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Toelichting op het aanvraagformulier leerlingenvervoer 

schooljaar 2019-2020 
   

 
 
ALGEMEEN 
Voor de toekenning van de bekostiging wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer 
naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Voor informatie over het 
leerlingenvervoer en over het formulier kunt u contact opnemen met Petra Kuipéri, 
telefoon 14033. 
 
De aanvraag voor het nieuwe schooljaar dient u in vóór 1 juni 2019. Alleen dan kunnen 
we garanderen dat de vergoeding / het taxivervoer van uw kind bij de start van het 
nieuwe schooljaar in kan gaan. Als de aanvraag ná 1 juni 2019 wordt ingediend, 
beslissen burgemeester en wethouders binnen acht weken na ontvangst van het 
aanvraagformulier. Hierbij geldt een eventuele verdaging van vier weken. 
 
Gedurende het schooljaar bent u verplicht om wijzigingen, die van invloed zijn op de 
vergoeding, aan ons door te geven. Een wijziging ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk of 
via e-mail met vermelding van de datum waarop de wijziging ingaat. Een wijziging dient 
tenminste twee weken van tevoren ingediend te worden. 
 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de bijlagen, kunt u sturen 
naar: 
 
Gemeente Leusden 
T.a.v. Leerlingenvervoer 
Postbus 150  
3830 AD Leusden 
 
U kunt het formulier ook inscannen en mailen naar gemeente@Leusden.nl  
Afgeven bij de balie in het Huis van Leusden mag ook, dan krijgt u een ontvangst- 
bevestiging van ons. 
 
 
 
 

VRAAG 1 

Onder het begrip aanvrager wordt verstaan: ouders, voogden of verzorgers van de 
leerling. Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, kan er op de 
aanvraag van de leerling een vervoersvoorziening worden verstrekt. 

VRAAG 2 

De officiële naam van de leerling zoals deze bij de burgerlijke stand bekend is, wordt hier 
ingevuld. Het adres van de woning waar de leerling verblijft en van waaruit de school 
wordt bezocht, wordt hier ook ingevuld.  
 

mailto:gemeente@Leusden.nl
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VRAAG 3 
Basisonderwijs (regulier), speciale school voor basisonderwijs (SBO), speciaal 
onderwijs (SO)  
Leerlingen van het basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs en het 
speciaal onderwijs komen alleen in aanmerking voor een vergoeding voor het 
leerlingenvervoer als: 
 

 de enkelvoudige afstand meer dan 6 km is tussen de woning van de leerling en 
de dichtstbijzijnde toegankelijke school of de leerling een lichamelijke, 
verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische handicap heeft.  

 
Speciaal voortgezet onderwijs 
Leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs komen alleen in aanmerking voor een 
vergoeding voor het leerlingenvervoer als:  
 

 de enkelvoudige afstand meer dan 6 km is tussen de woning van de leerling en 
de dichtstbijzijnde toegankelijke school of de leerling een lichamelijke, 
verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische handicap heeft. 

 
Regulier voortgezet onderwijs  
Met de categorie ‘voortgezet onderwijs’ worden alle vormen van regulier voortgezet 
onderwijs bedoeld, zoals VMBO (waaronder het praktijkonderwijs en het 
leerwegondersteunend onderwijs vallen), HAVO en VWO. Leerlingen van het reguliere 
voortgezet onderwijs komen alleen in aanmerking voor leerlingenvervoer als: 
 

 de leerling een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische handicap 
heeft en als gevolg daarvan niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan 
reizen. 

 
Alle overige leerlingen die naar het reguliere voortgezet onderwijs gaan (inclusief 
praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs) komen niet in aanmerking voor 
leerlingenvervoer. Hieronder vallen bijvoorbeeld leerlingen die: 

 een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische handicap hebben, 
maar in principe zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kunnen; 

 om andere redenen dan een handicap geen gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer; 

 een tijdelijke handicap hebben zoals een gebroken been. 

VRAAG 4                       
Deze vraag beantwoordt u als u leerlingenvervoer aanvraagt naar de dichtstbijzijnde, 
toegankelijke school op godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Als u 
bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van 
dichterbij gelegen bijzondere scholen, geeft u een schriftelijke verklaring af door 
beantwoording van vraag 4. 

VRAAG 5 

De noodzakelijke kosten verbonden aan het weekeinde- en vakantievervoer worden 
bekostigd als de leerling in een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het volgen 
van de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor (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 vergoeding in aanmerking. Stagevervoer 
kan alleen aangevraagd worden indien de leerling reeds gebruik maakt van een 
vergoeding voor het leerlingenvervoer. 
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VRAAG 6 
U geeft aan met ingang van welke datum het vervoer nodig is. Hierbij wordt opgemerkt 
dat een vergoeding niet met terugwerkende kracht kan worden toegekend. 
 
