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De gemeente is verplicht een 
regeling vast te stellen waarin de 
bekostiging van het vervoer van 
leerlingen van huis naar school 
wordt geregeld. In Krimpen aan den 
IJssel is deze regeling vastgelegd in 
de “Verordening leerlingenvervoer 
gemeente Krimpen aan den IJssel”. De 
teksten in deze folder zijn gebaseerd 
op de wettelijke regels uit deze 
verordening.

In deze folder staat beschreven 
wanneer u in aanmerking komt 
voor een vergoeding voor het 
leerlingenvervoer en wat u daarvoor 
moet doen.
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Aanvraagprocedure
U kunt een aanvraagformulier op-
vragen bij de gemeente via telefoon-
nummer 14 0180 of downloaden via 
de website www.krimpenaandenijs-
sel.nl. Het aanvraagformulier moet 
volledig ingevuld zijn en worden 
voorzien van een handtekening van 
de aanvrager (ouder/ verzorger). 

De aanvraag kan worden opgestuurd 
naar de gemeente Krimpen aan den 
IJssel (u hoeft geen postzegel te plak-
ken): 
Gemeente Krimpen aan den IJssel, 
Antwoordnummer 157, 2920 VB 
Krimpen aan den IJssel, onder ver-
melding van ‘Leerlingenvervoer’.

Vraagt u voor het eerst leerlingen-
vervoer aan, dan kunt u het aan-
vraagformulier gedurende het hele 
schooljaar indienen. 
Ook wanneer uw kind al gebruik 
maakt van het leerlingenvervoer 
moet er jaarlijks een aanvraagformu-
lier worden ingediend. Uw aanvraag-
formulier moet dan vóór 1 juli binnen 
zijn.

Het college van burgemeester en 
wethouders beoordeelt uw aan-
vraag. Als uw aanvraag niet compleet 
is, of als er meer informatie van u no-
dig is om te komen tot een beslissing, 
dan wordt daarover contact met u 
opgenomen. Wanneer alle gegevens 
compleet zijn, beslist het college bin-
nen acht weken of u in aanmerking 
komt voor het leerlingenvervoer of 
een vergoeding. 

Kilometergrens
Leerlingen kunnen geen gebruik ma-
ken van de regeling Leerlingenver-
voer wanneer de school binnen de 6 
kilometer ligt.

Privacy
Op 25 mei 2018 is de aangepaste 
(lees strengere) privacywetgeving 
ingegaan.  Alle informatie die u ons 
in de aanvraagformulieren verstrekt, 
behandelen wij vertrouwelijk en ge-
bruiken we uitsluitend voor het doel 
waarvoor u ze heeft verstrekt. 
Wij delen uw  gegevens niet met 
derden tenzij wij hiertoe wettelijk 
verplicht zijn of dat dit noodzakelijk 
is voor de uitvoering onze taak. Wij 
bewaren uw gegevens niet langer 
dan noodzakelijk. 

Het bewaren kan nodig zijn om onze 
taken goed uit te kunnen oefenen of 
om wettelijke verplichtingen te kun-
nen naleven.

Voor informatie over uw recht van 
inzage en/of wijzigen van uw per-
soonsgegevens verwijzen wij u naar 
het onderdeel ‘privacy rechten’ op de 
website van de Autoriteit Persoons-
gegevens: https://autoriteitpersoons-
gegevens.nl.

Het burgerservicenummer (BSN) 
wordt nooit doorgegeven!
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Waarvoor kunt u in aan-
merking komen?

Er zijn verschillende vormen van ver-
voer waarvoor u in aanmerking kunt 
komen. De vorm van het vervoer of 
het soort vergoeding hangt af van de 
school die de leerling bezoekt en de 
zelfstandigheid van de leerling. 
Wanneer er sprake is van een beper-
king, dan hangt dit af van de aard van 
de beperking. 
U kunt in aanmerking komen wan-
neer de dichtstbijzijnde toegankelijke 
school gelegen is op meer dan zes 
kilometer van de woning.
Voor de afstandsbepaling wordt 
gebruik gemaakt van de ANWB 
routeplanner (kortste route per 
auto). Dit is door de Raad van State in 
een uitspraak op 27 december 1989 
vastgesteld.

