Vervoer
In dit document vindt u belangrijke informatie over het regelen van vervoer voor de jeugdige binnen de jeugdwet

Vervoer onder
de jeugdwet

Vervoer niet
vallend onder
de jeugdwet

Vervoer van de jeugdige naar de
jeugdhulplocatie en terug (jeugdwet,
artikel 2.3). Bij afstanden boven de
15 km is er sprake van maatwerk
(verantwoordelijkheid van gemeente)
Vervoer naar locaties anders dan
jeugdhulplocatie of vervoer van de
ouders. Mogelijkheden hiervoor
kunnen elders gezocht worden
binnen de Wmo, Zvw of Wlz.
Vervoer van en naar school valt
(onder voorwaarden) altijd onder
leerlingenvervoer.

Vervoer is primair de taak van ouders. Zij moeten zelf een oplossing zoeken. Dat ouders beiden werken is
zonder bijzondere, bijkomende omstandigheden géén reden om vervoer toe te kennen.
Een jeugdige komt in aanmerking voor een vervoersvoorziening als:
a) De jeugdige niet op eigen gelegenheid naar de locatie kan reizen (vanwege medische beperking of
beperkte zelfredzaamheid) én
b) er sprake is van beperkingen in de zelfredzaamheid van de ouders én
c) er geen sprake is van mogelijkheden in de sociale omgeving van de jeugdige
d) het vervoer de jeugdige, de ouders of de sociale omgeving onevenredig belast (niet gebruikelijke zorg).
De noodzaak voor een vervoersvoorziening kan alleen vastgesteld worden door een verwijzer of een
zorgaanbieder wanneer dit in de plaatselijke verordening is geregeld. De verwijzer of aanbieder moet de
inzet van vervoer opnemen in het plan ondersteuningsplan als onderdeel van het resultaat. Als vervoer
ingezet wordt voor specialistische jeugdhulp dan moet een beschikking afgegeven worden.

Inzetten van vervoer
Via vergoeding

Via zorgaanbieder

Een cliënt kan een verzoek indienen voor een
kilometervergoeding of vergoeding van de
kosten voor openbaar vervoer (middels het
declaratieformulier) Deze kosten worden op
basis van declaratie vergoed door de
financiële administratie.

Verblijfszorg: het tarief is inbegrepen in
het contract bij residentiele jeugdhulp.

De hoogte van maandelijkse
kilometervergoeding of vergoeding van
openbaar vervoer wordt op basis van
beschikkingstermijn, aantal dagen, en
kilometers vastgesteld. De
kilometervergoeding bedraagt € 0,19 / km. Bij
flexibele inzet van jeugdhulp wordt uitgegaan
van een gemiddelde.

Ambulante individuele hulp of
dagbesteding: een tarief van €8,56 per rit.
Tarief voor ritten boven 15km is €0,19 /
km.
De verantwoordelijkheid van het inzetten
of het regelen van vervoer ligt bij de
zorgaanbieder. De zorgaanbieder
declareert bij de financiële administratie
en deze betaalt uit aan zorgaanbieder.

Via taximaatschappij
Alleen wanneer de zorgaanbieder zelf
geen vervoer kan regelen. De
jeugdige/gezin moet noodzaak aantonen
en een aanvraag doen bij een
gemeentelijke verwijzer. Deze verwijst of
legt contact met een taxibedrijf en maakt
een beschikking.
Het taxibedrijf factureert de kosten aan
de financiële administratie en deze
betaalt uit aan het taximaatschappij.
Adres financiële administratie:
Zorglokaal, postbus 5065, 6130 PB
Sittard. Onder vermelding van: naam en
bsn jeugdige en adres van / naar.

