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De in de modelverordening leerlingenvervoer genoemde bedragen, te weten de inkomensgrens, 
het drempelbedrag en de draagkrachtafhankelijke bijdrage zijn geïndexeerd. Met deze ledenbrief 
brengen wij u op de hoogte van de bedragen voor het schooljaar 2012-2013. 



Veren ig ing van 

Aan de leden W Nederlandse Gemeenten 

me 700 Ë1Ê%M jaar 

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) 

(070) 373 8020 

betreft ons kenmerk datum 

Bedragen leerlingenvervoer BAOZW/U201200217 8 februari 2012 

2012/2013 L b r . i 2/017 

Geacht college en gemeenteraad, 

Hierbij informeren wij u over de bedragen genoemd in de modelverordening leerlingenvervoer, 
voor het schooljaar 2012-2013. 

1. Inkomensgrens zoals bedoeld in artikel 23 modelverordening leerlingenvervoer 
Om de inkomensgrens voor het schooljaar 2012-2013 te bepalen, is het bedrag van vorig jaar per 
1 januari 2012 geïndexeerd aan de hand van de stijging van het indexcijfer van de Cao-lonen, 
volgens de in de Wet op het primair onderwijs (artikel 4) bepaalde systematiek. Het 
inkomensbedrag van € 22.050, genoemd in de modelverordening voor het schooljaar 2008-2009 
vormde het uitgangspunt. Uiteraard werd telkens het niet-afgeronde bedrag geïndexeerd. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft voor 2011 het indexcijfer vastgesteld op 125,7. Voor 
het jaar 2010 was dit cijfer 124,3. Dat betekent een stijging van 1,1 %. Voor het schooljaar 
2012-2013 leidt dit tot een inkomensgrens van € 23.850. 

Indien gekozen is voor een hoger inkomensbedrag wordt dit bedrag geïndexeerd met 1,1 % en 
afgerond op een veelvoud van € 450. 

Onder inkomen moet worden verstaan het inkomensgegeven, bedoeld in artikel 21, onderdeel e, 
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in het peiljaar. In het genoemde wetsartikel wordt 
het inkomensgegeven als volgt gedefinieerd: 



1 ° . indien over een kalenderjaar een aanslag of navorderingsaanslag inkomstenbelasting is of 
wordt vastgesteld: het na afloop van dat kalenderjaar van betrokkene over dat kalenderjaar laatst 
bepaalde verzamelinkomen; 

2 ° . indien over een kalenderjaar geen aanslag of navorderingsaanslag inkomstenbelasting is of 
wordt vastgesteld: het na afloop van dat kalenderjaar van betrokkene over dat kalenderjaar laatst 
bepaalde belastbare loon. 

Als peiljaar moet op grond van de Wet op het primair onderwijs (artikel 4 ) worden aangemerkt het 
tweede kalenderjaar voorafgaande aan het schooljaar waarvoor bekostiging van de 
vervoerskosten wordt gevraagd. Dit is voor het schooljaar 2 0 1 2 - 2 0 1 3 het jaar 2 0 1 0 . 

2. Drempelbedrag zoals bedoeld in artikel 23 modelverordening leerlingenvervoer 
De kosten van openbaar vervoer op grond van de zone-indeling bedragen voor het kalenderjaar 
2 0 1 2 voor een jeugdjaarkaart op basis van één ster (waarmee één zone kan worden gereisd) 
€ 2 9 5 , - en voor een jeugdjaarkaart op basis van twee sterren (voor een centrumzone + één 
aangrenzende zone in alle richtingen) € 4 8 4 , 5 0 . 

3. Draagkrachtafhankelijke bijdrage zoals bedoeld in artikel 24 modelverordening 
leerlingenvervoer 
Na indexering op grond van artikel 2 4 , vierde en vijfde lid van de modelverordening, zijn de 

bedragen als volgt: 

Inkomen in euro's Eigen bijdragen in euro's 

0 - 3 2 . 0 0 0 Nihil 
3 2 . 0 0 0 - 3 8 . 5 0 0 1 2 5 

3 8 . 5 0 0 - 4 4 . 5 0 0 5 2 5 

4 4 . 5 0 0 - 5 0 . 0 0 0 9 7 0 

5 0 . 0 0 0 - 5 7 . 0 0 0 1 4 2 0 

5 7 . 0 0 0 - 6 3 . 0 0 0 1 8 7 5 

6 3 . 0 0 0 en verder Voor elke extra € 5 . 0 0 0 : € 4 6 0 erbij 

Voor de indexering van de inkomensbedragen zie punt 1 . De bedragen worden afgerond op een 
veelvoud van € 5 0 0 . De eigen bijdragen zijn geïndexeerd aan de hand van het 
consumentenprijsindexcijfer (CPI) vervoersdiensten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 
het CPI voor vervoersdiensten voor 2 0 1 1 vastgesteld op 1 1 0 , 0 4 ; voor 2 0 1 0 was dit cijfer 1 0 8 , 8 0 . 

