Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2022-2023
Deelformulier A: Basisonderwijs / Speciale School voor basisonderwijs
Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen!
Volledig invullen en  aankruisen indien van toepassing.

6. Fietsvergoeding
Kan de leerling met de fiets naar school?
 Ja, de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school
 Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig op de fietsroute naar school, omdat:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(→ vraag 11)
 Nee, verklaar hieronder waarom niet:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(→ vraag 7)

7. Openbaar vervoer
Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen?
 Ja (→ vraag 10)
 Ja, maar de reistijd van huis naar school met gebruikmaking van openbaar vervoer bedraagt meer
dan 1,5 uur en de reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de reistijd per
openbaar vervoer worden teruggebracht. (→ vraag 9)
 Ja, maar openbaar vervoer ontbreekt. (→ vraag 9)
 Nee, vanwege  Leeftijd
 Onveilige route
 Lichamelijke, psychische, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap (→ vraag 8)
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8. Openbaar vervoer met begeleiding
Kan de leerling onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school reizen?
 Ja, waarom is begeleiding noodzakelijk?
 Leeftijd
 Onveilige route
 Verstandelijk, psychische, zintuiglijke en/of lichamelijke handicap (Vul verklaring 2 in)
(→ Vraag 10)
 Nee, vul verklaring 4 en/of 5 in
(→ vraag 9)
 Nee, de leerling kan vanwege de handicap niet met het openbaar vervoer reizen, ook niet onder
begeleiding.
 Nee, de leerling heeft vanwege de handicap openbaar vervoer nodig met begeleiding, maar de
reistijd van huis naar school met gebruikmaking van openbaar vervoer bedraagt meer dan 1,5 uur
en de reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer
worden teruggebracht.
 Nee, de leerling heeft vanwege de handicap openbaar vervoer nodig met begeleiding, maar
openbaar vervoer ontbreekt. (→ vraag 9)

9. Aangepast vervoer
Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande reden:
 De lichamelijke, psychische, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap vereist aangepast vervoer
Vul verklaring 2 in.


De leerling is met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, meer dan ….. uur
onderweg en de reistijd met aangepast vervoer kan tot 50% of minder van de reistijd per
openbaar vervoer worden teruggebracht. Vul verklaring 3 in.

 Openbaar vervoer ontbreekt. (→ Vraag 10)

10. Eigen vervoer
Aanvrager wenst de leerling zelf te vervoeren

 Ja

Wijze van vervoer:………………………………………………………………………………………………………………..
Aantal te vervoeren leerlingen: ……
Aanvrager is  wel  niet bereid ook leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren
(→ vraag 11)

 Nee (→ vraag 11)
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11. Eigen bijdrage
Er is een eigen bijdrage verschuldigd voor zowel het basisonderwijs als het speciaal basisonderwijs.
Het gecorrigeerde verzamelinkomen van ouders / verzorgers van de leerling bedraagt over het
peiljaar 2020. Deze is op te vragen via de Belastingdienst door middel van een inkomensverklaring
(voorheen IB 60-verklaring), via telnr. 0800-0543.

 Minder dan € 27.900,-

U dient een kopie van de inkomensverklaringen van u en uw partner bij te
voegen. Dit formulier is op te vragen bij de Belastingdienst. (→ vraag 12).

 Meer dan € 27.900,-

U dient een drempelbedrag van € 553,- te betalen
 Hierbij geef ik toestemming om het totaalbedrag van € 553,- in
6-maandelijkse termijnen af te schrijven van rekeningnummer

└──└──└──└──└──└──└──└──└──└──└──└──└──└──└──└──└──└──
 Stuur mij een éénmalige acceptgiro.

12. Ondertekening
De aanvraag en de bijgevoegde verklaringen zijn naar waarheid ingevuld:

Datum: .................................................................................
Plaats: ...................................................................................
Handtekening aanvrager:
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Toelichting
Vraag 6
Onder een fiets kan tevens worden verstaan een driewieler of tandem.
Vraag 7
Aanvragers komen in aanmerking voor een bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer indien: De leerling
een school voor (speciaal) basisonderwijs bezoekt en de afstand van de woning naar de school meer dan 6 km bedraagt.
Vraag 8
Voor de leerlingen die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoeken, geldt dat
bekostiging van de kosten van openbaar vervoer verkregen kan worden t.b.v. een begeleider. Ouders dienen dan wel
aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken (hiervoor moet vraag
7 ingevuld worden).
Hiervan kan onder andere sprake zijn:
- Indien de handicap dan wel de leeftijd van de leerling begeleiding noodzakelijk maakt. Verklaring 2 dient dan ingevuld
te worden;
- Indien de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer een of meer keren over moet stappen op te gevaarlijke
overstappunten en dit gezien de leeftijd van de leerling onverantwoord is.
- Indien de route van het uitstappunt van de bus naar school te gevaarlijke punten kent en een adequate oplossing van
deze gevaarlijke punten niet mogelijk is (bijv. verkeersbrigadiers).
Vraag 9
Ouders kunnen in aanmerking komen voor bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer indien voldaan
wordt aan bovenstaande criteria en:
- De lichamelijke, psychische, verstandelijke en / of zintuiglijke handicap van de leerling aangepast vervoer vereist.
Verklaring 2 dient dan ingevuld te worden;
- De reistijd met openbaar vervoer meer dan 1,5 uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder
van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht. Verklaring 3 dient dan ingevuld te worden;
- Openbaar vervoer ontbreekt.
Vraag 10
Indien de aanvragers de leerling zelf wensen te vervoeren, kan dit kenbaar worden gemaakt via deze vraag. Dit betekent
echter niet dat de aanvragers door deze verklaring automatisch aanspraak kunnen maken op eigen vervoer. Het college
van burgemeester en wethouders moet hiervoor toestemming geven, waarbij het mag uitgaan van de goedkoopste
adequate voorziening. Tevens dient aangegeven te worden hoe en hoeveel leerlingen vervoerd worden en of men
bereid is leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren.
Vraag 11
De aanvragers dienen de inkomensgegevens aan de gemeente te overleggen in verband met het eventueel heffen van
een drempelbedrag. Dit drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 6 km (gerekend
vanaf de woning) per te vervoeren kind per schooljaar, indien het gecorrigeerd verzamelinkomen van de aanvragers
meer bedraagt dan € 27.900,- per jaar. De kosten openbaar vervoer over 6 km in regio West-Brabant bedragen € 553,.
Het drempelbedrag zal per leerling worden geïnd. Bij de vaststelling van de hoogte van het drempelbedrag is het niet
van belang of de leerling daadwerkelijk gebruik maakt van het openbaar vervoer. Ook wanneer de leerling gebruik
maakt van aangepast vervoer of wanneer er geen openbaar vervoer aanwezig is, dienen de ouders de kosten van het
openbaar vervoer over de afstand tot aan de door de gemeente vastgestelde kilometergrens zelf te dragen.
Tevens wordt aan ouders van leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken, een van de draagkracht van de
aanvragers afhankelijke bijdrage gevraagd indien de afstand tussen de woning en de school meer dan 20 km bedraagt.
Het gecorrigeerd verzamelinkomen staat vermeld op een inkomensverklaring die door de aanvrager is op te vragen bij
de Belastingdienst (telnr. 0800-0543).
Vraag 12
Indien het formulier niet ondertekend is door de aanvrager(s) van de vervoersvoorziening, kan de aanvraag niet in
behandeling worden genomen en wordt het formulier geretourneerd.
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