
Aanvraagformulier leerlingenvervoer  

Schooljaar 2022-2023 

 

Vraag 1. Gegevens aanvrager: 

 

Achternaam, voorvoegsel, voorletters aanvrager: .……………………………………………… 
 

Relatie tot de leerling  
 
❑ Vader         ❑ Moeder        ❑ Voogd        ❑ Voogdes       ❑ Verzorger      ❑ Verzorgster 

(aankruisen wat van toepassing is) 
 

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

 
 

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

 

Telefoonnummer: …………………………… 2e telefoonnummer: ..………………………….. 
 

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

 
 

Burgerlijke staat: gehuwd/ ongehuwd/ samenwonend (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
 

IBAN: ……………………………………………..……………………… t.n.v.: ....…………………………………. 
 

 

Naam partner/echtgenoot: ..…………………………………………………………… ……….……….………. 
 

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

 
 

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

 
  

 

 

Vraag 2. Gegevens leerling waarvoor vervoer wordt aangevraagd: 

 
Achternaam, voorvoegsel, voorletters leerling: ...……………………………………………… 

 

 
Roepnaam: ………………………………………… jongen/meisje ..….……………………… 

 
 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………… 

 
 

Burgerservicenummer: .……………………………………………… 
 

  

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

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

 



Vraag 3. Gegevens school waarnaar het vervoer moet plaatsvinden: 
 

Naam school: ..…………………………………………………………………………………. 
 

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

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

 
Richting van de school (openbaar; protestants christelijk; reformatorisch; gereformeerd, etc.) 

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

 

 
 

Vraag 4. Ingangsdatum van het vervoer: 

 
Vanaf welke datum moet het vervoer ingaan: ......……………………………………………… 

 

 
 

Vraag 5. Op welke dagen en tijdstippen moet het vervoer plaatsvinden? 

 
❑  Vervoer van maandag tot en met vrijdag 
❑  Weekendvervoer 

❑  Bepaalde dagen, namelijk:        

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

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

 

 

Vraag 6. Wat voor vervoer wilt u aanvragen voor de leerling? 

 
❑  Openbaar vervoer  

❑  Openbaar vervoer met begeleiding 

❑ Vergoeding voor het zelf vervoeren van de leerling per eigen auto 

 

De reisafstand tussen huis en school bedraagt: .....……………………… kilometer (enkele reis) 
 

❑ Vergoeding voor fiets 
 

De reisafstand tussen huis en school bedraagt: .....……………………… kilometer (enkele reis) 
 
❑  Aangepast vervoer (vervoer per taxibusje dat door de gemeente wordt georganiseerd) is 

noodzakelijk, omdat: 

❑ Openbaar vervoer ontbreekt op deze route 
❑ De leerling is te jong (jonger dan 9 jaar) om zelfstandig per openbaar vervoer te reizen. 

❑ De leerling is vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking niet in 
staat om zelfstandig per openbaar vervoer naar school te reizen. (Let op: als uw kind 
vanwege een lichamelijk, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking niet in staat is om 
zelfstandig naar een school voor regulier basis, - voortgezet,- of praktijkonderwijs te reizen, 
dan dient bij de aanvraag een medische verklaring van een behandelend specialist te worden 
meegestuurd.  

 



Vraag 6a. Speciale voorzieningen: 
 

Maakt de leerling gebruik van speciale voorzieningen (bijv. rolstoel of scootmobiel), waarmee bij  
het vervoer rekening moet worden gehouden: 

 
❑  Ja, namelijk: ........…………………………………………………………………………….  

❑  Nee. 

 

 

 

Vraag 7. Financiële draagkracht: 
 

Deze vraag hoeft alleen te worden ingevuld als de leerling een reguliere basisschool of een speciale 
school voor basisonderwijs (bijvoorbeeld: de Brug, de Sluis, Eliëzerschool, het Speelwerk, de Trimaran 

of de Reestoeverschool) bezoekt. Is dit niet het geval, dan kunt u verder gaan met vraag 8. 
 

Hoeveel bedraagt het gecorrigeerde verzamelinkomen van de ouder(s)/verzorger(s) over het peiljaar 
2020? 
❑  Meer dan € 27.900,00.  
❑  Minder dan € 27.900,00. In dit geval dient u een kopie van het aanslagbiljet Inkomstenbelasting 

2020 bij te voegen.  
 
Zie de toelichting bij dit aanvraagformulier voor meer informatie.  

 

 

Vraag 8. Ondertekening: 

 

De aanvraag en de bijgevoegde verklaringen zijn naar waarheid ingevuld: 
 

Datum: ……………………………………….. Plaats: ........…………………………………… 
 

 
 

Handtekening: ......………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Ruimte voor aanvullende opmerkingen: 
 

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

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

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

……………………………… 

 
 

Het formulier dient te worden ondertekend en te worden opgestuurd aan:  
 

Gemeente Zwartewaterland 

t.a.v. Leerlingenvervoer 
Postbus 23 

8060 AA  HASSELT 


