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Aanvraagformulier Leerlingenvervoer
Schooljaar 2018-2019
Lees voor het invullen van dit formulier de toelichting. Vul het formulier volledig en naar waarheid in.
Kruis  aan wat van toepassing is. Voeg de verplichte bijlage(n) toe en onderteken het formulier.
1. Gegevens aanvrager:
Achternaam:

M/V

Voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mail:
IBAN-nummer:
Ten name van:
Relatie tot leerling:

vader

moeder

pleegouder

voogd

anders, nl. …………………..

2. Gegevens leerling:
Achternaam:
Voorletters:

Jongen

Meisje

Roepnaam:
Geboortedatum:
BSN-nummer:
Adres:
Postcode en woonplaats:
3. Gegevens school:
Naam van de school:
Contactpersoon:
Soort school:
Adres:
Locatie:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Afstand (enkele reis) van huis naar school in km:
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4. Gewenste ingangsdatum van vervoer:
Datum ingang vervoer*:
* De ingangsdatum kan zowel aan het begin van het schooljaar als in de loop van het schooljaar ingaan, maar kan niet
liggen vóór de datum waarop de aanvraag door de gemeente is ontvangen.
5. Frequentie van vervoer:
Dagelijks (alle schooldagen)
Weekend/vakantievervoer (van huis naar verblijfadres als kind niet thuis woont)
Anders, nl.: .....................................................................................................................................................
5a. Schooltijden:
Maandag

van

tot

uur

Dinsdag

van

tot

uur

Woensdag

van

tot

uur

Donderdag

van

tot

uur

Vrijdag

van

tot

uur

6. Is de leerling rolstoel gebonden?
Ja
Elektrische rolstoel
Eigen vervoer met de auto
Nee
7. Is de school de dichtstbijzijnde school van dit onderwijstype?
Ja - > ga verder met vraag 8
Nee, er is een andere school dichterbij, maar ik kies voor deze school vanwege de signatuur (openbaar,
vrije school, religie of levensbeschouwing)
Voeg een eigen verklaring bij waarom u kiest voor dit type onderwijs
Nee, ik kies voor deze school om de volgende reden(en):

8. Kan de leerling per fiets naar school?
Ja, de leerling kan zelfstandig met de fiets naar school -> ga verder met vraag 11
Ja, de leerling kan zelfstandig fietsen, maar heeft begeleiding nodig, omdat:

Nee. Verklaar hieronder waarom niet:
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9.

Openbaar vervoer:

Kan de leerling met het openbaar vervoer naar school?
Ja, de leerling kan zelfstandig reizen met het openbaar vervoer naar school -> ga verder met vraag 11
Ja, maar de leerling is op 1 augustus 2018 jonger dan 9 jaar en
heeft daarom begeleiding nodig -> ga verder met vraag 11
Ja, maar de leerling heeft vanwege zijn/haar handicap begeleiding nodig -> ga verder met vraag 11
Stuur het vervoersadvies van de school mee.
Ja, maar de reistijd van huis naar school met het openbaar vervoer is langer dan 90 minuten enkele reis en
dezelfde reis zou met aangepast vervoer minstens de helft korter duren -> ga verder met vraag 10
Nee, want openbaar vervoer ontbreekt -> ga verder met vraag 10
Nee, de leerling kan vanwege de lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap
niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen, ook niet onder begeleiding -> ga verder met vraag 10
Stuur het vervoersadvies van de school mee en een medische verklaring.
10.

Aangepast vervoer*:

Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van de onderstaande redenen:
De lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap van de leerling vereist aangepast vervoer
Stuur het vervoersadvies van de school mee en een medische verklaring
___________________________________
Reistijd enkele reis met openbaar vervoer is meer dan anderhalf uur en dezelfde reis zou met
aangepast vervoer minstens de helft korter duren (reistijdoverzicht toevoegen)
Openbaar vervoer ontbreekt (voor een ieder openstaand personenvervoer per bus, trein of auto)
Anders, nl.:

*

U moet eerst de vragen 8 en 9 hebben doorlopen, voordat u kiest voor ‘aangepast vervoer’

11.

