Toelichting op het aanvraagformulier leerlingenvervoer
2020-2021
UITGANGSPUNT GEMEENTE HAAKSBERGEN
Voor de toekenning van de vergoeding wordt uitgegaan van de kosten van vervoer naar de
dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Wij vinden het belangrijk dat de zelfredzaamheid,
ook van kinderen met een beperking, bevorderd wordt. Ook wordt van ouders meer verwacht in de
begeleiding van hun kinderen van en naar school.
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. Ze zullen naar de
aanvrager worden teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag
binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan wordt de
aanvraag niet in behandeling genomen.
INDIENEN VAN DE AANVRAAG
Een aanvraag voor het schooljaar 2020-2021 moet uiterlijk vóór 1 juni 2020 worden ingediend.
Burgemeester en wethouders geven binnen 8 weken een beschikking af. De beslissing kan met 4 weken
worden uitgesteld.
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de benodigde bijlagen, dient te worden
opgestuurd naar:
Postadres:

Gemeente Haaksbergen
Afdeling Noaberpoort
Postbus 102
7480 AC Haaksbergen

Afgeven is ook mogelijk. Bezoekadres: Blankenburgerstraat 28 te Haaksbergen.
Wilt u meer informatie over het leerlingenvervoer?
Contactpersoon:
Francis Scheggetman
Afdeling : Noaberpoort
Tel. : 053-5734567
E-mail : FC.Scheggetman@Haaksbergen.NL
HET AANVRAAGFORMULIER
Aanvragers dienen wijzigingen gedurende het schooljaar die van invloed zijn op de bekostiging zoals een
adreswijziging of een wijziging van de school of schooltijden, zo spoedig mogelijk melden aan:
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Francis Scheggetman telefoon 053 – 57 34 567.
ALGEMEEN
Voor de toekenning van de vergoeding wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de
dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school indien de afstand meer dan 6 kilometer bedraagt.
Toegankelijke scholen zijn:
 regulier basisonderwijs / regulier voortgezet onderwijs (indien de leerling een
handicap/beperking
heeft).
 speciaal basisonderwijs (SBO)
 speciaal onderwijs (SO) / voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
De vergoeding leerlingenvervoer kan bestaan uit:
 fietsvergoeding (evt. met begeleiding),
 openbaar vervoer (evt. met begeleiding),
 aangepast vervoer of
 eigen vervoer
Aangepast vervoer wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend. Dit wil zeggen: voor leerlingen die in
geen geval in staat zijn om met het openbaar vervoer te reizen of met de fiets naar school te gaan, ook

niet onder begeleiding. Met betrekking tot de begeleiding: Ouders hoeven niet zelf hun kind te vervoeren,
maar dienen wel het vervoer door bijv. een derde te regelen. Indien de gemeente het vervoer verzorgt,
wordt geen vergoeding betaald. De leerling wordt in dat geval in de gelegenheid gesteld om gebruik te
maken van het verzorgde vervoer.
Vraag 2 GEGEVENS LEERLING
De officiële naam van de leerling zoals deze bij de burgerlijke stand bekend is, moet hier worden ingevuld.
Het adres van de woning waar de leerling verblijft en van waaruit de school wordt bezocht, moet worden
ingevuld. Het Burger Service Nummer (BSN) van de leerling moet worden ingevuld.
Vraag 4 GEGEVENS SCHOOL
Leerlingenvervoer kan verkregen worden naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school van de soort en de
richting. Onder richting wordt verstaan: de godsdienstige of levensbeschouwelijke inslag van een school.
Een onderwijskundige richting, bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori-onderwijs, is geen reden om
leerlingenvervoer toe te kennen. Indien de aanvrager bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de
richting van het onderwijs van alle dichter bij de woning gelegen bijzondere scholen, moet u dit bij deze
vraag aangeven.
Vraag 6 GEGEVENS AANGEPAST VERVOER
Ouders kunnen in aanmerking komen voor bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer
indien:
- De lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap van de leerling aangepast vervoer
vereist. Het is verplicht om de vervoersverklaring door de school te laten invullen
- indien 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.
- indien openbaar vervoer ontbreekt.
U dient bij de aanvraag relevante informatie of deskundigenrapportages mee te sturen. In de regel zijn
dat rapportages van artsen/specialisten, psychologen en/of orthopedagogen, maar ook
schoolrapportages kunnen van belang.
Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs geldt dit: indien de leerling niet voldoet aan de gestelde
kilometercriteria, maar de lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke handicap van de leerling
aangepast vervoer vereist, kunnen de kosten die hieraan verbonden zijn toch voor vergoeding in
aanmerking worden gebracht.
De noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer worden vergoed indien de
leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet)
speciaal onderwijs. Indien er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische
redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking.
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor bekostiging van eigen vervoer, moet u de vragen in de
normale volgorde beantwoorden en tevens vraag 10 invullen, ook als het formulier u niet naar die vraag
leidt.
Vraag 8 OPENBAAR VERVOER
Aanvragers komen in aanmerking voor een vergoeding op basis van de kosten van openbaar vervoer
indien:
-

