Gemeente
Oude Kercke
Bijlage bij aanvraag leerlingenvervoer
schooljaar 2010 / 2011
ALGEMEEN
Voor de toekenning van de vergoeding wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de
dichtstbijzijnde voor het kind toegankelijke school. Aanvragers komen in aanmerking voor een
vergoeding als de afstand van de woning van het kind naar de school meer dan de minimum
afstand bedraagt. Voor scholen voor (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs geldt
een minimum afstand van 6 kilometer. Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs geldt een
minimum afstand van 2 kilometer.
Vergoeding vindt plaats naar de dichtstbijzijnde voor het kind toegankelijke school. Hieronder
wordt de school van de gewenste godsdienstige- of levensbeschouwelijke richting verstaan.
Voor het speciaal voortgezet onderwijs geldt tevens, dat de school is van de soort waarop het
kind is aangewezen (bijv. een school voor onderwijs aan slechthorende kinderen, slechtziende
kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), etc.). Indien er dichterbij ook soortgelijke
scholen liggen, vindt er pas een vergoeding naar die gewenste school plaats indien de aanvrager schriftelijk verklaart overwegende bezwaren te hebben tegen de openbare school, dan
wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen van de soort waarop de
leerling is aangewezen, die dichterbij de woning gelegen zijn.
Formulier
Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld kunnen niet in behandeling worden
genomen. Zij zullen naar de aanvrager worden teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de
gelegenheid gesteld de aanvraag binnen 4 weken te corrigeren of aan te vullen.
Openbaar vervoer
Indien men een vergoeding voor openbaar vervoer of openbaar vervoer met begeleiding
ontvangt, dient men na elk half schooljaar (voor de eerste periode geldt vóór 15 januari 2011,
voor de tweede periode geldt vóór 15 juli 2011) een kopie van de stamkaart èn alle kopieën
van de abonnementen te overhandigen. Indien dit niet gebeurt, wordt de verstrekte
vergoeding teruggevorderd.
TOELICHTING BIJ DE VRAGEN
VRAAG 3
Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school dient uitgegaan te worden van
de kortste voor het kind voldoende begaanbare en veilige weg.
Bij soort onderwijs dient aangegeven te worden of het een school betreft voor onderwijs aan
slechthorende kinderen, slechtziende kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), zeer
moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), etc.
Bij richting onderwijs dient bij bijzonder onderwijs aangegeven te worden welke godsdienstigeof levensbeschouwelijke richting de school heeft.
VRAAG 11
Indien het kind een school voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs, voortgezet
onderwijs, dan wel een school voor speciaal onderwijs bezoekt, dient de aanvrager de
inkomensgegevens van het gezin te overleggen. Dit in verband met het eventueel heffen van
een drempelbedrag. Indien het belastbaar inkomen van het gezin meer bedraagt dan
€ 23.400,- per jaar, zijn de kosten van het openbaar vervoer tot aan de kilometergrens voor
rekening van de ouders. Dit betekent dat bij een aanvraag wordt nagegaan hoeveel zones

gereisd moeten worden om de afstand tot aan de kilometergrens te overbruggen. Het
drempelbedrag bedraagt de kosten van een jeugdkaart voor dit aantal te reizen zones. Deze
bedragen worden jaarlijks aangepast. Indien de afstand woning - school meer bedraagt dan 20
kilometer bij een school voor basisonderwijs of school voor speciaal voortgezet onderwijs, wordt
in plaats hiervan een van de draagkracht van het gezin afhankelijke bijdrage gevraagd. De
inkomensgegevens kunnen zijn:
- een afschrift van de aanslag inkomstenbelasting 2009. (Het betreft de vastgestelde aanslag
van twee jaar voorafgaande aan het schooljaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
Indien dit nog niet bekend is, dient de vastgestelde aanslag van drie jaar voorafgaande aan
het schooljaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend, als voorlopig uitgangspunt genomen
te worden. Dit zal dan in een later stadium worden bijgesteld.)
- Indien men niet wordt aangeslagen in de inkomstenbelasting: een jaaropgaaf van twee jaar
voorafgaande aan het schooljaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Zo nodig zal dan
in overleg met u een verklaring van de belastingdienst (IB-60 formulier) worden opgevraagd,
of
- Indien men een uitkering geniet: een verklaring van de uitkerende instantie van het tweede
voorafgaande jaar (jaaropgaaf).
TOELICHTING BIJ DE VERKLARINGEN
VERKLARING 1
Deze verklaring dient zorgvuldig te worden ingevuld als de reistijd meer dan 1½ uur is.
Looptijd: De tijd nodig voor het afleggen van de weg van de woning naar het opstappunt (bijv.
de bushalte of het ns-perron) plus de weg van het uitstappunt naar school.
Wachttijd: De tijd die bij het opstappunt gemiddeld gewacht moet worden.
Reistijd: De tijd die het voertuig volgens de dienstregeling nodig heeft om de weg tussen
opstap- en uitstappunt af te leggen.
VERKLARING 3
Indien voor het kind i.v.m. lichamelijke of geestelijke handicap naar uw mening aangepast
vervoer noodzakelijk is, is de uit deskundigen samengestelde commissie van begeleiding de
meest aangewezen instantie die hierover kan adviseren. Voor het laten invullen van deze
verklaring gaat u naar de directeur van de school.

