Taxer regelt taxivervoer voor iedereen die van zijn of haar gemeente, instelling, zorgkantoor of werkgever recht heeft
op een vergoeding van taxikosten. Taxer is namens de geïndiceerden opdrachtgever, kwalificeert niet als
aanbestedende dienst en hoeft derhalve niet aan te besteden. Taxer kan daardoor langduriger en flexibeler contracten
sluiten, met taxiondernemers die door Taxer worden geselecteerd.

Juridische achtergronden:
Artikel 4. Kosten van leerlingenvervoer
Lid 1. Ten behoeve van het schoolbezoek verstrekken burgemeester en wethouders aan ouders van in de
gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag bekostiging van de door burgemeester en wethouders
noodzakelijk te achten vervoerskosten.
Lid 4. De regeling voorziet erin dat het vervoer kan plaatsvinden op een wijze die voor de leerling passend is.
Lid 10. De regeling kan bepalen dat de gemeente, in plaats van bekostiging in geld te geven, het vervoer
verzorgt of doet verzorgen.
Verordening leerlingenvervoer stelt:
- Aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, treintaxi of bustaxi;
- Vervoersvoorziening: een gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door het college noodzakelijk geachte
vervoerkosten van de leerling en zo nodig diens begeleider, of bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze
van openbaar vervoer voor de leerling en zo nodig diens begeleider, of aanbieding van aangepast vervoer dat de
gemeente verzorgt of doet verzorgen;
- Het college bepaalt bij het verstrekken van bekostiging van de vervoerskosten de wijze en het tijdstip van de
uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de verstrekte bekostiging.
- Indien een leerling recht heeft op een vervoersvoorziening (…), dan kan het college, bijvoorbeeld vanuit
kostenoverwegingen, de aanspraak op een vervoersvoorziening toekennen in de vorm van aangepast vervoer dat
de gemeente verzorgt of doet verzorgen.
- Het college verstrekt bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer (…), indien voldaan wordt aan
het afstandscriterium van artikel 12 (…).
- In gevallen, de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het
college.
- Het college kan in bijzondere gevallen, het vervoer voor onderwijs aangaande, ten gunste van de ouders afwijken
van de bepalingen in deze verordening, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan deskundigen.
VNG stelt in toelichting op de Model-verordening:
Van een afwijking in voor ouders gunstige zin kan bijvoorbeeld sprake zijn bij toekenning van bekostiging van
openbaar vervoer voor een begeleider, toekenning van een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer,
bekostiging van groepsvervoer dat is georganiseerd door de ouders, of toekenning van een vervoersvoorziening
naar een verder weg gelegen school. De ouders dienen aan te tonen dat er sprake is van een bijzondere situatie.

