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Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Heumen schooljaar 2023-2024 
 

 

 
Toelichting aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Heumen 

schooljaar 2023-2024 
 

 Het volledig ingevulde aanvraagformulier voorzien van alle voor uw situatie geldende bijlagen! 

voor het schooljaar 2023-2024 kunt u met behulp van uw DigiD-account invullen op de website 

www.heumen.nl 

 Het college beslist op uw aanvraag binnen de behandeltermijn van maximaal acht weken na 
ontvangst van alle benodigde gegevens. Deze periode kan met vier weken worden uitgebreid, 

wanneer nader onderzoek dit vereist. 

 Wijzigingen gedurende het schooljaar die van invloed zijn op de bekostiging (verhuizing, 
verandering van school, langdurige afwezigheid) dienen binnen zeven dagen schriftelijk (of via     

e-mail) te worden doorgegeven aan de afdeling Publiekszaken. Onterecht gemaakte of vergoedde 
vervoerskosten kunnen worden teruggevorderd. 

 Voor vragen en/of inlichtingen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken: 

E-mail: leerlingenvervoer@heumen.nl. 

 
1. Gegevens aanvrager 

Vermeld bij de bankgegevens uw naam exact hetzelfde zoals hij bij de bank geregistreerd staat. 
Tevens verzoeken wij uw het emailadres in te vullen, dit ten behoeve van een zo goed mogelijke 

communicatie met de vervoerder. 

2. Gegevens leerling 
Onder verblijfadres verstaan wij het woonadres, een zorginstelling of crisisopvang. 

4. Het vervoer 
Het weekend- en vakantievervoer betreft een vergoeding voor de noodzakelijke vervoerskosten als 

de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend 

(voortgezet) speciaal onderwijs. 
5. Vervoersmogelijkheden van de leerling 

De gemeente gaat bij de toekenning van (de bekostiging van) het soort vervoer uit van de 
mogelijkheden van het kind. Uw visie en het vervoersadvies van de school zijn hierin dus erg 

belangrijk. In het geval er sprake is van een handicap vraagt de gemeente u een verklaring van 
een deskundige bij te voegen. De gemeente behoudt de vrijheid om hiernaast aanvullend advies in 

te winnen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het verzorgen 

van begeleiding. Het hebben van werk, scholing, alleenstaand zijn of het moeten wegbrengen van 
andere kinderen vormen hierop geen uitzondering. 

6. Eigen vervoer 
De hoogte van de vergoeding hangt af van het benodigd soort vervoer. In het geval dit aangepast 

vervoer is, ontvangt u een kilometervergoeding. 

7. Eigen bijdrage 
Voor kinderen zonder structurele handicap die een basisschool of een speciale school voor 

basisonderwijs bezoeken, wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht wanneer het gecorrigeerde 
verzamelinkomen van beide ouders/gezag houders over het jaar 2021 meer bedroeg dan € 28.800,-. 

Dit bedrag is gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer over de afstandsgrens van 6 kilometer. 
Uitgaande van de kosten van het openbaar vervoer op grond van de zone-indeling, komt dit neer op 

een bedrag van € 655,--. 

Een IB60 verklaring is opvraagbaar bij de belastingdienst. 
De eigen bijdrage is niet van toepassing bij een fietsvergoeding. 

8. Aanvullende informatie en/of opmerkingen 
Hier is plaats voor aanvullende informatie die van belang is voor het vervoer. Denk hierbij aan een 

afwijkend rooster in verband met co-ouderschap, vervoer van en/of naar een buitenschoolse 

opvang binnen de gemeente, dagen waarop geen vervoer nodig is, etc. Zorg voor een structurele 
weekplanning. Vervoer van en naar een ander adres dan de woning, zorginstelling of crisisopvang 

is niet mogelijk. 
 

 


