
Tegemoetkoming vervoerskosten door Vrienden van Gomarus  

Voorheen kon u deze vergoeding aanvragen bij CFA/Schoolgeld, dat kan nu bij de stichting Vrienden van 
Gomarus onder nagenoeg dezelfde voorwaarden.  

Veel ouders kiezen vol overtuiging voor het Gomarus College als school voor hun kinderen. Ze hechten waarde 
aan christelijk onderwijs voor hun kinderen en vinden dat terug in de manier van onderwijs die onze school 
biedt.  

Soms betekent deze keuze dat ouders veel reiskosten betalen voor hun kind(eren). Voor sommige ouders is dat 
een probleem of zelfs zo’n grote drempel dat gekozen wordt voor een andere school. Wij willen deze ouders 
ondersteunen en alle leerlingen de mogelijkheid bieden christelijk onderwijs te volgen op het Gomarus College.  

Ons uitgangspunt bij ondersteuning is “vertrouwen”. Dit betekent dat we niet onnodig gaan controleren. Het 
geld, door Vrienden van Gomarus beschikbaar gesteld, komt op deze manier zoveel mogelijk terecht bij de 
ouders die het nodig hebben.  

Voor wie is er financiële steun mogelijk?  
Voorwaarde is dat de reisafstand meer dan 17,5 kilometer bedraagt.  

Voor ouders met een verzamelinkomen1 van € 40.944,- bruto of minder wordt 75% van de reiskosten met 
aftrek van de eigen bijdrage vergoed.  

Voor ouders met een verzamelinkomen van meer dan € 40.944,- vindt een korting op de vergoeding plaats die 
25% is van het meer inkomen.  

Het verzamelinkomen van de laatste belastingaangifte kan worden gebruikt.  

Eigen bijdrage  
Er geldt een eigen bijdrage van € 342,- euro voor alle aanvragers. Dit bedrag is gebaseerd op de prijs van een 
jaarabonnement voor de bus voor één zone.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 U vindt uw verzamelinkomen op:  

• Uw laatste aangifte inkomstenbelasting 
Open het aangifteprogramma en uw laatste aangifte. Ga naar 'Overzicht'. Uw verzamelinkomen staat onder in het overzicht. 	

• Uw laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 
Hebt u aangifte gedaan en hebt u over dat jaar al een (voorlopige) aanslag gekregen? Kijk dan op de achterkant voor uw 
verzamelinkomen. 	

 



Ter verduidelijking een voorbeeld:  

Een gezin uit Uithuizermeeden heeft 2 kinderen op het Gomarus aan het Vondelpad. Een 
jaarabonnement kost € 1.107,70.  

De totale reiskosten bedragen € 2.215,40 Eigen bijdrage € 342,- 
Verschil: € 1.873,40 

 
Het belastbaar gezinsinkomen is € 44.944,-  
Inkomensgrens: € 40.944,-  
Verschil = meer inkomen € 4.000,-  

De tegemoetkoming wordt als volgt berekend:  

Reiskosten vergoed Minus ‘25% meer inkomen’ € 1.873,40 - (0,25 x €4.000) = € 873,40  

keer correctiefactor is tegemoetkoming x 0,75 = € 655,05 

Er zijn uitzonderingssituaties waarbij ouders niet aan deze voorwaarden voldoen, maar toch het 
vervoer niet kunnen betalen. In dat geval kan er altijd een onderbouwd verzoek voor 
tegemoetkoming in de reiskosten ingediend worden via de mail naar vrienden@gomaruscollege.nl. 
Het bestuur van Vrienden van Gomarus neemt in dat geval een beslissing.  

Tegemoetkoming fiets of e-bike  
Er is ook de mogelijkheid voor leerlingen, waarvan de afstand ook op de fiets een optie is, om een 
vergoeding van een fiets of e-bike te ontvangen. Ook hier geldt dat de eerste € 342,- zelf wordt 
betaald. Afhankelijk van de aanschafprijs wordt het bedrag boven die €342,- vergoed, met een 
maximumvergoeding van €1.187,-. Dit betekent dat de aanschafprijs van een fiets maximaal €1.500,- 
is, gebruikmakend van deze regeling. Per kind kan deze vergoeding eenmaal tijdens de Gomarus 
schoolperiode aangevraagd worden. Als gebruik is gemaakt van deze regeling kan gedurende de 
schoolperiode geen andere vergoeding meer gevraagd worden voor de reiskosten.  

Ter verduidelijking een voorbeeld:  

Een gezin uit Franeker heeft 1 kind op het Gomarus in Leeuwarden. De reisafstand is 20 kilometer. Zij 
kopen een e bike van € 1.400  

Eigen bijdrage € 342,- Verschil: € 1.058,-  

Het belastbaar gezinsinkomen is € 33.500,- Inkomensgrens: € 40.944- 
Er is dus geen spraken van meer inkomen  

De tegemoetkoming wordt als volgt berekend:  

Fietskosten keer correctiefactor is tegemoetkoming € 1.058,- x 0,75 = € 793,50 

Heeft u vragen of is er iets niet duidelijk? Mail ons gerust, dan helpen we u zo snel mogelijk verder.  
vrienden@gomaruscollege.nl 


