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De bedragen leerlingenvervoer voor 2021-2022 zijn bekend. Het gaat om de bedragen die 
zijn genoemd in de Modelverordening leerlingenvervoer, te weten de inkomensgrens en de 
draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding. De bijdragen zijn geïndexeerd 
aan de hand van de stijging van het indexcijfer van de cao-lonen, volgens de in artikel 4 van 
de Wet op het primair onderwijs bepaalde systematiek. 
  

1. Inkomensgrens 
 Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft voor 2020 het indexcijfer vastgesteld op 117,9 
(bron: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100), eerste 
kolom “totaal cao sectoren”). Dat is een stijging van 3 % ten opzichte van 2019. Voor het 
schooljaar 2021-2022 leidt dit tot een inkomensgrens van (1,030* 27.000=) € 27.810. Naar 
beneden afgerond op een veelvoud van € 450, - is het nieuwe drempelbedrag derhalve  
€ 27.450. (€27.810: 450 = 61,8 = 61 x 450) Wanneer de gemeente heeft gekozen voor een 
hoger inkomensbedrag wordt dit bedrag geïndexeerd met 3% en naar beneden afgerond op 
een veelvoud van € 450. 
 
Als peiljaar voor het inkomen geldt het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het 
kalenderjaar waarin het schooljaar waarvoor een vervoersvoorziening wordt gevraagd, 
begint. Dit is voor het schooljaar 2021-2022 het jaar 2019. 
  

2. Draagkrachtafhankelijke bijdrage 
Deze bijdrage mag in bepaalde gevallen worden gevraagd als de afstand naar de 
dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt. 
Na indexering zijn de bedragen als volgt: 
  

inkomen vanaf tot eigen bijdrage 

0 €                      36.000  nihil 

€             36.000   €                      42.500   €              150 

€             42.500   €                      49.000   €              645 

€             49.000   €                      55.500   €           1200 

€             55.500   €                      63.000   €           1760 

€             63.000   €                      69.500   €           2360 

€             69.500  en voor elke € 5000 erbij €             565 

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/leerlingenvervoer
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De eigen bijdragen zijn geïndexeerd aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) 
vervoersdiensten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dit indexcijfer voor 2019 
vastgesteld op €109,39; voor 2018 was dit cijfer €104,23. Dit is een stijging van 5%. 1 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dit indexcijfer voor 2020 vastgesteld op 
€109,44; voor 2019 was dit cijfer €109,39. Dit is een stijging van 0,0%.  
De geïndexeerde eigen bijdragen zijn vervolgens afgerond op een veelvoud van € 5. 
 

3. Kilometervergoeding 
Als ouders in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast 
vervoer en zij met toestemming van of op verzoek van het college de leerling zelf vervoeren, 
wordt een vergoeding per kilometer verstrekt. Het is reëel om voor de kilometervergoeding 
aan te sluiten bij de algemeen gebruikelijke belastingvrijekilometervergoeding(peil 01-01-
2021: € 0,19) gerekend over de kortste afstand tussen de woning en de school. Omdat dit 
vrijwel gelijk is aan de helft van de voormalige vergoeding dient ’s morgens ook de retourreis 
en ’s middags ook de heenreis van de chauffeur vergoed te worden. Met een 
kilometervergoeding van €0,19 vergoed je per dag 4 x de reis. In het geval gemeenten het 
zogenaamde schijvenmodel hanteren wordt de heen- en terugreis tweemaal vergoed. 
Geen vergoeding wordt verstrekt wanneer de leerling ook tussen de middag wordt vervoerd. 
De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets bedraagt € 0,09 per kilometer. De 
bedragen worden uitgekeerd voor de kilometers die de leerling aflegt. 
 

4. Berekening systematiek ter illustratie 
Hieronder treft u twee willekeurige berekening systematieken aan. 
De bedragen zijn afhankelijk van de leeftijdskortingen en de regiotarieven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bron: CBS CPI Vervoersdiensten 

 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?searchKeywords=verkeer%20en%20vervoer
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