
 
 
 
 
 
 

 

1 

Bezoekadres 
Oldehoofsterkerkhof 2 
8911 DH Leeuwarden 
 
Postadres 
Postbus 21000 
8900 JA Leeuwarden 
 
(058) 233 83 88 
info@sdfryslan.nl 

 

Regionale handreiking vervoer jeugdigen 
 
Datum : 19 februari 2020 
 
______________________________________________________________________ 
 

1. INLEIDING 
Deze handreiking is geschreven naar aanleiding van diverse vragen vanuit onze ketenpartners over 
het vervoer van jeugdigen. De handreiking is bedoeld om ondersteuning te bieden bij het bepalen 
of vervoer kan worden verstrekt, vanuit welke wet het vervoer wordt verstrekt en wie dit vervoer 
regelt en betaalt. 
 
Het vervoer van jeugdigen kan vanuit de volgende wetten worden verstrekt: 

- Zorgverzekeringswet 
- Wet langdurige zorg 
- Onderwijswetten (Leerlingenvervoer):  

o Wet op het Basisonderwijs 
o Wet op het Voortgezet Onderwijs 
o Wet op de expertisecentra  

- Jeugdwet 
- Wet maatschappelijke ondersteuning 
- Inkomensondersteuning. 

 
Er kan een eigen bijdrage in de kosten gelden voor het vervoer. 

2. NOODZAAK VERVOER 
Voor vervoer van jeugdigen geldt voor alle wetten dat, voorafgaand aan de verstrekking van het 
vervoer, de noodzaak voor (begeleiding bij) vervoer of een vervoersvergoeding wordt beoordeeld. 
De verwijzer maakt de afweging of er een noodzaak voor (begeleiding bij) vervoer of een 
vervoersvergoeding is en onderbouwt een eventuele aanvraag hiervoor. 
De noodzaak voor vervoer van een jeugdige is een apart besluit, los van de Jeugdhulp zelf.   
Indien er een beschikking door de gemeente wordt opgesteld, dient de noodzaak voor het vervoer 
hier ook in opgenomen te worden.  
De verstrekker van het vervoer bepaalt de wijze waarop het vervoer geboden wordt.  
De afweging over de noodzaak van vervoer vraagt dus om een goede en tijdige afstemming tussen 
verwijzer, beschikker (gemeente) en verstrekker van de voorziening. 
 
Om een goede weging te kunnen maken of (begeleiding bij) vervoer of een vervoersvergoeding  
noodzakelijk is, wordt gebruik gemaakt van de volgende afwegingen: 
- Is de jeugdige in staat om gebruik maken van een algemene (gebruikelijke) voorzieningen, 

zoals een (elektrische)fiets, brommer, scooter, auto (van verzorgers/opvoeders) of openbaar 
vervoer of is dit vanwege de leeftijd of beperking van de jeugdige niet mogelijk? 
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- Vervoer van jeugdigen en begeleiding bij het vervoer is de verantwoordelijkheid van de 
ouder(s)/verzorger(s), dus ook van pleegouders en professionele verzorgers (instelling). 
o Ouders/verzorgers  zijn primair zelf verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding en 

ontwikkeling van hun kinderen. De zorgplicht strekt zich uit over het bieden van een 
woonomgeving waarin hun fysieke en sociale veiligheid is gewaarborgd, een passend 
pedagogisch klimaat en zorg in de zin van verzorging, begeleiding en stimulans die nodig is 
bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, ongeacht de leeftijd van het 
kind. De zorg kan door de ouder(s) ook aan derden uitbesteed worden of met eigen 
financiële middelen ingekocht worden, zoals een oppas, inzet van familie/netwerk of 
kinderopvang.  

o Bij uitval van één van de ouders neemt de andere ouder, al dan niet naast fulltime 
(vrijwilligers)werk of opleiding, de zorg over. De zorgplicht vervalt niet bij echtscheiding of 
beëindiging van de relatie. Er wordt wel rekening gehouden met de eventueel door de 
rechtbank vastgelegde afspraken.  

