GEMEENTE BOEKEL

Aanvraagformulier voorziening leerlingenvervoer schooljaar 2020-2021
Om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen is dit formulier zo duidelijk en volledig mogelijk
opgesteld. Wij nemen uw aanvraag na ontvangst zo spoedig mogelijk in behandeling. Daarbij zijn een
aantal zaken belangrijk:
 Leest u voordat u het formulier invult de toelichting goed door en gebruik deze bij het invullen.
 Formulieren die niet correct of onvolledig zijn (ingevuld), worden niet in behandeling genomen. Dit
geldt ook voor aanvragen waarbij de benodigde bijlagen ontbreken. U wordt in de gelegenheid
gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan
wordt uw aanvraag niet ontvankelijk verklaard.
 Alleen bij een eerste aanvraag of omwisseling van school dienen de gevraagde bijlagen worden
bijgevoegd. Wanneer er niets veranderd is, hoeft u alleen het aanvraagformulier volledig in te
vullen. Let op: wanneer de leerling naar speciaal basisonderwijs of naar een basisschool op
richting/geloofsovertuiging gaat dient er wel een IB-60 formulier worden bijgevoegd wanneer uw
inkomen minder is dan € 27.000,-.

s.v.p. met blokletters invullen

O aankruisen wat van toepassing is

1. Gegevens van de aanvrager
U kunt ervoor kiezen om alleen uw Burgerservicenummer (BSN) in te vullen. Aan de hand van uw BSN
kunnen wij namelijk uw naam en adresgegevens achterhalen.

Burgerservicenummer (BSN)
Naam aanvrager
Voorletters
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres

: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………

Relatie tot het kind:
O Vader
O Moeder
O Voogd(es)
O Verzorg(st)er
O Anders, namelijk

: ……………………………………………………………………

Verzoekt hierbij op grond van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Boekel 2014 om een
vervoersvoorziening voor:
2. Gegevens van de leerling
Naam (evt. voorvoegsel voluit)
Roepnaam
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Straat
Postcode en woonplaats
St. Agathaplein 2
5427 AB Boekel
Postbus 99
5427 ZH Boekel
Telefoon 0492 - 32 68 00
Telefax 0492 - 32 44 95
Telefaxwww.boekel.nl

www.boekel.nl
Bankrekening
IBAN
BIC
BTW nr
K.v.K. nr.

: ……………………………………………………………….M/V
: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………

info@boekel.nl
285001264
NL77 BNGH 0285 0012 64
BNGHNL2G
NL001160710B01
172787210000

Gastvrij en Actief

3. Hoever staat de school van het vertrekadres?
O Minder dan 6 kilometer  U komt niet in aanmerking voor een vergoeding in het kader van het
leerlingenvervoer.
O 6 kilometer of meer  ga verder met vraag 4.
Wij berekenen de afstand met de ANWB routeplanner (kortste route)

O Mijn kind heeft een blijvende beperking.
Stuur een schriftelijke verklaring waarin u uitlegt welke beperking uw kind heeft.

4. Naar welk onderwijs gaat de leerling?
O Speciaal onderwijs (clusterscholen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs)
O Cluster 1: Onderwijs aan kinderen met visuele beperkingen.
O Cluster 2: Onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige
spraakmoeilijkheden.
O Cluster 3: Onderwijs aan kinderen met een lichamelijke en/of een verstandelijke
beperking en kinderen die langdurig ziek zijn.
O Cluster 4: Onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsmoeilijkheden of psychiatrische
problematiek.
Stuur een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband (SWV) als bijlage
mee.

O Speciaal basisonderwijs
Stuur een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband (SWV) als bijlage
mee.

Ouders c.q. verzorgers van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale
school voor basisonderwijs (SBO) bezoekt dienen een drempelbedrag te betalen als het
gecorrigeerde verzamelinkomen (op te vragen bij de belastingdienst d.m.v. een IB-60 formulier)
van beide ouders/verzorgers over 2018 meer dan € 27.000,- bedraagt.
Uw gecorrigeerde verzamelinkomen was in 2018
O minder dan € 27.000,Kopie van IB-60 formulier bijvoegen.

