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Vanuit het oogpunt van normaliseren en het benutten van eigen kracht, is het Vervoer van
een jeugdige naar een voorziening in de basis de verantwoordelijkheid van ouders/verzor-
gers/netwerk als onderdeel van gebruikelijke zorg. Voor ambulante hulp geldt dat, alleen
als vervoer noodzakelijk is, de zorgaanbieder het vervoer naar de voorziening organiseert.
Bij verblijf gesloten en pleegzorg deeltijd & regulier is het vervoer onderdeel van het pro-
duct. Uitzondering is vervoer tijdens verlof bij verblijf gesloten.

Voor het toekennen van een vervoersvoorziening geldt dat:
 Een vervoersvoorziening alleen wordt toegekend voor het vervoer van de jeugdige

van en naar de locatie waar de jeugdhulp plaatsvindt.
 Een vervoersvoorziening alleen wordt toegekend wanneer aantoonbaar is gemaakt

dat er een noodzaak bestaat tot het inzetten van deze voorziening en dat bij ge-
brek aan deze voorziening de toegang tot de jeugdhulp wordt onthouden.

Het is aan de lokale toegang of de GI om het vervoer toe te kennen.

Voor het beoordelen van de noodzakelijkheid van het vervoer, wordt het volgende afwe-
gingskader gebruikt:

Ouders die de beschikking hebben over een vervoersmiddel worden geacht het vervoer zelf
te organiseren.

In het geval dat er sprake is van medische noodzaak of een beperking van de zelfredzaam-
heid van de jeugdige kan een vervoersvoorziening worden toegekend. Er is sprake van me-
dische noodzaak wanneer:

 een jeugdige door een lichamelijke, verstandelijke, psychische of zintuigelijke be-
perking niet in staat is om (onder begeleiding van een volwassene) gebruik te ma-
ken van het openbaar vervoer.

Er is sprake van een beperking in de zelfredzaamheid wanneer:
 de leeftijd van de jeugdige het niet toelaat om alleen te reizen met het openbaar

vervoer en is aangetoond dat de ouders of andere personen in het netwerk niet in
staat worden geacht om de jeugdige te begeleiden. Dit is in ieder geval van toe-
passing voor jeugdigen tot 9 jaar;

 een jeugdige wel in staat is om zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te
maken, maar er geen financiële draagkracht is. Indien er geen financiële draag-
kracht is, kan een beroep worden gedaan op de minimaregelingen van de ge-
meente en wordt er geen vervoersvoorziening vanuit de Jeugdwet verstrekt. Er
wordt dan gezorgd voor een warme overdracht.

 In de volgende gevallen is het zelfstandig reizen met openbaar vervoer in ieder ge-
val niet mogelijk:

o bij het ontbreken van een verbinding met openbaar vervoer;
o bij een reistijd van meer dan anderhalf uur voor een enkele reis tussen de

woning en de jeugdhulplocatie.

Om voor een vervoersvoorziening in aanmerking te komen geldt het volgende afwegings-
kader:

 de afstand van de verblijfsplaats van de jeugdige tot de jeugdhulpvoorziening is
meer dan 6 kilometer; en

 de jeugdige heeft een indicatie voor een individuele voorziening jeugdhulp; en
 er is sprake van medische noodzaak of een beperking van de zelfredzaamheid; en
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 het is niet mogelijk om het vervoer op eigen kracht te organiseren. Ouders die de
beschikking hebben over een vervoersmiddel worden geacht het vervoer zelf te or-
ganiseren. Het moeten werken is geen reden om vervoer vanuit de gemeente te
krijgen; en

 er is geen andere regeling/voorziening voor het vervoer van en naar de jeugdhulp-
aanbieder waar de jeugdige gebruik van kan maken;

In de onderstaande situaties wordt in ieder geval geen vervoersvoorziening vanuit de
Jeugdwet verstrekt:

 vervoer van en naar een BSO;1

 vervoer voor jeugdigen met een lichamelijke ziekte of beperking van en naar een
dagbehandeling of een instelling voor kortdurend verblijf op grond van de Wlz;

 vervoer voor jeugdigen met een zintuigelijke beperking van en naar een dagbehan-
deling valt onder de Zorgverzekeringswet, evenals het vervoer voor een medische
behandeling;

 vervoer anders dan van of naar de jeugdhulpaanbieder (bijvoorbeeld sociaal recre-
atief vervoer). Dit vervoer valt in beginsel onder gebruikelijke hulp en eigen kracht.
Wanneer dit niet toereikend is, valt deze hulpvraag onder reikwijdte van de Wmo,
zoals beschreven in de beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning.