Dit betekent een stijging van 1 , 1 % . De geïndexeerde eigen bijdragen zijn vervolgens afgerond op 
een veelvoud van € 5 . 

onderwerp Bedragen leerlingenvervoer 2 0 1 2 / 2 0 1 3 datum 8 februari 2 0 1 2 0 2 / 0 4 



4. Kilometervergoeding 
Indien het college besluit aan ouders een kilometervergoeding voor eigen vervoer toe te kennen, 
wordt volgens de artikelen 14, 19 en 27 van de modelverordening leerlingenvervoer 
een vergoeding verstrekt die is afgeleid van de Reisregeling binnenland. Voor 2012 geldt op 
grond van deze regeling voor de eigen auto een bedrag van € 0,37 per kilometer. Dit bedrag is 
niet gewijzigd ten opzichte van 2011. 

Het genoemde bedrag wordt uitgekeerd voor de kilometers die de leerling aflegt. Wanneer zowel 
de heen- als de terugreis tweemaal worden vergoed kunnen gemeenten het gehalveerde bedrag 
(i.e. € 0,19) hanteren. 

In vervolg op de tot 1 april 1993 geldende systematiek kunnen de gemeenten kiezen voor een 
schijvenmodel. Indien deze systematiek gehanteerd wordt, moet de heen- en terugreis tweemaal 

worden vergoed. 

Aantal kilometers Kilometervergoeding in euro's 

0 - 5.000 0,24 (65% x 0,37) 

5.001-10.000 0,18 (48% x 0,37) 

10.001-20.000 0,14 (37% x 0,37) 

20.001 en verder 0,12 (33% x 0,37) 

De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets bedraagt € 0,09 per kilometer. De vergoeding 
voor het gebruik van een eigen bromfiets is op grond van de Reisregeling binnenland gelijk aan 
de vergoeding voor de eigen auto, en bedraagt € 0,37 per kilometer. 

De onbelaste kilometervergoeding voor werknemers is niet gewijzigd ten opzichte van het jaar 
2011 en bedraagt € 0,19 per kilometer. De 'eigenvervoer' vergoedingen in het leerlingenvervoer 
zijn onbelast; voor de ontvangers vormt de vergoeding geen 'bron van inkomen'. 

onderwerp Bedragen leerlingenvervoer 2012/2013 datum 8 februari 2012 03/04 



Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J .J .M. Pans 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 

onderwerp Bedragen leerlingenvervoer 2 0 1 2 / 2 0 1 3 datum 8 februari 2 0 1 2 0 4 / 0 4 
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Samenvatting 
De Diginotar-crisis en de computer-hacks tijdens Lektober hebben de kwetsbaarheid van ICT 
systemen nadrukkelijk getoond. Ook gemeenten blijken kwetsbaar te zijn. 

In deze brief informeren wij u welke ondersteuning de V N G en KING aan gemeenten willen gaan 
bieden om de informatiebeveiliging te verbeteren. Daarnaast geven wij aan wat u zelf kunt doen 
en welke maatregelen de minister ten aanzien van de veiligheid van DigiD heeft aangekondigd. 

Wat kunt u op korte termijn doen? 
Om de informatiebeveiliging van uw gemeente te verbeteren adviseren wij u de volgende 
maatregelen te nemen: 

• Neem kennis van de N C S C "ICT-beveiligingsrichtlijn voor webapplicaties" en de ISO 
27001/27002 beveiligingsstandaard. Ga na in hoeverre uw eigen beveiligingsbeleid 
voldoet aan deze richtlijnen 

• Neem contact op met uw E D P auditor om na te gaan in hoeverre uw gemeente voldoet 
aan de geldende informatiebeveiligingsnormen en welke maatregelen genomen kunnen 
worden (of noodzakelijk zijn) om deze te verbeteren 

• Wacht de nadere informatie van Logius af, met betrekking tot de ICT-assessments van 
systemen die gebruik maken van DigiD 

• Geef uw suggesties, aanbevelingen of opmerkingen door ten aanzien van de collectieve 
ondersteuning die V N G en KING willen organiseren om de informatiebeveiliging van 
gemeenten te verbeteren. U kunt dit aan de V N G doorgeven. 

Over de uitkomsten van de in de brief genoemde onderzoeken zullen wij u zo spoedig mogelijk 
nader informeren. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De Diginotar-crisis en de computer-hacks tijdens Lektober hebben de kwetsbaarheid van ICT 
systemen nadrukkelijk getoond. Ook gemeenten blijken kwetsbaar te zijn. 