de leerling een speciale school voor basisonderwijs bezoekt en de afstand van de woning naar de
school meer dan 6 km bedraagt.
de leerling een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt en de afstand van de woning
naar de school meer dan 6 km bedraagt.

Voor leerlingen die een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoeken geldt dat er gedurende
maximaal één schooljaar bekostiging plaatsvindt voor de leerling en zo nodig een begeleider op basis
van de kosten van het openbaar vervoer (zie artikel 17a lid 1 van de Verordening).

Aanvragers kunnen tevens in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van openbaar
vervoer ten behoeve van een begeleider als de leerling die een school voor basisonderwijs of een
speciale school voor basisonderwijs bezoekt, jonger dan negen jaar is en de afstand van de woning naar
de school meer dan 6 km bedraagt.
Aanvragers dienen dan wel aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar
vervoer gebruik te maken (hiervoor moet vraag 9 ingevuld worden).
Hiervan kan onder andere sprake zijn indien:
- de leerling te jong is om zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken;
- de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer een aantal keren over moet stappen en
gezien de leeftijd, hier te jong voor is;
- Als een begeleider meer dan één leerling begeleidt, worden slechts voor één begeleider de
vervoerskosten vergoed.
Voor de leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs bezoeken,
geldt dat een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer verkregen kan worden ten behoeve van
een begeleider. Ouders dienen dan wel aan te tonen dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het
openbaar vervoer gebruik te maken (hiervoor moet vraag 9 ingevuld worden).
Hiervan kan onder andere sprake zijn:
- indien de handicap dan wel de leeftijd van de leerling begeleiding noodzakelijk maakt;
- indien de leerling gedurende de rit met het openbaar vervoer een aantal keren over moet
stappen.
Beschikt u over een medische verklaring van een specialist, stuurt u deze dan mee met uw aanvraag en
vult u de gegevens bij vraag 12 op pagina 3 in. Zo nodig kan de gemeente dan met de specialist
overleggen.
Vraag 9 EIGEN VERVOER
Indien de aanvragers de leerling zelf wensen te vervoeren, kan dit kenbaar worden gemaakt via deze
vraag. Dit betekent echter niet dat de aanvragers door deze verklaring automatisch aanspraak kunnen
maken op eigen vervoer. Tevens dient aangegeven te worden hoe en hoeveel leerlingen vervoerd
worden en of men bereid is leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren.
Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school dient uitgegaan te worden van de kortste,
voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.
De afstand voor de kilometervergoeding wordt gemeten op basis van de ANWB routeplanner (kortste
route per auto). Alleen invullen als kilometervergoeding wordt gevraagd.
Vraag 11 Eigen bijdrage
Wanneer de leerling een school voor basisonderwijs bezoekt en het verzamelinkomen van de
ouders / verzorgers bedroeg in het peiljaar 2018 meer dan € 27.000,- dan wordt een eigen bijdrage in
rekening gebracht. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Verordening leerlingenvervoer 2015
(zie artikel 15 lid 3).