- Zijn de ouders/verzorgers  in staat om zelf of met behulp van hun sociale netwerk (de 
begeleiding van) het vervoer van de jeugdige te organiseren (eigen kracht)? 

- Wat is de draaglast van de ouder voor het organiseren van het vervoer? 
o Voor de beoordeling van de draaglast kan o.a. meegewogen worden wat de afstand, 

reistijd, frequentie, moment van de dag is dat het vervoer nodig is. Hierin wordt ook 
meegewogen de relatie tot de zorg voor meerdere kinderen in het gezin of gelijktijdig 
noodzakelijk vervoer van verschillende kinderen naar verschillende locaties. 

o Is er sprake van (langdurige) fysieke afwezigheid of beperking van een ouder? 
o Is er sprake van (dreigende) overbelasting, waarbij het evenwicht tussen draagkracht en 

draaglast onder spanning staat? 
- Kan voor de begeleiding van het vervoer een vrijwilliger ingeschakeld worden? 
- Zijn de ouders/verzorgers  zelf in staat het vervoer te betalen (financiële draagkracht)? 

3. WETTELIJKE KADERS  
 

3.1 Zorgverzekeringswet (ZvW) 
Voor noodzakelijk vervoer van en naar het ziekenhuis kan aanspraak gemaakt worden op de 
Zorgverzekeringswet. 
 
Een jeugdige/volwassene heeft vanuit de zorgverzekeringswet recht op vervoer als hij/zij: 

- nierdialyses moet ondergaan in een instelling 
- behandelingen bij kanker met chemotherapie of radiotherapie moet ondergaan 
- permanent rolstoelafhankelijk is en zich uitsluitend per rolstoel kan verplaatsen 
- een zodanig beperkt gezichtsvermogen (slechtziendheid), dat zonder begeleiding 

verplaatsen niet mogelijk is 
- jonger dan 18 jaar is en gebruik maakt van verzorging vanwege complexe somatische 

(lichamelijke) problematiek of een lichamelijke handicap heeft 
- langdurig vervoer i.v.m. behandeling van langdurige ziekte of aandoening of het niet 

vergoeden van het vervoer onredelijk is. Dit wordt de hardheidsclausule genoemd. 
 
Om te beoordelen of een verzekerde op grond van de hardheidsclausule aanspraak kan maken op 
ziekenvervoer, hanteert de zorgverzekeraar de volgende formule:  
 
(aantal maanden) x (aantal keren p/week) x (aantal weken p/maand) x (aantal km enkele reis) x 
0,25 = (wegingsfactor). 
Is de uitkomst gelijk aan of groter dan 250, dan kan een verzekerde op grond van de 
hardheidsclausule aanspraak maken op ziekenvervoer.  
 
De verzekerde moet voor het vervoer vanuit de Zorgverzekeringswet vooraf toestemming vragen 
aan de zorgverzekeraar. 
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3.2 Wet langdurige zorg (Wlz) 

Het vervoer van en naar dagbesteding of dagbehandeling met een Wlz-indicatie valt onder de 
Wlz. 
 
De zorgaanbieder van de dagbesteding of dagbehandeling is verantwoordelijk voor het bieden van 
passend vervoer (naar en van de dichtstbijzijnde passende dagbesteding). Dat kan ook eigen 
vervoer of openbaar vervoer zijn. De begeleiding die nodig is tijdens vervoer maakt daarvan 
onderdeel uit.  
 
Al het overige noodzakelijke vervoer voor een jeugdige/volwassene met een Wlz-indicatie valt niet 
onder de Wlz.  
 
Als uit de afweging is gebleken dat het vervoer voor de jeugdige noodzakelijk is (zie 2), dan wordt 
vervolgens bekeken of het vervoer valt onder de Zvw (zie 3.1), leerlingenvervoer (zie 3.3), de 
Jeugdwet (zie 3.4) of Wmo (zie 3.6). 
 

