TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER
SCHOOLJAAR 2022-2023 (E-formulier)

Algemeen
Voor toekenning van bekostiging wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor
de leerling toegankelijke school. Uitgangspunt is bekostiging op basis van openbaar vervoer eventueel met
begeleiding.
Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar dient te worden ingeleverd vóór 5 juli a.s. Het college van
burgemeester en wethouders streeft er naar om vóór 26 augustus een beschikking af te geven (binnen acht
weken). De beslissing kan met vier weken worden uitgesteld. Van dit uitstel zal de aanvrager schriftelijk door
het college op de hoogte worden gesteld. Uiterlijk één dag voor het verstrijken van de tweede termijn moet
een beschikking op de ingediende aanvraag door het college te zijn afgegeven.
Als de aanvraag niet vóór 5 juli a.s. wordt ingediend, beslist het college binnen acht weken na datum van
ontvangst van het aanvraagformulier (inclusief alle benodigde gegevens). Ook hierbij geldt een eventuele
verdaging van vier weken. De door de aanvrager verzochte datum van ingang van de bekostiging kan echter
niet liggen vóór de datum van ontvangst van de aanvraag door het college.
Een formulier die onjuist of onvolledig is ingevuld, of waarvan de gevraagde bewijsstukken ontbreken
worden niet in behandeling genomen. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld om de aanvraag
binnen een termijn van twee weken aan te vullen, of de ontbrekende bewijsstukken naar de gemeente te
sturen. Wordt hiervan binnen de genoemde termijn geen gebruik gemaakt, dan wordt de aanvrager nietontvankelijk in zijn aanvraag verklaard en wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Wijzigingen gedurende het schooljaar die van invloed zijn op de bekostiging, moeten direct schriftelijk aan
het college worden doorgeven. Wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de bekostiging zijn onder andere:
- wijziging in het woonadres van de leerling, door bijvoorbeeld verhuizing;
- wijziging in de schooltijden;
- wijziging van school.
Als een wijziging niet wordt doorgegeven en het college een wijziging vaststelt waardoor blijkt dat ten
gevolge hiervan ten onrechte bekostiging is verstrekt, kan deze van de ouders worden teruggevorderd.
Als de gemeente het vervoer verzorgt, wordt geen bekostiging verstrekt. De leerling wordt in dat geval in de
gelegenheid gesteld om gebruik te maken van het door de gemeente verzorgde vervoer.
Voor informatie over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14
0521 of via email info@gemeentewesterveld.nl.
Gegevens leerling:
De officiële naam van de leerling zoals deze bij de Burgerlijke Stand bekend is, moet hier worden ingevuld.
Bij “adres” moet het adres van de woning waar de leerling verblijft en van waaruit de school wordt bezocht,
worden ingevuld.
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Gegevens school
Leerlingenvervoer kan, onder bepaalde voorwaarden, worden verkregen naar de voor de leerling
dichtstbijzijnde, toegankelijke school van de soort (soort school waarop een leerling is aangewezen op grond
van zijn lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap) en richting (de school van de
verlangde godsdienstige (bijvoorbeeld protestants-christelijke scholen)) of levensbeschouwelijke richting
(bijvoorbeeld vrije scholen) of de openbare school. Een onderwijskundige methode, zoals bijvoorbeeld
Jenaplan- of Montessori- onderwijs, is geen godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag en komt niet voor
bekostiging in aanmerking. Als de aanvrager bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van
het onderwijs van dichterbij gelegen bijzondere scholen, moet een schriftelijke verklaring bij de aanvraag
gevoegd worden. “Verklaring keuze school” moet ingevuld worden.
Met de categorie “regulier voortgezet onderwijs” worden alle vormen van voortgezet onderwijs bedoeld,
zoals leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Leerlingen van het voortgezet
onderwijs komen slechts in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij een structurele lichamelijke,
verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap hebben en als gevolg daarvan niet of niet zelfstandig met
het openbaar vervoer kunnen reizen.
Bij de bepaling van de enkelvoudige afstand tussen de woning en de school moet worden uitgegaan van de
kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.
Vervoer
De noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer worden bekostigd als de leerling in
een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs.
Als er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, dan komen de kosten
van het vervoer niet voor bekostiging in aanmerking.
Uitgangspunt voor de gemeente is bekostiging op basis van openbaar vervoer eventueel onder begeleiding.
Als een andere vervoersvoorziening wordt aangevraagd, moet in de daarop betrekking hebbende vragen
aangegeven worden waarom de leerling niet met het openbaar vervoer kan reizen.
Aanvragers komen in aanmerking voor bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer als de
leerling een (speciale) school voor basisonderwijs bezoekt of een school voor speciaal onderwijs bezoekt of
een school voor speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra bezoekt en de afstand van de
woning naar de school meer dan zes kilometer bedraagt. Als de leerling een school voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs bezoekt of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet
op de expertisecentra bezoekt, komen aanvragers in aanmerking voor bekostiging op basis van de kosten van
openbaar vervoer als de afstand van de woning naar de school meer dan vijfendertig kilometer bedraagt.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs, hebben slechts aanspraak op leerlingenvervoer als zij niet of niet
zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken vanwege een structurele lichamelijke,
verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap. “Verklaring aard van de handicap” moet ingevuld
worden.
Voor de leerlingen die een school voor basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs of een school
voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, geldt dat bekostiging van de kosten van openbaar vervoer
verkregen kan worden ten behoeve van een begeleider. Er moet dan wel aangetoond worden dat de leerling
niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken. Hiervan kan onder andere sprake zijn
als:
- de handicap (verklaring aard van de handicap invullen) dan wel de leeftijd van de leerling begeleiding
noodzakelijk maakt;
- de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer een of meer keren over moet stappen op te
gevaarlijke overstappunten en dit gezien de leeftijd van de leerling onverantwoord is;
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-

de route van het uitstappunt van de bus naar de school te gevaarlijke punten kent en een adequate
oplossing van deze gevaarlijke punten niet mogelijk is.

Voor leerlingen die een school voor voortgezet onderwijs bezoeken en niet zelfstandig van het openbaar
vervoer gebruik kunnen maken vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of
psychische handicap, geldt dat zij in eerste instantie in aanmerking komen voor de kosten van openbaar
vervoer plus de kosten van openbaar vervoer ten behoeve van een begeleider.
Ouders kunnen in aanmerking komen voor bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer als
voldaan wordt aan bovenstaande criteria en:
- als de lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap van de leerling aangepast vervoer
vereist (verklaring aard van de handicap invullen);
- als de reistijd met openbaar vervoer meer dan 1½ uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer tot
50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht (verklaring reistijd
invullen);
- als openbaar vervoer ontbreekt.
Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs geldt als de leerling niet voldoet aan de gestelde kilometercriteria
maar de lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap van de leerling aangepast vervoer
vereist, de kosten die hieraan verbonden zijn toch voor bekostiging in aanmerking kunnen worden gebracht.
Let op: als de leerling niet voldoet aan de gestelde kilometercriteria, maar de lichamelijke, verstandelijke,
zintuiglijke of psychische handicap van de leerling aangepast vervoer vereist, kunnen de kosten die hieraan
verbonden zijn toch voor bekostiging in aanmerking worden gebracht.
Onder fiets kan ook worden verstaan een driewieler of tandem.
Onder bromfiets kan ook worden verstaan een scootmobiel of een brommobiel (Arola).
Als de aanvragers de leerling zelf wensen te vervoeren, kan dit kenbaar gemaakt worden.. Dit betekent echter
niet dat de aanvragers door deze verklaring automatisch aanspraak kunnen maken op eigen vervoer. Het
college moet hiervoor toestemming geven, waarbij het mag uitgaan van de goedkoopste adequate
voorziening. Ook moet aangegeven worden hoe en hoeveel leerlingen vervoerd worden en of men bereid is
leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren.
Soort bijdrage
Eigen bijdrage
Bezoekt de leerling een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of gaat het om een leerling van regulier
onderwijs die vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet of niet
zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, dan hoeft geen drempelbedrag (eigen bijdrage) te worden
betaald. Er hoeft dan geen inkomensgegevens te worden bijgevoegd.
Bezoekt de leerling een school voor basisonderwijs, dan kan op basis van inkomensgegevens een
drempelbedrag (schooljaar 2022-2023 € 561,00) worden geheven. Dit drempelbedrag bedraagt de kosten van
het openbaar vervoer over de eerste zes kilometer per te vervoeren kind per schooljaar als het gecorrigeerd
verzamelinkomen van de beide ouders/verzorgers (of de ouder/verzorger en zijn/haar partner) van het
betreffende kind van het peiljaar 2020 meer bedraagt dan € 27.900,--. Indien de aanvragers aangeven, dat dit
inkomen minder is dan € 27.900,--, dan dienen zij hun inkomensgegevens te onderbouwen middels een
definitieve aanslag inkomstenbelasting of IB 60 formulier van het peiljaar.
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Gezinsbijdrage
Ook wordt aan ouders/verzorgers (of de ouder/verzorger en zijn/haar partner) van leerlingen die een school
voor basisonderwijs bezoeken een financiële draagkracht afhankelijke bijdrage gevraagd als de afstand tussen
de woning en de school twintig kilometer of meer is (zij dienen wel inkomensgegevens te overleggen.
De bedragen voor de van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage zijn voor het schooljaar 2022/2023
als volgt vastgesteld:
Inkomen in euro
0
– 36.900
36.901 – 43.650
43.651 – 50.400
50.401 – 56.700
56.701 – 64.800
64.801 – 71.100
71.101 en verder voor elke € 5.000 extra