Eigen vervoer:
Ik wil de leerling zelf vervoeren en vraag daarom een vergoeding aan (declaratie vindt per kwartaal plaats)
Wijze van vervoer:

Aantal te vervoeren leerlingen:

Reden:

Ik ben eventueel bereid leerlingen uit andere gezinnen te vervoeren
Ik wil de leerling laten vervoeren door derden (anders dan door de
gemeente georganiseerd of aangeboden vervoer) en vraag daarvoor
een vergoeding aan

Ja

Ja

Nee

Nee

Indien ‘ja’ vervoerd door:
Aantal te vervoeren leerlingen:
12.

Eigen bijdrage:

Als uw kind naar het basisonderwijs (bo) of het speciaal basisonderwijs (sbo) gaat, dan kan er een eigen bijdrage
(drempelbedrag) verschuldigd zijn. Uw belastbaar gezinsinkomen over 2016 is hierin de bepalende factor.
Het drempelbedrag is gelijk aan de kosten van openbaar vervoer (€ 311,- voor het schooljaar 2018-2019).
Indien de afstand huis-school méér dan 20 kilometer bedraagt en uw kind bezoekt regulier basisonderwijs, dan kan u
ook een draagkracht afhankelijke bijdrage opgelegd worden.
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Vervolg eigen bijdrage:
Mijn belastbaar gezinsinkomen over 2016 is minder dan € 26.100,Stuur een inkomensverklaring IB-60* mee van u en uw partner
Mijn belastbaar gezinsinkomen over 2016 is meer dan € 26.100,U moet een eigen bijdrage betalen
*

Een IB-60 formulier is een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Hierop staat uw gecorrigeerd verzamelinkomen of uw
belastbaar loon. U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden via Mijn Belastingdienst, selecteren ‘Inkomstenbelasting’ en
in het linker menu kunt u het betreffende jaar selecteren en uitprinten. Ook kunt u de verklaring opvragen door te bellen met het
regiokantoor van de Belastingdienst waaronder u valt. Via een keuzemenu kunt u kiezen voor een IB-60 formulier, waarna uw
Burgerservicenummer wordt gevraagd, dat u vervolgens moet intoetsen. De gevraagde gegevens worden automatisch
aangemaakt en naar u opgestuurd. Als u niet weet onder welk regiokantoor u valt, bel dan met de Belastingtelefoon voor
particulieren: tel. 0800 – 0543 (gratis).

13. Aanvullende vragen
Gebruikt de leerling hulpmiddelen waarmee de vervoerder rekening moet houden (bijvoorbeeld rolstoel, autostoeltje)?

Zijn er nog andere zaken die van belang zijn voor het vervoer en waarmee rekening gehouden moet worden bij de
beoordeling van de aanvraag?

14. De volgende verklaringen/adviezen e.d. zijn door u bijgevoegd:
Geen
Schoolvervoersadvies en/of medische verklaring (bij aanvraag begeleidersvergoeding of aangepast vervoer)
Inkomensverklaring peiljaar 2016 op te vragen bij (Mijn) Belastingdienst
Reistijdenoverzicht (www.9292ov.nl)
Verklaring bezwaar tegen openbaar onderwijs of richting van dichtstbijzijnde toegankelijke school

15. Ondertekening
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent u gemeente Haaren toestemming:
om de gegevens van de leerling – voor zover noodzakelijk – te verstrekken aan deskundigen die de gemeente
Haaren adviseren op het gebied van leerlingenvervoer
om de gegevens te verstrekken aan de vervoerder, voor zover deze gegevens van belang zijn om het vervoer
te kunnen verzorgen
de gegevens in het aanvraagformulier te vergelijken met de gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie
(GBA) en de gegevens van de gemeentelijke leerplichtadministratie





Door ondertekening verklaart de aanvrager het aanvraagformulier en bijbehorende bescheiden naar waarheid te
hebben ingevuld:
Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Alleen compleet ingevulde aanvragen voorzien van de benodigde verklaringen e.d. worden in behandeling
genomen. Stuur het formulier samen met de eventuele bijlagen naar gemeente Haaren of breng het persoonlijk
langs. Het adres en andere contactgegevens vindt u onderaan in de toelichting.
Let op: Mocht uw kind het schooljaar 2018-2019 geen gebruik meer gaan maken van het leerlingenvervoer, laat
ons dit dan weten. U kunt een e-mail sturen naar gemeente@haaren.nl met de gegevens van uw kind.
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TOELICHTING OP AANVRAAG LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2018-2019
ALGEMEEN
Voor het beoordelen van de aanvragen maken wij gebruik van de Verordening leerlingenvervoer gemeente
Haaren 2015. Voor de toekenning van de vergoeding wordt uitgegaan van de kosten van vervoer naar de
dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Aanvragen die niet correct of onvolledig zijn ingevuld
of zonder bijlagen zijn ingediend, kunnen wij niet in behandeling nemen.
Wij sturen dan de aanvraag naar u terug. U krijgt de gelegenheid om de aanvraag binnen twee weken te
corrigeren of aan te vullen en dan opnieuw in te dienen. De behandeltijd vangt aan als het volledige en
correct ingevulde formulier door ons is ontvangen. We proberen alle aanvragen binnen acht weken in
behandeling te nemen en een besluit te vormen. Over het algemeen lukt dat, maar mocht er in een
bepaalde situatie meer tijd nodig zijn om te bepalen of de leerling recht heeft op vergoeding van de kosten
van vervoer, dan krijgt u hiervan op tijd bericht.

LEERLINGENVERVOER
Ouders hebben de taak om te zorgen dat hun kind naar school gaat. Dat betekent dat zij ook
verantwoordelijk zijn voor het vervoer van hun kind naar school. In bijzondere gevallen kunnen ouders
echter een beroep op de gemeente doen voor een vergoeding van de kosten van vervoer of voor het
vervoer zelf. Dat is het geval als een leerling niet zelfstandig zijn/haar school kan bereiken. Dat heet
leerlingenvervoer. Het betreft het vervoer van huis naar school en terug.

STIMULEREN ZELFSTANDIGHEID EN TE VERWACHTEN INZET VAN OUDERS
Omdat het belangrijk is dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school gaan, gaat het
leerlingenvervoer ervan uit dat leerlingen de fiets gebruiken. Als dat nodig is, kan er een begeleider
meefietsen. Begeleiding in het vervoer is primair een taak van de ouders. Als zij niet in staat zijn hun kind
te begeleiden, dienen zij zelf voor een oplossing te zorgen. Op het moment dat een kind vanwege
(medische) redenen niet per fiets naar school kan gaan, is het openbaar vervoer aangewezen. Eventueel
kan hierbij ook een begeleider (ouder) worden ingeschakeld. Alleen in zéér bijzondere gevallen vindt het
vervoer plaats met maatwerkvervoer, dat wil zeggen: vervoer dat volledig is aangepast aan de beperkingen
van het kind (wij noemen dat aangepast vervoer). Als daarvoor redenen zijn, kunnen ouders - op aanvraag
- hun kind(eren) met de eigen auto vervoeren. In alle gevallen vergoedt de gemeente alleen de kosten van
huis naar school en retour. Of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer hangt af van de beperkingen
van uw kind. Het feit dat beide ouders werken is geen reden voor toekenning van aangepast vervoer; ook
als ouders beiden werken blijven zij verantwoordelijk voor het vervoer naar school van hun kind.

WANNEER AANVRAGEN?
In de praktijk heeft het alleen zin om een aanvraag voor leerlingenvervoer in te dienen voor kinderen, die:

speciaal basisonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs volgen én als de afstand van thuis naar
school méér dan zes kilometer bedraagt;

vanwege godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen een school voor basisonderwijs bezoeken
én de afstand van thuis naar school méér dan zes kilometer bedraagt. Er is dan geen vergelijkbare
basisschool (van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting) of openbare school
dichter bij huis;

vanwege een handicap niet in staat zijn om een school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs
zelfstandig te bezoeken.
Het college kan bij de betreffende school informeren of aangepast vervoer voor de leerling noodzakelijk is
of blijft.

VERVOERSVERGOEDING
Een vergoeding voor leerlingenvervoer betekent dat u de kosten naar de dichtstbijzijnde toegankelijke
school vergoed krijgt. De afstand moet dan meer dan zes kilometer bedragen. Is de afstand tussen thuis en
de school minder dan zes kilometer, dan komt u niet voor vergoeding in aanmerking. Kiest u niet voor de
dichtstbijzijnde toegankelijke school, maar voor een school die verder weg is gelegen, dan krijgt u toch
alléén de kosten naar deze dichtstbijzijnde toegankelijke school vergoed.
Houdt u rekening met het volgende:
Begeleiders van niet-gehandicapte leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs krijgen de werkelijke
kosten van openbaar vervoer of gebruik van de fiets maximaal drie maanden bekostigd.
De bedoeling is dat de leerling in deze drie maanden leert om zelfstandig naar school te gaan.
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Vraag 1:
Vraag 2:

Vraag 3:

Vraag 7:

Vraag 14:

Onder ‘aanvrager’ wordt verstaan: ouders, pleegouders, voogden of verzorgers van leerlingen
De officiële naam van de leerling zoals deze bij de burgerlijke stand bekend is. Het adres dat
ingevuld moet worden, is het adres waar de leerling verblijft en van waaruit de school bezocht
wordt.
Soort school: bv. basisschool, speciaal basis onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs.
Leerlingen van het voorgezet onderwijs komen alleen in aanmerking voor aangepast
leerlingenvervoer, als zij een handicap hebben en als gevolg daarvan niet zelfstandig en/of
onder begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen.
Afstand: bij het bepalen van de afstand tussen woning en school gaan wij uit van de kortste,
voor de leerling voldoende begaanbare en veilig weg. Voor het bepalen van de afstand wordt
gebruik gemaakt van de ANWB-routeplanner, langs de ‘kortste’ route.
Leerlingenvervoer kan worden verkregen naar de dichtstbijzijnde school van de soort en
verlangde richting. Onder ‘richting’ wordt verstaan: de levensbeschouwelijke of de
godsdienstige signatuur van een school. U moet een eigen verklaring bijvoegen waarom u
principieel kiest voor het openbaar onderwijs of de betreffende richting. Vervoer naar bv.
Dalton, Montessori of Jenaplan onderwijs vallen niet onder de regeling leerlingenvervoer.
Als de leerling niet zelfstandig of onder begeleiding kan fietsen of gebruik kan maken van
openbaar vervoer, moet u een schriftelijk advies van de school meesturen. U vraagt bij de
school een vervoersadvies op. Daarna stuurt u zelf het formulier op naar de gemeente.
Als u aanspraak maakt op aangepast vervoer i.v.m. reistijd, dan voegt u een uitdraai toe via
www.9292ov.nl. Wanneer u bezwaar maakt tegen openbaar onderwijs of de richting van de
dichtstbijzijnde school geeft u de gemotiveerde reden van bezwaar aan in een ondertekende
verklaring.

STAGEVERVOER
Een stage kan deel uitmaken van het onderwijsprogramma van scholen voor voortgezet onderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs. In het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel van het voortgezet speciaal
onderwijs is voor leerlingen vanaf 14 jaar minstens één stage op ten hoogste vier dagen per week zelfs
verplicht. Is stage een onderdeel van het onderwijsprogramma en krijgt de leerling dagelijks
leerlingenvervoer naar de school, dan bestaat in beginsel aanspraak op leerlingenvervoer naar het
stageadres. Echter, indien de stage een vorm van dagbesteding betreft die gefinancierd wordt op grond
van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz), dan dient
het vervoer in principe ook vanuit de desbetreffende wet te worden georganiseerd.
Wanneer de stage is opgenomen in de schoolgids is het stageadres aan te merken als ‘school’.
De gemeente kan tijdens het overleg scholen erop attenderen dat stageplaatsing financiële gevolgen kan
hebben voor gemeenten. Scholen kunnen dit aspect dan mee laten wegen door een stageplek te zoeken
zo dicht mogelijk bij huis, of op de route van het leerlingenvervoer.

EIGEN BIJDRAGE
Als uw inkomen in 2016 hoger was dan € 26.100,- bent u een eigen bijdrage van € 311,- verschuldigd voor
vervoer naar scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Voor scholen, die vallen onder de
Wet op de expertisecentra (speciaal onderwijs) vragen wij geen eigen bijdrage.

Vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van de aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Ontwikkeling, Milia de Beer, van gemeente Haaren
Telefoon
E-mail
Bezoekadres
Website

:
:
:
:

0411 62 72 82
m.d.beer@haaren.nl of gemeente@haaren.nl
Mgr. Bekkersplein 2, Haaren
www.haaren.nl/zorgenwelzijn/leerlingenvervoer

Bereikbaarheid

:

Maandag, dinsdag, donderdag van 08:30-17:00 en woensdag- en
vrijdagochtend van 8:30-12:00
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