Postbus 2000
3760 CA Soest
Bezoekersadres: Raadhuisplein 1
Postbus2000@soest.nl
035-609 34 11

Aanvraagformulier leerlingenvervoer
schooljaar 2020-2021
Let op: de maximale verwerkingstijd kan 8 weken bedragen
Vraag 1.

Gegevens leerling

Vul het adres is waarvandaan leerlingenvervoer nodig is.

Achternaam en voorvoegsel ________________________________________________________
Roepnaam

________________________________________________________

Adres

________________________________________________________

Postcode

______________________ Woonplaats: ______________________

Geboortedatum

____ - ____ - ____

Jongen / meisje

________________

Maakt de leerling gebruik van speciale hulpmiddelen?
Nee

Ja, namelijk krukken / rolstoel /rollator

Vraag 2.

Anders, nl. _______________________

Gegevens aanvrager

In geval van co-ouderschap waarbij beide ouders binnen Soest/Soesterberg wonen, dienen
beide ouders een eigen aanvraagformulier in te dienen.
Naam aanvrager

________________________________________________________

Relatie tot leerling

vader / moeder / pleegouder / anders, nl _______________________

Achternaam

_______________________________________________________

Adres

_______________________________________________________

Postcode

_____________________ Woonplaats: ______________________

Telefoonnummer overdag

_______________________________________________________

Mobiel nummer

_______________________________________________________

E-mailadres

_______________________________________________________

Alleen in te vullen als u vergoeding voor openbaar vervoer of kilometervergoeding aanvraagt:
IBAN-nummer

_______________________________________________________

Ten name van

_______________________________________________________
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Vraag 3.

Gegevens school

Naam school

________________________________________________________

Adres

_______________________________________________________

Postcode

_____________________ Woonplaats: ______________________

Het betreft een school voor:
regulier primair onderwijs (basisonderwijs) ga verder naar vraag 3B
er wordt wellicht een drempelbedrag van € 571 ingehouden, zie vraag 7
speciale school voor basisonderwijs (SBO) ga verder naar vraag 4
er wordt wellicht een eigen bijdrage van € 571 in rekening gebracht, zie vraag 7
speciaal onderwijs (SO) ga verder naar vraag 4
(geen eigen bijdrage, u hoeft geen inkomensverklaring bij te voegen)
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) ga verder naar vraag 4
(geen eigen bijdrage, u hoeft geen inkomensverklaring bij te voegen)
regulier voortgezet onderwijs (VO)* ga verder naar vraag 4
(geen eigen bijdrage, u hoeft geen inkomensverklaring bij te voegen)
* (vergoeding van) leerlingenvervoer alleen mogelijk in geval van structurele handicap (lichamelijk,
verstandelijk, zintuiglijk of psychisch, een medische verklaring meesturen is dan verplicht)
Vraag 3b.

Richting van het primair onderwijs (basisonderwijs)

Is de reden van deze aanvraag leerlingenvervoer naar een school voor primair onderwijs vanwege
godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging?
Nee; (vergoeding van) leerlingenvervoer is dan alleen mogelijk in geval van een structurele
handicap (lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk of psychisch); ga in dat geval verder naar vraag 4
Ja, u hoeft geen vervoersverklaring toe te voegen;
ga verder naar vraag 4, u komt alleen in aanmerking voor fietsvergoeding of vergoeding voor
openbaar vervoer
Welke godsdienstige of levensbeschouwelijke richting heeft deze school voor primair
Onderwijs?
____________________________________________________________________________
Vraag 4.

Wat wilt u aanvragen?

