Aanvraagformulier voor een bijdrage uit het reisfonds
De aanvraag heeft betrekking op de kosten die in het cursusjaar 2017/2018 zijn gemaakt ten behoeve van het reizen per openbaar vervoer
of de “Westlandbus” tussen huis en school (Wartburg College, vestigingen Guido de Brès, Revius, De Swaef en/of Marnix).
Per gezin mag maximaal één aanvraagformulier ingeleverd worden.
Het ingevulde en ondertekende formulier dient uiterlijk 31 december 2018 te worden ingeleverd bij de administratie op één van de
locaties van het Wartburg College. De aanvragen worden behandeld door de afdeling Financiën & Beheer.
Naam en voorletter(s) ouder(s)
Adres
Postcode en woonplaats
IBAN-rekeningnummer
E-mailadres

Naam leerling

Wartburg-locatie

Klas (2017/2018)

Enkele reisafstand
(km’s)

Reiskosten (2017/2018)

1.

€

2.

€

3.

€

4.

€
Totaal reiskosten

€

AF: Ontvangen vergoedingen andere instanties

€

-/-

AF: Eigen bijdrage (*)

€

-/-

Reiskosten na aftrek ontvangen vergoedingen en
eigen bijdrage

€

Verzamelinkomen van beide ouders over 2017

€

VERGOEDING (**)

€

Voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen:
 Uw kind bezoekt een locatie van het Wartburg College.
 De reisafstand enkele reis is tenminste 15 kilometer. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als om medische redenen
aantoonbaar is dat uw kind niet in staat is om deze afstand op de fiets af te leggen. Er dient dan een medische verklaring overlegd te
worden.
Het aantal kilometers wordt gebaseerd op de routeplanner van de ANWB (reismethode fiets).
 Er dienen bewijsstukken overlegd te worden van het verzamelinkomen of het belastbaar loon van beide ouders samen over het
afgelopen kalenderjaar. Als geen aangifte is gedaan dan dienen alle jaaropgaven van werkgevers en/of uitkeringsinstanties overlegd te
worden. Heeft een van beide ouders geen inkomen, dan hebben we een inkomensverklaring nodig van de belastingdienst(IB60). Dit
(verzamel)inkomen bedraagt maximaal € 45.000.
 Er dienen bewijsstukken overlegd te worden van de gemaakte reiskosten (bijvoorbeeld een transactieoverzicht ov-chipkaart).
 Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een vergoeding in de reiskosten bij andere instanties, zoals de gemeente. De
ontvangen vergoedingen van andere instanties worden in mindering gebracht op de totale reiskosten.
(*) Uw eigen bijdrage per gezin wordt als volgt vastgesteld:
Aantal kinderen
Inkomen < € 20.000
1
€ 150
2 of >2
€ 300

Inkomen € 20.000 tot € 35.000
€ 250
€ 500

Inkomen € 35.000 tot € 45.000
€ 500
€ 1.000

(**) Na aftrek van de eigen bijdrage is de vergoeding per kind als volgt (zie voor voorbeelden ommezijde):
Kilometers
Inkomen < € 20.000
Inkomen € 20.000 tot € 35.000 Inkomen € 35.000 tot € 45.000
15 – 25
Volledige kosten
Maximaal € 550
Maximaal € 250
25 – 35
Volledige kosten
Maximaal € 600
Maximaal € 300
35 – 45
Volledige kosten
Maximaal € 650
Maximaal € 350
> 45
Volledige kosten
Maximaal € 700
Maximaal € 400
Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben verstrekt, en geen gegevens die voor het beoordelen van
deze aanvraag van belang kunnen zijn te hebben achtergehouden.

Plaats: ........................................................................

Datum:...........................................

Handtekening:……………………………………………

Vergeet niet de bewijsstukken bij dit aanvraagformulier te voegen. De door u verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.
Na het afhandelen van uw aanvraag zullen de gegevens worden vernietigd.

Het reisfonds is onderdeel van de Stichting Materiële Steun Reformatorisch Voortgezet Onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht

Reisfonds
Een bewuste keuze voor het reformatorisch onderwijs betekent soms ook dat sprake is van een lange
reisafstand. De Stichting Materiële Steun Reformatorisch Voortgezet Onderwijs in de regio
Rotterdam/Dordrecht kent een reisfonds, waarop onder bepaalde voorwaarden een beroep kan worden
gedaan. Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het reisfonds kunt u tot uiterlijk 31
december 2018 een aanvraag indienen. De uitbetalingen/verrekeningen zijn D.V. februari 2019.
De regeling komt er in het kort op neer dat ouders in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage wanneer de
totale reiskosten over het schooljaar 2017-2018 van hun kind die in dat schooljaar het Wartburg College heeft
bezocht een bepaalde drempel overschrijden. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het
verzamelinkomen of belastbaar loon over 2017 van beide ouders samen.
Het minimale bedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt is € 25. Bewijsstukken zoals een aanslag
inkomstenbelasting 2016 of, als u geen aangifte deed, alle jaaropgaven over 2016 van werkgevers en/of
uitkeringsinstanties, dienen bij de aanvraag te worden overgelegd. Heeft een van beide ouders geen inkomen,
dan dient u een IB60-formulier aan te vragen bij de belastingdienst. Tevens dienen de betaalbewijzen van de
gemaakte reiskosten te worden overlegd. Heeft u een abonnement via school, hoeft u daarvan geen
betaalbewijs te overleggen.
Voorbeeld 1
Stel dat de reiskosten € 1.500 bedroegen. De reisafstand was 20 kilometer. Het inkomen bedroeg € 32.000. Er
geldt een eigen bijdrage van € 250. Bij 1 kind komt u dan in aanmerking voor een bijdrage uit het reisfonds van
€ 550.
Voorbeeld 2
Stel dat de totale reiskosten voor 2 kinderen € 1.750 bedroegen. De reisafstand was 40 kilometer. Het inkomen
bedroeg € 36.000. Er geldt een eigen bijdrage van maximaal € 1.000 per gezin. De maximale vergoeding is per
kind is € 350. U komt dan in aanmerking voor een bijdrage uit het reisfonds van € 700.
Voorbeeld 3
Stel dat de reiskosten € 900 bedroegen. U heeft een tegemoetkoming van een instantie (bijvoorbeeld kerk,
gemeente of provincie) ontvangen van € 250. De reisafstand was 40 kilometer. Het inkomen bedroeg € 39.000.
Er geldt voor 1 kind een eigen bijdrage van € 500. U komt dan in aanmerking voor een bijdrage uit het reisfonds
van € 150.
Voorbeeld 4
Stel dat de reiskosten € 1.500 bedroegen. De reisafstand was 30 kilometer. Het inkomen bedroeg € 46.000.
De maximale inkomensgrens om voor een vergoeding in aanmerking te komen is € 45.000. Hierdoor komt u
niet in aanmerking voor een bijdrage uit het reisfonds.

Het reisfonds is onderdeel van de Stichting Materiële Steun Reformatorisch Voortgezet Onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht

