
             Aanvraagformulier vergoeding schoolvervoer 
De Wissel 2019 - 2020 

 
  

Uw zoon/dochter wenst 
 gebruik te maken van leerlingenvervoer voor schooljaar 2019 – 2020. Graag het formulier 
volledig invullen en retoursturen in bijgevoegde enveloppe.  
 géén gebruik meer te maken van het leerlingenvervoer in 2019 – 2020. Graag gegevens 
van de leerling invullen en retoursturen in bijgevoegde enveloppe.  
 
SVP VÓÓR 1 JUNI 2019 INLEVEREN 
  
Gegevens leerling 
Naam en voorletters:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Roepnaam:…………………………………………… Geboortedatum:………………………………………………………………… 
 
Geboorteplaats…………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
BSN……………………………………………………………………………………………………………………………………………...………. 
 
(woon)Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Woonplaats:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Gegevens aanvrager 
Naam en voorletters:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Relatie tot de leerling:  vader  moeder  pleegouder   anders……………………………. 
 
Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
Postcode……………………….. Woonplaats……………………………..……………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer  (vast)…………………………………………………….……………………………………………………………… 
 
Mobieltelefoonnummer……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres: .................................................................................................................................... 
 
BSN :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 



Naam van de school SBO De Wissel 
 
Adres:   Van Oldeneellaan 18 
 
Postcode:  4902  ZC  Oosterhout 
 
Telefoonnummer school:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam leerkracht…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vervoer is nodig: 
 dagelijks.Van en naar school; 
 anders,nl.:…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
 
Soort vervoer 
Fietsvergoeding* 
Kan de leerling op de fiets naar school: 
  Ja   
 nee  
  Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig op de fietsroute omdat: 

  de leerling jonger is dan 9 jaar; 
  de leerling een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking heeft. 

 
*De leerling krijgt fietsvergoeding voor het gereden aantal kilometers per dag volgens de 
kortste route van het woonadres naar het adres van school www.anwbrouteplanner.nl.  

 
Vergoeding openbaar vervoer 
Kan de leerling zelfstandig met het openbaar vervoer naar school reizen: 
 Ja 
 Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig. 
 Nee, vanwege een lichamelijk, 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 
 
Kunt u ook leerlingen uit andere gezinnen vervoeren? 
 ja    nee 
 
*U komt mogelijk in aanmerking voor kilometervergoeding. Deze kilometervergoeding geldt 
voor het aantal gereden kilometers per dag die de leerling aflegt volgens de kortste route 
van het woonadres naar het adres van school www.anwbrouteplanner.nl. 
 
 
 

http://www.anwbrouteplanner.nl/
http://www.anwbrouteplanner.nl/


Aangepast vervoer (touringcarvervoer) is noodzakelijk, omdat: 
 openbaar vervoer ontbreekt;  
 de leerling kan nog niet zelfstandig gebruikmaken van het openbaar vervoer en 
begeleiding van ouders/verzorgers ontbreekt; 
 de leerling is jonger dan 9 jaar; 
 de leerling is te jong om te fietsen, of de afstand is te groot om te fietsen; 
 Ouders/verzorgers kunnen de leerling niet zelf brengen en ophalen; 
 de lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking vereist aangepast vervoer.  
 
Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van onderstaande redenen: 
 
…………………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eigen bijdrage SBO De Wissel 
Bedraagt het verzamelinkomen van beide ouder(s)/verzorgers over het peiljaar 2017 meer 
dan € 26.550,-, dan moet u een eigen bijdrage betalen van € 519,47. 
 
 Ja, u moet een eigen bijdrage betalen 
 Nee, u moet een inkomensverklaring peiljaar 2017 meesturen.(IB60-formulier aan te 
vragen bij de Belastingdienst, tel. 0800-0543). 
 
Het vervoer moet ingaan op: 
 
………………………………………………………………………………………………………....................................................................... 
 
 Door ondertekening van dit formulier verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en 
verleent u de gemeente Geertruidenberg toestemming om: 

  de gegevens van de leerling te verstrekken aan andere deskundigen die de gemeente 
Geertruidenberg adviseren op het gebied van het leerlingenvervoer 

 gegevens te verstrekken aan de vervoerder, voor zover deze gegevens van belang zijn om het 
vervoer te kunnen verzorgen; 

 de door u ingevulde gegevens te vergelijken met de gegevens uit het BRP (Basisregistratie 
Personen); 
gegevens van de leerling te verstrekken aan mogelijk toegankelijke scholen ter beoordeling 
van de toegankelijkheid voor de leerling; 

    
Handtekening aanvrager:    Datum: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen.  
De formulieren worden naar de aanvrager teruggestuurd. De aanvrager kan dan de aanvraag binnen 2 
weken corrigeren of aanvullen. Wordt hier geen gebruik van gemaakt, dan wordt de aanvraag niet in 
behandeling genomen. 