Uw kind is in staat om (onder begeleiding) te fietsen naar school
De fietsvergoeding is € 0,09 per kilometer per leerling (en begeleider)
ja; u ontvangt fietsvergoeding; ga verder naar vraag 5
ja, onder begeleiding; toelichting: _________________________________________
ga verder naar vraag 5
nee, toelichting: _______________________________________________________

Uw kind kan niet zelfstandig met de fiets naar school, maar wel met het openbaar vervoer
ja; u ontvangt vergoeding voor openbaar vervoer; ga verder naar vraag 5
nee, toelichting:_______________________________________________________
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Uw kind kan niet zelfstandig met openbaar vervoer naar school, maar wel onder begeleiding
ja; u ontvangt vergoeding voor openbaar vervoer onder begeleiding; ga verder naar vraag 5
U kunt een vergoeding ontvangen voor een begeleider indien de leerling een structurele lichamelijke,
verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap heeft óf jonger is dan 9 jaar op het moment dat het
schooljaar begint.
Omschrijving reden en noodzaak begeleiding:________________________________________
Nee, toelichting: ________________________________________________________

Uw kind kan niet zelfstandig met het openbaar vervoer naar school en ook niet met
begeleiding
klopt, toelichting: _______________________________________________________

Bent u in de gelegenheid om uw kind zelf te vervoeren?
vergoeding van eigen vervoer verzorgd door ouder/verzorger (€ 0,39 per kilometer)
ja; u ontvangt kilometervergoeding. Een combinatie met groepsvervoer is ook mogelijk. Zie
daarvoor de laatste vraag in dit blok vraag 4; ga verder naar vraag 5
nee, toelichting: _______________________________________________________
Is groepsvervoer noodzakelijk om uw kind te vervoeren?
ja, omdat:
de structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap van de
leerling dit vereist. Recente verklaring/bewijsstuk meesturen (bijvoorbeeld verklaring van
orthopedagoog of psycholoog of medische verklaring van specialist). Uit deze verklaring
moet blijken waarom de leerling niet zelfstandig kan reizen. De gemeente kan besluiten
om de beperking door een aangewezen deskundige te laten onderzoeken; ga verder naar
vraag 5
de leerling met het openbaar vervoer, naar school of terug, méér dan 1,5 uur onderweg is
én de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar
vervoer kan worden teruggebracht. Bewijsstuk meesturen waaruit blijkt dat de enkele
reistijd meer dan 1,5 uur is (print 9292.nl); ga verder naar vraag 5
openbaar vervoer ontbreekt; ga verder naar vraag 5

N
Wilt u een combinatie van kilometervergoeding en groepsvervoer aanvragen?
Kilometervergoeding op de volgende aangekruiste dagdelen:
maandagochtend

maandagmiddag

dinsdagochtend

dinsdagmiddag

woensdagochtend

woensdagmiddag

donderdagochtend

donderdagmiddag

vrijdagochtend

vrijdagmiddag

De niet aangekruiste dagdelen zijn dan de dagdelen waarvoor u groepsvervoer wenst.
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Vraag 5.

Gegevens vervoer

Vervoer op alle schooldagen tussen de woning en de school en terug.
Vervoer op bepaalde dagen (bijvoorbeeld bij co-ouderschap), namelijk op:
Vrijdagmiddag

Vraag 5a

Maandagochtend

Afwijkend adres

U kunt per leerling 1 alternatief adres in Soest(erberg) opgeven; bijvoorbeeld van een BSO, opa/oma,
oppas, gastouder). Uw kind wordt dan op een vaste dag of dagen van/naar dit adres vervoerd.
Ligt het op de route (max. 3 min. extra reistijd; volgens routeplanning van vervoerder) dan is dit gratis.
Bij verder gelegen adressen (nog wel steeds binnen Soest(erberg) zal de vervoerder € 7,50 incl. BTW per
rit bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening brengen
Alternatief adres

________________________________________________________

Adres

________________________________________________________

Postcode

______________________ Woonplaats: ______________________

Naam contactpersoon

________________________________________________________

Relatie tot leerling

BSO / gastouder / opa / oma / oppas /
anders, namelijk: __________________________________________

Telefoonnummer

________________________________________________________

Vervoer van/naar alternatief adres op:
maandagochtend

maandagmiddag

dinsdagochtend

dinsdagmiddag

woensdagochtend

woensdagmiddag

donderdagochtend

donderdagmiddag

vrijdagochtend

vrijdagmiddag

Vraag 6.

