
 

Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten 22-23 
 

 
Inleiding 
Gezinnen met hoge vervoerskosten kunnen in aanmerking komen voor een financieel steuntje in de rug van 
Stichting Vrienden van Greijdanus. Vanaf 2019 hebben we hiervoor een vernieuwde regeling onder de naam 
Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten, oftewel RTV. Onderstaand zetten we de voorwaarden en richtlijnen 
voor de regeling uiteen voor dit schooljaar. In het bestand ‘Voorbeeldberekeningen RTV 22-23’ worden er 
verschillende rekenvoorbeelden geschetst. 
 
 
Vrienden 
Vrienden die financieel bijdragen zijn voor onze stichting van groot belang. Zij maken het met hun donatie mogelijk 
dat christelijk onderwijs op Greijdanus bereikbaar en betaalbaar blijft. Veel mensen die financieel bijdragen zijn 
familieleden en vrienden van mensen die gebruik maken van de RTV-regeling. U kunt ons ook financieel 
ondersteunen, kijk op www.vriendenvangreijdanus.nl.  
Bent u zelf niet in de gelegenheid om financieel bij te dragen, wilt u de Stichting Vrienden van Greijdanus onder de 
aandacht brengen in uw omgeving? Zo maken we met elkaar christelijk onderwijs op Greijdanus mogelijk voor 
iedereen. 
 
BELANGRIJK 
De situatie rondom Corona heeft ook invloed op de vervoersregeling. Afgelopen jaren heeft het ertoe geleid dat 
leerlingen een aantal maanden vanuit huis onderwijs hebben gevolgd. We adviseren u maandabonnementen af te 
sluiten, zo kunt u zelf anticiperen op de actualiteit. U maakt dan alleen kosten wanneer uw kind daadwerkelijk 
naar school reist. 
We zullen de tegemoetkoming op twee momenten uitkeren, dit geeft ons de mogelijkheid om bij te sturen mocht 
de situatie veranderen. De eerste betaling van de toekenning vindt plaats in december, de tweede betaling van de 
toekenning betalen we uit in de maand mei. 
 
 
Uitgangspunten tegemoetkoming: 
- Per leerling geldt een eigen bijdrage van € 350. 
- Per gezin geldt een extra eigen bijdrage op basis van de hoogte van uw gezinsinkomen ( in de inkomenstabel 

hieronder ziet u de bijdrage per categorie ) .  
- Onder het gezinsinkomen wordt verstaan het verzamelinkomen van de beide ouders over 2020.  
- Wanneer het gezinsinkomen € 80.000 of meer bedraagt wordt er geen tegemoetkoming verstrekt. 
- De Stichting Vrienden van Greijdanus is afhankelijk van giften en donaties, vanwege de financiële positie wordt 

de tegemoetkoming, voor verzamelinkomens boven de € 25.000, verminderd met 15%. 
- Voor de gezinsinkomens vanaf € 60.000 wordt een aanvullende vermindering van 25% op de tegemoetkoming 

toegepast. In rekenvoorbeeld 3 ziet u de uitwerking hiervan (zie hiervoor document ‘Voorbeeldberekeningen 
RTV 22-23’).  

 
 
Inkomenstabel: 
 

Inkomens 
categorie 

Gezinsinkomen 
van 

Inkomens bijdrage Liquiditeitsvermindering Aanvullende 
vermindering  

1 0 tot 24.999 0   

2 25.000 tot 34.499 € 300 15%  

3 34.500 tot 39.999 € 500 15%  

4 40.000 tot 49.999 € 900 15%  

5 50.000 tot 59.999 € 1.200 15%  

6 60.000 tot 69.999 € 1.500 15% 25%  

7 70.000 tot 79.999 € 1.800 15% 25% 

 



 

Regeling Tegemoetkoming Vervoerskosten 22-23   -  vervolg 
 
 
- Reiskosten kunnen worden opgevoerd tot een maximaal bedrag van € 2.500 per kind. Als het abonnement 

bijvoorbeeld € 2.750 kost, kunt u dus € 2.500 meenemen in de aanvraag. Het is van belang dat u kiest voor het 
voordeligste abonnement.  

- Voor de berekening van de RTV maken we onderscheid in examenleerlingen en reguliere leerlingen. Voor de 
reguliere leerlingen hanteren we 10 maanden reiskosten en voor examenleerlingen 8 maanden reiskosten.  

 
 
Voorwaarden aanvraag: 
 
- De tegemoetkoming geldt voor jongeren die op één van de vestigingen van Greijdanus naar school gaan en 

daarvoor 1 uur of meer moeten reizen.  
- Als bewijs van de hoogte van het gezinsinkomen voegt u van beide ouders een kopie van de belastingaanslag 

van 2020 of een IB-60 verklaring bij waaruit het verzamelinkomen blijkt. Als dat niet mogelijk is, volstaat een 
kopie van de definitieve toekenning van de zorgtoeslag. 

- Als bewijs van de reiskosten voegt u een kopie van de factuur of het betaalbewijs van het abonnement toe. 
- Afhankelijk van de door stichting Vrienden van Greijdanus ontvangen giften, vindt toekenning en eventuele 

uitbetaling plaats in december en in mei. 
- Om u goed van dienst te kunnen zijn, vragen we u de aanvraag volledig ingevuld, ondertekend, op tijd en met 

de juiste bewijsstukken in te dienen. Onvolledige aanvragen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.  
- U kunt de RTV aanvragen via de website, onder het kopje ‘Vervoer’ - ‘Regeling Tegemoetkoming Vervoer’. Dit 

kan tot uiterlijk 15 oktober 2022.  
 
 
Met vragen over de regeling tegemoetkoming vervoerskosten kunt u terecht bij Paola de Jong van de 
Vriendenstichting. Dit kan telefonisch op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur op nummer 038-4698548 of 
door een e-mail te sturen naar vrienden@greijdanus.nl. 
 

mailto:vrienden@greijdanus.nl