VRAAG 7  
Onder fietsvergoeding wordt verstaan: een vergoeding voor iedere kilometer die de 
leerling fietst. Voor de hoogte ervan wordt aangesloten bij de Reisregeling binnenland. 
Indien een leerling niet zelfstandig kan fietsen, kan ook voor de begeleider een 
fietskilometervergoeding worden verstrekt. Als fietsen in het geheel niet mogelijk is, dient 
u de verklaring op pagina 6 in te vullen. 
 
VRAAG 8                    
Onder openbaar vervoer wordt verstaan: voor een ieder openstaand personenvervoer 
volgens een dienstregeling per trein, metro, tram, bus, veerdienst of auto. Als de leerling 
niet zelfstandig, maar wel met begeleiding gebruik kan maken van het openbaar vervoer, 
worden de vervoerskosten voor een begeleider eveneens vergoed. Als openbaar vervoer 
in het geheel niet mogelijk is, dient u de verklaring op pagina 6 in te vullen. 
 
VRAAG 9                    
Onder eigen vervoer wordt verstaan: vervoer per eigen motorvoertuig en fiets. De 
reisafstand, reistijd en kosten worden bepaald met behulp van de websites: 
www.9292ov.nl en www.anwb.nl (optie kortste route). 

VRAAG 10                    
Onder aangepast vervoer wordt verstaan: vervoer per besloten (school) busvervoer, taxi, 
treintaxi of bustaxi. Een aanvraag voor aangepast vervoer dient gedegen gemotiveerd te 
worden. In geval er sprake is van een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en/of 
psychische handicap dient u verklaring op pagina 6 in te vullen en moet de commissie 
voor de begeleiding, ingesteld door een of meer scholen voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs van cluster 3 en cluster 4; de commissie van onderzoek, ingesteld door een of 
meer instellingen van cluster 1 en cluster 2; de ambulante begeleider van de school of 
het samenwerkingsverband moet in ieder geval door de voorzitter van de commissie of 
de directeur van school / samenwerkingsverband de aard van de handicap nauwkeurig 
beschrijven door middel van het  bijgevoegde formulier voor vervoersadvies. Bij het 
ontbreken van dit advies kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden! Het 
aangepast vervoer kan alleen aangevraagd worden als aan de alle gestelde eisen wordt 
voldaan.  

VRAAG 11                     
Indien een leerling een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) 
bezoekt, geldt het volgende: Iedereen die een vervoersvoorziening krijgt, betaalt een 
drempelbedrag. Dit wordt bepaald aan de hand van de kosten voor een 2-sterren 
jeugdjaarkaart openbaar vervoer per kind per jaar. Dit betreft de kosten van het 
openbaar vervoer over het in de Verordening Leerlingenvervoer bepaalde 
afstandscriterium.  

 
Alleen indien uw gecorrigeerd verzamelinkomen over het jaar 2017 minder bedroeg dan                  
€ 26.550,- vervalt het drempelbedrag. U moet dit echter wel aantonen. Dit doet u door 
middel van de inkomensverklaring van het jaar 2017. Deze is bij de belastingdienst op te 
vragen (0800-0543). Stuurt u dit document niet mee, dan wordt ervan uitgegaan dat uw 
gecorrigeerd verzamelinkomen over 2017 hoger was dan € 26.550,- en bent u een 
drempelbedrag van € 549,- verschuldigd.  
 

http://www.9292ov.nl/
http://www.anwb.nl/
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Als de leerling een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische  
handicap heeft en als gevolg daarvan (en dus niet vanwege de leeftijd van de leerling), 
niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, hoeft u geen eigen bijdrage te 
betalen.  
 
Tevens wordt van u een draagkrachtafhankelijke bijdrage gevraagd als de leerling een 
school voor basisonderwijs bezoekt en de afstand tussen woning en school meer dan 20 
kilometer  bedraagt. Dit bedrag wordt per gezin geheven.  
 
VRAAG 12 
Indien u van mening bent dat er omstandigheden zijn, die meegenomen moeten worden 
bij de beoordeling van uw aanvraag voor het leerlingenvervoer, dan kunt u deze hier 
motiveren. 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJK!  
 
Formulieren die niet correct of onvolledig zijn (ingevuld), worden niet in behandeling 
genomen. Het formulier wordt naar u teruggestuurd. U 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 ontvankelijk verklaard en wordt 
het niet in behandeling genomen.  
 
Aanvragen waarbij de schoolverklaring (vervoersverklaring van school) en/of de 
inkomensverklaring van de ouder(s)/verzorger(s) op hetzelfde adres over 2017 (bij 
leerlingen die een SBO of het regulier basisonderwijs bezoeken) ontbreken, worden 
tevens niet in behandeling genomen. 

 


