
       

 

 

 

Factuurformat 

Het leerlingenvervoer wordt op veel verschillende manieren in rekening gebracht bij de gemeenten. In veel gevallen bestaan er goede 

afspraken over de manier waarop een factuur moet worden opgemaakt en ingediend. In sommige gevallen ontbreekt het helaas nog aan 

zulke afspraken. Het is belangrijk om u te realiseren dat een goede controle van de factuur een essentiële voorwaarde is om grip op (de 

kosten van) het leerlingenvervoer te houden. Het is ook belangrijk om u te realiseren dat u maandelijks met de factuur van uw 

vervoerder te maken krijgt en dat het de bedoeling is dat u die ook binnen de betalingstermijn voldoet. Maak het dus niet onnodig 

ingewikkeld. 

U kunt er natuurlijk voor kiezen om een eenvoudig bekostigingssysteem te bedenken. Zo kunt u bijvoorbeeld volstaan met het toekennen 

van een vaste vergoeding per leerling aan de vervoerder. Deze versimpeling van de werkelijkheid kent een prijs en de ervaring leert dat 

dat die prijs nooit door de vervoerder wordt betaald. Dat kan ook niet, want de marges in het leerlingenvervoer zijn erg krap.  

Er is, zeker met de komst van het Dashboard Leerlingenvervoer, ook geen enkele reden om voor een dergelijke (kostenverhogende) 

vereenvoudiging van de werkelijkheid te kiezen. Met het Dashboard Leerlingenvervoer controleert u zelf namelijk binnen één minuut elke 

factuur. Daarvoor is het wel nodig om een goed factuurformat te bedenken. 

Bijgaand treft u een format voor de facturen van het leerlingenvervoer aan. Dit format kan automatisch gecontroleerd worden door het 

Dashboard Leerlingenvervoer, maar ook een handmatige controle van deze facturen is mogelijk. Ook andere formats kunnen geschikt zijn 

voor automatische controle. Daarbij is wel belangrijk dat uit de factuur o.a. de gereden route, het ingezette voertuig en de adressen van 

de leerlingen af te lezen zijn.  

Wanneer u vragen over heeft over uw eigen factuurformat of over het opzetten van een nieuw format (voor de nieuwe aanbesteding), 

dan kunt u contact met ons opnemen via info@12-21.nl.   
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Standaard factuurformat. 

 

Onderstaand format hebben wij ontwikkeld voor het Dashboard Leerlingenvervoer. Daarbij hebben wij heel nadrukkelijk gezocht naar en 

factuur die eenvoudig, informatief en overzichtelijk is. Alle benodigde informatie staat er in en met behulp van het Dashboard 

Leerlingenvervoer kunt u een zeer uitgebreide automatische controle uitvoeren op facturen die conform onderstaand format zijn 

opgemaakt. Uiteraard is het daarvoor wel de bedoeling om de vervoerder de factuur in Excel aan te laten leveren. U kunt bij ons een 

Excel versie van onderstaand format aanvragen. Neem daarvoor contact met ons op via info@12-21.nl. De bijgevoegde toelichting kunt u 

gebruiken als handleiding voor uw vervoerder(s) bij het opmaken van de facturen. Uw vervoerders kunnen met Routemax 

(www.routemax.nl) ook heel eenvoudig onderstaand factuurformat produceren. 

 

Het format ziet er als volgt uit: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vervoerder: 

Factuurnummer: 

Perceelnummer:  

 

A B C D E F G H I J K L M 

Ritnr 
 
 
 

 Aantal 
 
leerlingen 
 
 

Type  
voertuig  
(T/Tb/Rb) 
 

Volgnummers van  
leerlingen,  
begeleiders  
en bestemmingen 
(in de rij-
volgorde) 

Postcode  
1e adres 
 
 

Postcodes  
tussengelegen 
routepunten 
 

Postcode  
eind-
bestemming 
 

Aantal  
beladen  
km's 
 

Tarief  
per 
rit 
 
 

Aantal  
ritten  
per  
maand 

Totaal  
kosten  
per  
maand 

Totaal  
kosten 
per  
maand 
voor  
gemeente  
A 

Totaal  
kosten 
per  
maand  
voor  
gemeente  
B 

1                         

2                         

3                         

4                         

etc.                         

Totaal                         
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Toelichting op factuurformat. 

 

Nummers: Boven in het Excelsheet worden verschillende nummers gevraagd. Deze zijn belangrijk om in te vullen omdat tarieven 

waarmee gerekend moet worden afhankelijk zijn van het contract voor dat perceel en in voorkomende gevallen (bij een 

jaarwisseling) ook van de periode waarover gefactureerd wordt. Op basis van de gegevens die hier staan kan (automatisch) 

achterhaald worden met welke tarieven er gerekend moet worden. 

 

Kolom A:  Gevraagd wordt het ritnummer van de betreffende rit aan te geven. Dit ritnummer moet overeenkomen met het nummer 

dat de betreffende rit in het vervoersplan heeft gekregen. Ritnummers mogen enkel gegeven worden aan unieke ritten. Dat 

wil zeggen dat enkel exact gelijke ritten onder hetzelfde ritnummer gefactureerd mogen worden.  
 

