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Toelichting aanvraagformulier vergoeding Leerlingenvervoer, versie 2019-2020 
 
Voordat u het aanvraagformulier invult, vragen wij u deze toelichting eerst goed te lezen.  
 
Voor wie? 
De regeling voor het Leerlingenvervoer is bedoeld voor 
leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen 
reizen. Bijvoorbeeld door ziekte (langdurig), een 
lichamelijk / verstandelijk / auditieve / communicatieve 
/ visuele beperking of ernstige gedragsproblemen.   
Niet iedereen komt in aanmerking voor bekostiging van 
de vervoerskosten. Er moet een speciale reden zijn 
waardoor uw kind niet naar de school in de buurt kan 
gaan.   
  
U kunt een vergoeding van de vervoerskosten 
aanvragen als het gaat om leerlingen van een:  

 (SO) School voor speciaal onderwijs;  
 (V)SO) School voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs; 
 (SBO) Speciale school voor basisonderwijs;   
 Voor leerlingen met een beperking in het 

regulier basis- en voortgezet onderwijs;  
 Bijzondere basisschool met een 

levensbeschouwelijke richting, bijvoorbeeld 
reformatorisch, islamitisch, hindoeïstisch of 
antroposofisch (vrije school).  

 
Verordening Leerlingenvervoer Gemeente 
Geertruidenberg. 
De regeling voor Leerlingenvervoer is vastgelegd in een 
verordening Leerlingenvervoer. Elk gemeente heeft een 
eigen verordening waarop alle aanvragen worden 
getoetst.  
 
Toekenning 
Voor de toekenning van de vergoeding wordt altijd 
uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de 
dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school. 
Vervoerskosten worden niet met terugwerkende kracht 
vergoed 
 
Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld 
kunnen niet in behandeling worden genomen.  
Deze formulieren worden naar de aanvrager  
teruggestuurd. De aanvrager krijgt dan de gelegenheid 
de aanvraag binnen vier weken te corrigeren of aan te 
vullen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt dan kan 
besloten worden de aanvraag niet te behandelen. Dit 
besluit wordt aan de aanvrager bekend gemaakt binnen 

vier weken nadat bovengenoemde hersteltermijn 
ongebruikt is verstreken.  
 
Besluit 
Burgemeester en wethouders nemen hun besluit binnen 
acht weken na ontvangst van de aanvraag schriftelijk 
bekend. Het besluit kan met vier weken worden 
verdaagd. De aanvrager wordt daarvan in kennis 
gesteld door burgemeester en wethouders.  
Als u in aanmerking komt voor vergoeding voor het 
Leerlingenvervoer, dan krijgt u van de gemeente een 
schriftelijke bevestiging. Van de vervoerder ontvang u 
het vervoersreglement. Daarin staan uw rechten en 
plichten, maar ook die van de vervoerder en gemeente.  
 
Alle aanvragen die na 1 juni worden ingediend, nemen 
burgemeester en wethouders ook binnen acht weken na 
ontvangst van het aanvraagformulier een besluit. Dit 
kan betekenen dat u het besluit niet voor de 
schoolvakantie ontvangt. Wij doen uiteraard altijd ons 
best om dit wel te halen.  
 
Ook hierbij geldt, na kennisgeving daarvan binnen de 
termijn van acht weken, een mogelijke verdaging van 
het besluit van vier weken.  
 
Doorgeven van wijzigingen  
Het is belangrijk dat u tijdig uw wijzigingen aan ons 
doorgeeft. Dit kunt u doen door binnen twee weken 
nadat deze wijziging is ingegaan, het mutatieformulier 
in te vullen en op te sturen. U vindt dit formulier bij ons 
op de website www.geertruidenberg.nl  
 
Vragen ? 
Wilt u meer informatie over het aanvraagformulier, bel 
dan gerust naar het vijfcijferige telefoonnummer 
140162 op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur.  
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u  
opsturen naar: 

 Gemeente Geertruidenberg 
Afdeling Leerlingenvervoer 
Vrijheidstraat 2 
4941 DX RAAMSDONKSVEER 
 
U kunt ook gebruik maken van de bijgevoegde 
antwoordenvelop.  

http://www.geertruidenberg.nl/
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Aanvraagformulier vergoeding leerlingenvervoer versie 2019-2020 

 
Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen.  
 