3.3 Onderwijswet (Leerlingenvervoer) 
Wanneer het gaat om vervoer voor het schoolbezoek van een jeugdige, en dus om vervoer van de 
woonsituatie van een jeugdige (ouders, pleegouders, residentiële instelling) naar school en weer 
terug, dan valt het vervoer onder de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet 
onderwijs en de Wet op de expertisecentra. Dit vervoer is geregeld in de vorm van 
leerlingenvervoer.  
 
Leerlingenvervoer is een voorziening voor leerlingen met een structurele beperking.  
Een structurele beperking is een lichamelijk, verstandelijke of psychische en/of lichamelijke 
beperking die ten minstens drie maanden aanhoudt. Kinderen met een beperking zijn vaak 
aangewezen op een beperktere selectie van scholen, die daardoor op een verdere afstand kunnen 
liggen vanwaar de leerling woont. Soms moeten kinderen tot een hogere leeftijd door ouders 
worden begeleid naar school. Daarnaast kunnen ouders ook aanspraak maken op een vergoeding 
voor leerlingenvervoer wanneer duidelijk is dat er geen passend onderwijs inde buurt is. 
 
Leerlingenvervoer kan door ouders/verzorgers aangevraagd worden bij de gemeente waar vanuit 
het vervoer geregeld dient te worden. Dit is de gemeente waar de jeugdige feitelijk verblijft

1
.  

De aanvragen voor leerlingenvervoer worden door de gemeente in behandeling genomen en 
indien nodig geregeld. 
 
  

                                                      
1 Als vooraf vast staat dat een leerling gedurende een korte periode (niet langer dan 6 weken) in een crisis 

opvang/pleeggezin geplaatst wordt en in een andere gemeente verblijft, heeft het soms de voorkeur dat de 
leerling zijn/haar oude school blijft bezoeken. Indien dit het geval is moet de oorspronkelijke gemeente, als er 
al sprake was van leerlingenvervoer, ook het leerlingenvervoer blijven verzorgen voor deze 6 weken.  
In de meeste gevallen reist de jongere met het vervoer mee van de gemeente waar de jongere verblijft en 
wordt er door de vervoerder een factuur gestuurd naar de gemeente waar de leerling van afkomstig is.  
Indien er voorafgaande aan de tijdelijke plaatsing nog geen recht op bekostiging van het leerlingenvervoer 
bestond of de crisisopvangperiode na 6 weken wordt verlengd, dient de hoofdregel te worden toegepast: Bij de 
gemeente waarin de leerling feitelijk verblijft wordt het leerlingenvervoer aangevraagd. Leerlingenvervoer 
wordt dan alleen toegekend als de jeugdige naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school gaat. 
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Om in aanmerking te komen voor (een vergoeding van het) vervoer van en naar school, gelden de 
regels voor leerlingenvervoer van de betreffende gemeente.  
 
De belangrijkste uitgangspunten zijn: 
- Het vervoeren van een jeugdige van en naar school is in eerste instantie de 

verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers (zie 2 – Noodzaak vervoer). 
- De jeugdige gaat naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. 
- Er wordt voldaan aan de afstandsgrens van de betreffende gemeente, hetgeen verschilt per 

gemeente en per type onderwijs.  
De gemeente Leeuwarden hanteert bijvoorbeeld de volgende afstandsgrens: 
o voor basisonderwijs: > 6 km afstand van woonsituatie-school 
o voor speciaal basisonderwijs (cluster 1,2,3,4): > 3 km afstand van woonsituatie-school 
o voor voortgezet speciaal onderwijs: > 20 km afstand van woonsituatie-school 

- Voor de jeugdige die door zijn beperking niet (met begeleiding) kan fietsen of (met 
begeleiding) met het openbaar vervoer kan reizen geldt geen afstandsgrens en bestaat de 
mogelijkheid van leerlingenvervoer per taxibus. 
 

