Verkort aanvraagformulier leerlingenvervoer schooljaar 2022-2023
Alléén invullen indien het een vervolgaanvraag betreft!
Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen.
Let op: onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot
vertraging bij de behandeling van de aanvraag.
Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u:

• alle aankruisvakjes □ die van toepassing zijn aankruist
• alle ontbrekende velden invult
• het formulier ondertekent
1 Wijzigingen

Zijn er wijzigingen (zie toelichting) opgetreden ten opzichte van de situatie van vorig schooljaar?

□ Ja, de leerling gaat volgend schooljaar naar een andere school*
□ Ja, de leerling is op 1 augustus 2022 negen jaar
□ Ja, anders namelijk
*) Indien er volgend schooljaar een andere school wordt bezocht dan dient u een nieuw volledig aanvraagformulier in te vullen.
Wanneer u dit hierboven hebt ingevuld wordt u het volledig aanvraagformulier toegestuurd. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.
2 Gegevens aanvrager

□ vader □ moeder □ pleegouder □ anders, namelijk:
Naam

:

Achternaam

:

Straat/huisnummer

: __________________________________________________________________________________

Postcode en woonplaats

: __________________________________________________________________________________

Voorletters:

Telefoonnummer waarop
u overdag bereikbaar bent :
E-mail adres

:

IBAN

:

Mobiel:

t.n.v.:

3 Gegevens leerling
Achternaam

:

Roepnaam

:

Voornamen:

Geboortedatum

:

Geslacht:

Woonadres van de leerling
Straat/huisnummer
:
Postcode en woonplaats

:

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

:

5 Motivatie aanvraag leerlingenvervoer
Beschrijf hier waarom leerlingenvervoer ook schooljaar 2022-2023 noodzakelijk is voor de leerling:
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6 Aanvrager dient verzoek in voor:

□ Kostenvergoeding fiets voor de leerling
□ Kostenvergoeding fiets voor de leerling plus één begeleider
□ Kostenvergoeding openbaar vervoer voor de leerling
□ Kostenvergoeding openbaar vervoer voor de leerling plus één begeleider
□ Kostenvergoeding eigen vervoer (per auto/bromfiets/scooter) (verklaring 1 invullen)
□ Aangepast groepsvervoer (in opdracht van de gemeente). (verklaring 1 en indien van toepassing verklaring 3 invullen)
Combinatie van vervoer:
Wanneer aangepast groepsvervoer wordt toegekend is het indien gewenst ook mogelijk om enkele ritten structureel zelf te rijden of
openbaar vervoer aan te vragen in plaats van aangepast groepsvervoer. U ontvangt hiervoor een kilometer- of openbaar vervoer
vergoeding. Hieronder kunt u aangeven welke ritten u zelf wilt rijden of openbaar vervoer wilt aanvragen.

□ Maandagochtend
□ Dinsdagochtend
□ Woensdagochtend
□ Donderdagochtend
□ Vrijdagochtend

□ Maandagmiddag
□ Dinsdagmiddag
□ Woensdagmiddag
□ Donderdagmiddag
□ Vrijdagmiddag

Gewenste combinatie:

□ Aangepast groepsvervoer en openbaar vervoer
□ Aangepast groepsvervoer en eigen vervoer

7 Gegevens van de school(locatie) waar de leerling naar toe gaat
Naam van de school

:

Vervoer naar adres school(locatie)

:

Postcode en plaats school(locatie)

:

Enkele afstand tussen huis en school(locatie) :
8 Schooltijden
Aangepast groepsvervoer wordt alleen voor alle leerlingen op schooltijden volgens het schoolrooster in de schoolgids of op
de website geregeld. Graag de schooltijden controleren en indien nodig aanpassen.
Schooldag
begintijd
eindtijd
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
9 Opvangadres voor of na school
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
10 Verklaringen/bijlagen
Ik heb de volgende verklaringen/bijlagen bijgevoegd:

□ Een IB 60 formulier over 2020

□ Aanvullende (medische) verklaring

11 Ondertekening ouder/verzorger
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld:
Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om uw gegevens (en die van uw partner) in de BRP (Basisregistratie

