Aanvraag voor vergoeding leerlingenvervoer 2020-2021
Dit formulier zenden aan:
Gemeente Vlissingen
Ter attentie van: afdeling
leerlingenvervoer team
Wmo & jeugd
Postbus 3000
4380GV Vlissingen

Voor meer informatie en/of hulp bij het
invullen, kunt u contact opnemen met de
afdeling leerlingenvervoer van Team Wmo
& jeugd

Ruimte voor dagstempel

E-mail: wmojeugd@vlissingen.nl
Telefoon: (0118) 48 70 10
Bezoekadres: Paul Krugerstraat 1,
4382 MA Vlissingen

Ruimte voor dagstempel
Lees de toelichting vóór u dit formulier invult. De gemeente kan om aanvullende informatie vragen.

1. Gegevens van uw kind
Achternaam _____________________________________________________________________
Voornamen ______________________________________________________________________
Roepnaam ______________________________________________________________________
Geslacht jongen/meisje_____________________________________________________________
Adres __________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats____________________________________________________________
Geboortedatum___________________________________________________________________
Burgerservicenummer (BSN) ________________________________________________________

2. Gegevens van de aanvrager:
Ouder / verzorger / (gezins)voogd (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Achternaam _____________________________________________________________________
Voornaam_______________________________________________________________________
Geslacht ________________________________________________________________________
Adres __________________________________________________________________________
1

Postcode en woonplaats____________________________________________________________
Telefoonnummer _________________________________________________________________
Mobiel nummer __________________________________________________________________
E-mailadres _____________________________________________________________________
Ophaaldag(en) ___________________________________________________________________

Tweede woonadres in de gemeente Vlissingen
Bijvoorbeeld bij co-ouderschap, geen logeerhuis, BSO of zorgboerderij.
Achternaam _____________________________________________________________________
Voornaam_______________________________________________________________________
Geslacht ________________________________________________________________________
Adres __________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats____________________________________________________________
Telefoonnummer _________________________________________________________________
Mobiel nummer __________________________________________________________________
E-mailadres _____________________________________________________________________
Ophaaldag(en) ___________________________________________________________________

3. Gegevens van de school
Naam school_____________________________________________________________________
Adres __________________________________________________________________________
Postcode, woonplaats______________________________________________________________
Afstand woonadres - school, enkele reis (in kilometers) ___________________________________
Bereken de afstand via de Routeplanner ANWB, kortste route per fiets. Buiten Walcheren: kortste route
per auto. Zie ook het toelichtingsformulier bij de aanvraag.

4. Vervoersgegevens
Deze aanvraag is voor vergoeding van:
О Weekend- en /of vakantievervoer.
О Schoolbezoek. Schooltijden:
Maandag, van .................... uur tot ...................... uur
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Dinsdag, van ..................... uur tot ...................... uur
Woensdag, van ................. uur tot ..................... uur
Donderdag, van ................. uur tot ..................... uur
Vrijdag, van

..................... uur tot ..................... uur

Wilt u een les- en vakantierooster meesturen als uw kind/pupil onregelmatige schooltijden
heeft.
Gewenste datum van ingang ________________________________________________________
Let op: er wordt niet met terugwerkende kracht vergoed!

5. Aanvraag soort vergoeding
U vraagt aan:
О Fietsvergoeding *)
О Vergoeding van openbaar vervoer
О Op declaratiebasis *)
О In de vorm van een trein- en/of busabonnement (pasfoto meesturen als voor het eerst een
abonnement wordt aangevraagd)
О Vergoeding van eigen vervoer per auto
О Kilometervergoeding op declaratiebasis *)
IBAN-nummer aanvrager ________________________________________________________
*) Alleen invullen als u een fietsvergoeding, een vergoeding voor openbaar vervoer (op
declaratiebasis) of voor eigen vervoer aanvraagt. Kilometervergoeding gebeurt op basis van de
kortste route via de ANWB routeplanner.
О Vergoeding van aangepast vervoer
О Taxibus / schoolbusvervoer (vul ook vraag 6 en 7 in)
О Rolstoeltaxibus (vul ook vraag 6 en 7 in)
О Een vervoerskostenvergoeding voor begeleiding, omdat:



De leerling een school voor (speciaal) basisonderwijs of de basisafdeling van speciaal
onderwijs bezoekt;
De leerling op 1 augustus 2019 jonger is dan 9 jaar en onder begeleiding per fiets, of met het
openbaar vervoer moet reizen.

6. Taxibus- of rolstoeltaxibus vervoer
Vul deze vraag alleen in als u taxibus- of rolstoeltaxibusvervoer aanvraagt.
Taxibus- of rolstoeltaxibusvervoer is noodzakelijk … (meerdere antwoorden mogelijk):
О Vanwege medische, lichamelijke, zintuiglijke en/of sociale handicap van uw kind/pupil.
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Toelichting handicap:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Indien noodzakelijk kan er een een schriftelijke verklaring van een medisch specialist (geen huisarts)
of een onafhankelijk orthopedagoog (niet verbonden aan school) gevraagd worden.
О Vanwege bezoek aan een mytylschool
О Omdat uw kind / pupil gebrukt maakt van de volgende hulpmiddelen:
О Rolstoel
О Rolstoel (inklapbaar)
О Rolstoel (elektrisch bedienbaar)
О Looprek
О Speciaal zitje
Bijzonderheden:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
О Omdat de reistijd met openbaar vervoer heen en terug meer bedraagt dan 1,5 uur en de reistijd met
aangepast vervoer waarschijnlijk met 50% of meer kan worden verkort.
De totale reistijd met het openbaar vervoer van de woning naar de school bedraagt ongeveer
______ minuten.

7. Vervoer naar een adres in geval van nood
Deze vraag verplicht invullen als u taxibus- of rolstoeltaxibusvervoer aanvraagt! Het betreft vervoer naar
een adres in geval van een crisissituatie (zie de toelichting).
Naam __________________________________________________________________________
Adres __________________________________________________________________________
Postcode, woonplaats______________________________________________________________
Telefoonnummer _________________________________________________________________

8. Opgave inkomen in verband met de eigen bijdrage
Leest u voor het neantwoorden van deze vraag eerst de toelichting!
U hoeft deze vraag alleen te beantwoorden wanneer u bij vraag 3 heeft aangegeven dat het vervoer
van en naar een SBO school betreft. Zoals de Samuelschool, Het Springtij, Tweern of een basisschool
met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting (zoals Petrus Immensschool of de Vrije School
Zeeland). Voor andere scholen mag u deze vraag overslaan en verder gaan bij vraag 9.
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Bedroeg het gezamenlijke bruto jaarinkomen van u en de (eventuele) andere ouder over 2018
meer dan € 27.000,- ?
О Ja
О Ik wil in termijnen betalen (in overleg)
О Nee. In dit geval moet u een inkomensverklaring (verkrijgbaar via de Belastingdienst) over het jaar
2018 van u en de (eventuele) andere ouder, met dit aanvraagformulier mee sturen.
In de toelichting leest u hoe u een inkomensverklaring kunt aanvragen.

9. Nadere toelichting
Heeft u nog aanvullende opmerkingen die belangrijk zijn voor het vervoer van uw kind/pupil, dan kunt u
dat hieronder aangeven.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10.

Ondertekening

Dit formulier is naar waarheid ingevuld en ondertekend door de aanvrager:
Datum

_______________________________________________________________________

Handtekening ____________________________________________________________________
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