Leerlingenvervoer per taxibus kan na schooltijd ook naar 1 ander adres dan de woning van de 
leerling (zoals co-ouder, BSO, gastouder of oppas) worden toegekend indien het vervoer na 
schooltijd structureel is (op dezelfde dagen van de week, op hetzelfde adres). 
 
Indien er vervoer van en naar school noodzakelijk is en de jeugdige komt op grond van de gestelde 
kaders niet in aanmerking voor leerlingenvervoer, dan heeft de gemeente wettelijk geen rol. In 
heel uitzonderlijke situaties waar vervoer noodzakelijk is en er geen gebruik gemaakt kan worden 
van de dichtstbijzijnde toegankelijke school of het vervoer van en naar school is voor de ouders 
geen gebruikelijke hulp (zie 2. Noodzaak vervoer), kan een gemeente overwegen om maatwerk toe 
te kennen. 
Indien maatwerk voor het noodzakelijk vervoer wordt toegekend, wordt dit in de meeste gevallen 
door een lokaal gecontracteerde (Wmo/Jeugd) vervoersaanbieder verzorgd, dan wel vanuit de 
Wmo (zie 3.6) of Jeugdwet (zie 3.4) bekostigd. 

3.4 Jeugdwet 

Wanneer het gaat om vervoer van een jeugdige van en naar een locatie van (ambulante) 
jeugdhulp, valt het noodzakelijk vervoer van de jeugdige onder de Jeugdwet.  
 
De voorwaarden voor (een vergoeding van het) vervoer van en naar een locatie van jeugdhulp zijn: 
- De vervoersvoorziening moet noodzakelijk zijn vanwege een medische noodzaak of 

beperkingen in zelfredzaamheid. 
- Het vervoer kan niet van de ouders/het netwerk worden verlangd in het kader van de eigen 

kracht. 
 

De verwijzer maakt de afweging of er een noodzaak voor (begeleiding bij) vervoer of een 
vervoersvergoeding is en onderbouwd een eventuele aanvraag hiervoor (aan gemeente / 
zorgaanbieder). Zie hoofdstuk 2 / NOODZAAK VERVOER. 
De uitkomst van de afweging van de noodzaak tot vervoer, kan ook zijn dat een deel door ouders 
en/of het netwerk zelf wordt georganiseerd en voor een deel (een vergoeding voor) vervoer naar 
de locatie van jeugdhulp aanvullend noodzakelijk is. 

Regionaal ingekochte (ambulante) jeugdhulp 

Indien het gaat om vervoer van de jeugdige van en naar een locatie van regionaal ingekochte 
(ambulante) jeugdhulp (specialistische jeugdhulp, hoogspecialistische jeugdhulp, crisishulp) zit het 
vervoer in het tarief van de aanbieder.  
De verwijzer stelt de noodzaak voor het vervoer vast. De gemeente neemt de noodzaak voor het 
vervoer als besluit op in de beschikking. Zie hoofdstuk 2 / NOODZAAK VERVOER. 
De jeugdhulpaanbieder dient dan het vervoer van en naar de locatie voor jeugdhulp te regelen en 
te betalen. 
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Indien er sprake is van een hoofdaannemer en een onderaannemer dienen de hoofdaannemer en 
de onderaannemer over (de kosten van) het vervoer, net als over de kosten van de jeugdhulp zelf, 
afspraken te maken. De hoofdaannemer is hoofdverantwoordelijk voor de levering van de 
jeugdhulp en het bijbehorend noodzakelijk vervoer. 

Pleegzorg 

Vervoerskosten van jeugdigen die verblijven in een pleeggezin, zijn verwerkt in de basisvergoeding 
die pleegouders ontvangen. Indien het basisbedrag voor de omvang van het benodigde vervoer 
niet toereikend is, kan een pleeggezin een beroep doen op bijzondere kosten binnen de 
voorziening voor Pleegzorg.  
De bijzondere kosten zijn opgenomen in het tarief van de pleegzorgaanbieder. 