Eigen bijdrage in euro
nihil
145
630
1.170
1.715
2.300
550 erbij.

Deze van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage wordt geheven boven op het drempelbedrag.
Het gecorrigeerd verzamelinkomen staat vermeld op het IB 60-formulier (inkomensverklaring) dat door de
aanvragers is op te vragen bij de Belastingdienst (tel: 0800-0543). Als u en eventueel uw partner aangifte van
de inkomstenbelasting 2020 hebben gedaan, staat het gecorrigeerd verzamelinkomen op de definitieve
aanslagen.
Als beide ouders/verzorgers of één ouder/verzorger geen aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan,
geschiedt bij toepassing van de bijdragen de berekening van het ouderlijk inkomen aan de hand van het
gecorrigeerde belastbaar loon. Dit cijfer is eveneens door de aanvrager op te vragen bij de Belastingdienst
via een IB 60-formulier (inkomensverklaring).
Verklaring keuze school
Bekostiging vindt plaats naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Hieronder wordt
verstaan: de basisschool van de gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting of de openbare
school. Als deze gewenste dichtstbijzijnde school echter op grotere afstand van de woning is gelegen dan zes
kilometer en dichterbij ook soortgelijke scholen liggen, vindt pas een vergoeding naar die gewenste school
plaats als de aanvragers schriftelijk verklaren overwegende bezwaren te hebben tegen de school die dichterbij
is gelegen dan wel tegen de richting van de bijzondere scholen die dichterbij gelegen zijn (verklaring
bijvoegen).
Verklaring aard van de handicap
Hier kan de aard van de handicap van de leerling worden aangegeven. Voor advies over passend vervoer kan
de gemeente zich voor advies wenden tot de schooldirecteur of bij twijfel eventueel een onafhankelijk
medisch adviseur van het adviesbureau Ausems en Kerkvliet Arbeidsmedisch Adviseurs B.V. raadplegen.
Voeg daarom medische verklaringen bij.
Verklaring reistijd
Deze verklaring dient zorgvuldig te worden ingevuld.
Onder looptijd wordt verstaan: de tijd nodig voor het afleggen van de weg van de woning naar het opstappunt
plus de weg van het uitstappunt naar school.
Met wachttijd wordt bedoeld: de tijd die bij het opstappunt en het overstappunt gemiddeld gewacht moet
worden en de eventuele wachttijd op het schoolplein.
De reistijd tot slot is de tijd die het voertuig volgens de dienstregeling nodig heeft om de weg tussen
opstappunt en uitstappunt af te leggen.

