Aanvraagformulier leerlingenvervoer
schooljaar 2020-2021

1.

Gegevens leerling

Naam leerling
Voornaam (voluit)

jongen

Geboortedatum
Adres
Postcode / woonplaats
2.

Gegevens aanvrager

Deze aanvraag wordt
ingediend door
Naam aanvrager
Adres
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
IBAN nummer
3.

Gegevens school

Naam van de school
Adres
Locatie
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

vader

moeder

pleegouder

voogd

verzorger

meisje

4.

Gewenste ingangsdatum van vervoer:

Datum ingang vervoer*
Schooltijden
Maandag

van

tot

Dinsdag

van

tot

Woensdag

van

tot

Donderdag

van

tot

Vrijdag

van

tot

5.

Waarvoor vraagt u bekostiging van het vervoer?
Openbaar vervoer
Ik wil mijn kind zelf vervoeren en krijg daarvoor een kilometervergoeding
Aangepast vervoer met taxi of schoolbus
Eventuele bijzondere voorzieningen zoals rolstoeltaxi, weekendvervoer svp

Beschrijving van de eventuele handicap of beperking van de leerling:

6.

Inkomenverklaring

Alleen invullen als u vervoer aanvraagt naar een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs.
Als u vervoer aanvraagt naar een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs, moet u een eigen bijdrage betalen als
uw inkomen over 2018 hoger was dan € 27.000,--. De eigen bijdrage bedraagt € 345,Mijn belastbaar gezinsinkomen over 2018 is
minder dan € 27.000,-. U dient een inkomensverklaring IB-60 van beide ouders/partners toe te
voegen. Die kunt u telefonisch opvragen bij de Belastingdienst.
meer dan € 27.000,-. Ik betaal de eigen bijdrage.
7.

Ondertekening

Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Mail het ingevulde formulier naar leerlingenvervoer@vught.nl
Of stuur het naar:
Gemeente Vught
Postbus 10100
5260 GA Vught

TOELICHTING OP DE AANVRAAG SCHOOLVERVOER SCHOOLJAAR 2020 - 2021
Algemeen
Voor de toekenning van de vergoeding gaan wij uit van de kosten van het vervoer naar de school die voor
de leerling het dichtstbij toegankelijk is. Ook moet de afstand tussen woning en school groter zijn dan
zes kilometer .
Als u kiest voor een school van een andere stroming dan bijvoorbeeld het bijzonder of openbaar
onderwijs, zoals Islamitische scholen, gereformeerde scholen, algemeen bijzondere scholen of Vrije
scholen, kunt u ook recht hebben op leerlingenvervoer. U moet dan schriftelijk verklaren dat u
overwegende bezwaren heeft tegen onderwijs dat dichterbij aanwezig is.
Het college behoudt zich het recht voor, bij de betreffende school te informeren of aangepast vervoer voor
de leerling noodzakelijk is of blijft.
Manier van vervoeren
Een aantal kinderen wordt vervoerd met een taxi of schoolbus.
Wij willen u er echter met nadruk op wijzen dat u een kilometervergoeding kunt krijgen voor de eigen
auto, als u uw kind zelf van en naar school vervoert of laat vervoeren.
In alle gevallen vergoeden wij alleen de kosten van huis naar school en retour. We hanteren daarbij vaste
adressen: één adres waar het kind wordt opgehaald en één adres waar het wordt gebracht.
Verzoeken om vervoer naar buitenschoolse opvang of een particuliere oppas worden niet
toegekend.
Aanvraagprocedure
Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld, of zonder bijlagen zijn ingediend, sturen wij naar u
terug. U krijgt dan de gelegenheid om de aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Maakt
u hiervan geen gebruik, dan kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen.
Informatie over het leerlingenvervoer kunt u krijgen op telefoonnummer (073) 6580680.
Een aanvraag voor het schooljaar 2020-2021 moet u indienen vóór 15 juni 2020.
De gemeente probeert alle aanvragen binnen acht weken af te werken. Over het algemeen lukt dat, maar
mocht er in een bepaald geval meer tijd nodig zijn om te bepalen of uw kind recht heeft op vervoer, dan
krijgt u hiervan tijdig bericht.
Eigen bijdrage
Als uw inkomen in 2018 hoger was dan € 27.000,- bent u een eigen bijdrage verschuldigd voor vervoer
naar scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, bijvoorbeeld de Vrije school De Driestroom,
scholen voor Islamitisch onderwijs, gereformeerde scholen, algemeen bijzondere scholen, Het Overpad,
De Maremak, De Walpoort. Voor scholen die onder de Wet op de expertisecentra vallen (speciaal
onderwijs) vragen wij geen eigen bijdrage.