Pgb2

Het is mogelijk om pgb te krijgen voor formeel vervoer. Als door de hulpvraag van de jeug-
dige de begeleiding tijdens het vervoer niet door anderen dan door de ouders gedaan kan
worden, kan ook voor deze begeleiding een pgb worden verstrekt. Voor informeel vervoer
(vervoer door ouders) wordt geen pgb toegekend.

Tarieven en categorieën3. Het onderstaande tabel geeft per groep aan welke intensiteit van
toepassing is.

De volgende tarieven (per dag) gelden voor vervoer:

1 NB sBSO is een jeugdhulpvoorziening. Hiervoor kan wel een vervoersvoorziening worden ingezet.
2 Het is mogelijk een kilometervergoeding in te zetten in uitzonderlijke situaties, wanneer de aanbieder
hierdoor een oplossing ziet om een vervoersprobleem op te lossen wat niet d.m.v. formeel vervoer
opgelost kan worden.
3 De kolom 0-4 km is alleen van toepassing bij hoge uitzondering.

0-4
km

5-9
km

10-19
km

20-29
km

30-39
km

>40
km

Kind groep 1 2 3 3 4 5
Rolstoel groep 2 2 3 4 5 6
Individueel 2 3 4 4 5 6
Eigen busje/auto
instelling

0 0 1 2 4 4

Overige vervoers-
middelen (bijv. ov,
fiets)

0 0 0 0 0 1
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Werkwijze4(zie procesplaat op volgende pagina)
 De lokale toegang of GI kent vervoer toe.
 Instroom via Lokale toegang; de lokale toegang legt de noodzaak tot inzet van een

vervoersvoorziening vast in het perspectiefplan. Vervoer wordt deel 5 van het per-
spectiefplan en maakt deel uit van het besluit tot toekenning van jeugdhulp.

 Instroom via de GI; de GI legt de noodzaak tot inzet van vervoer vast in het ge-
zinsplan.

 Wanneer de GI een vervoersvoorziening toekent, geeft de GI dit door aan de aan-
bieder. De aanbieder dient dit in via een verzoek om toewijzing (via het berichten-
verkeer (315)).

 Instroom via overige verwijzers: Aanbieder dient de aanvraag voor een vervoers-
voorziening in door middel van het aanvraagformulier vervoer. Dit besluit wordt
opgenomen in een aparte beschikking.

 De aanbieder regelt het vervoer met een vervoersaanbieder.
 De adressen en tijden, die door de jeugdige of zijn ouder(s) worden aangegeven op

het aanvraagformulier, worden gebruikt voor de planning van het vervoer.
 Ouders geven wijzigingen door aan de zorgaanbieder, bijv. wanneer vervoer niet

door kan gaan of wijzigt wegens vakantie, ziekte of studiedag.
 De duur van de vervoersvoorziening is gelijk aan de duur die in de beschikking is

vermeld of korter wanneer de betreffende individuele voorziening eerder eindigt.
 Bij berekening van het aantal kilometers wordt gerekend met de kortste route van

‘A’ naar ‘B’.
 De zorgaanbieders declareren het aantal kilometers.
 De Front Office zorgt voor de administratieve afhandeling.
 Wijzigingen als verhuizing e.d. worden afgehandeld door de BackOffice.

Let op!
 Dit werkproces heeft betrekking op de gecontracteerde aanbieders. Daarnaast kan

er ook vervoer ingezet worden naar zorg die vanuit pgb of betaalovereenkomst
wordt gefinancierd. Dit is een ander werkproces.

 Verleng vervoer op tijd (houdt rekening met schoolvakanties e.d.).
 Tip voor ouders: vervoer is (soms) fiscaal aftrekbaar: https://www.belasting-

dienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/vervoerskosten-ziekte-
invaliditeit-aftrekken

4 Alle aanbieders bieden vervoer. De uitvoering van vervoer mogen zij uitbesteden.