O meer dan € 27.000,Drempelbedrag van € 576,51 wordt in rekening gebracht.
Let op: Bij verzuim het IB-60 formulier te overleggen wordt het drempelbedrag automatisch in rekening
gebracht.

2

O Basisschool op richting/levensovertuiging (bijv. een Gereformeerde, Evangelische,
Islamitische of Vrije school)
Stuur een verklaring mee waarin u uitlegt waarom u bezwaar heeft tegen scholen van andere richtingen en
uitdrukkelijk kiest voor onderwijs volgens deze richting.

Ouders c.q. verzorgers van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale
school voor basisonderwijs (SBO) bezoekt dienen een drempelbedrag te betalen als het
gecorrigeerde verzamelinkomen (op te vragen bij de belastingdienst d.m.v. een IB-60 formulier)
van beide ouders/verzorgers over 2018 meer dan € 27.000,- bedraagt.
Uw gecorrigeerde verzamelinkomen was in 2018:
O minder dan € 27.000,Kopie van IB-60 formulier bijvoegen.

O meer dan € 27.000,Drempelbedrag van € 576,51 wordt in rekening gebracht.
Let op: Bij verzuim het IB-60 formulier te overleggen wordt het drempelbedrag automatisch in rekening
gebracht.

O Regulier (speciaal) voortgezet onderwijs
O Mijn kind heeft een blijvende handicap en kan niet, of niet zelfstandig met de fiets of het
openbaar vervoer naar school.
O Mijn kind gaat naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs.
Bij speciaal voortgezet onderwijs stuur een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het
samenwerkingsverband (SWV) als bijlage mee.

O Mijn kind kan zelfstandig naar school komen  U komt niet in aanmerking voor een
vergoeding in het kader van het leerlingenvervoer.
O Mijn kind gaat naar een school op basis van richting/levensovertuiging (bijv. een
Gereformeerde, Evangelische, Islamitische of Vrije school).
Stuur een verklaring mee waarin u uitlegt waarom u bezwaar heeft tegen scholen van andere richtingen en
uitdrukkelijk kiest voor onderwijs volgens deze richting

5. Gegevens van de school
Naam
: ……………………………………………………………………
Schoolsoort
: ……………………………………………………………………
Groep
: ……………………………………………………………………
Een school kan meerdere locaties hebben. Vul daarom het precieze adres in:
Straatnaam en huisnummer
: ……………………………………………………………………
Postcode en plaats
: ……………………………………………………………………
Contactpersoon school
: ……………………………………………………………………
Telefoonnummer
: ……………………………………………………………………
Op welke dagen maakt uw kind gebruik van het vervoer?
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

O heen
O heen
O heen
O heen
O heen

O terug
O terug
O terug
O terug
O terug
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Schooltijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

: van…………………………..…tot………………………….uur
: van…………………………..…tot………………………….uur
: van…………………………..…tot………………………….uur
: van…………………………..…tot………………………….uur
: van…………………………..…tot………………………….uur

Bijzonderheden:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Gewenste datum ingang vervoersvoorziening (=1e schooldag):
………………………………………
Let op: U kunt geen aanspraak maken op vergoedingen met terugwerkende kracht. Als u in de loop van
het schooljaar een vergoeding aanvraagt, dan ligt de ingangsdatum nooit vóór de datum van ontvangst van
uw aanvraagformulier.

