Toelichting bij de aanvraagformulieren vergoeding vervoerskosten
voor schoolbezoek voor de inwoners van de gemeente Oudewater Schooljaar 2018-2019
De regeling vervoerskosten geldt voor scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor
basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Algemeen
Uw aanvraag toetsen wij aan de Verordening vergoeding kosten schoolbezoek gemeente Oudewater en
aan de Beleidsregels kosten schoolbezoek gemeente Oudewater. In de Verordening en de Beleidsregels
is opgenomen wie, wanneer en in welke vorm, recht heeft op een vergoeding van de vervoerskosten voor
schoolbezoek. De tekst van de Verordening en de Beleidsregels kunt u bij ons opvragen. De Verordening
staat ook op onze website: www.oudewater.nl.
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Wij
sturen deze naar u terug. U krijgt van ons de tijd uw aanvraag binnen twee weken te corrigeren en/of aan
te vullen. Maakt u hier geen gebruik van, dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Toelichting bij de vragen op de formulieren, in alfabetische volgorde
Aanvullende opmerkingen (hardheidsclausule)
Dit is de toelichting bij:
 vraag 8 formulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs,
 vraag 6 formulier speciaal onderwijs en
 vraag 8 formulier voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Wij kunnen in bijzondere gevallen in het voordeel van u of van uw kind afwijken van de Verordening. Wij
passen deze zogenoemde hardheidsclausule alleen toe in uitzonderlijke en schrijnende situaties. Het gaat
om uitzonderlijke situaties, omdat het overgrote deel van de voorkomende situaties in de Verordening is
geregeld. Wij passen de hardheidsclausule alleen toe als het gaat om vervoer naar onderwijsinstellingen.
De hardheidsclausule wordt jaarlijks getoetst.
De hardheidsclausule passen wij niet toe als er alleen sprake van is dat u uw kind wegens
werkzaamheden of andere bezigheden niet naar school kunt brengen. De plicht om uw kind op een
school in te schrijven, en er voor te zorgen dat uw kind het onderwijs ook volgt, ligt bij u als ouders.
Basisonderwijs
Dit is de toelichting bij:
 vraag 7 formulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.
Bezoekt uw kind een school voor basisonderwijs en is de afstand van huis naar school meer dan twintig
kilometer? Dan kunnen wij u, naast de basis-eigen bijdrage (het drempelbedrag), per gezin een
inkomensafhankelijke bijdrage vragen. Onder gezin verstaan wij een structurele leefeenheid van personen
die dagelijks verantwoordelijkheid voor elkaar dragen.
Wij gaan bij het bepalen van uw inkomen uit van het vastgestelde, gecorrigeerde verzamelinkomen in het
tweede kalenderjaar voorafgaande aan het schooljaar waarvoor u een vergoeding van de vervoerskosten
vraagt. Voor 2018-2019 is dit 2016. De bedragen worden door ons jaarlijks geïndexeerd.

Wij moeten de inkomensgegevens van beide ouders of verzorgers over 2016 kunnen inzien, ook als
ouders gescheiden zijn. De inkomensgegevens staan vermeld op een inkomensverklaring (voorheen
IB60-verklaring) van de Belastingdienst over 2016, of een kopie van de aanslag inkomstenbelasting 2016.
Wat is de hoogte van deze inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor het schooljaar 2018-2019?
Inkomen in euro’s
0 - 34.500
34.500 - 41.500
41.500 - 48.500
48.500 - 54.500
54.500 - 62.000
62.000 - 68.500
68.500 en verder

eigen bijdragen in euro’s
nihil
145
615
1145
1675
2205
Voor elke extra € 5.500: € 540 erbij

