
 

 

Aanvraagformulier vergoeding leerlingenvervoer schooljaar 2013-2014 
 
Leest u voor het invullen van dit formulier de bijgevoegde folder. Vul daarna het formulier 
volledig in. U kunt het volledig ingevulde formulier terugsturen naar: 
Gemeente Krimpen a/d IJssel, afd. Bedrijfsvoering, Antwoordnummer 157, 2920 VB Krimpen 
a/d IJssel.  
 
Vraag 1: Gegevens leerling 

Achternaam, tussenvoegsel en voorletter(s): 

Roepnaam: 

Straat, huisnr. en postcode: 

Burgerservicenummer: 

Geboortedatum: 
 
Vraag 2: Gegevens aanvrager 
Achternaam, tussenvoegsel en voorletter(s): 

Woon- c.q. correspondentieadres: 

Burgerservicenummer: 

Giro- of bankrekeningnummer: 

Telefoonnummer: 

2e Telefoonnummer (verplicht): 

e-mailadres: 
 
Vraag 3: Gegevens school 
Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats waar de school gevestigd is: 

1e Schooldag: 
 
Vraag 4: Gewenste datum ingang bekostiging*: 
*Deze datum kan afwijken van de 1e schooldag, wanneer u bijv. de 1e dag uw kind naar school brengt en ook weer ophaalt. 
 

Vraag 5: De aanvraag betreft 
O  Vergoeding van openbaar vervoer 

O Vergoeding van openbaar vervoer met begeleiding 

O Vergoeding vervoer per fiets 

O Vergoeding vervoer per fiets met begeleiding 

O Vergoeding van de kosten van aangepast vervoer* 

O Vergoeding van de kosten van eigen vervoer 
*Als u aangepast vervoer aanvraagt, verklaart u akkoord te gaan met het invullen van een 
taxipaspoort voor uw kind; het taxipaspoort dient uw kind tijdens het gebruik van de taxi bij zich te 
dragen. 
 
 



 

 

Vraag 6: Drempelbedrag 
Deze vraag vult u alleen in als uw kind een school bezoekt die wordt genoemd in de bijgevoegde 
folder onder het kopje ‘speciale school voor basisonderwijs’ (SBO).  
Het belastbaar gezinsinkomen over het peiljaar 2011 bedraagt: 
O Meer dan € 24.300,- 
O Minder dan € 24.300,-, dan dient u een IB-60 formulier over het jaar 2011 aan te vragen bij de 

belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543. Dat formulier dient u mee te sturen met dit 
aanvraagformulier. 

 
Vraag 7: Eigen bijdrage 
Deze vraag vult u alleen in als uw kind een school bezoekt die vanaf het huisadres meer dan 20 
kilometer verder weg ligt. Het totale belastbaar gezinsinkomen over het peiljaar 2011 bedraagt: 
O Minder dan € 32.500,-  

U dient een IB-60 formulier over het jaar 2011 aan te vragen bij de belastingdienst via 
telefoonnummer 0800-0543. Dat formulier dient u mee te sturen met dit aanvraagformulier. 
 
 

O Meer dan € 32.500,-  namelijk € ……………………...  
U dient een IB-60 formulier over het jaar 2011 aan te vragen bij de belastingdienst via 
telefoonnummer 0800-0543. Dat formulier dient u mee te sturen met dit aanvraagformulier. 

 
Ruimte voor aanvullende opmerkingen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afwijkende ophaal- of wegbrengadressen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening: 
O Het formulier is geheel naar waarheid ingevuld en voorzien van een handtekening. 
Plaats:        Datum: 
Handtekening: 
 
 
 
Postbus 200 Bezoekadres: Raadhuisplein 117 

2920 AE Krimpen aan den IJssel  Telefoonnummer: 14 0180 
Wanneer het formulier niet volledig is ingevuld, kan het niet in behandeling  

worden genomen!! De beslistermijn wordt dan verlengd. 


