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   AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER  
                                     BASISSCHOOL OP GROND VAN RICHTING 2019-2020 

1. Gegevens leerling(en) 

Achternaam leerling(en):……..………………………………………………… voorvoegsel……………… 

 

Naam leerling:……..………………………geboren……-……-.……….BSN……………….…………. j/ m 

Naam leerling:……..………………………geboren……-……-.……….BSN……………….…………. j/ m 

Naam leerling:……..………………………geboren……-……-.……….BSN……………….…………. j/ m 

Naam leerling:……..………………………geboren……-……-.……….BSN……………….…………. j/ m 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres    :………………………………………………………………………………….. 

Postcode/ Woonplaats :………………………………………………………………………………….. 

 

2. Gegevens aanvrager 

Achternaam aanvrager :…………………………………………………. voorvoegsel……………… 

Voorletters aanvrager :.…………………………………………………… 

Relatie tot de leerling :▫ vader ▫ moeder ▫ pleegouders ▫ anders:.………………… 

Adres hetzelfde als de leerling: ▫ Ja/   ▫ Nee (vul adres, P.C. woonplaats in)………………………… 

……………………………………………………………….…………………………………………………….. 

IBAN nr.   :…………………………………………………….. 

Telefoonnummer(s)  :…………………………………………..………… 

E-mailadres   :……………………………………………………..    

 

3. Gegevens school 

Naam van de school  :………………………………………………………………………………. 

Adres leslocatie  :………………………………………………………………………………. 

Postcode/ woonplaats :.………………………………………………………………………...……. 

Ingangsdatum vergoeding (1
e

 schooldag):………………………………………………….…….. 

 

4.a Geef aan waarom u voor deze school hebt gekozen en niet voor een basisschool in de 

woongemeente:…………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.b Is de leerling of zijn de leerlingen in staat om zelfstandig naar en van school te fietsen?  

▫ ja ▫ nee  

Licht toe als het niet mogelijk is (zie toelichting)..........……………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Advies: Besluit: Stempel binnenkomst: 
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5. Gegevens van het gezinsinkomen (lees de onderstaande toelichting): 

Het gezamenlijk gecorrigeerde verzamelinkomen van de ouder(s)/ verzorger(s) in 2018 bedraagt:  

▫  Meer dan € 26.550,--: U betaalt een eigen bijdrage (u hoeft geen bewijzen in te dienen) 

▫  Minder dan € 26.550,--: Stuur inkomensverklaringen mee van 2018. 

 

6. Bijzonderheden 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Ondertekening 

Ondertekening aanvrager: 

 

Datum:…………………………….…………….   

Naam:………………………………….……….. 

 

Handtekening: 

 

 

 

……………………………………………………. 

 

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Verordening leerlingenvervoer 2015 gemeente Geldrop-Mierlo 

 

 

 

Toelichting vraag 4. 

Wanneer een leerling zelfstandig naar en van school kan fietsen, bestaat er geen recht op een vervoersvoorziening. Wij 

kunnen hiervoor een advies opvragen bij een onafhankelijke adviseur. 

 

Toelichting vraag 5. 

Voor een vervoersvoorziening naar een school op grond van richting die ligt op een afstand van meer dan 6 kilometer 

wordt een eigen bijdrage van € 456,00 gevraagd als het verzamelinkomen in 2018 hoger was dan € 26.550,-- (artikel13). 

Wanneer de school op een afstand ligt van meer dan 20 kilometer, dan wordt er een eigen bijdrage op basis van 

draagkracht opgelegd (artikel 14). 

 

 Gezinsinkomen hoger dan € 26.550,-- in 2018: U moet een eigen bijdrage betalen. Het bedrag wordt in mindering 

gebracht op de vergoeding.  

 

 Gezinsinkomen lager dan € 26.550,-- in 2018: Stuur inkomensverklaringen over 2018 van de Belastingdienst mee 

van beide ouders (van beide ouders/verzorgers een formulier). Als uit de formulieren blijkt dat het inkomen lager 

is, dan hoeft u géén eigen bijdrage te betalen. De formulieren kunt u via mijnbelastingdienst.nl downloaden. 

De inkomensverklaringen kunt u ook telefonisch bestellen via telefoonnummer: 0800-0543. Houd de 

burgerservicenummers van beide ouder(s) / verzorger(s) bij de hand.  

 

 Is uw situatie recentelijk gewijzigd (na 2018) waardoor het huidige inkomen lager is dan € 26.550,-- en ontvangt u 

(en/of uw partner) een uitkering? Stuur dan een kopie van de beslissing van de uitkering mee met de aanvraag. 


