Tegemoetkoming reiskosten naar Gereformeerd Onderwijs (VO)
Toelichting bij aanvraagformulier 2017-2018
Inleiding
Een tegemoetkoming in de reiskosten is afhankelijk van het gezinsinkomen en de totale reiskosten van
alle kinderen uit een gezin die gereformeerd voortgezet onderwijs volgen. U kunt tot 1 oktober 2017
voor uw gezin een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen bij de administratie van de school.
Het inkomen
 Het peiljaar voor de bepaling van het gezinsinkomen is het kalenderjaar 2015. Het gaat hierbij
om de hoogte van het belastbaar inkomen. Bij de aanvraag dient u een kopie van de
belastingaanslag (man en vrouw) over dat jaar mee te zenden.
 Wanneer uw huidige inkomen meer dan 15% lager is dan in het peiljaar, kunt u een verzoek
doen om het peiljaar te wijzigen. U meldt dit verzoek dan direct bij de aanvraag voor een
vergoeding. U dient dit aan te geven op het aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier vult u
het inkomen van 2015 in. In een bijlage legt u uit waarom u gebruik wilt maken van een ander
peiljaar en u vult het inkomen van het door u gekozen peiljaar (2016 of 2017) in; ook van uw
inkomen in het gewijzigde peiljaar stuurt u bewijsstukken mee.
 Wanneer uw belastbaar inkomen niet bekend is (u doet geen aangifte en heeft geen aanslag
ontvangen), dan kunt u het volgende doen:
o U stuurt een zogeheten IB-60 verklaring van beide ouders mee, als bewijs van uw
belastbaar inkomen. Deze verklaring kunt u opvragen bij het regionale belastingkantoor
of via de gratis belastingtelefoon voor particulieren (0800-0543).
o Indien dit niet mogelijk is, ontvangen wij graag een kopie van de definitieve toekenning
van de zorgtoeslag.
De reiskosten
 De totale reiskosten worden door CFA/Schoolgeld vastgesteld op basis van de goedkoopste
manier van reizen. Zo mogelijk reizen de leerlingen met de bus in plaats van met de trein en
wordt gebruik gemaakt van een collectief schoolcontract met de vervoerder (een
busmaatschappij).
 Op het aanvraagformulier geeft u de reiskosten op welke u voor het abonnement van uw kind
maakt.
 Als leerlingen aangewezen zijn op het gebruik van een Q-liner/Interliner of een andere vorm van
hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) omdat er geen alternatief is of de goedkoopste reistijd
meer dan 1,5 uur enkele reis is, hanteren we de tarieven van het HOV.
 In sommige regio’s zijn er regelingen van de overheid die tegemoetkomingen verstrekken in de
reiskosten. De school kan u hierover informeren. De tegemoetkoming van een lokale overheid
komt in mindering op de gemaakte reiskosten.

Uitgangspunten:
 Leerlingen die minder dan 15 kilometer van school wonen, komen niet voor een
tegemoetkoming in aanmerking; we gaan ervan uit dat zij naar school fietsen.
 De inkomensgrens is bepaald op € 35.500,-, bij een hoger inkomen (totaal van beide ouders)
wordt een korting van 25% toegepast van het meerinkomen.
 De eigen bijdrage van € 322,- is gelijk aan de gemiddelde prijs van een jaarabonnement voor de
bus voor 1 zone. Deze eigen bijdrage geldt ook als het inkomen minder dan € 35.500,- bedraagt.






Onder reiskosten wordt verstaan de werkelijke kosten verminderd met een eventuele
tegemoetkoming van een lokale overheid.
U dient aan te geven hoeveel maanden van het schooljaar gebruik wordt gemaakt van het
openbaar vervoer; bij minder dan 10 maanden OV gebruikt (bijvoorbeeld door fietsen in de
zomermaanden) leidt dit tot een lagere tegemoetkoming.
Voor het schooljaar 2017/2018 is de correctiefactor in de formule voor de berekening van de
tegemoetkoming - als gevolg van verminderde inkomsten - bepaald op 0,75.
Ter beperking van de administratieve lasten worden tegemoetkomingen lager dan € 20,- niet
uitgekeerd.

De basis formule luidt als volgt:
Tegemoetkoming is 0,75 (correctiefactor) keer totale reiskosten minus eigen bijdrage.
Wanneer er sprake is van een hoger inkomen dan de inkomensgrens luidt de formule als volgt:
Tegemoetkoming is 0,75 (correctiefactor) keer totale reiskosten minus eigen bijdrage minus 25% van
meerinkomen.

Ter verduidelijking een voorbeeld:

Een gezin heeft 2 kinderen op het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs.
De totale reiskosten bedragen € 2.750,Eigen bijdrage
€ 322,Verschil:
€ 2.428,Het belastbaar gezinsinkomen is
Inkomensgrens:
Verschil = meerinkomen

€ 38.500,€ 35.500,€ 3.000,-

De tegemoetkoming wordt als volgt berekend:
Reiskosten vergoed

Minus ‘25% meerinkomen’

keer correctiefactor

is tegemoetkoming

€2.428,-

- (0,25 x €3.000) = €1.678

x 0,75 =

€ 1.258,50

Uitbetaling
 In de loop van november 2017 krijgt u van de school bericht of u in aanmerking komt voor een
tegemoetkoming en hoeveel deze bedraagt.
 Wanneer u een abonnement koopt binnen een collectief schoolcontract, dan verrekent de
school de tegemoetkoming van CFA/Schoolgeld met de abonnementskosten.
 Als u zelf een abonnement koopt, vragen we u hiervan een betaalbewijs (kopiefactuur of
afschrift bankmutatie) bij uw aanvraag mee te sturen.
 Indien u geen jaarkaart koopt maar reist met bijvoorbeeld maand- en weekkaarten, dan vragen
we u deze abonnementen zorgvuldig te bewaren. Deze kunnen achteraf door de school worden
opgevraagd.