 
 
Roepnaam         :  ....................................................         jongen  meisje 
 
Achternaam       :  ...........................................................................................................................................................................  
 
Geboortedatum : ............................................................................................................................................................................  
 
BSN: ................................................................................................................................................................................................  
 
(woon) Adres :  ...............................................................................................................................................................................  
 
Postcode + woonplaats: ................................................................................................................................................  
 
 
I 
 
Naam: 
 .....................................................................................................................................................................................  
Relatie tot leerling:  vader  moeder  pleegouder  anders, namelijk .............................................................  
Adres: 
 .....................................................................................................................................................................................  
Postcode + woonplaats: 
 .....................................................................................................................................................................................  
Telefoonnummer:  
 .....................................................................................................................................................................................  
Noodnummer: 
 .....................................................................................................................................................................................  
E-mailadres:  
………………………………………………………………………………………………………. 

LEERLING 

 
 

Wat is de gewenste startdatum van het Leerlingenvervoer? 
 
Start datum school: …………-………………-………… 
 
Wanneer heeft de leerling vervoer nodig? 
 dagelijks vervoer van het woonadres en naar school. 
 weekeinde- en vakantievervoer van het woonadres naar school.  
 anders, namelijk ……………………………………………………  

  
Heeft de leerling eerder gebruik gemaakt van het Leerlingenvervoer in Geertruidenberg? 
  ja  
  nee 

3. Ingangsdatum 

2. GEGEVENS OUDER/VERZORGER/WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER 

GEGEVENS LEERLING 
 

1. 
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Schoolgegevens: 
Naam en locatie school:  ...........................................................................................................................................  
 
Adres:  ..........................................................................................................................................................................  
 
Postcode + Woonplaats: ............................................................................................................................................  
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Schooltijden: 
maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag:       …… uur tot ….. uur   
 
woensdag:     …… uur tot ….. uur  
 
Soort onderwijs:  
 regulier basisonderwijs           (basisschool) 
 regulier voortgezet onderwijs   (middelbare school betreft praktijkschool, vmbo, havo, vwo) 
 speciale school voor basisonderwijs  (S.B.O. betreft moeilijk lerende kinderen). 
 (voortgezet) speciaal onderwijs   ((V.)S.O. betreft visueel, auditief, communicatief, 

lichamelijk, verstandelijk en meervoudig beperkte leerlingen of        
leerlingen met gedragsstoornissen of psychiatrische problemen). 

 
Clusterindicatie: 
 cluster 1     (visueel beperkt) 
 cluster 2     (auditief / communicatief beperkt)) 
 cluster 3    (verstandelijk of lichamelijk beperkt en langdurige zieke) 
 cluster 4    (psychiatrische en/of gedragsproblematiek) 
 Taalschool   (taalonderwijs basisonderwijs) 
 Anders, namelijk                        ………………………… 
 
Gaat de leerling dit schooljaar stage lopen? 
 nee, ga door met vraag 5. 
 ja, namelijk: 
 
- start datum stage: ………-…….-………      eind datum stage: ………-…….-……… 
- stagedagen:   maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 
 
 
- stagetijden: van ……… uur tot………uur 
 
Stage adres:  ...............................................................................................................................................................  
 
Postcode + plaats: ......................................................................................................................................................  
 
Telefoonnummer: .......................................................................................................................................................  
 

4. Gegevens school / stage 
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E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam stagebegeleider:  .............................................................................................................................................  
 
 

 
 
Het Leerlingenvervoer kent 4 vormen van vervoer:  
1.Fiets, 2.Openbaar vervoer, 3.Eigen vervoer, 4.Aangepast vervoer. In dit onderdeel worden u vragen gesteld om 
te bepalen welke soort vervoer het meest passend is voor de leerling. 
 