Ingangsdatum

Gewenste ingangsdatum vervoer of vergoeding ____ - ____ - ____
(dit kan niet met terugwerkende kracht)
Vraag 7

Drempelbedrag

Deze vraag invullen als u bij vraag 3A hebt aangevinkt:
School voor regulier basisonderwijs óf Speciale school voor basisonderwijs (SBO)
Het gecorrigeerd verzamelinkomen van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling bedroeg in 2018:
meer dan € 27.000: een eigen bijdrage van € 571 wordt in rekening gebracht.
Bij aanvraag voor reiskostenvergoeding wordt de eventuele eigen bijdrage in mindering gebracht
op de uit te keren vergoeding.
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In geval van aanvraag voor groepsvervoer, verzorgd door de gemeente kiest u voor:
betaling in 2 termijnen van € 285,50 (okt. 2020 en jan. 2021).
betaling in 6 termijnen van € 95,17 (okt., nov. en dec. 2020 en jan., feb. en maart 2021).
minder dan € 27.000: Inkomensverklaring van 2018 bijvoegen van ouder(s)/verzorger(s) bij
gezamenlijk huishouden of van 1 ouder/verzorger i.g.v. éénoudergezin. U kunt deze verklaringen
opvragen bij de Belasting Telefoon 0800-0543). De eigen bijdrage wordt kwijtgescholden.
Belangrijk! Vult u vraag 7 niet in, terwijl de leerling wél een school als hierboven bedoeld bezoekt, dan
gaan wij ervan uit dat uw gecorrigeerde verzamelinkomen in 2018 hoger was dan € 27.000.

Bijlagen
Bij het invullen van het formulier wordt u gevraagd een aantal bijlagen/verklaringen mee te sturen.
Geef hieronder aan welke bijlage(n) u meestuurt:

Vervoersverklaring van school (vereist) zonder vervoersverklaring kunnen wij de aanvraag niet
in behandeling nemen! (n.v.t. als vraag 3b met Ja is ingevuld)

n

Medische verklaring of psychologisch rapport waaruit blijkt dat de leerling niet met de fiets of het
openbaar vervoer naar school kan reizen (als u groepsvervoer aanvraagt)
Indien van toepassing: bewijsstuk dat de reistijd meer bedraagt dan 1,5 uur enkele reis
Inkomensverklaring(en) 2018 van ouder(s)/verzorger(s) (zie vraag 3A en 7)
Andere bijlage(n), te weten: __________________________________________________

Ondertekening en akkoordverklaring
U verklaart hierbij de aanvraag, de bijgevoegde vervoersverklaring en eventuele andere bijgevoegde
bewijsstukken, naar waarheid te hebben ingevuld.
De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor het leerlingenvervoer door de
gemeente Soest in een bestand worden opgenomen en gebruikt. Als er sprake is van groepsvervoer
(taxi) ontvangt de vervoerder de gegevens van de vragen 1, 2, 3 en 5A om het vervoer van uw kind
te kunnen organiseren.
Datum: ____ - ____ - ____

Handtekening: ____________________________

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de bijlagen, kunt u
versturen naar de Gemeente Soest. Postbus 2000, 3760 CA Soest. T.a.v. de afdeling Samenleving
U kunt ook mailen: de scan van het aanvraagformulier plus bijlagen mailen naar: postbus2000@soest.nl
Wij adviseren u een kopie/foto van dit ingevulde aanvraagformulier in uw eigen bezit te houden.
Vragen
Heeft u vragen over het invullen van dit formulier? Neem dan contact op met Natasha van Essen (035–60
93 496) of Annemarie Arp (035–60 93 702) of stuur uw vraag per e-mail naar
leerlingenvervoer@soest.n.
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, voorzien van de vereiste bijlagen,
kunnen in behandeling genomen worden.
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