Tegemoetkoming in de vervoerskosten
leerlingenvervoer
Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding voor het vervoer van uw
kind naar school?
Wanneer uw kind een school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs
bezoekt, komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de kosten van het
vervoer. De afstand van huis naar school, stage of behandelcentrum is belangrijk.
Afstandsgrenzen
De afstand van huis naar school, stage of behandelcentrum
De gemeente heeft verschillende afstandsgrenzen vastgesteld, waarbuiten u een
vervoersaanvraag kunt doen en die gemeten worden langs de kortste, meest veilige
(fiets)route en vanaf de verblijfplaats van uw kind:
Situatie
Grens
Voor speciaal onderwijs en speciaal
afstand woning -school: 2 km
basisonderwijs of kinderen jonger dan
zeven jaar
Voor basisonderwijs en voortgezet
afstand woning -school: 6 km
speciaal onderwijs of kinderen jonger dan
tien jaar
Voor voortgezet speciaal onderwijs of
afstand woning -school: 12 km
kinderen jonger dan twaalf jaar, of die de
basisschool bezoeken
Uitzonderingen op de afstandsgrenzen
In bijzondere gevallen is er geen sprake van een afstandscriterium. Soms kan een
leerling in verband met een lichamelijke beperking niet zelfstandig naar school reizen.
Wanneer er sprake is van een bijzondere situatie willen we graag met u overleggen over
de noodzaak en de mogelijkheden van vervoer. Waar nodig kunnen we om een medische
verklaring vragen. Een verklaring van de school, de toelatings-/ verwijzingscommissie of
een medisch specialist is voldoende bewijs en moet bij de aanvraag worden gevoegd.
Hoe verloopt de aanvraagprocedure?
U kunt een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier sturen aan de gemeente.
Dit formulier kunt u aanvragen via 14 0522 of of downloaden via www.meppel.nl.
Gaat het om een aanvraag voor het nieuwe schooljaar, dan moet u deze aanvraag
minimaal zes weken voor de eerste schooldag doen.
Een aanvraag, die u in de loop van het schooljaar indient, wordt binnen zes weken na de
datum van ontvangst door burgemeester en wethouders behandeld.
De vergoeding kan ingaan vanaf de eerste werkelijke vervoersdag of vanaf de dag dat u
aanvraagt. U kunt alleen een vergoeding krijgen vanaf het moment van aanvragen en na
toekenning door het college. Een vergoeding achteraf of met terugwerkende kracht is
NIET mogelijk. De vergoeding wordt verstrekt voor alleen de werkelijke schooldagen.
De gemeente Meppel geeft een beschikking af voor de gehele schoolperiode. Dat wil
zeggen voor zolang het kind naar de zelfde schoollocatie gaat en u op het zelfde
woonadres blijft wonen. Tijdens de schoolperiode kan de vorm van vervoer wel wijzigen.
Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van uw kind en de vervoerder.

Welke vormen van vervoer zijn er?
Openbaar vervoer
Is voor iedereen beschikbaar personenvervoer bijvoorbeeld per trein of bus volgens een
dienstregeling. Ook een buurtbus valt onder openbaar vervoer. Waar het openbaar
vervoer ontbreekt, kan de gemeente en/of een school vervoer organiseren. Voorbeeld
hiervan in Meppel is: alleen op schooltijden rijdt een extra stadsbus op het traject station
Meppel van/naar de Reestoeverschool. Streekbussen rijden ook op deze route. Er is een
bushalte dicht bij de school.
Aangepast vervoer
Is vervoer per besloten schoolbus, taxi, of taxibus. Dit vervoer wordt door de gemeente
georganiseerd. De noodzaak van aangepast vervoer moet aangetoond worden met een
verklaring van de school(commissie) of een medische verklaring van een
behandelend specialist.
Vervoer met begeleiding
Wanneer de leerling (nog) niet zelfstandig met openbaar vervoer kan reizen, kan voor
een korte trainingsperiode een vergoeding voor de vervoerskosten van een begeleider
worden toegekend. De kosten van begeleiding zijn voor rekening van de aanvrager en de
vervoersplaats wordt vergoed door de gemeente. Dit geldt ook voor noodzakelijke en
toegekende begeleiding in het aangepast vervoer.