Kan de leerling met de fiets naar school? (De leerling kan hier een financiële vergoeding voor ontvangen) 
 Ja, (ga door naar vraag 8). 
  Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig (ga door naar vraag 8).  
  Misschien, de leerling wil eerst graag oefenen (ga door naar vraag 8).  
 Nee, fietsen is door de afstand onmogelijk. 
 Nee, vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. 
 Nee, vanwege…………………………………………………… 
 
Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer (bus of trein) naar school reizen?  
 Ja, (ga door naar vraag 8). 
 Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig (ga door naar vraag 8). 
 Ja, maar de enkele reistijd met het 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. De 
exacte reistijd is terug te vinden op www.9292.nl (ga door naar vraag 8) 

 Nee, vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking.  
 Nee, vanwege…………………………………………………… 

    
Wenst u de leerling zelf te vervoeren? 
 Nee   
 Ja  en het totaal aan te vervoeren leerlingen binnen het eigen gezin is.   1  2  3  4 
 
Bent u in de mogelijkheid om ook leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren? 
 ja   nee 

 
Waarom is aangepast vervoer (taxi) noodzakelijk? 
 Openbaar vervoer ontbreekt.  
 De lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking vereist aangepast vervoer.  

(let op, vul verklaring 2 in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verklaring 2: 
Als u aangepast vervoer aanvraagt, moet u deze verklaring invullen.  
Wij vragen aan u een onderbouwde verklaring, waarom de leerling aangepast vervoer (taxivervoer) 
nodig heeft i.v.m. zijn/haar beperking.  
 
(Het vragen om deze verklaring betekent ook dat we geen taxivervoer toekennen als de verklaring 
ontbreekt, of onvoldoende onderbouwt is). 
  
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Soort vervoer 

http://www.9292.nl/
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De gegevens die wij bij u hebben opgevraagd worden strikt vertrouwelijk behandeld. De vervoerder 
ontvangt daar geen afschrift van. Om de vervoerder vooraf te kunnen informeren over de bijzonderheden 
van de leerling, vragen wij hieronder de noodzakelijke informatie aan te geven die wij wel mogen 
verstrekken aan de vervoerder. Zo kan het vervoersbedrijf én de chauffeur beter inspelen op bepaalde 
situaties. Bijvoorbeeld bijzondere gedragskenmerken van de leerling.  
 
 .....................................................................................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................................................................................  
 
  
 
 
Welke hulpmiddelen dienen mee genomen te worden in het vervoer: 
 er dienen geen hulpmiddelen vervoerd te worden 
 rolstoel   transportrolstoel   rollator   krukken 
 andere hulpmiddelen te weten: .............................................................................................................................  
 
 
Vervoersschema Ophalen ochtend Brengen middag 
Maandag   
Dinsdag   
Woensdag   
Donderdag   
Vrijdag   
  

 
 
 

Alleen invullen als de leerling fietst, gebruik maakt van het Openbaar Vervoer of u hem / haar zelf vervoert.  
 
Als de leerling gebruik maakt van de fiets, het openbaar vervoer, of u vervoert de leerling zelf, dan kunnen wij u 
een financiële tegemoetkoming verstrekken 
Het reizen met het openbaar vervoer of per fiets wordt in veel gevallen 100% vergoed!  

 
Wat is het nummer van uw bankrekening waarop wij deze tegemoetkoming kunnen overmaken? 
IBAN  Nummer:....................................................................................................................................................... 

 
Op naam van: .............................................................................................................................................................  

 
 
 
 

6. Bijzonderheden voor de vervoerder 

7. Opmerkingen en eventuele toelichting 

8. Bekostiging 
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Eigen bijdrage: 
Alleen invullen als uw kind naar het SBO (de Wissel) gaat of naar een reguliere basisschool (bijvoorbeeld een 
Vrije of Islamitische school) gaat.  

 Is uw verzamelinkomen van beide ouder(s)/verzorger(s) over het peiljaar 2017 meer dan  
€ 26.550,- Dan moet u mogelijk een eigen bijdrage betalen. 

