…………………………………………..

Telefoonnummer:

…………………………………………..

 vrijdag

2. Soort vervoer
 aangepast vervoer (taxibusje)
 eigen vervoer/gecombineerd eigen vervoer
 vervoer per (brom)fiets
 anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………..
Hoeveel dagen per week vervoert u uw zoon/dochter zelf? …………………………………………………….
De aanvraag betreft:
 dagelijks vervoer

 weekendvervoer

 anders namelijk: …………………………..

Gewenste ingangsdatum voor vervoer/vergoeding: ………………………………………………………...
Zijn er wijzigingen (zie toelichting) opgetreden in de situatie van vorig schooljaar?
 nee  ja, nl……………………………………………………………………………………………………….
Handicap
Indien uw kind een lichamelijke, verstandelijke,zintuiglijke en/of psychische handicap heeft, waardoor
hij/zij niet of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken, verzoeken wij u verklaring 2
van punt 3 in te vullen.

3. Verklaringen
Verklaring 1
Indien een vergoeding van de vervoerskosten wordt aangevraagd door het bezoeken van een school,
terwijl één of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichter bij de woning zijn gelegen, dient door de
aanvragers schriftelijk verklaard te worden dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het ope nbaar
onderwijs of de richting van het onderwijs van alle dichter bij de woning gelegen bijzondere scholen van
de soort waarop de leerling is aangewezen (schriftelijke verklaring bijvoegen).
Verklaring 2
Geef hieronder aan wat de aard is van de handicap van uw kind. Voeg, indien beschikbaar, medische
verklaring(en) toe ter onderbouwing:
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Speciale omstandigheden
Hieronder kunt u specifieke omstandigheden van uw kind aangeven die van belang zijn voor het vervoer
(bijvoorbeeld: gebruik van sondevoeding, epilepsie, rolstoelvervoer etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...

5. Verklaring inkomen
Met betrekking tot het vervoer voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs wordt er, afhankelijk
van het inkomen, een eigen bijdrage vastgesteld. Voor het vaststellen van deze eigen bijdrage hebben
wij het gecorrigeerde verzamelinkomen van 2016 nodig. Hiervoor dient u een inkomensverklaring
(voorheen IB60-verklaring) of een kopie van de definitieve aanslag 2016 inkomstenbelasting van beide
ouders (of ouder en partner) bij te voegen.

6. Extra bijdrage
Mocht de afstand tussen uw woning en de school waar uw kind naartoe gaat meer dan twintig kilometer
zijn en het gaat om een basisschool, speciale school voor basisonderwijs of speciale school voor
voortgezet onderwijs, dan kunnen Burgemeester en Wethouders een extra bijdrage van u vragen die
dan wordt bepaald aan de hand van uw draagkracht. Hiervoor is een speciale tabel opgenomen in
artikel 24 van de Verordening Leerlingenvervoer. Voor het vaststellen van deze eigen bijdrage hebben
wij het gecorrigeerde verzamelinkomen van 2016 nodig. Hiervoor dient u een inkomensverklaring of een
kopie van de laatste definitieve aanslag 2016 inkomstenbelasting van beide ouders (of ouder en
partner) bij te voegen.

7. Ondertekening
Ondergetekende verklaart de toelichting te hebben gelezen en alle vragen naar waarheid te hebben
ingevuld.
Plaats: ………………………………………………….. Datum: ……………………………………………….…..
Handtekening: …………………………………………
Aantal bijgevoegde kopieën: ………………………..

In te vullen door de gemeente:
Brief:

Carel:

