
 
Toelichting aanvraagformulier tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer  
schooljaar 2022-2023 
 
Wanneer kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding in de kosten van het 
leerlingenvervoer? 
 
Gaat uw zoon of dochter naar een (speciale) school voor basisonderwijs (SBO) of naar speciaal 
basisonderwijs (SO)? Dan kan het zijn dat u hoge vervoerkosten heeft. U kunt dan een verzoek doen bij 
de gemeente om deze kosten te vergoeden of het vervoer naar de school te verzorgen. De gemeente moet 
ervoor zorgen dat kinderen naar een passende school kunnen gaan. Ook wanneer uw kind een 
verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke handicap heeft en naar het regulier basis- of (speciaal) 
voortgezet onderwijs gaat, kunt u mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen.  
 
Wat zijn de voorwaarden voor een vergoeding in de vervoerskosten? 
 
Voor de toekenning van de vergoeding gaan wij uit van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde 
voor de leerling toegankelijke school. Eventuele toekenning van een vergoeding vindt plaats op grond van 
de ‘Verordening Leerlingenvervoer gemeente Waterland 2014’. Uitgangspunt bij de beoordeling is dat 
ouder(s) en/of verzorger(s) in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer van de leerling 
van en naar school. Het is mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen. 
 
Afstand 
De gemeente heeft verschillende afstandsgrenzen vastgesteld, gemeten langs de kortste meest veilige 
(fiets)route: 

• Voor een speciale school voor basisonderwijs (SBO): afstand woning tot school 2 km. 

• Voor (speciaal) basisonderwijs (SO): afstand woning tot school 6 km 
Woont uw zoon of dochter buiten deze schoolgrens dan kunt u een aanvraag doen.  
 
Handicap 
In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van het afstandscriterium. Dit geldt voor leerlingen in het 
reguliere basis en (speciaal) voortgezet onderwijs. Soms kan een leerling in verband met een structurele 
lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig naar school reizen. In die situatie 
vragen wij om een medische verklaring, ingevuld door een behandelend arts of deskundige. Duidelijk 
moet zijn dat er sprake is van een bijzondere situatie. De gemeente hoeft geen vervoer te verzorgen 
wanneer er sprake is van een tijdelijke handicap die niet langer duurt dan drie maanden, zoals bijvoorbeeld 
bij een gebroken been. Bij twijfel kan de gemeente een onafhankelijke deskundige (GGD-arts) opdracht 
geven een onderzoek in te stellen en advies uit te brengen. 
 
Toegankelijke school 
De toegankelijke school is de school met de gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting en 
de openbare school. Als u kiest voor een school die op een grotere afstand van de woning ligt dan 6 km 
dan moet u schriftelijk verklaren welke overwegende bezwaren u heeft tegen de richting van de bijzondere 
of openbare scholen die dichterbij liggen. De gemeente beoordeelt aan de hand van deze verklaring of een 
vergoeding plaatsvindt naar de verder gelegen school. 
 
Bij een speciale school voor basisonderwijs (SBO) moet u de beschikking meesturen van de permanente 
commissie leerlingenzorg (PCL). Uit deze beschikking blijkt dat deze commissie heeft besloten de leerling 
de betreffende school te laten bezoeken.  
 

Bij een school voor speciaal basisonderwijs (SO) moet u de beschikking meesturen van de commissie van 
indicatiestelling (CvI). Uit deze beschikking blijkt dat deze commissie heeft besloten de leerling de 
betreffende school te laten bezoeken.  



 
Hoe vraagt u een vergoeding in de vervoerskosten aan? 
 
U vult een ‘aanvraagformulier leerlingenvervoer’ in en levert deze in bij de gemeente Waterland. Dit 
formulier kunt u aanvragen bij de afdeling Zorg & Welzijn van de gemeente, afhalen op het gemeentehuis 
of downloaden via internet (www.waterland.nl, via digitaal loket - product ‘leerlingenvervoer’)  
 
Wanneer de aanvraag voor het nieuwe schooljaar vóór 14 juni 2022 ontvangen is, geven burgemeester en 
wethouders voor 1 augustus 2022 een beschikking af. Wanneer u de aanvraag na 15 juni 2022 indient, 
beslissen burgemeester en wethouders binnen acht weken na ontvangst van het aanvraagformulier. De 
beslissing kan met vier weken worden uitgesteld (artikel 5, vijfde lid verordening). Van dit uitstel stellen 
wij u schriftelijk op de hoogte. 
 
Aanvragen die later binnenkomen dan 1 juli 2022 bieden geen garantie voor aangepast vervoer (taxibus) 
op de eerste schooldag. 
 
Een aanvraag die u in de loop van het schooljaar indient, behandelen wij binnen 8 weken na ontvangst. 
U kunt een vergoeding krijgen vanaf het moment van aanvragen, dus niet met terugwerkende kracht. 
 