6. Hoe gaat de leerling naar school?
O Met de (brom)fiets. Ik vraag hiervoor een vergoeding aan.  Ga verder met vraag 9.
O Met de fiets onder begeleiding. Ik vraag hiervoor een vergoeding aan. Geef hieronder aan
waarom uw kind niet zelfstandig kan fietsen:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  Ga verder met vraag 9
O Met het openbaar vervoer of leren reizen met het openbaar vervoer middels de Voor Elkaar
Pas (zie toelichting voor meer informatie). Ik vraag hiervoor een vergoeding aan.  Ga verder
met vraag 9.
O Met het openbaar vervoer onder begeleiding van een volwassene, eventueel met de Voor
Elkaar Pas. Ik vraag hiervoor een vergoeding aan. Vul hieronder in waarom uw kind niet
zelfstandig kan reizen:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  Ga verder met vraag 9.
O Met eigen auto. Ik vraag hiervoor een vergoeding aan.  Ga verder met vraag 9.
O Mijn kind kan niet met het openbaar- of eigen vervoer naar school. Ik vraag aangepast vervoer
met een taxibus aan.  Ga verder met vraag 7.

4

7. Waarom kan de leerling niet met het openbaar- of eigen vervoer naar school?
O Mijn kind is met het openbaar vervoer langer dan 1,5 uur onderweg. De reistijd met het
aangepast vervoer kan met de helft of minder daarvan worden teruggebracht.
O Openbaar vervoer ontbreekt.
O Vanwege een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking van het kind.
De gemeente kan te allen tijde besluiten om de beperking en de reismogelijkheden door een aangewezen
deskundige te laten onderzoeken.

O Anders, namelijk: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Let op: Het hebben van werk, scholing, alleenstaand zijn, het niet in bezit zijn van een auto of het
wegbrengen van andere kinderen, is op zich geen reden om in aanmerking te komen voor vergoeding van
aangepast vervoer.

8. Gebruikt de leerling hulpmiddelen?
O Nee
O Ja, een rolstoel, is de rolstoel elektrisch JA / NEE
O Ja, een inklapbare rolstoel
O Ja, namelijk: ………………………………………………………………………………………………
Bijzonderheden ten aanzien van vervoer (bijv. wagenziekte, medische indicatie):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Let op: wanneer uw kind rolstoelgebonden is, is het vanaf 1 juli 2020 verplicht een ISO-gecertificeerde
rolstoel te hebben om met de taxi(bus) te kunnen reizen. Een gecertificeerde rolstoel is herkenbaar door
deze sticker met haaksymbool:

Moet uw kind tijdens de rit in de rolstoel vervoerd worden, dan moet de rolstoel voorzien zijn van deze
sticker. Heeft de rolstoel de sticker niet? U kind mag dan niet vervoerd worden en kan dan niet meer met
het leeringenvervoer. Heeft u vragen over de certificering en hoe dit zit met de rolstoel van uw kind? Dan
verzoeken wij u om contact op te nemen met de leverancier van de rolstoel.
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9. Betreft het een eerste aanvraag of een omwisseling van school?
Als uw kind voor het eerst gebruik gaat maken van het leerlingenvervoer of bij wisseling van
school dient u bij te voegen:
 Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband (SWV);
In geval van Speciaal Basisonderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Clusters 3 en 4.




Het bewijs van inschrijving van de school;
Vervoersadvies school.

10. Ondertekening (naar waarheid ingevuld)
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleen ik de gemeente Boekel toestemming de
gegevens van mijn kind:
 Voor zover noodzakelijk te verstrekken aan andere deskundigen die de gemeente Boekel
adviseren op het gebied van het leerlingenvervoer, evenals aan de vervoerder en
contractbeheerder, voor zover deze gegevens van belang zijn om het vervoer te kunnen
verzorgen;
 Te controleren met de Basisregistratie Personen.
U ontvangt ons besluit over de aanvraag binnen 8 weken nadat wij alle benodigde gegevens van
u hebben ontvangen. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@boekel.nl of bel
maandag tot en met donderdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur en vrijdag tussen 08.30 uur en
12.30 uur naar 0492-326800.

