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Zeistwww.zeist.nl ▪
www.twitter.com/gemeentezeist

AANVRAAG VERGOEDING VERVOERSKOSTEN SCHOOLBEZOEK 2019-2020
Voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en leerlingen met een functiebeperking naar het basisen voortgezet onderwijs of op basis van levensovertuiging.
Sturen naar:

Gemeente Zeist
T.a.v. afdeling Administratie
Postbus 513
3700 AM Zeist

1 Gegevens leerling
Achternaam

:

Voornamen

:

Roepnaam

:

Geboortedatum

:

Burgerservicenummer

:

Woonadres van de leerling
Straat/huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Geslacht: □ m □ v
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2 Aanvraag:
Vraag 1: Is uw kind in staat om (onder begeleiding) te fietsen in het verkeer?
De fietsvergoeding is €0,09 per kilometer per leerling (en begeleider).
□ ja
□ ja, onder begeleiding, toelichting:

□ nee, toelichting :

Vraag 2: Is uw kind in staat om (onder begeleiding) te reizen met het openbaar vervoer?
We maken gebruik van een jaarabonnement U-OV 2 Sterabonnement. En voor leerlingen van 9 jaar of jonger ook
voor hun begeleider.
□ ja
□ ja, onder begeleiding, toelichting:

□ nee, toelichting :

Vraag 3: Bent u in de gelegenheid om uw kind zelf te vervoeren?
De kilometervergoeding is € 0,37 per kilometer beladen vervoer (de rit waarbij de leerling(en) in de auto aanwezig
is/zijn)
□ ja
□ nee, toelichting :

Vraag 4: Is groepsvervoer noodzakelijk om uw kind te vervoeren?
□ ja, toelichting :

□ nee, toelichting :

Wanneer de handicap groepsvervoer vereist graag gemotiveerde verklaringen bijvoegen van bijvoorbeeld een behandelend arts, psycholoog of een kopie van een psychologisch onderzoek of iets dergelijks. Met deze verklaring
moet aangetoond worden dat de leerling niet zelfstandig kan reizen.
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3 Gegevens van de school(locatie) waar de leerling naar toe gaat
Naam van de school

:

Vervoer naar adres (locatie)

:

Postcode en plaats van de school :
Telefoonnummer (tien cijfers)

:

Enkele afstand tussen huis en school

: ____________

4 School voor
□ (bijzonder)Basisonderwijs (BO) (> 6 km)
□ Speciaal basisonderwijs (SBO) (> 6 km)
□ Speciaal onderwijs (SO) (> 6 km)
□ Voortgezet (speciaal) onderwijs (VO of VSO) (> 6 km)

5 Gelijkwaardige school in de buurt
Let op: Leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school
Er is een gelijkwaardige school van hetzelfde onderwijssoort bij het vervoersadres van de leerling in de buurt.
Waarom wordt daar niet voor gekozen?

6 Schooltijden
Alleen de schooltijden invullen wanneer er voor de leerling vervoer en/of bekostiging geregeld dient te worden. Vrije dagen dus niet invullen!
Schooldag

begintijd

eindtijd

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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7 Opvangadres voor of na school

(indien van toepassing)

Vervoer van en naar opvangadres wordt alleen geregeld wanneer dit in eigen woonplaats is. Buiten de eigen
woonplaats dienen de ouders het vervoer zelf te regelen.
Schooldag

Ophaaladres ochtend

Thuisbrengadres middag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8 Ingangsdatum vervoer (dit is de eerste dag dat vervoer en/of bekostiging van vervoer geregeld dient te worden)

Startdatum vervoer

:

9 Einddatum vervoer (dit is de laatste dag dat vervoer en/of bekostiging van vervoer geregeld dient te worden)
Alleen invullen als dit van toepassing is.
Einddatum vervoer

:

10 Aanvulling
Aanvullende opmerking: (bij de beoordeling van de aanvraag worden deze meegenomen)

11 Drempelbedrag (alleen invullen voor (bijzonder) basisonderwijs of speciaal basisonderwijs
Het belastbaar verzamelinkomen van beide ouders/verzorgers over het jaar 2018 is:
□ meer dan €26.550,U betaalt een drempelbedrag per kind van €549,- per jaar.
□ minder dan €26.550,- Bijvoegen: IB60-formulier over het jaar 2018 met daarop het verzamelinkomen van beide ouders/verzorgers. (Wanneer u geen IB60-formulier inlevert, wordt het drempelbedrag van €549,- in mindering gebracht op
de vergoeding)

4

12 Ondertekening ouder/verzorger
Naam:________________________________:
O Vader
O Moeder
O Verzorger/verzorgster
O Anders nl._______________________
Email adres: ______________________________________________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________________________________
Rekeningnummer: ______________________________________ t.n.v.:____________________________
Datum:

Plaats:

Handtekening:
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