personen) te controleren.
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Toelichting bij het verkort aanvraagformulier Leerlingenvervoer
Houdt u bij de verwerking van uw aanvraag rekening met een behandeltermijn van 8 weken.
Deze termijn kunnen we met maximaal 4 weken verlengen.
Algemeen
Bij het toekennen van een tegemoetkoming wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor
de leerling toegankelijke school. Formulieren die niet goed of onvolledig zijn ingevuld nemen wij niet in behandeling.
U krijgt de mogelijkheid de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Als u hiervan geen gebruik maakt, dan nemen wij uw
aanvraag niet in behandeling.
U bent verplicht wijzigingen aan ons door te geven. Wijzigingen ontvangen wij het liefst per e-mail
(leerlingenvervoer@zeist.nl) met daarbij de datum van de wijziging. Wijzigingen kunnen financiële gevolgen hebben voor
de tegemoetkoming. Geeft u een wijziging niet op tijd door, dan moet u de kosten die onterecht gemaakt zijn betalen.
Voor informatie over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met gemeente Zeist, telefoonnummer 14 030.
In de volgende situaties ontvangt u geen vergoeding:
● Vervoer tussen schoolgebouwen onderling of naar andere scholen en tussen school en gymnastieklokaal of zwembad
● Vervoer voor medische behandeling, dagbehandeling, (school)arts, (school)tandarts etc.
● Vervoer voor schoolreisjes, sportdagen, naar verenigingen, discoavond etc.
● Vervoer naar buitenschoolse opvang, naschoolse opvang of logeerhuizen buiten eigen woonplaats
1 Wijzigingen
De aanvragers zijn verplicht om wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de verstrekte bekostiging door te geven aan
de gemeente. Wijzigingen die zijn opgetreden kunnen zijn:
● De leerling is op 1 augustus 2020 9 jaar
● De leerling is verhuisd
● De school die de leerling bezoekt is verplaatst
● De leerling is uit huis geplaatst
● De leerling is van school veranderd
● De mate waarin de leerling gehandicapt is, is veranderd
● De leerling heeft een verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke handicap gekregen
● De leerling kan niet meer óf juist wel begeleid worden in het vervoer
2 Gegevens aanvrager
De officiële naam van de aanvrager en adresgegevens van de aanvrager zoals deze bij de basisregistratie personen
(BRP) geregistreerd is, moet hier worden ingevuld. IBAN dient u alleen in te vullen wanneer u een vergoeding aanvraagt
of een drempelbedrag verschuldigd bent.
3 Gegevens leerling
Het gaat hier om de gegevens van de leerling waarvoor leerlingenvervoer wordt aangevraagd. Let er op dat u de officiële
na(a)m(en) van de leerling, zoals deze bij de Burgerlijke Stand bekend is, invult.
4 Ingangsdatum van aangevraagd vervoer
Hier dient u de eerste datum van het vervoer in te vullen. ‘Begin schooljaar’ is dus niet voldoende! De startdatum voor het
nieuwe schooljaar is voor veel scholen verschillend. Wanneer u aangepast groepsvervoer aanvraagt en u uw kind de
eerste schooldag zelf brengt dient u de datum van de tweede schooldag in te vullen. Dus de datum wanneer de taxi
voor de eerste keer uw kind moet ophalen.
5 Motivatie aanvraag leerlingenvervoer
Beschrijf hier waarom leerlingenvervoer noodzakelijk is voor de leerling. De verkorte aanvraag is niet een automatische
verlenging van leerlingenvervoer, maar zal opnieuw worden beoordeeld.
6 Aanvrager dient verzoek in voor:
Hier dient u aan te kruisen welk type vergoeding of vervoer u wenst aan te vragen. Een combinatie is ook mogelijk.
Bij ‘combinatie van vervoer’ vult u in welke ritten u structureel zelf wilt rijden of u openbaar vervoer in plaats van eigen
vervoer. Misschien is het mogelijk dat de leerling in de ochtend wel met het openbaar vervoer kan reizen maar in de
middag niet. U kunt dan voor de ochtend openbaar vervoer vergoeding aanvragen en voor de middag aangepast
groepsvervoer.
7 Gegevens van de school(locatie) waar de leerling naar toe gaat
Aantal kilometers wordt berekend met de ANWB routeplanner, kortste route (https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner).
8 Schooltijden
Hier dient u de schooltijden te controleren en aan te passen wanneer deze onjuist zijn.
Aangepast groepsvervoer wordt alleen voor alle leerlingen op schooltijden volgens het schoolrooster in de schoolgids of
op de website geregeld. Afwijkende schooltijden van het schoolrooster dienen ouder(s)/verzorger(s) zelf te regelen.
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9 Opvangadres voor of na school
Wanneer de leerling van een ander opvangadres in de eigen woonplaats naar school gaat of ’s middags in plaats van
naar huis naar een ander opvangadres in de eigen woonplaats gaat kunt u dit hier invullen. De vervoerder zorgt er dan
voor dat de leerling bij het opvangadres wordt opgehaald en/of thuisgebracht.
10 Verklaringen/bijlagen
IB 60 formulier
Drempelbedrag
Wanneer de leerling een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt, geldt het volgende:
Iedereen die een vervoersvoorziening krijgt moet een wettelijk verplichte drempelbedrag betalen van € 571,00 per kind
per jaar. Alleen als uw gecorrigeerd verzamelinkomen over het jaar 2020 van u (en uw partner) minder bedraagt dan
€ 27.900,00 vervalt het drempelbedrag.
U moet dit wel kunnen aantonen. Dit kan door middel van het bijvoegen van een IB 60-formulier van het jaar 2020.
Het IB 60-formulier kunt u opvragen bij de Belastingdienst, tel. 0800-0543 of digitaal:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
1. Log in op Mijn Belastingdienst.
2. Inloggen op Mijn Belastingdienst (Deze link opent in een nieuw venster.)
3. Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'.
4. Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wilt hebben.
5. Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]'.
6. Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'.
Wanneer de IB 60-formulier(en) niet is/zijn bijgevoegd nemen wij aan dat u aan ons een drempelbedrag verschuldigd
bent.
U hoeft geen drempelbedrag te betalen wanneer de leerling vanwege een lichamelijke, psychische, verstandelijke en/of
een zintuiglijke handicap niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Ter onderbouwing kunt u hiervoor
een aanvullende (medische) verklaring bijvoegen.
Bijdrage naar financiële draagkracht
Als de leerling een school bezoekt die verder dan 20 kilometer van de woning ligt, moet u een eigen bijdrage betalen naar
financiële draagkracht. Wij bepalen uw financiële draagkracht op basis van het gezamenlijke inkomen van
ouder(s)/verzorger(s) van de leerling over 2020.
11 Ondertekening ouder/verzorger
Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door ouder(s), verzorger(s) of voogd(en), ook wanneer dit niet de
aanvrager is. Zonder handtekening wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
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