
Aanvraagformulier reiskostenvergoeding voor Oekraïense 
studenten aan de middelbare school 
 
U doet een aanvraag voor een reiskostenvergoeding voor middelbare school scholieren. De ouder of 
verzorger kan een aanvraag indienen voor alle kinderen die aan de bovenstaande eisen voldoen. De 
informatie op dit aanvraagformulier gebruiken wij om uw recht op deze tijdelijke regeling vast te stellen. 
De reiskostenvergoeding voor studenten wordt voor het schooljaar 2022-2023 maandelijks uitgekeerd. Dit 
gebeurt vanaf de datum dat u de aanvraag indient en wordt maandelijks uitgekeerd. Het bedrag is gelijk 
aan het bedrag voor een trajectvrij maandabonnement.  
 
Alle wijzigingen die zich in uw situatie voordoen dient u direct door te geven op e-mailadres 
oekraine@oudewater.nl. Bijvoorbeeld: een verhuizing of inkomen uit werk.  

Aanvrager 

Aanvraagdatum  

Voor- en achternaam 

ouder/verzorger 

 

Adres  

Geboortedatum  

Bankrekeningnummer  

Telefoonnummer  

Scholier 1 

Voor- en achternaam   

School (waar de leerling staat 

ingeschreven) 

 

Scholier 2 

Voor- en achternaam   

School (waar de leerling staat 

ingeschreven) 

 

Scholier 3 

Voor- en achternaam   

School (waar de leerling staat 

ingeschreven) 

 

mailto:oekraine@oudewater.nl


 

Verklaring en ondertekening** 

Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik recht heb 
op de betaling van de reiskostenvergoeding scholieren middelbaar onderwijs. Ik weet dat wijzigingen in 
mijn persoonlijke situatie, bijvoorbeeld het zelf verzorgen van vervoer of niet meer ingeschreven staan op 
een middelbare school buiten de gemeente Oudewater, gevolgen kunnen hebben voor de verstrekking 
van het leefgeld en ik verklaar dat ik deze direct zal doorgeven aan de gemeente via: 
oekraine@oudewater.nl 

Ondertekening:  

Datum  

Handtekening 

 

 

 
**Voor zover u dit aanvraagformulier digitaal indient stemt u in met de verklaring en dient dit formulier als 
ondertekend te worden beschouwd. 
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