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schoolbestuur 

 

   

naam school 

 

 brinnummer  

 

gegevens personeelslid 

naam* 
 

 voorletters  

adres 

 

 

postcode 

 

 woonplaats  

Reg nr.** 

 

 datum 

indiensttreding 

 

*Gehuwde vrouwen svp meisjesnaam vermelden. **Zie uw salarisspecificatie. 

 

De aanvraag moet uiterlijk binnen 6 maanden na verhuizing worden ingediend. 

Om aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming in de verhuiskosten, moet er aan een 

aantal voorwaarden worden voldaan. Om te kunnen beoordelen of u in beginsel recht heeft op 

de tegemoetkoming verzoeken wij u de volgende vragen te beantwoorden: 

 

 aankruisen ja nee 

  1   Bent u voor tenminste één jaar benoemd ?   

  2 Was de afstand van de plaats van tewerkstelling en uw oude woning 

tenminste 20 km? 

  

  3 Wordt door de verhuizing de reisafstand tussen plaats van 

tewerkstelling en uw nieuwe woning met tenminste 5 km bekort? 

  

  4 Is de afstand tussen uw nieuwe woning en de school 20 km of 

minder? 

  

  5 

 

Vindt de verhuizing plaats binnen 2 jaar na benoeming in vaste dienst; 

of, binnen 3 jaar na indiensttreding, of binnen 2 jaar na verplaatsing 

naar een andere school in opdracht van het bestuur ? 

  

  6 

 

Heeft u in de laatste 5 jaar uit hoofde van een betrekking in het 

onderwijs reeds eerder een tegemoetkoming in de  verhuiskosten 

ontvangen ? Indien Ja, ga verder met vraag 7 

  

  7 

 

Is de tegemoetkoming uitbetaald wegens een verandering van 

betrekking die het gevolg is van een ontslag of vooruitzicht op 

ontslag, dat niet op eigen verzoek is verleend en niet aan schuld of 

toedoen van belanghebbende  is te verwijten ? 

  

 

 

Als vraag 1 tot en met 5 met ja zijn beantwoord en vraag 6 met nee, of vraag 6 met ja en vraag 

7 met nee, heeft u in beginsel recht op een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Wij verzoeken 

u de resterende vragen op de achterzijde van dit formulier te beantwoorden om de hoogte van 

de tegemoetkoming te kunnen bepalen. Na invulling het formulier ondertekenen en met de 

noodzakelijke bescheiden s.v.p. retourneren aan onderstaand adres. 



 

 

 aankruisen ja nee 

  8 Maakt u echtgen(o)t(e) of levenspartner bij deze verhuizing, ook 

aanspraak op een verhuiskostenvergoeding van de werkgever ? 

Ja: ga naar vraag 9,  Nee:ga naar vraag 10 

  

 9  Door wie/welke instantie wordt deze vergoeding verstrekt?    

 Naam: 

 

  

 Telefoonnummer:   

10 Is de verhuizing door uzelf uitgevoerd? 

Indien nee, wat is de naam van het verhuisbedrijf en wat heeft dit 

gekost ? 

  

 Verhuisbedrijf 

 

  

 Kosten (kopie factuur meezenden)   €    

 

 

Terugbetalingsverplichting 

 

Terugbetaling ingeval van ontslag: 

U bent verplicht tot het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van de aan u verstrekte verhuiskostenvergoeding 

wanneer het dienstverband voor onbepaalde tijd binnen 3 jaar na toekenning van de 

verhuiskostenvergoeding hetzij op eigen verzoek ofwel aan uzelf te wijten feiten of omstandigheden wordt 

beëindigd.  

Terugbetaling ingeval van onjuiste opgave: 

Indien erop enigerwijze blijkt of zal blijken dat de vergoeding is verstrekt op basis van onjuiste gegevens. 

 

 

 

 

Hierbij verklaar ik het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en op de 

hoogte te zijn van de bovengenoemde terugbetalingsverplichting. 

 

Plaats:     Datum: 

 

 

 

Handtekening 

 

Na ontvangst van dit formulier zullen wij u schriftelijk in kennis stellen van de 

hoogte van de tegemoetkoming alsmede het moment van uitbetaling. Bij 

eventuele specifieke vragen kunt u zich richten tot de personeels- en 

salarisadministratie. (020-6400982). 

 