  Is uw verzamelinkomen van de beide ouder(s)/verzorger(s) over het peiljaar 2017 minder dan  
€ 26.550,- Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U moet wel een afschrift van het IB60-formulier met 
het verzamelinkomen van 2017 toevoegen aan het aanvraagformulier vergoeding Leerlingenvervoer. 

 
 

 
 

 
Door ondertekening van dit aanvraagformulier: 
 verleent u de Gemeente Geertruidenberg toestemming de gegevens van de leerling, voor zover 

noodzakelijk, te verstrekken aan andere deskundigen die de Gemeente Geertruidenberg adviseren op 
het gebied van het Leerlingenvervoer. 

 Verleent u de Gemeente Geertruidenberg toestemming de gegevens te verstrekken aan de vervoerder, 
voor zover deze gegevens van belang zijn om het vervoer te kunnen verzorgen. 

 Geeft u de Gemeente Geertruidenberg toestemming om, de door u ingevulde gegevens, te vergelijken 
met de  

gegevens uit het Basisregistratie Personen (BRP) en de gegevens van het 
gemeentelijke systeem inzake leerplicht.  
 
 

U verklaart hiermee het aanvraagformulier en de ingevulde bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Naar waarheid ingevuld d.d.                       Handtekening aanvrager: 
 
 ....................................................   ..........................................  
 
 
Dit formulier kunt u persoonlijk inleveren aan de balie van het gemeentehuis van Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2 
Raamsdonksveer. U kunt het formulier ook per post versturen naar Gemeente Geertruidenberg.  
Informatie over het leerlingenvervoer en het aanvraagformulier kan worden verkregen bij het loket  Werk – inkomen – 
zorg. (werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur) telefoonnummer: 14 0162 of per mail: 
leerlingenvervoer@geertruidenberg.nl 
 

 

9. Ondertekening 

mailto:leerlingenvervoer@geertruidenberg.nl
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Uitleg formulier Leerlingenvervoer 
Vraag 1: Gegevens aanvrager 

Onder het begrip ‘aanvrager’ wordt verstaan: 
ouders, voogden of verzorgers van leerlingen.  
 
Vraag 2: Gegevens leerling 

De officiële naam van de leerling zoals deze bij de 
burgerlijke stand bekend is, moet hier worden 
ingevuld. Het woonadres van de woning waar de 
leerling verblijft en van waaruit de school wordt 
bezocht moet worden ingevuld. Het burger service 
nummer (BSN) staat in het paspoort of 
identiteitskaart.  
 
Vraag 3: Ingangsdatum  

De noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- 
en vakantievervoer worden vergoed als de leerling 
in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog 
op het volgen van passend (voortgezet) onderwijs. 
Als er andere redenen voor dit verblijf zijn, 
bijvoorbeeld sociale of medische redenen en 
er vervoer noodzakelijk is vanuit de woning naar 
een medisch kinderdagverblijf dan valt dat niet 
onder het Leerlingenvervoer.   
 
De gemeente bepaalt de tijdsduur van de 
vergoeding.  De tijdsduur wordt mogelijk voor de 
gehele schoolperiode vastgesteld, als de situatie 
niet wijzigt. Een vergoeding kan niet met 
terugwerkende kracht worden verstrekt.  
 
 
Vraag 4: Gegevens school /stage 

Met richting wordt bedoeld een bijzondere 
basisschool met een levensbeschouwelijke richting 
(reformatorische, hindoeïstisch of antroposofisch). 
Een onderwijskundige methode, bijvoorbeeld 
Jenaplan of Montessorionderwijs, is geen reden om 
Leerlingenvervoer aan te vragen. 
 
Schooltijden 

Vul hier in hoe laat de school begint en uitgaat. Het 
Leerlingenvervoer is gericht op de begin en eindtijd 
van de school, voor incidentele uitval van lesuren 
wordt het vervoer niet gewijzigd. De studiedagen uit 
het schoolplan worden wel gehanteerd. 
 