Bent u gescheiden ouders? Dan gaan wij er van uit dat u allebei meebetaalt aan het levensonderhoud van
uw kind. In het inkomen van de ouder die kinderalimentatie ontvangt is de kinderalimentatie niet
opgenomen. Deze ouder hoeft dit niet aan te geven bij de belasting, en de betalende ouder mag het niet
aftrekken van het belastbaar inkomen. Dit geldt precies andersom voor partneralimentatie. Dit wordt bij
het inkomen van de ontvangende ouder opgeteld en de betalende ouder mag het wel aftrekken van het
belastbaar inkomen.
Bent u gescheiden en heeft u geen financiële regeling met elkaar getroffen als het gaat om
kinderalimentatie? Neemt u dan contact met op ons. Wij kunnen misschien een uitzondering op de regel
maken als u aannemelijk maakt dat u als ouder de verzorging van uw kind helemaal zelf betaalt van uw
eigen inkomen.
Eigen bijdrage (basis)
Dit is de toelichting bij:
 vraag 6 formulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs,
 vraag 6 formulier voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
In de Verordening is vastgelegd dat de eerste zes kilometer die een kind aflegt van huis naar een school,
voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, voor eigen rekening van de ouders is.
Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt deze vaste eigen bijdrage € 522. De eigen bijdrage wordt niet in
rekening gebracht als de leerling een beperking heeft met het reizen in het openbaar vervoer en/of de
ouders hebben een gezamenlijk inkomen dat lager is dan € 26.100.
Wij gaan bij het bepalen van uw inkomen uit van het vastgestelde, gecorrigeerde verzamelinkomen in het
tweede kalenderjaar voorafgaande aan het schooljaar waarvoor u bekostiging van de vervoerskosten
vraagt. Voor 2018-2019 is dit 2016. De bedragen worden door ons jaarlijks geïndexeerd.
Wij moeten de inkomensgegevens van beide ouders of verzorgers over 2016 kunnen inzien, ook als
ouders gescheiden zijn. De inkomensgegevens staan vermeld op een inkomensverklaring (voorheen
IB60-verklaring) van de Belastingdienst over 2016, of een kopie van de aanslag inkomstenbelasting 2016.
Meer informatie over het aanleveren van inkomensgegevens van gescheiden ouders leest u bij de
toelichting bij de vraag over het basisonderwijs.

Eigen vervoer
Dit is de toelichting bij:
 vraag 5 formulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
 vraag 4 speciaal onderwijs
 vraag 5 voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
Als u uw kind zelf wil vervoeren, kunt u dit kenbaar maken via deze vraag. Dit betekent echter niet dat u
door deze verklaring automatisch aanspraak kan maken op eigen vervoer. Wij staan dit alleen toe als dit
voor ons goedkoper is dan ander vergelijkbaar vervoer. U krijgt per gezin € 0,37 per kilometer schooldag
voor de reis die uw kind(eren) aflegt. Dit betekent per schooldag één keer de heenreis en één keer de
terugreis.
Gegevens van de school
Dit is de toelichting bij vraag 2 van de formulieren:
 basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
 speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
Met school bedoelen wij een passende school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal
onderwijs of voortgezet onderwijs voor uw kind. Wat een passende school is bepaalt u zelf, al dan niet
samen met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs zoals Passenderwijs, Berseba en Voorgezet
Onderwijs Regio Utrecht – West. Wij kunnen de vergoeding van de vervoerskosten beperken als wij van
mening zijn dat er een andere passende school dichterbij is.
Als uw kind tijdelijk op een andere school onderwijs volgt krijgt u geen vergoeding van de vervoerskosten.
Wij vinden dat tijdelijk zes weken of korter is.
U krijgt alleen een vervoersuitkering voor vervoer van huis naar school en vice versa. Wat valt daar niet
onder?
 Vervoer vanwege schoolreisjes, sportdagen, clubs en dergelijke;
 Vervoer tussen school en zwembad;
 Vervoer naar dokter, therapeut of ziekenhuis;
 Vervoer naar kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, dagbehandeling of oppasadres, dit kan
alleen als het kan worden gecombineerd met het leerlingenvervoer van uw kind;
 Vervoer in de avonduren of in het weekend of in de vakanties.
Openbaar vervoer
Dit is de toelichting bij de vraag 4 van de formulieren:
 basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
 speciaal onderwijs
 voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
Leerlingen met een beperking in het reizen met het openbaar vervoer vormen een speciale categorie. Zij
kunnen op basis van hun beperking aanspraak maken op een vervoersvoorziening. Met beperking
bedoelen wij dat uw kind door zijn of haar verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of psychische beperking,
of door zijn of haar leeftijd, niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. De beperking moet
structureel zijn. Dit betekent zes weken of langer.