Waar kunt u voor in aanmerking 
komen:

1. Vergoeding van de kosten voor 
openbaar vervoer
 Uitgegaan wordt van een vergoe-
ding van de kosten voor openbaar 
vervoer op basis van een jaarabon-
nement. Mocht u lopende het 
schooljaar een aanvraag indienen, 
dan wordt uitgegaan van de bekos-
tiging van een evenredig deel. U 
dient de aanvraag te versturen voor 
de ingangsdatum. De kosten worden 
vergoed na het indienen van het 
formulier van de vervoersmaatschap-
pij (in de meeste gevallen de RET) 
waarop staat welk abonnement op de 
OV-kaart is bijgeschreven.

2. Vergoeding van de kosten voor 
openbaar vervoer met begeleiding
 Uitgegaan wordt van een vergoe-
ding van de kosten voor openbaar 
vervoer op basis van een jaarabon-
nement voor leerling en begeleider. 
Mocht u lopende het schooljaar een 
aanvraag indienen, dan wordt uit-
gegaan van de bekostiging van een 
evenredig deel. Wanneer de begelei-
der meerdere leerlingen begeleidt, 
wordt slechts voor één 
begeleider een vergoeding verstrekt. 
U dient de aanvraag te versturen 
voor de ingangsdatum. De kosten 
worden vergoed na het indienen van 
het formulier van de vervoersmaat-
schappij (in de meeste gevallen de 
RET) waarop staat welk abonnement 
op de OV-kaart is bijgeschreven. 
Voor de begeleider kan een OV-be-
geleiderskaart worden aangevraagd. 
Kijkt u voor meer informatie op 
http://www.ov-begeleiderskaart.nl/

3. Vergoeding van de kosten voor 
vervoer per fiets
 Uitgegaan wordt van een vergoe-
ding van de kosten voor vervoer per 
fiets. Deze vergoeding wordt jaarlijks 
vastgesteld door de VNG. Voor 
komend schooljaar bedraagt de 
vergoeding € 0,09 per km. Mocht u 
lopende het schooljaar een aanvraag 
indienen, dan wordt uitgegaan van 
de bekostiging van een evenredig 
deel. U dient de aanvraag te verstu-
ren voor de ingangsdatum. Alleen 
leerlingen die naar het speciaal 
basisonderwijs (SBO) of speciaal 
onderwijs (SO) gaan, komen in aan-
merking voor deze vergoeding.
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4. Vergoeding van de kosten voor 
vervoer per fiets met begeleiding
 Uitgegaan wordt van een vergoe-
ding van de kosten voor vervoer per 
fiets. Deze vergoeding wordt jaarlijks 
vastgesteld door de VNG. Voor 
komend schooljaar bedraagt de 
vergoeding € 0,09 per km. Mocht u 
lopende het schooljaar een aanvraag 
indienen, dan wordt uitgegaan van 
de bekostiging van een evenredig 
deel. Wanneer de begeleider 
meerdere leerlingen begeleidt, 
wordt slechts voor één begeleider 
een vergoeding verstrekt.  U dient 
de aanvraag te versturen voor de in-
gangsdatum. Alleen de begeleiding 
van leerlingen die naar het speciaal 
basisonderwijs (SBO) of speciaal 
onderwijs (SO) gaan, komen in aan-
merking voor deze vergoeding.

5. Vergoeding van de kosten van 
aangepast vervoer
 In deze situatie ontvangt u geen 
vergoeding, maar wordt het vervoer 
door de gemeente geregeld. De 
leerlingen worden door middel van 
taxi’s of personenbusjes naar school 
vervoerd. Hierbij worden de regu-
liere lestijden aangehouden. 
U dient de aanvraag te versturen 
voor de ingangsdatum.