Eigen vervoer
Is vervoer per eigen (motor)voertuig, bromfiets of fiets. U heeft hiervoor uitdrukkelijk
toestemming van het college van burgemeester en wethouders nodig. U kunt aanspraak
maken op een vergoeding in de vervoerskosten van de leerling na een toekenning om
zelf te vervoeren of zelf te laten vervoeren, anders dan het georganiseerde vervoer van
de gemeente.
Reistijd
Wanneer de reistijd met openbaar vervoer langer duurt dan 1,5 uur en de enkele reis
met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan
worden teruggebracht, kan in overleg met de gemeente óf aangepast vervoer óf een
kilometervergoeding voor eigen vervoer worden aangeboden.
Winterabonnement
Ook is het mogelijk alleen in de wintermaanden met de bus te reizen en zomers te
fietsen. De winterperiode is vanaf de herfstvakantie tot aan de meivakantie.
Eigen bijdrage
Er zijn twee vormen van een eigen bijdrage:
1. Drempelbedrag, vaste eigen bijdrage
Bezoekt uw kind een Speciale school voor Basis Onderwijs (SBO) en bedraagt uw
gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen meer dan 130% van het participatie inkomen,
dan moet u per schooljaar een drempelbedrag betalen. Dit bedrag is gelijk aan een
jeugdabonnement openbaar vervoer waarmee één zone wordt gereisd.
Voor een school voor basisonderwijs is de inkomensgrens 120% van het participatie
inkomen en het drempelbedrag is gelijk aan een jeugdabonnement openbaar vervoer
waarmee twee of drie zones kunnen worden gereisd. -Voor scholen voor speciaal
onderwijs en clusterscholen geldt GEEN drempelbedrag.

2. Draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage
De draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage is alleen van toepassing wanneer de afstand
tussen de woning en de school groter is dan 20 km en uw kind een school voor
basisonderwijs bezoekt. De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het
gezinsinkomen. Naast het drempelbedrag kan er een draagkrachtafhankelijke eigen
bijdrage berekend worden in deze situatie.
Bewijsstukken gezinsinkomen
Het drempelbedrag wordt voor iedere leerling afzonderlijk per schooljaar berekend.
Voor het vaststellen van een eigen bijdrage moet een bewijs van het gezinsinkomen bij
de aanvraag worden gevoegd van beide ouders over het belastingjaar welke 2 jaar
vooraf gaat aan het moment van aanvragen. Alleen wanneer een gezinssituatie
ingrijpend is veranderd kan informatie van een later belastingjaar worden ingestuurd.
Voorbeelden van bewijsstukken zijn:
• afschrift aanslag(en) inkomstenbelasting van gezinsinkomen;
• berekening kindgebonden budget van belastingdienst-toeslagen.
• wanneer het belastbaar inkomen niet is vastgesteld (geen belastingaangifte)
is een zgn. IB-60 verklaring te verkrijgen bij de belastingdienst. (Wanneer u belt
met de belastingtelefoon, houdt dan uw BSN bij de hand. De verklaring wordt
automatisch aangemaakt en toegezonden);
• Jaaroverzichten van inkomen van de werkgever of een uitkerende instantie.
Eigen bijdrage en stadsvervoer Meppel
Reist uw kind met openbaar vervoer niet verder dan Meppel?
In die situatie is de eigen bijdrage gelijk aan de kosten van het vervoer. Dan is het niet
zinvol om vervoer aan te vragen bij de gemeente. U kunt het zelf regelen en daarmee de
kosten zelf in de hand houden.
Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen of mocht er iets veranderen in de situatie van u of uw kind in de loop
van het schooljaar neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 0522 of per e-mail
postbus@meppel.nl. Informatie is ook te vinden op www.meppel.nl.
Zodra uw kind deelneemt aan aangepast vervoer ontvangt u een informatiefolder van de
vervoerder. Kort voordat uw kind (weer) naar school gaat, neemt de chauffeur contact
met u op om kennis te maken en te zeggen hoe laat hij/zij ’s morgens uw kind komt
halen en hoe laat het weer thuis komt. Telefoonnummer vervoersplanner aangepast
personenvervoer: DVG personenvervoer 0529 – 354 28 30.
Heeft u klachten?
Bij aangepast vervoer belt u de vervoersplanner Telefoonnummer vervoersplanner
aangepast personenvervoer: DVG personenvervoer 0529 – 354 28 30.
Bij openbaar vervoer kunt u digitaal een klacht melden bij de vervoerder via hun website.
In en rond Meppel rijden vier verschillende vervoerders: NS, Connexxion (stadsdienst),
QBuzz en Syntus.