Vindt u dat uw kind door zijn of haar beperking alleen met begeleiding kan reizen met het openbaar
vervoer? Stuurt u dan met het aanvraagformulier een schriftelijk advies van recente datum mee van
personen en/of instanties die deskundig zijn op dit terrein. Het advies moet deugdelijk gemotiveerd zijn.
Het advies moet alleen gaan over de onmogelijkheid van uw kind zelfstandig met het openbaar vervoer te
reizen.
Heeft uw kind een beperking in het reizen met het openbaar vervoer en heeft begeleiding in het reizen
door u, gezien de beperking, geen zin? In dat geval komt uw kind in aanmerking voor taxivervoer. Wij
houden er hierbij geen rekening mee dat u wegens werkzaamheden of andere bezigheden uw kind niet
naar school kunt begeleiden. Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind zelf naar school brengen als hun
kind dit niet zelfstandig kan.
Speciaal onderwijs
Wij maken een uitzondering voor leerlingen van het speciaal onderwijs (niet het voortgezet speciaal
onderwijs.) Als u dat wilt wordt uw kind dat op het speciaal onderwijs zit met onze taxi naar school
gebracht. U hoeft ons voor deze situatie, geen verklaring van de beperking van uw kind te geven.
Schooltijden
Dit is de toelichting bij vraag 3 van de formulieren:
 basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
 speciaal onderwijs
 voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
De schooltaxi rijdt niet vaker dan twee keer per dag naar een school. Als uw kind later dan de andere
leerlingen van de school begint, wordt uw kind niet apart vervoerd. We maken een uitzondering op deze
regel als er tenminste vier kinderen zijn met wie het vervoer qua tijdstippen en locaties kan worden
gecombineerd tot één taxiroute.
Stagevervoer
Als de stage een onderdeel van het onderwijsprogramma van uw kind is, kunt u in aanmerking komen
voor een vergoeding van de vervoerskosten naar het stageadres. Voorwaarde hierbij is dat het
stagevervoer kan worden gecombineerd met het schoolvervoer. Dit betekent dat de stage plaats moet
vinden binnen reguliere schooltijden in dezelfde plaats waar de school staat. Bij een stageplek in de
gemeente Oudewater wordt het vervoer als het dichterbij is dan 6 kilometer in de meeste gevallen niet
meer georganiseerd.
Weekendvervoer
Dit is de toelichting bij:
 vraag 5 formulier speciaal onderwijs en
 vraag 7 formulier voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
De gemeente betaalt de kosten van weekeinde - en vakantievervoer voor leerlingen van het speciaal
onderwijs en van het voortgezet speciaal onderwijs, die doordeweeks niet thuis wonen, omdat de voor
hen passende school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs te ver van huis is.
Weekend (en vakantie-) vervoer krijgt uw kind alleen als hij of zij in een internaat of pleeggezin verblijft
met het oog op het volgen van voor hem passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Woont uw kind niet
meer bij u om sociale of medische redenen (denk aan uithuisplaatsing, crisisopvang, behandeling), dan
vergoeden wij het weekend- en vakantievervoer niet.

Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs die zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen
hebben volgens de wet en de Verordening geen recht op een vergoeding van de vervoerskosten. Er
bestaat dan ook geen recht op weekend- en vakantievervoer.



Weekendvervoer voor de, eenmaal per weekend gemaakte, reis van het internaat of het
pleeggezin waar uw kind verblijft, naar uw woning en terug, voor zover de weekenden niet vallen
binnen de in schoolvakanties.
Vakantievervoer voor de, eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer, gemaakte reis
van het internaat of het pleeggezin waar uw kind verblijft, naar uw woning en terug, voor zover de
vakantie voorkomt in het schoolplan van de school die uw kind bezoekt.
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