6. Vergoeding van de kosten van 
eigen vervoer
 Wanneer u zelf de leerling naar 
school vervoert of zelf vervoer naar 
de school regelt, kunt u in aanmer-
king komen voor een vergoeding van 
de kosten. Uitgegaan wordt van een 
kilometervergoeding. U kunt hier-
voor alleen in aanmerking komen 
wanneer dit voor de gemeente een 

goedkopere vorm is van vervoer. In 
veel gevallen is het voor de gemeente 
goedkoper wanneer de leerling 
gebruik maakt van het aangepast 
vervoer. 
U dient de aanvraag te versturen 
voor de ingangsdatum.
 
7. Vergoeding van de kosten van 
weekeinde- en vakantievervoer
 Wanneer de leerling het (voort-
gezet) speciaal onderwijs bezoekt 
en gedurende de schooldagen in 
een internaat of pleeggezin verblijft, 
kan aanspraak worden gemaakt op 
de bekostiging van het vervoer van 
school naar huis en vice versa. U 
dient de aanvraag te versturen voor 
de ingangsdatum.

8.   Stagevervoer
 Wanneer een stage onderdeel 
uitmaakt van het schoolplan en 
lesprogramma van de school kunt 
u in aanmerking komen voor een 
vergoeding van de kosten van huis 
naar het stageadres en vice versa. 
De vorm van het vervoer of de soort 
vergoeding is afhankelijk van de 
school die de leerling bezoekt en de 
zelfstandigheid van de leerling. 
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Doorgeven van 
wijzigingen

Als ouder bent u verplicht om wijzi-
gingen, die van invloed kunnen zijn 
op de verstrekte vergoeding van de 
vervoerskosten van uw kind, door te 
geven aan het college. Daarbij moet 
worden aangegeven om wat voor 
wijziging het gaat en wanneer deze 
wijziging ingaat. Wanneer er sprake 
is van een wijziging die van invloed is 
op de verstrekte vergoeding, vervalt 
uw aanspraak op bekostiging. In dit 
geval kan het college al dan niet op-
nieuw bekostiging van de vervoers-
kosten verstrekken.

Wanneer het college vaststelt dat u 
ten onrechte een vergoeding van de 
vervoerskosten heeft ontvangen, dan 
kan het college besluiten deze kosten 
terug te vorderen, dan wel te ver-
rekenen met een eventuele nieuwe 
verstrekking van een vergoeding.

Basisonderwijs
U kunt in aanmerking komen voor de 
bekostiging van het vervoer wanneer 
uw kind als gevolg van een lichame-
lijke, zintuiglijke of verstandelijke 
beperking niet in staat is zelfstandig 
naar school te reizen. 
U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• de dichtsbijzijnde toegankelijke 

school gelegen is op meer dan zes 
kilometer van de woning;

U kunt aanvragen:
• vergoeding van de kosten voor 

openbaar vervoer met begeleiding
• vergoeding van de kosten van aan-

gepast vervoer
• vergoeding van de kosten van 

eigen vervoer

Voor de afstandsbepaling wordt 
gebruik gemaakt van de ANWB 
routeplanner (kortste route per 
auto). Dit is door de Raad van State in 
een uitspraak op 27 december 1989 
vastgesteld

Speciale school voor 
basisonderwijs
Bezoekt uw kind één van de volgende 
scholen, dan kunt u in aanmerking 
komen voor de bekostiging van het 
vervoer:
• De Balans (Capelle aan den IJssel)* 
• De Boei (Rotterdam)
• De Bouwsteen (Capelle aan den 

IJssel)* 
• De Cirkel (Capelle aan den IJssel) 
• De Wijngaard (Barendrecht)
• Een andere SBO-school (op aan-

vraag)

* Alleen wanneer deze school verder 
dan 6 kilometer is gelegen van het 
woonadres. 