Soort onderwijs  

Ouders komen in aanmerking voor een vergoeding 
op basis van de kosten van openbaar vervoer indien 
u zoon of dochter: 
 een beperking heeft  
 en hij/zij een bijzondere levensbeschouwelijke 

richting van het basis- en voortgezet onderwijs 

bezoekt en de afstand van de woning naar de 
school meer dan 6 km bedraagt. 

 Een speciale school voor basisonderwijs 

(SBO) bezoekt en de afstand van de woning naar 
de school meer dan 6 km bedraagt. 

 Een school voor (voorgezet) speciaal 
onderwijs (SO/VSO) bezoekt en de afstand van 

de woning naar de school meer dan 6 km 
bedraagt. 

Er wordt beoordeeld op de dichtstbijzijnde 
toegankelijke school. 
 

Clusters 

De scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in 
vier clusters: 
 Cluster 1: scholen voor visueel beperkte 

kinderen, of meervoudig beperkte kinderen met 
een visuele beperking.  

 Cluster 2: scholen voor dove kinderen, 

slechthorende kinderen, kinderen met ernstige 
spraaktaalmoeilijkheden of kinderen met een 
stoornis in het autisme spectrum, waarbij de 
communicatieve beperking voorop staat, of 
meervoudig beperkte kinderen die doof of 
slechthorend en verstandelijk beperkt zijn.  

 Cluster 3: scholen voor lichamelijk beperkte 

kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen en 
langdurig zieke kinderen met een lichamelijke 
beperking, of meervoudig beperkte kinderen die 
lichamelijk èn verstandelijk beperkt zijn of zeer 
ernstig verstandelijk beperkt zijn.  

 Cluster 4: scholen voor kinderen met ernstige 

gedragsstoornissen. Hiertoe behoren de scholen 
voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen, de 
Pedologisch Instituten en de scholen voor 
langdurig zieke kinderen met een psychiatrische 
beperking.  

 Taalschool: kinderen die de Fontein in 

Breda bezoeken. 
 

Stagevervoer 

De stageplaats dient onderdeel te zijn van het 
onderwijsprogramma en dient de dichtstbijzijnde 
stage mogelijkheid te zijn. Het kan noodzakelijk zijn 
om de werktijden aan de schooltijden aan te 
passen. 
 
Vraag 5: Soort vervoer 

Uitgangspunt is dat als een leerling moet worden 
vervoerd de kosten van openbaar vervoer worden 
vergoed. Begeleiding van een leerling, aangepast 
vervoer of eigen vervoer kan wegens bijzondere 
omstandigheden worden toegestaan of noodzakelijk 
worden geacht. Steeds zal een afweging worden 
gemaakt of het soort vervoer dat wordt gevraagd 
voor de leerling passend is en op de voor de 
gemeente goedkoopste wijze kan worden 
uitgevoerd. Dat kan leiden tot toekenning van een 
ander soort vervoer of vergoeding dan is 
aangevraagd.  
 

Onder openbaar vervoer wordt verstaan:  

Voor een ieder openstaand personenvervoer 
volgens een dienstregeling per, bus of auto. Indien 
de leerling met het openbaar vervoer naar school 
kan en begeleiding hierbij noodzakelijk is, is de 
begeleiding primair een verantwoordelijkheid van de 
ouders. Wanneer het begeleiden door ouders of 
anderen onmogelijk is, of dat een gezin ernstig 
wordt benadeeld als ze moet zorgen voor de 
begeleiding van de leerling, wordt de aanvrager 
gevraagd dit aannemelijk te maken.  
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Overgangsbepaling aangepast vervoer naar 
zelfstandig reizen met de Voor Elkaar Pas, in 
samenwerking met Arriva. 