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

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

Uw rekeningnummer: ……………………………………………………………………………………....
Naam rekeninghouder: ……………………………………………………………………………………..
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TOELICHTING LEERLINGENVERVOER
Deze informatie geldt voor het schooljaar 2020-2021
Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind dagelijks op school komt. Meestal is dat
geen probleem. Veel kinderen wonen dicht bij school. Zij lopen of fietsen daar zelf naar toe. Voor sommige
kinderen is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat zij een beperking hebben of naar een speciale school
verder weg gaan. Dan kan het een probleem zijn. De gemeente heeft hiervoor leerlingenvervoer.
Algemeen
Voor de berekening van een vervoersvoorziening wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de
dichtstbijzijnde toegankelijke school. Formulieren die niet correct of onvolledig zijn (ingevuld), worden niet
in behandeling genomen. Dit geldt ook voor aanvragen waarbij de benodigde bijlagen ontbreken. U wordt
in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt,
dan wordt uw aanvraag niet ontvankelijk verklaard. Houdt u bij de verwerking van uw aanvraag rekening
met een verwerkingstermijn van maximaal 8 weken. Deze termijn kan met nog eens 4 weken verlengd
worden.
Gedurende het hele schooljaar bent u verplicht om wijzigingen, die van invloed zijn op de vergoeding aan
ons door te geven. Een wijziging ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk met vermelding van de datum
waarop de wijziging ingaat. Een wijziging dient tenminste twee weken van tevoren ingediend te worden.
Voor informatie over het leerlingenvervoer kunt u per mail contact opnemen via info@boekel.nl of bel
maandag tot en met donderdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur en vrijdags tussen 08.30 uur en 12.30 uur
naar 0492-326800.
Vraag 1
Hier dienen de gegevens ingevuld te worden van de persoon die de aanvraag doet en de aanvraag
ondertekend.
Vraag 2
Hier dient u de gegevens over de leerling in te vullen. Let er op dat u de officiële naam van de leerling
noteert. Ook het adres en postcode van de woning waar de leerling verblijft en waar vandaan de school
wordt bezocht moet worden ingevuld.
Vraag 3
Voor leerlingenvervoer geldt een minimale kilometergrens van zes kilometer. Dit geldt voor vervoer van
huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Met toegankelijke school bedoelen we dat deze past bij
de mogelijkheden van uw kind. Of past bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Voor de
keuze van de dichtstbijzijnde toegankelijke school volgt de gemeente het advies van het
samenwerkingsverband. De kilometergrens geldt niet wanneer uw kind vanwege een structurele
lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking geen andere mogelijkheden heeft om te
reizen (dus ook niet onder begeleiding met het openbaar vervoer). Wij gaan ook hierbij uit van de
dichtstbijzijnde toegankelijke school. Voor de afstand van huis naar school gaan wij uit van de kortste route
volgens de ANWB routeplanner.
Vraag 4
Leerlingenvervoer is mogelijk voor leerlingen van:
- Speciaal onderwijs (clusterscholen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs).
- Speciaal basisonderwijs (SBO).
- Scholen voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag.
- Regulier basisonderwijs .
- Regulier (speciaal) voortgezet onderwijs.
Of u moet betalen voor leerlingenvervoer is afhankelijk van de school die uw kind bezoekt:
- Gaat uw kind naar een school voor speciaal basisonderwijs of basisonderwijs op religieuze of
levensbeschouwelijke grondslag? En is uw verzamelinkomen in het jaar 2018 hoger dan € 27.000?
Dan betaalt u een eigen bijdrage van € 576,51 per kind per schooljaar.
- Gaat uw kind naar één van de andere genoemde scholen? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.
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Vraag 5
Hier vult u de gegevens van de school in die de leerling bezoekt. Dit betekent het precieze adres van de
school waar uw kind heen gaat. Ook vult u hier de in welke dagen de leerling naar school gaat en wat de
schooltijden zijn.
Vraag 6
Er zijn vier vormen van leerlingenvervoer:
- Uw kind kan met de fiets naar school, u krijgt daarvoor een vergoeding;
- Uw kind kan met het openbaar vervoer of wil graag leren om met het openbaar vervoer te reizen
met de Voor Elkaar Pas (zie onderstaande), u krijgt daarvoor een vergoeding;
- Uw kind reist met aangepast (taxi)vervoer;
- U kiest voor eigen vervoer en krijgt daarvoor een vergoeding.
Wat is de Voor Elkaar Pas (VEP)?
De Voor Elkaar Pas (VEP) is een initiatief om zelfstandig reizen voor met name leerlingen in het speciaal
onderwijs te bevorderen. Zelfstandig leren reizen, kan helpen om het zelfvertrouwen van een kind te laten
groeien. Gemeente Boekel en busvervoerder Arriva bieden uw kind de mogelijkheid om met de Voor
Elkaar Pas zelfstandig van en naar school te leren reizen.
De VEP is een OV-chipkaart waar tal van voordelen aan zitten. De gemeente bestelt de pas en Arriva laadt
het abonnement op de pas. Dat hoeft u niet zelf te doen. U ontvangt een gratis, anonieme, begeleiderspas,
zodat uw zoon of dochter de eerste tijd met een begeleider kan oefenen, als dat nodig is. Omdat de pas
anoniem is kan de begeleider wisselen: uzelf, opa of oma, een vriend of vriendin etc.
Vraag 7
Deze vraag beantwoordt u alleen als u bij vraag zes heeft aangegeven dat u aangepast vervoer met een
taxibus wilt aanvragen. U geeft hier aan wat de reden is dat uw kind niet met het openbaar vervoer kan
reizen. Het hebben van werk, scholing, alleenstaand zijn, het niet in bezit zijn van een auto of het
wegbrengen van andere kinderen, is op zich geen reden om in aanmerking te komen voor vergoeding van
aangepast vervoer.
Vraag 8
Hier geeft u aan of de leerling hulpmiddelen nodig heeft en of er verder nog bijzonderheden zijn waar
rekening mee moet worden gehouden bij het vervoer van en naar school.
Let op: wanneer uw kind rolstoelgebonden is, is het vanaf 1 juli 2020 verplicht een ISO-gecertificeerde
rolstoel te hebben om met de taxi(bus) te kunnen reizen. Een gecertificeerde rolstoel is herkenbaar door
deze sticker
met haaksymbool:

Moet uw kind tijdens de rit in de rolstoel vervoerd worden, dan moet de rolstoel voorzien zijn van deze
sticker. Heeft de rolstoel de sticker niet? U kind mag dan niet vervoerd worden en kan dan niet meer met
het leerlingenvervoer. Heeft u vragen over de certificering en hoe dit zit met de rolstoel van uw kind? Dan
verzoeken wij u om contact op te nemen met de leverancier van de rolstoel.
Vraag 9
Deze vraag is alleen van toepassing wanneer het een eerste aanvraag betreft. U dient dan aanvullende
stukken bij te voegen. Kijk goed welke stukken van toepassing zijn. Bij het ontbreken van de benodigde
bijlagen wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
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Vraag 10
Betreft het ondertekenen van de aanvraag. Bij het ontbreken van de handtekening wordt de aanvraag niet
in behandeling genomen.
Wat gebeurt er met mijn aanvraag leerlingenvervoer?
Heeft u een aanvraag gedaan, dan onderzoekt de gemeente welke vorm van leerlingenvervoer het beste
bij uw kind past. Wij willen dat uw kind zo zelfstandig mogelijk is. Daarom bekijken we eerst of uw kind kan
fietsen, met of zonder begeleiding. Gaat dat niet? Dan bekijken we of uw kind kan reizen met het openbaar
vervoer, met of zonder begeleiding. Gaat ook dat niet, dan kan uw kind in aanmerking komen voor
aangepast vervoer. In plaats van fietsen, reizen met openbaar vervoer of aangepast vervoer kunt u er ook
voor kiezen om zelf uw kind naar school te brengen. Deze vergoeding is afhankelijk van het soort vervoer
waarop uw kind is aangewezen. De gemeente vergoed de goedkoopste wijze van vervoer.
Besluit
Binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier ontvangt u een besluit op uw aanvraag.
Wettelijke regels leerlingenvervoer
De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Boekel 2014.
Bovenstaande tekst is een verkorte weergave en er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.
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