Alleen een juist en volledig ingevuld aanvraagformulier met eventuele bijlagen nemen wij in behandeling. 
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld sturen wij terug naar de aanvrager. Wij stellen de 
aanvrager vervolgens in de gelegenheid de aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. 
Wanneer de aanvrager geen gebruik maakt van deze mogelijkheid dan nemen wij de aanvraag niet in 
behandeling. 
 
 
Welke vervoerskosten komen in aanmerking voor vergoeding? 
 
U kunt een vergoeding krijgen voor dagelijks vervoer. Onder dagelijks vervoer verstaan wij vervoer 
aansluitend op het begin en einde van de schooldag zoals dat in de schoolgids of het schoolplan is 
vastgelegd. Bij een incidentele roosterwijziging is de gemeente niet verplicht het vervoer te regelen. De 
gemeente is ook niet verplicht om vervoer naar een oppasadres of naschoolse opvang te regelen. 
 
Vergoeding (brom)fiets 
Kan uw zoon of dochter met de (brom)fiets, al dan niet onder begeleiding, naar school en terug, dan krijgt 
u een vergoeding voor de (brom)fiets. Op basis van de Reisregeling Binnenland krijgt u voor de gemaakte 
kilometers per fiets een bedrag van € 0,09 per kilometer. U kunt ook in aanmerking komen voor een 
vergoeding van de eventuele kosten van stalling. Op basis van de Reisregeling Binnenland krijgt u voor de 
gemaakte kilometers per bromfiets een bedrag van € 0,19 per kilometer. 
 
Vergoeding Openbaar vervoer (OV) 
Het OV is voor iedereen beschikbaar personen vervoer, bijvoorbeeld per bus, tram of trein volgens een 
dienstregeling. Kan uw zoon of dochter met het OV naar school en terug, dan krijgt u een vergoeding 
voor de kosten van het OV. Deze vergoeding baseren burgemeester en wethouders op het voordeligste 
tarief van het openbaar vervoer. 
 
Misschien kan uw zoon of dochter wel gebruik maken van het OV onder begeleiding. U kunt in 
aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer voor een begeleider 
wanneer uw zoon of dochter niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen en hij of zij jonger is 
dan negen jaar. 
 
  

http://www.waterland.nl/


 
Aangepast vervoer 
Aangepast vervoer is vervoer per speciale schoolbus, per taxi, treintaxi of per bustaxi. Dit vervoer wordt 
door de gemeente georganiseerd aansluitend op het begin en einde van de schooldag zoals in de 
schoolgids is vastgelegd. U kunt voor aangepast vervoer in aanmerking komen wanneer: 
- openbaar vervoer ontbreekt en de leerling niet in staat is zelfstandig of onder begeleiding met de fiets 

naar school te reizen; 
- de leerling niet in staat is zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer naar school te   

reizen; 
- de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school (of terug) geen rechtstreekse 

verbinding heeft, maar moet overstappen; 
- de reistijd met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school (of terug) meer dan anderhalf uur 

bedraagt en deze reistijd door gebruik te maken van aangepast vervoer tot de helft of meer dan de 
helft kan worden teruggebracht. 

 
Wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding in de vorm van aangepast vervoer, vervoeren wij in 
principe van huis naar school en weer terug. Vervoer naar een ander verblijfadres kan alleen plaatsvinden 
na goedkeuring van de gemeente. 
 
Vergoeding eigen vervoer 
Eigen vervoer is vervoer per eigen auto. U kunt aanspraak maken op een vergoeding in de vervoerskosten 
en er voor kiezen uw zoon of dochter zelf te vervoeren of te laten vervoeren. U heeft hiervoor 
uitdrukkelijk toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders. Dit betekent echter 
niet dat u automatisch aanspraak kunt maken op een kilometervergoeding. 
De vergoeding kan bestaan uit: 

• Een kilometervergoeding. Hiervoor komt u in aanmerking wanneer u volgens de verordening een 
vergoeding aangepast vervoer zou krijgen. Op basis van de Reisregeling Binnenland kunt u voor de 
gereden kilometers per auto een bedrag van € 0,19 per kilometer declareren. Omdat dit vrijwel 
gelijk is aan de helft van de voormalige vergoeding wordt ’s morgens ook de retourreis en ’s 
middags ook de heenreis vergoed. Met een kilometervergoeding van € 0,19 wordt per dag 4x de 
reis vergoed.  

• Een vergoeding vergelijkbaar met de kosten van een abonnement in het openbaar vervoer. 
Hiervoor komt u in aanmerking wanneer u volgens de verordening een vergoeding voor het 
openbaar vervoer zou krijgen. Wanneer aangepast vervoer (taxibus) voor de gemeente een 
goedkopere wijze van vervoer is, wordt de leerling in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van 
het door de gemeente verzorgde vervoer. 

