
                        

              AANVRAAG VERGOEDING 
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    SCHOOLJAAR 2019-2020   
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Verzonden op:  Ontvangen op: 

1. Gegevens van de leerling: 
 Achternaam van de leerling   

 Voornaam  

 Geboortedatum  

 Adres  

 Postcode  Woonplaats  

     

     

2. Gegevens van de aanvrager/aanvraagster: 
 Naam aanvrager / aanvraagster  

 Adres  

 Postcode  Woonplaats  

 Telefoonnummer  

 Datum ingang vergoeding Schooljaar   
datum: 

   

 

3. Welke school bezoekt of gaat de leerling bezoeken? 
 
 

Naam school:                                   

 Adres school: 
 

 

 Plaats: 
 

 

     De schooltijden van de leerling zijn: 

 Begintijd Eindtijd 

Maandag uur uur 

Dinsdag uur uur 

Woensdag uur uur 

Donderdag uur uur 

Vrijdag uur uur 
 

4. Soort vervoer 

Voor welk soort vervoer vraagt u een vergoeding aan?   
 Fietsvergoeding     
 Fietsvergoeding met begeleiding   
 Zelfstandig openbaar vervoer   
 Openbaar vervoer met begeleiding    
 Eigen vervoer (kilometervergoeding)  
 Aangepast leerlingenvervoer (taxivervoer)  

5. Op welke rekening kunnen wij een eventuele vergoeding overmaken?  
Rekeningnummer: ______________________________________________ 
 
Ten name van:      ______________________________________________ 
 

6. Machtiging betaling gemeente naar taxibedrijf 
U heeft de gemeente een machtiging gegeven voor de betaling van het vervoersbudget aan: 
Naam: Kort 

Blijft dit voor schooljaar 2019-2020 hetzelfde?     Ja/Nee* 



 

Gemeente Ooststellingwerf Pagina 2  

 

*Indien nee, wat gaat er veranderen? _____________________________________________ 
 

7. Verklaring bezoek school met geloof/levensovertuiging  
Bij het geven van een vergoeding gaat de gemeente altijd uit van de school die het dichtst bij uw huis 
is. Wanneer u overwegende bezwaren heeft tegen openbaar onderwijs of tegen de richting van het 
bijzonder onderwijs waarop de leerling is aangewezen, dan vragen wij u onderstaande verklaring te 
ondertekenen. 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, overwegende bezwaren te hebben tegen het open- 

baar onderwijs en tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen van  

de soort waarop de leerling is aangewezen, die dichter bij de woning zijn gelegen. 
 
Naam 

 

 
Handtekening 

 

 

8. Inkomstenverklaring:  

Deze vraag hoeft u alleen in te vullen als u vraag 7 (geloof/levensovertuiging) heeft ingevuld. 
 

a. het gecorrigeerde verzamelinkomen 2017 van de vader/voogd/ 
verzorger van de leerling bedraagt                                                          € ………………. 

b. het gecorrigeerde verzamelinkomen 2017 van de moeder/voogd/ 
verzorgster van de leerling bedraagt                                                       € ………………. 
                                                                                                              

Gezamenlijk gecorrigeerd verzamelinkomen 2017                             € ………………. 
 
Heeft u bij de belastingdienst aangifte gedaan over 2017, dan vragen wij u hiervan een afschrift te 

overleggen. Als u geen aangifte heeft gedaan, dan kunt u hiervoor een IB-60 formulier aanvragen bij 
de belastingdienst.  
 

9. Informatie 
Wanneer dit de eerste aanvraag voor een vergoeding in de vervoerskosten is, vragen wij u om 
informatie die van belang kan zijn bij de toekenning voor het, met name aangepaste vervoer, mee te 
sturen. Denk hierbij aan rapportages van orthopedagogische/psychische testen. Alle meegestuurde 
informatie wordt uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld. 

 

10. Ondertekening aanvraag: 
 
Deze aanvraag en de eventuele verklaring(en) zijn naar waarheid ingevuld. 
 

Naam  
 

Plaats  
 

Datum  
 

 
Handtekening 

 

 

 

 

Informatie: 
Voor vragen en informatie over de vergoeding vervoerskosten kunt u, op dinsdag en woensdag 
tussen 09:00 en 12:00, contact opnemen met Hanne Ketelaar, Team Samenleving van de Gemeente 
Ooststellingwerf, telefoon (0516) 56 3285. 


