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Verkort aanvraagformulier leerlingenvervoer schooljaar 2020-2021 

Algemeen  

Het verkorte aanvraagformulier kunt u alleen gebruiken als:  
 

 u in het voorgaande schooljaar al in aanmerking kwam voor een vergoeding van leerlingenvervoer. 

 er geen sprake is van wijzigingen in de situatie.  
 
Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, moet u het uitgebreide aanvraagformulier gebruiken en alle noodzakelijke 
bewijsstukken bijvoegen.  
 
De gemeente kan u alsnog vragen het uitgebreide formulier te gebruiken of aanvullende bewijsstukken bij te voegen. 

Procedure  

 Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar moet u voor 1 juni 2020 indienen. Binnen acht weken nadat wij uw 
aanvraag (en eventueel benodigde bijlagen) ontvingen, nemen wij een beslissing op uw aanvraag. Indien 
nodig kunnen wij de beslissing op uw aanvraag met vier weken uitstellen. Van dat uitstel informeren wij u 
schriftelijk. Vervolgens sturen wij u een brief waarin wij de beslissing op uw aanvraag mededelen. Wanneer u 
uw aanvraagformulier na 1 juni indient, garanderen wij niet dat uw zoon of dochter met ingang van het nieuwe 
schooljaar gebruik kan maken van het leerlingenvervoer.  

 De gemeente neemt de aanvraag niet in behandeling als het aanvraagformulier onjuist of onvolledig is 
ingevuld en/of niet voorzien is van verklaringen terwijl hier wel om wordt gevraagd. Het aanvraagformulier 
wordt dan naar u teruggestuurd. U kunt dan de aanvraag binnen twee weken corrigeren of aanvullen. Als u dit 
niet doet nemen wij de aanvraag niet in behandeling (u wordt dan niet-ontvankelijk verklaard in uw aanvraag).  

Wijzigingen doorgeven  

U moet wijzigingen gedurende het schooljaar direct schriftelijk aan de gemeente doorgeven. Als u door een wijziging 
geen recht meer heeft op vergoeding, kan de gemeente de vergoeding van u terugvorderen. Geef wijzigingen dus 
direct door.  
 
 

1. Zijn er wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar? (lees toelichting vraag 1) 

 ja, u kunt het verkorte formulier niet gebruiken. Het uitgebreide formulier is te vinden via onze website. 

 nee, ga verder met vraag 2.  

 

U bent verplicht om wijzigingen die van invloed zijn op het leerlingenvervoer door te geven aan de gemeente. Als er wijzigingen 
zijn ten opzichte van het vorige schooljaar, dan moet u het uitgebreide aanvraagformulier invullen.  

 

Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld zijn: verhuizing, uit huis geplaatst, andere school, kan niet meer of juist wel begeleid worden in 
het vervoer, wijziging inkomensgegevens. 

 

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar e-
mailadres: info@gemeentehw.nl  U kunt het formulier ook 

per post sturen naar Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 
2003, 3290 EA Oud-Beijerland. 

 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 
14 0186 of info@gemeentehw.nl 

mailto:info@gemeentehw.nl
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2. Gegevens aanvrager  

Achternaam, voorvoegsel: 
______________________________________________ Voorletters:  __________________________ 

Relatie tot de leerling:  vader    moeder    pleegouder    anders, namelijk ________________________________ 

Adres: 
___________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: 
___________________________________________________________________________________ 

Bankrekening (IBAN): 
____________________________________ t.n.v.: ________________________________________ 

Telefoonnummer: 
____________________________________ Tweede telefoonnummer: ______________________ 

E-mailadres: 
___________________________________________________________________________________ 

 
Onder het begrip ‘aanvrager’ wordt verstaan: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen. Wanneer de leerling meerderjarig en 
handelingsbekwaam is, kan de leerling zelf het aanvraagformulier invullen. 

 

3. Gegevens leerling (per kind een apart formulier invullen) 

Achternaam, voorvoegsel: 
_________________________________________ Voorletters: ____________________________ 

Roepnaam: __________________________________________________________  jongen    meisje  

Geboortedatum: 
___________________________________________________________________________________ 

 
Adres:  
Alleen invullen indien anders dan 
onder 2. Gegevens aanvrager ___________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: 
Alleen invullen indien anders dan 
onder 2. Gegevens aanvrager ___________________________________________________________________________________ 

  

Hier moet u de officiële naam van de leerling zoals bekend bij de burgerlijke stand invullen. 
 
Met het adres wordt bedoeld de woning waar de leerling verblijft en van waaruit de school wordt bezocht. Dit kan soms anders zijn 
dan het adres waarop de leerling ingeschreven staat.  
 
Een vergoeding voor leerlingenvervoer moet worden aangevraagd in de gemeente waarin de leerling daadwerkelijk verblijft.  

 

4. Gegevens school (of dependance) 

Schoolsoort:  Basisonderwijs (BO) 

 Speciaal Basis Onderwijs (SBO) 

 Speciaal Onderwijs  (SO)                  clusternummer: _________________________ 

 Voortgezet Onderwijs (VO) 

 Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) clusternummer: ________________________ 

 

Naam van de school: 
___________________________________________________________________________________ 

Adres, plaats, telefoonnummer: 
___________________________________________________________________________________ 

Schooltijden: 

(Let op: verplicht invullen!) 

Ma/di/do 

Woe 

Vrij           

van ___________ uur tot ___________ uur 

van ___________ uur tot ___________ uur 

van ___________ uur tot ___________ uur 

 
Gewenste ingangsdatum 
(= eerste schooldag): ____________________________________________________________________________ 
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Als de leerling naar een andere school gaat dan in het vorige schooljaar of de school is verhuisd, dan moet u het uitgebreide 
aanvraagformulier invullen. Dit formulier is te vinden via onze website. 

 

5. Eigen bijdrage / drempelbedrag / draagkrachtafhankelijke bijdrage 

Alleen invullen indien uw kind een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt.  

Het verzamelinkomen van ouder(s) en/of partner bedroeg over het peiljaar 2018:  

 

 meer dan € 27.000,- 

U moet een drempelbedrag à € 571,- betalen. Als de afstand van de woning naar de reguliere basisschool groter is dan 20 km, 

kan een extra bijdrage gelden. De hoogte hiervan hangt af van de financiële draagkracht.  

 

 minder dan  € 27.000,- 

U bent geen eigen bijdrage of drempelbedrag verschuldigd. U moet wel een afschrift van het IB60-formulier met het 

verzamelinkomen over 2018 bijvoegen (op te vragen bij de Belastingdienst 0800-0543).  

 

Als u deze verklaring niet als bijlage toevoegt, gaat de gemeente ervan uit dat het totale verzamelinkomen hoger is dan  

€ 27.000,- en brengen wij u het drempelbedrag in rekening.  

 

Deze vraag betreft de eigen bijdrage. Het gaat hierbij om een drempelbedrag of om een draagkrachtafhankelijke bijdrage.  

 

Het drempelbedrag is alleen van toepassing als de leerling een school voor regulier basisonderwijs (BO) of een speciale school 
voor basisonderwijs (SBO) bezoekt. Het drempelbedrag is € 571,-  per leerling per schooljaar.   
 
Tevens kunnen wij aan u een draagkrachtafhankelijke bijdrage vragen, wanneer de afstand tussen de woning en de school meer 
dan 20 kilometer bedraagt.  
 
Het (gecorrigeerd) verzamelinkomen staat vermeld op het IB-60 formulier dat u kunt opvragen bij de Belastingdienst via 
telefoonnummer 0800-0543. Om het gezinsinkomen te kunnen bepalen dient u een IB60 formulier van uzelf en, indien aanwezig, 
van uw echtgeno(o)t(e)/partner te overleggen (peiljaar 2018).  

 

6. Ondertekening  

 
Vindt u het goed dat u uw beschikkingsbrief per e-mail van de gemeente ontvangt?    ja     nee 
 
Uw e-mailadres: _______________________________________________________________________ 
 
De aanvrager verklaart bij ondertekening de aanvraag voor leerlingenvervoer en de eventueel bijgevoegde 
verklaringen naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Datum: ____________________________________ Plaats: ____________________________________  
 
Handtekening 
 
 
 
____________________________________ 
 

 

  

 