Landelijk ingekochte jeugdhulp (LTA)  

Indien het gaat om vervoer van een jeugdige van en naar een locatie van landelijk ingekochte 
jeugdhulp (LTA), zit het vervoer niet in het tarief van de jeugdhulpaanbieder.  
De verwijzer dient het vervoer bij de betreffende gemeente aan te vragen. Dit betreft in de meeste 
gevallen maatwerk dat door een lokaal gecontracteerde (Wmo/Jeugd) vervoersaanbieder verzorgd 
wordt. 

Justitiële Jeugdinrichting 

Indien het gaat om vervoer van een jeugdige van en naar een Justitiële Jeugdinrichting (JJI), dus 
een jeugdige die strafrechtelijk geplaatst is, wordt het vervoer (door JJI of Rechtbank) aangevraagd 
bij de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DVenO). Deze kosten worden vanuit het Rijk, Ministerie 
van Justitie en Veiligheid, betaald (niet door de gemeenten). 

Lokaal ingekochte Jeugdhulp 

Indien het gaat om vervoer van een jeugdige van en naar een locatie van lokaal ingekochte 
jeugdhulp, zoals preventieve jeugdhulp, zit het vervoer niet in het tarief van de 
jeugdhulpaanbieder. 
De verwijzer dient het vervoer bij de betreffende gemeente aan te vragen. Dit betreft in de meeste 
gevallen maatwerk dat door een lokaal gecontracteerde (Wmo/Jeugd) vervoersaanbieder verzorgd 
wordt. 

Jeugdhulp ingekocht middels PGB 

Indien het gaat om vervoer van een jeugdige naar jeugdhulp dat ingekocht is middels een PGB, dan 
betreft dit in de meeste gevallen specialistische jeugdhulp. 
Afhankelijk van de wijze waarop een gemeente het tarief voor PGB heeft vastgesteld, zit het 
vervoer wel of niet in het tarief. Als het tarief een afgeleide is van het ZIN tarief (bijvoorbeeld 80% 
van het ZIN tarief), dan kan de gemeente ook stellen dat het vervoer in het tarief voor PGB zit. 
De verwijzer dient in dit geval te overleggen met de gemeente om vast te kunnen stellen of er 
vanuit gegaan kan worden dat het vervoer door de gemeente dan wel de jeugdhulpaanbieder 
geregeld en betaald dient te worden. 

3.5 Combinatie Leerlingenvervoer en Jeugdwet 

Er zijn situaties waarbij er voor een jeugdige zowel de noodzaak is voor leerlingenvervoer (van en 
naar school) èn vervoer vanuit de Jeugdwet (van en naar een locatie van jeugdhulp). 
De bestemming en dus het doel van het vervoer, is leidend voor de bepaling vanuit welke wet welk 
vervoer geregeld moet worden en wie hiervoor verantwoordelijk is. Dit kan dus ook gedeeltelijk 
vanuit leerlingenvervoer en gedeeltelijk vervoer vanuit de Jeugdwet zijn. 

Voorbeeld 1 

Stel een jeugdige verblijft in een instelling voor jeugdhulp. 
Deze jeugdige heeft dagelijks vervoer nodig om naar school te komen en weer terug.  
Als vanwege de beperking van de jeugdige taxivervoer noodzakelijk is of voldaan wordt aan de 
voorwaarden voor leerlingenvervoer, kan het vervoer van en naar school aangevraagd bij de 
gemeente waar de jeugdige verblijft (= gemeente van locatie jeugdhulp). 
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Voorbeeld 2 