 
De vergoeding voor het eigen vervoer is onbelast. Dit betekent dat wanneer u een vergoeding eigen 
vervoer ontvangt, dit geen ‘bron van inkomen’ is voor de belastingdienst.  
 
Weekend- en/of vakantievervoer: 
Hieronder verstaan wij de noodzakelijke kosten verbonden aan weekend- en/of vakantievervoer. De 
kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen als uw zoon of dochter in een internaat of 
pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Wanneer 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:  
Voor stagevervoer moet een aparte aanvraag worden ingediend. Stuur de stageovereenkomst mee waaruit 
het stageadres, de duur van de stage, de dagen en uren waarop stage wordt gelopen, blijken. 
 
 
 
 
 
 



 
Eigen bijdrage 
 
Er zijn twee vormen van een eigen bijdrage. 
 
1. Drempelbedrag, vaste eigen bijdrage 
Bezoekt uw zoon of dochter het regulier basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs (SBO) 
en bedraagt uw gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen (verzamelinkomen) meer dan € 27.900 per jaar, dan 
moet u een eigen bijdrage (drempelbedrag) betalen.  
Het drempelbedrag wordt voor iedere leerling afzonderlijk per schooljaar berekend. Voor het schooljaar 
2022-2023 bedraagt het drempelbedrag: 

• voor regulier basisonderwijs: € 610,00. Dit bedrag is gelijk aan de kosten van een jeugdjaarkaart 
openbaar vervoer waarmee binnen een centrumzone en aansluitend één aangrenzende zone kan 
worden gereisd. 

• voor een speciale school voor basisonderwijs: € 366,00. Dit bedrag is gelijk aan de kosten van een 
jeugdjaarkaart openbaar vervoer waarmee één zone kan worden gereisd. 

 
2. Draagkracht afhankelijke bijdrage 
De draagkracht afhankelijke bijdrage is alleen van toepassing in de volgende situatie: 

• de afstand tussen de woning en de school is groter dan 20 km 

• uw zoon of dochter bezoekt een school voor basisonderwijs 

• afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen (meer dan € 36.900,00 per jaar).  
Naast het drempelbedrag kan er een draagkrachtafhankelijke bijdrage berekend worden. 
 
Bewijsstukken gezinsinkomen 
Als u een eigen bijdrage moet betalen en uw gezinsinkomen is lager dan € 27.900 per jaar, dan kunt u 
kwijtschelding van deze eigen bijdrage aanvragen. Hierbij moet u een bewijs van het gezinsinkomen 
(verzamelinkomen van beide ouders) bij de aanvraag inleveren. Als bewijs vragen wij: 

• een kopie van de aanslag inkomstenbelasting 2020 waarop het verzamelinkomen staat vermeldt. 

• een zgn. IB-60 verklaring van de belastingdienst. Deze verklaring kunt u opvragen bij de 
belastingdienst wanneer de aanslag inkomstenbelasting 2020 nog niet definitief is vastgesteld.  

 
Betaling eigen bijdrage 
Bij een vergoeding ‘Aangepast Vervoer’ ontvangt u aan het begin van het schooljaar van de gemeente een 
acceptgiro waarmee u de eigen bijdrage kunt betalen. Als betaling in één keer bezwaren oplevert, kunt u 
contact opnemen met de afdeling Financiën om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling. U 
kunt de afdeling Financiën bereiken via telefoonnummer (0299) 658 585. 
Bij een vergoeding ‘Eigen Vervoer’ wordt de eigen bijdrage in rekening gebracht bij de declaratie die u 
indient. 
 
Wijzigingen 
Als er veranderingen in uw omstandigheden optreden, die van invloed kunnen zijn op de vergoeding van 
het leerlingenvervoer, moet u die onmiddellijk aan ons doorgeven. Hierbij kunt u denken aan een 
verhuizing, een verandering van school, een wijziging van de gezinssituatie of een wijziging in uw 
financiële positie. Het is belangrijk dat u deze wijzigingen op tijd doorgeeft. Als uw omstandigheden 
wijzigen en u daardoor niet langer voor de toegekende vergoeding in aanmerking komt, passen wij de 
vergoeding aan. U krijgt de gewijzigde vergoeding vanaf het moment van melden bij de gemeente, dus niet 
met terugwerkende kracht. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elmas Bekdur of met Wiep Jonk 
van de afdeling Zorg en Welzijn van de gemeente Waterland.  Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 
(0299) 658 585. U kunt hen ook bereiken via e-mail leerlingenvervoer@waterland.nl   
 
Aan deze toelichting kunt u geen rechten ontlenen. 
 