In deze brief informeren wij u welke ondersteuning de V N G en KING aan gemeenten willen gaan 
bieden om de informatiebeveiliging te verbeteren. Daarnaast geven wij aan wat u zelf kunt doen 
om uw ICT-beveiliging te verbeteren en welke maatregelen de minister ten aanzien van de 
veiligheid van DigiD heeft aangekondigd. 

Relevante richtlijnen voor ICT-beveiliging 
De beveiliging van gemeentelijke ICT-systemen en informatie is uw eigen verantwoordelijkheid. 
Op 6 februari heeft het N C S C (Nationaal Cyber Security Center, voorheen Govcert.nl) de "ICT-
beveiligingsrichtlijn voor webapplicaties" gepubliceerd. 1 

Daarnaast geldt de internationale beveiligingsstandaard ISO 27001/27002. deze standaard geeft 
een opsomming van eisen die u aan uw informatiebeveiliging kunt stellen, en geeft daarnaast een 
beschrijving hoe u een goede beveiliging procesmatig kunt inrichten. De ISO standaard is door het 
College Standaardisatie vastgesteld, en geldt voor alle Nederlandse overheden als een 
verplichting, op basis van pas-toe-of-leg-uit. 

Wij adviseren u om uw eigen gemeentelijke websites en uw infomatiebeveiligingsbeleid te toetsen 

aan de richtlijn van het N C S C en de ISO beveiligingsstandaard. 

De richtlijn kunt u downloaden op https://www.ncsc.nl/actueel/nieuwsberichten/ict--
beveiliqinqsrichtliinen.html 



Gefaseerde aanpak beveiliging DigiD-keten 
De beheerder van DigiD (Logius), maakt in de loop van februari bekend op welke manier de 
bovengenoemde richtlijn van N C S C als norm gehandhaafd gaat worden voor overheidswebsites, 
die DigiD gebruiken. 

Eerder heeft de minister van BZK in een brief aan de Tweede Kamer 2 gemeld dat alle partijen vóór 
1 april 2 0 1 2 een ICT-beveiligingsassessment uitgevoerd moesten hebben. De V N G heeft bij de 
minister aangegeven dat voor de gemeenten deze termijn onhaalbaar is, onder andere omdat de 
norm nog niet is vastgesteld. Op basis van een concept van de NCSC-beveiligingsrichtlijn heeft 
KING geconcludeerd dat de benodigde aanpassingen en de doorlooptijd bij gemeenten niet 
onderschat moeten worden. Daarop is in overleg met het ministerie besloten tot een gefaseerde 
aanpak. De minister heeft deze aanpak gemeld aan de Tweede Kamer. 3 

De eerste stap is dat KING de eerste helft van dit jaar bij een beperkt aantal gemeenten en 
leveranciers een impactanalyse uitvoert. De uitkomsten hiervan bieden inzicht in de inspanning die 
vanuit gemeenten nodig is om aan de norm te voldoen. Daarnaast geeft het input voor een 
gestandaardiseerde aanpak voor ICT-beveiligingassessments bij gemeenten. 
De volgende stap is dat alle gemeenten zelf een assessment dienen uit te voeren op basis van de 
door Logius vastgestelde norm. Elke gemeente dient het beveiligingsassessment uit te laten 
voeren onder verantwoordelijkheid van een Register EDP-auditor. Gemeenten met een eigen 
Register EDP-auditor in dienst, kunnen een zogeheten self-assessment uitvoeren. De gemeente 
dient vervolgens de conclusies van de assessment aan Logius op te leveren. 

Uiterlijk eind 2 0 1 3 moeten de gemeenten aan de norm voldoen. 

In de loop van februari zal Logius u nader informeren over de norm waaraan u dient te voldoen en 
de manier waarop de ICT-beveiligingsassessments uitgevoerd moeten worden. V N G en KING 
zullen de gemeenten te zijner tijd ondersteunen bij het uitvoeren van de assessments, 
bijvoorbeeld door middel van een helpdesk. 

Onderzoek naar gemeentebrede aanpak ICT-beveiliging 
Naar aanleiding van de Diginotar-crisis en Lektober heeft de V N G samen met KING de ICT-
beveiliging bij gemeenten geanalyseerd. Voor het behoud van het vertrouwen van de burger in de 
kwaliteit van gemeenten en (elektronische) dienstverlening is het van belang dat adequate 
maatregelen worden genomen om de vertrouwelijkheid van (persoons)gegevens te waarborgen. 

2 Tweede Kamer 26643-193, Lekken in een aantal gemeentelijke websites, 11 oktober 2012 
3 Zie http://www.riiksoverheid.nl/ministeries/bzk/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2012/02/03/kamerbrief-over-ict-beveiliqingsassessments-bii-diqid-qebruikende-

orqanisaties.html 

onderwerp DigiD en ICT-beveiliging datum 0 7 februari 2 0 1 2 0 2 / 0 4 