U kunt aanvragen:
vergoeding van de kosten voor open-
baar vervoer
U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• de dichtstbijzijnde toegankelijke 

school gelegen is op meer dan zes 
kilometer van de woning.
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vergoeding van de kosten voor open-
baar vervoer met begeleiding 
U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• de dichtstbijzijnde toegankelijke 

school gelegen is op meer dan zes 
kilometer van de woning;

• de leerling jonger is dan 11 jaar;
• wordt aangetoond dat de leerling 

niet in staat is zelfstandig gebruik te 
maken van het openbaar vervoer.

vergoeding van de kosten voor ver-
voer per fiets
U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• de dichtstbijzijnde toegankelijke 

school gelegen is op meer dan zes 
kilometer van de woning;

• de leerling naar het oordeel van 
het college zelfstandig gebruik kan 
maken van het vervoer per fiets.

vergoeding van de kosten voor ver-
voer per fiets met  begeleiding
U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• de dichtstbijzijnde toegankelijke 

school gelegen is op meer dan zes 
kilometer van de woning;

• de leerling jonger is dan 11 jaar;
• wordt aangetoond dat de leerling 

niet in staat is zelfstandig gebruik te 
maken van het vervoer per fiets.

vergoeding van de kosten van aange-
past vervoer
U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• de dichtstbijzijnde toegankelijke 

school gelegen is op meer dan zes 
kilometer van de woning;

• de leerling met gebruikmaking van 
het openbaar vervoer naar school 
of terug meer dan 1,5 uur onderweg 

is en de reistijd met aangepast ver-
voer tot 50% of minder kan  worden 
teruggebracht;

vergoeding van de kosten van eigen 
vervoer
U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• u recht heeft op een van de bo-

venstaande vergoedingen (voor 
openbaar vervoer, vervoer per fiets 
of aangepast vervoer);

• wanneer dit voor de gemeente 
een goedkopere vorm van vervoer 
inhoudt.

Voor de afstandsbepaling wordt 
gebruik gemaakt van de ANWB 
routeplanner (kortste route per 
auto). Dit is door de Raad van State in 
een uitspraak op 27 december 1989 
vastgesteld.

Belangrijk
U dient een kopie van de beschik-
king van de Permanente Commissie 
Leerlingenzorg of een toelaatbaar-
heidsverklaring mee te sturen met 
uw 1e aanvraag. Hieruit blijkt dat uw 
kind toelaatbaar is op een school 
voor speciaal basisonderwijs. Indien 
u niet over een dergelijk document 
beschikt, neemt u dan contact op.

Reguliere lestijden 
In het aangepaste vervoer worden 
altijd de reguliere lestijden  
aangehouden.
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Drempelbedrag 
Bezoekt uw kind een speciale school 
voor basisonderwijs, dan betaalt 
u een eigen bijdrage wanneer het 
belastbaar gezinsinkomen over het 
peiljaar 2020 meer bedraagt dan € 
27.900,-.
De eigen bijdrage op jaarbasis 
bedraagt € 590,00.
Als uw gezinsinkomen minder 
bedraagt dan € 27.900,- dan dienen 
beide ouders een IB-60 formulier 
(inkomensverklaring) overleggen. 
IB-60 formulieren over het jaar 2020 
kunnen worden aangevraagd bij de 
belastingdienst via telefoonnummer 
0800-0543.  

Het komt voor dat voor meerdere 
kinderen uit één gezin een aanvraag 
wordt ingediend voor de vergoeding 
van de kosten voor leerlingenver-
voer. Wanneer deze kinderen een 
speciale school voor basisonderwijs 
bezoeken wordt een drempelbe-
drag in rekening gebracht. Voor het 
eerste kind uit het gezin wordt het 
volledige drempelbedrag gerekend, 
voor het tweede kind 2/3, voor het 
derde kind 1/3 en voor het vierde en 
volgende kind wordt geen drempel-
bedrag meer gerekend.

(Voortgezet) speciaal 
onderwijs
Bezoekt uw kind een van de vol-
gende scholen, dan kunt u in aan-
merking komen voor de bekostiging 
van het vervoer:

• Amman College (Rotterdam)
• Auris Taalfontein (Rotterdam)
• Bergse Veld (Rotterdam)
• De Archipel (Rotterdam)
• De Ark (Gouda)
• De Piloot (Rotterdam)
• Passer College (Rotterdam)
• De Rank (Barendrecht)
• De Regenboog (Rotterdam)
• Dr. Hogewindschool (Rotterdam)
• Dr. M. Polanoschool (Rotterdam)
• Instituut Mr. Schats (Rotterdam)
• L.W. Hildernissenschool (Rotter-

dam)
• Mytylschool De Brug (Rotterdam) 
• De Recon (Rotterdam)
• Yulius (Barendrecht en Rotterdam)
• Schreuder College (Rotterdam) 
• Sensis Visio School (Rotterdam)
• St. Mattheus (Rotterdam)
• Tyltylschool (Rotterdam)
• VSO De Hoge Brug (Rotterdam)
• VSO Herenwaard (Rotterdam)
• Rotterdamcollege 
• een andere speciaal onderwijs 

school (op aanvraag)

U kunt aanvragen:
vergoeding van de kosten voor 
openbaar vervoer
U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• de dichtstbijzijnde toegankelijke 

school gelegen is op meer dan zes 
kilometer van de woning.
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vergoeding van de kosten voor 
openbaar vervoer met begeleiding
U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• de dichtstbijzijnde toegankelijke 

school gelegen is op meer dan zes 
kilometer van de woning;

• wanneer wordt aangetoond dat 
de leerling als gevolg van een 
lichamelijke, zintuiglijke of ver-
standelijke beperking niet in staat 
is zelfstandig met het openbaar 
vervoer naar school te reizen.

vergoeding van de kosten voor ver-
voer per fiets
U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• de dichtstbijzijnde toegankelijke 

school gelegen is op meer dan zes 
kilometer van de woning;

• indien de leerling naar het oordeel 
van het college al dan niet onder 
begeleiding gebruik kan maken 
van het vervoer per fiets.

Voor het Voortgezet Speciaal On-
derwijs is deze regeling komen te 
vervallen.

vergoeding van de kosten voor ver-
voer per fiets met begeleiding
U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• de dichtstbijzijnde toegankelijke 

school gelegen is op meer dan zes 
kilometer van de woning;

• wanneer wordt aangetoond dat 
de leerling als gevolg van een 
lichamelijke, zintuiglijke of verstan-
delijke beperking niet in staat is 
zelfstandig per fiets naar school te 
reizen.

• de leerling naar een school voor 
speciaal onderwijs gaat. Let op:

Voor het Voortgezet Speciaal On-
derwijs is deze regeling komen te 
vervallen.

vergoeding van de kosten van aan-
gepast vervoer
U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• de dichtstbijzijnde toegankelijke 

school gelegen is op meer dan zes 
kilometer van de woning;

• wanneer de leerling naar oordeel 
van het college, gelet op de 
lichamelijke, zintuiglijke of verstan-
delijke beperking niet in staat is 
– ook niet onder begeleiding – van 
het openbaar vervoer gebruik te 
maken;

• de leerling met gebruikmaking van 
het openbaar vervoer naar school 
of terug meer dan 1,5 uur onder-
weg is en de reistijd met aangepast 
vervoer tot 50% of minder kan  
worden teruggebracht;

• openbaar vervoer ontbreekt, tenzij 
de leerling naar het oordeel van 
het college al dan niet onder be-
geleiding  gebruik kan maken van 
het vervoer per fiets, dan wel het 
vervoer per bromfiets.

vergoeding van de kosten van eigen 
vervoer
U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• u recht heeft op een van de bo-

venstaande vergoedingen (voor 
openbaar vervoer, vervoer per 
fiets of aangepast vervoer);

• wanneer dit voor de gemeente 
een goedkopere vorm van vervoer 
inhoudt.
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Voor de afstandsbepaling wordt 
gebruik gemaakt van de ANWB 
routeplanner (kortste route per 
auto). Dit is door de Raad van State in 
een uitspraak op 27 december 1989 
vastgesteld.

Belangrijk: Wanneer de leerling 12 
jaar of ouder is, kan door het bureau 
Argonaut een onafhankelijk advies 
worden afgegeven. Dit advies houdt 
in dat zij beoordelen of een leerling 
aangewezen is op aangepast vervoer. 

Voortgezet onderwijs
U kunt in aanmerking komen voor de 
bekostiging van het vervoer wanneer 
uw kind als gevolg van een lichame-
lijke, zintuiglijke of verstandelijke 
beperking niet in staat is zelfstandig 
naar school te reizen. 