Stel een jeugdige woont bij zijn ouders. Deze jeugdige heeft dagelijks vervoer nodig om van huis 
naar school te komen en weer terug. Primair zijn de ouders verantwoordelijk voor het vervoer (zie 
2 noodzaak vervoer).  
Indien vanwege de beperking van de jeugdige taxivervoer nodig is of voldaan wordt aan de 
voorwaarden voor leerlingenvervoer kan vervoer of een vervoersvergoeding aangevraagd kan 
worden bij de gemeente waar de jeugdige woont (=locatie van ouders/verzorgers). 
Als deze jeugdige ook gebruik maakt van regionaal ingekochte ambulante jeugdhulp en hiervoor 
iedere dinsdag vervoer van school naar jeugdhulp en van jeugdhulp weer naar huis nodig heeft èn 
de jeugdige is niet zelfredzaam èn de ouders niet in staat zijn voor dit vervoer (financieel) zorg te 
dragen, dan valt dit wekelijks vervoer onder de Jeugdwet. De verwijzer geeft aan de 
jeugdhulpaanbieder aan dat vervoer noodzakelijk is. De jeugdhulpaanbieder is (in dit voorbeeld 
met regionaal ingekochte jeugdhulp) verantwoordelijk voor het vervoer van school naar de 
jeugdhulpaanbieder en van de jeugdhulpaanbieder weer naar huis. Overigens heeft de ambulante 
jeugdhulpaanbieder natuurlijk ook altijd de mogelijkheid of keuze om bij de jeugdige thuis het 
gesprek te voeren en daarin een eigen (financiële) afweging te maken. 
Daarnaast is het mogelijk dat ouders er zelf voor kunnen zorgdragen dat zij eenmaal per week de 
jeugdige ophalen uit school en samen naar de jeugdhulpaanbieder gaan en dan weer terug naar 
huis. 

3.6 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Als een jeugdige/volwassene met een (fysieke) beperking aangepast vervoer nodig heeft ten 
behoeve van zijn zelfredzaamheid en participatie èn 
- de jeugdige kan voor zijn vervoersbehoefte vanwege zijn beperking geen gebruik maken van 

algemene (gebruikelijke) voorzieningen, zoals een (elektrische)fiets, brommer, scooter of het 
openbaar vervoer èn 

- van de ouders kan niet worden verlangd (zie 2 – noodzaak vervoer) om de jeugdige te 
vervoeren en/of te begeleiden bij het vervoer of het vervoer van de jeugdige te organiseren èn  

- de jeugdige kan hiervoor geen aanspraak maken op vervoer vanuit de ZvW, Wlz, 
Leerlingenvervoer of Jeugdwet of 

- er is een specifieke vervoersvoorziening nodig, zoals een rolstoel, aangepaste fiets of 
scootmobiel 

dan kan de jeugdige in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening vanuit de Wmo. 
 
Naast de genoemde specifieke vervoersvoorzieningen kennen we vanuit de Wmo ook collectief 
lokaal vervoer (Wmo-taxivervoer). 
Voor het Wmo-taxivervoer geldt een vervoersgebied van maximaal 20-25 km vanaf het huisadres 
(Let op: dit is per gemeente verschillend). 
 
Deze Wmo-vervoersvoorzieningen dienen via de gemeente waar de jeugdige zijn/haar 
hoofdverblijf

2
 heeft te worden aangevraagd. 

3.7 Inkomensondersteuning 

Vervoerskosten van een ouder die bij een kind op bezoek gaat, vallen niet onder de Jeugdwet. 
Ouders die deze kosten niet kunnen dragen, kunnen een beroep doen op inkomensondersteuning 
vanuit de bijzondere bijstand. 
Of vergoeding van vervoerskosten vanuit bijzondere bijstand mogelijk is, is afhankelijk van het 
lokale beleid van de gemeente waar de ouder woont. Daarbij wordt vaak gekeken naar de 
frequentie en de aard van het bezoek en afgezet tegen wat gebruikelijk is.  
Als de ouder niet in staat is om de kosten van een fiets voor een kind te betalen, kan ook gedacht 
worden aan het kindpakket. 
 
 

                                                      
2
 hoofdverblijf: adres waar de persoon volgens de Basis Registratie Personen (BPR) als ingezetene geregistreerd 

staat danwel de plaats waar de persoon overwegend feitelijk verblijft. 



 
 
 

7 

 


