Toelichting op het aanvraagformulier Leerlingenvervoer
van de gemeente Laarbeek
Voor wie en wat?
Het recht op leerlingenvervoer is gekoppeld aan het volgen van onderwijs.
Leerlingenvervoer is een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer tussen het woonadres
en school.
Voor wie geldt het leerlingenvervoer
Het leerlingen vervoer is niet voor ieder kind.
De regeling is bedoeld voor leerlingen die een van de hieronder genoemde schoolsoorten bezoeken:
-

leerlingen in het speciaal onderwijs;

-

leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO);

-

gehandicapte leerlingen in het gewone basis- en voortgezet onderwijs;

-

leerlingen die een gewone basisschool bezoeken met een bijzondere richting (op basis
van geloof of levensovertuiging) en die daarvoor meer dan zes kilometer moeten reizen.

Voorwaarden
Uw kind:
-

woont in de gemeente Laarbeek;

-

kan vanwege een handicap of de afstand, niet zelf naar school reizen:

-

zit op een school die meer dan zes kilometer van het huisadres ligt (afstandscriterium).
Voor kinderen met een handicap die niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer
naar school kunnen reizen, geldt geen afstandscriterium;

-

gaat naar een school die voor de leerling de dichtstbijzijnde toegankelijke school is.

En verder:
-

het vervoer vindt enkel buiten de schoolvakanties plaats;

-

u blijft zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind.

Procedure
De gemeente onderzoekt welke vorm van leerlingenvervoer het beste bij uw kind past. Wij willen dat uw kind zo zelfstandig mogelijk is. Daarom bekijken we eerst of uw kind met de fiets
naar school kan, met of zonder begeleiding. Gaat dat niet? Dan bekijken we of uw kind kan reizen met het openbaar vervoer, met of zonder begeleiding. Gaat ook dat niet, dan kan uw kind in
aanmerking komen voor aangepast vervoer.
Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer dient u het daarvoor bedoelde aanvraagformulier in te vullen, ondertekenen en voorzien van medische rapportages van een specialist,
psycholoog of andere deskundige in te sturen naar de gemeente.
Na ontvangst van het aanvraagformulier neemt de gemeente binnen acht weken een besluit.
Als u het niet eens bent met het besluit kunt u bezwaar maken. Hoe dat gaat staat vermeld in
de brief waarin de gemeente u haar besluit mededeelt.
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Toelichting aanvraagformulier
Vraag 1
Hier kunt u aankruisen of u voor uw kind wel of geen leerlingenvervoer wilt aanvragen.
Ook als uw kind geen gebruik meer maakt van het leerlingenvervoer verzoeken wij u het aanvraagformulier te ondertekenen en naar de gemeente te sturen. U kruist dan aan dat er geen
gebruik meer wordt gemaakt van het leerlingenvervoer.
Vraag 2
Hier vult u de persoonsgegevens van de te vervoeren leerling in.
Vraag 3
Hier vult u de gegevens van de aanvrager in.
Wij willen graag zo veel mogelijk gegevens om met u in contact te komen. Dit is voor als er zich
tijdens het vervoer iets voordoet waarover de vervoerder of chauffeur contact met u wil.
Het IBAN-nummer hoeft alleen ingevuld te worden als u een vergoeding aanvraagt.
Vraag 4
Hier vult u alle gegevens in van de school, wanneer het vervoer in moet gaan en wat de afstand
is tussen het woonhuis en de school.
Ook als de leerling tijdens het schooljaar een door de school georganiseerde stage gaat volgen
vult u hiervan de gegevens in.
Vraag 5
Hier vult u per dag de aanvangs- en eindtijden van de school in.
Vraag 6
Hier vult u in of de leerling dagelijks, of enkel voor en na het weekend of schoolvakantie vervoert moet worden.
Vraag 7
Hier vult u in voor welke vorm van vervoer u in aanmerking wilt komen. Let wel, het college van
burgemeester en wethouders beslist voor welke voorziening u daadwerkelijk in aanmerking
komt.
Als uw kind niet met het openbaar vervoer kan reizen, ook niet met noodzakelijke begeleiding,
vult u ook verklaring 1 of verklaring 2 in. Dit vindt u verderop in het formulier.
Vraag 8
Deze vraag hoeft alleen ingevuld te worden als uw kind een gewone school voor basisonderwijs
of een Speciale School voor Basisonderwijs (SBO) bezoekt (bijv. De Petrus Dondersschool in
Gemert)
Als u invult dat het belastbaar gezinsinkomen in 2018 hoger was dan € 26.100,- dan bent u een
eigen bijdrage verschuldigd van € 306,-. Deze eigen bijdrage geldt voor een heel schooljaar.
Als u invult dat het belastbaar inkomen over 2018 lager was dan € 26.100,- dan bent u de eigen
bijdrage niet verschuldigd. U dient dit echter wel aan te tonen met een inkomensverklaring
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(IB60 formulier) van het belastbaar gezinsinkomen over 2018. Dit formulier kunt u telefonisch
aanvragen bij de belastingdienst (0800 – 0543) of downloaden via www.belastingdienst.nl. Dit
formulier moet u gelijktijdig met het aanvraagformulier opsturen.
Vraag 9
Bij vraag 9 kunt u alle informatie kwijt waarvan u denkt dat die van belang is om de aanvraag te
ondersteunen.
Vraag 10
Soms komt het voor dat een kind, bijvoorbeeld door gescheiden ouders op twee verschillende
adressen woont. Bij deze vraag kunt u aangeven op welke twee adressen een kind moet worden
opgehaald of thuisgebracht. Dit moet wel volgens een vast patroon zijn en niet de ene week anders dan de andere week.
Woont één van de ouders in een andere gemeente dan de gemeente Laarbeek, dan moet daar
afzonderlijk leerlingenvervoer worden aangevraagd voor de dagen dat het kind daar verblijft.
Iedere gemeente maakt daarbij zijn eigen afwegingen.
Vervoer naar een 2e adres, anders dan het woonadres? Hierover kunt u rechtstreeks contact opnemen met de vervoerder.
De extra kosten voor eventuele extra kilometers naar het tweede adres, zijn voor rekening van
de ouder(s)/verzorger(s). De gemeente Laarbeek is niet verantwoordelijk voor dit vervoer of de
gemaakte afspraken. De gemeente heeft met de vervoerder de afspraak dat het vervoer naar
het tweede adres geen verlenging van de reistijd voor de andere leerlingen met zich mee mag
brengen.
Verklaring 1 en 2
Deze verklaringen vult u in als u in vraag 7 heeft aangegeven dat de leerling niet met het openbaar vervoer kan reizen.
Verklaring 3
Indien een vergoeding van de vervoerskosten wordt aangevraagd voor het bezoeken van een
school, terwijl één of meerdere scholen van dezelfde onderwijssoort dichterbij de woning zijn
gelegen, dient door de aanvragers schriftelijk verklaard te worden dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel de richting van het onderwijs in alle dichterbij
de woning gelegen bijzondere scholen van de soort waarop de leerling is aangewezen.
Ondertekening
Het formulier moet ondertekend zijn alvorens het in te sturen.
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