U kunt in aanmerking komen wan-
neer:
• de dichtstbijzijnde toegankelijke 

school gelegen is op meer dan zes 
kilometer van de woning;

U kunt aanvragen:
• vergoeding van de kosten voor 

openbaar vervoer met begeleiding
• vergoeding van de kosten van aan-

gepast vervoer
• vergoeding van de kosten van 

eigen vervoer

Voor de afstandsbepaling wordt 
gebruik gemaakt van de ANWB 
routeplanner (kortste route per 
auto). Dit is door de Raad van State in 
een uitspraak op 27 december 1989 
vastgesteld.

Reguliere lestijden 
In het aangepaste vervoer worden 
altijd de reguliere lestijden  
aangehouden.
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Eigen bijdrage
Voor het schooljaar 2022-2023 is 
de inkomensafhankelijke eigen 
bijdrage van de ouders bij vervoer 
over meer dan 20 kilometer in de 
onderstaande tabel opgenomen.

Is dit voor u van toepassing, dan 
moeten beide ouders een IB-60 
formulier (inkomensverklaring) 
overleggen. IB-60 formulieren over 
het jaar 2020 kunnen worden aan-
gevraagd bij de belastingdienst via 
telefoonnummer 0800-0543.

Inkomen over 2020 Eigen bijdrage

0 - 36.900 Nihil

36.900 - 43.650 145,-

43.650 - 50.400 630,-

50.400 - 56.700 1.170,-

56.700 - 64.800 1.715,-

64.800 - 71.100 2.300,-

71.100  en verder voor elke extra 
5.000

550,- erbij

Cliëntenraad 
Leerlingenvervoer 
Krimpen aan den IJssel

De gemeente Krimpen aan den 
IJssel hecht veel belang aan de 
inbreng van de Cliëntenraad Leer-
lingenvervoer. Wij zijn van mening 
dat bij het organiseren en inkopen 
van leerlingenvervoer deze inbreng 
onmisbaar is. 

Beste ouders/verzorgers,

Sinds juni 2009 vormen een aantal 
ouders de cliëntenraad leerlingen-
vervoer. Als cliëntenraad adviseren 
wij de gemeente gevraagd en onge-
vraagd over de aspecten van het ver-
voer van onze kinderen naar het (V)
SO, SBO of andere voorzieningen 
die de gemeente van Krimpen aan 
den IJssel zelf niet biedt. 

In samenspraak met de gemeente 
streven we naar hoogwaardig 
vervoer van onze - vaak kwetsbare 
- kinderen. Hieronder verstaan we 



bijvoorbeeld dat de ritten rustig 
verlopen, in veilige voertuigen, met 
een aanvaardbare reistijd, door 
chauffeurs die goed kunnen rijden 
én goed weten om te gaan met onze 
kinderen. 

Om dit binnen de gestelde normen 
zo optimaal mogelijk te organiseren, 
hebben wij regelmatig overleg 
met de gemeente. Door overleg 
communiceren we ook met de 
Krimpense politici en u als ouder(s)/
verzorger(s). 

We willen u als ervaringsdeskun-
digen van het leerlingenvervoer 
oproepen om vragen en suggesties 
voor het vervoer van uw kind(eren) 

met ons te delen. Dit kan door mid-
del van de e-mail. Uw ervaringen 
zijn voor ons onmisbaar!

Per heden zijn wij op zoek naar 2 
nieuwe leden voor de cliëntenraad, 
omdat er nu nog maar 2 leden zijn 
waarvan de kinderen gebruikmaken 
van leerlingenvervoer. Voel u vrij 
uw belangstelling via onderstaand 
e-mailadres bekend te maken. Wij 
komen graag met u in gesprek.

We horen graag van u!
 
Met vriendelijke groeten,
Cliëntenraad Leerlingenvervoer 
Krimpen aan den IJssel
llvkrimpen@gmail.com

Sociaal Domein
Raadhuisplein 2
Krimpen aan den IJssel

Correspondentieadres:
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel

T: 14 0180
E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl
I: www.krimpenaandenijssel.nl

Verschijning
mei 2022