Voor leerlingen die naar het voortgezet speciaal 
onderwijs gaan is er de mogelijkheid om vanuit het 
aangepast vervoer over te stappen op het openbaar 
vervoer. Doel hiervan is dat de zelfredzaamheid en 
zelfstandigheid van leerlingen bevorderd wordt.  
Op kosten van de gemeente kan een leerling, met 
een begeleider, een schooljaar lang oefenen om tot 
zelfstandig reizen te komen. Indien de leerling 
zelfstandig kan reizen per OV vergoedt de 
gemeente een OV-kaart gedurende de tijd dat de 
leerling op het VSO zit. De gemeente 
Geertruidenberg biedt hiervoor de Voor Elkaar Pas 
(VEP) aan.  
 
 

Onder eigen vervoer wordt verstaan  

Vervoer per auto of (brom)fiets. Het eigen vervoer 
wordt vergoed op basis van de kosten van 
openbaar vervoer of een kilometervergoeding. De 
afstand wordt gemeten langs de kortste voor de 
leerling voldoende begaanbare en veilige weg. 
Echter, indien u aangeeft uw kind zelf te vervoeren, 
betekent dit echter niet dat deze vergoeding 
automatisch verstrekt wordt. In de overweging wordt 
ook meegenomen of er geen goedkopere wijze van 
vervoer mogelijk is.  
 

Onder aangepast vervoer wordt verstaan 

Vervoer per besloten taxi of bustaxi. Een aanvraag 
voor aangepast vervoer dient goed te worden 
gemotiveerd. Leerlingen in het regulier voortgezet 
onderwijs kunnen gebruik maken van 
het Leerlingenvervoer als zij niet, of niet zelfstandig 
van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken 
vanwege een lichamelijke, zintuiglijke of 
verstandelijke beperking. Als dit niet het geval 
is komt de leerling niet in aanmerking voor 
Leerlingenvervoer.  
 

Verklaring 2 

Als u aangepast vervoer aanvraagt, moet u deze 
verklaring invullen. Wij vragen aan u een 
onderbouwde verklaring, waarom de leerling 
aangepast vervoer (taxivervoer) nodig heeft i.v.m. 
zijn/haar beperking.  
(Het vragen om deze verklaring betekent ook dat we 
geen taxivervoer toekennen als de verklaring 
ontbreekt, of onvoldoende onderbouwt is). 
 

Eventueel aangevuld met een medische verklaring 
Voor een dergelijke verklaring kunt u contact 
opnemen met de directie of de contactpersoon 
binnen de school of de medische specialist.  
 

Vraag 6: Bijzonderheden voor de vervoerder 

(Medische) gegevens over de leerling die van 
belang zijn voor de vervoerder om deze te weten. 
 

Vraag 7: Opmerkingen en eventuele toelichting 

Als er hulpmiddelen met het vervoer mee moeten 
zoals bijvoorbeeld een (transport)rolstoel, krukken 
etc. dan moet u dat bij vraag 8 vermelden. 

Eventuele andere zaken die van belang zijn kunt u 
ook in het invulveld melden. 
 

 
 

Vraag 8: Bekostiging 

Voor scholen die onder de Wet op de 
expertisecentra vallen (speciaal onderwijs), vragen 
wij geen eigen bijdrage. Zowel het vervoer per taxi, 
per fiets of per bus wordt 100% vergoed. 
Wanneer uw kind het basisonderwijs of een  
speciale school voor basisonderwijs bezoekt, kan er 
bij u wel een drempelbedrag in rekening  
worden gebracht.  
 

Drempelbedrag 

Voor het schooljaar 2019 - 2020 wordt er gekeken 
naar het gecorrigeerde verzamelinkomen over het 
jaar 2017. Als het gecorrigeerde verzamelinkomen 

hoger was dan € 26.550,-- moet u een drempel-
bedrag (eigen bijdrage) betalen. Om aan te tonen 

of uw inkomen lager was dan € 26.550,-- moet u 

een IB 60-formulier, over het jaar 2017, meesturen 
bij de aanvraag. Het IB 60-formulier is op te vragen 
bij de belastingdienst 0800 0543.  
 

Eigen bijdrage schooljaar 2019 - 2020:  

Hoogte van de eigen bijdrage is: € 519,47 
 

Vraag 9: Ondertekening 

Als 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. 
 
 
 