Voorbeeld:  

Wanneer een rit (ritnummer 1) uit 4 kinderen bestaat die elke dag naar dezelfde school worden gebracht (5 keer per week, 

20 keer per maand), dan mag deze rit dus onder één ritnummer (1) terugkomen in de factuur (met in kolom G aangegeven 

dat deze unieke rit 20x uitgevoerd wordt). Op het moment dat één van de eerder genoemde 4 kinderen voortaan (tijdelijk) 

op donderdag naar stage op een andere locatie gaat (bijvoorbeeld) en dus op donderdagen niet meer in rit 1 zit, dan wordt 

rit 1 die maand dus nog maar 16x op exact dezelfde wijze uitgevoerd. Er ontstaan dan (waarschijnlijk) twee apart in de 

factuur op te nemen unieke ritten (2 en 3). Hierbij is rit 2 dan bijvoorbeeld de rit op donderdag waarbij er drie kinderen 

naar school worden gebracht en rit 3 is de rit waarbij het ene kind naar de stage wordt gebracht.   

 

Kolom B: Graag aangeven hoeveel kinderen er in de rit zitten, inclusief een eventuele begeleider.  

 

Kolom C: Aangeven welk type voertuig is ingezet voor het vervoer. T= taxiauto, Tb= taxibus en Rb = rolstoelbus. Wanneer andere 

voortuigen zijn toegestaan kunt u zelf aangeven welke afkortingen voor welke voertuigen gelden. 

 

Kolom D: In veel contracten is overeengekomen dat het vervoer wordt afgerekend op basis van “beladen” reistijd of -afstand. Dat 

betekent dat het door de gemeenten bekostigde vervoer aanvangt op het moment dat de eerste van gemeentewegen 

vervoerde persoon in de taxi stapt. In deze kolom geeft u als eerste het volgnummer van deze persoon. Dit kan dus een 

leerling of een begeleider zijn. Vervolgens geeft u in deze kolom de volgnummers van de overige leerlingen, begeleiders en 

bestemmingen aan. Deze volgnummers moeten in de rij-volgorde in de kolom aangegeven worden, gescheiden 

door een komma en een spatie. Voorwaarde hiervoor is dat er naast een leerlingenlijst met volgnummers en een lijst 

met begeleiders met volgnummers, ook een aparte lijst met bestemmingen met volgnummers moet worden bijgehouden. In 

het Dashboard Leerlingenvervoer houd u deze lijsten eenvoudig en centraal bij. Voor alle lijsten zijn formats bijgevoegd. Let 

er op dat alle volgnummers uniek moeten zijn. Het kan dus niet zo zijn dat het volgnummer 1 verwijst naar een leerling én 

naar bijvoorbeeld een school. Onderscheid tussen leerlingen, begeleiders en scholen kan bijvoorbeeld gemaakt worden door 

te werken met L001 voor leerling 1, S001 voor school 1 en B001 voor begeleider 1. Wij adviseren om alle scholen te 

nummeren aan de hand van hun vestigingsnummer (BRIN-nummer + locatieaanduiding). Let op: Wanneer een leerling 

verhuist naar een andere gemeente binnen een samenwerkingsverband, dan moet de leerling een nieuw 

volgnummer krijgen. Het volgnummer wordt namelijk gebruikt om de kosten van het vervoer van de 

betreffende leerling toe te rekenen aan de gemeente waar de leerling woont. 



 

Kolom E: In deze kolom aangeven op welke postcode de rit begint. Bij het afrekenen op “beladen” reistijd of afstand hier derhalve de 

postcode opgeven waar de eerste van gemeentewege vervoerder persoon instapt. 

 

Kolom F: In deze kolom alle postcodes aangeven (in de rij-volgorde) die in de route worden aangedaan en die tussen de eerste en de 

laatste postcode van de rit liggen. 

 

Kolom G: In deze kolom de laatste postcode aangeven die aangedaan wordt in deze route.  

 

 

Kolom H: Aangeven welke beladen afstand/tijd er wordt gereisd. Deze beladen afstand/tijd vormt, samen met een eventueel 

overeengekomen starttarief, de basis voor het berekenen van het tarief voor de betreffende rit. Wij adviseren voor het 

bepalen van de reisafstand/reistijd de routeplanner Easy Travel te gebruiken. Dit is de norm binnen het 

doelgroepenvervoer. Wanneer u wilt gaan afrekenen op basis van (beladen) reistijd, schrijf dan wel de te gebruiken 

snelheidsinstellingen voor! (heel belangrijk). Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op via info@12-21.nl.  

 

Kolom I: Aangeven wat het tarief voor deze rit is (enkele rit). Te berekenen door het starttarief van het betreffende voertuig te 

nemen en daar bij op te tellen het resultaat van de ritafstand x het tarief per beladen kilometer.  

 

Kolom J: Aangeven hoe vaak deze unieke rit in de factuurperiode (maand) is uitgevoerd. Let er op dat alleen unieke ritten in de 

factuur opgenomen mogen worden (zie toelichting bij kolom A). 

 

Kolom K: Aangeven wat de totale kosten voor de betreffende unieke rit zijn in de factuurperiode. Dit is het resultaat van het tarief per 

enkele rit x het aantal keer dat die unieke rit in de factuurperiode is uitgevoerd.  

 

Kolom L&M: Vervoerscontracten staan soms toe dat de leerlingen uit verschillende gemeenten bij elkaar in één voertuig vervoerd 

worden. Door de geboden combinatiemogelijkheid moeten de totale kosten van een rit in voorkomende gevallen uitgesplitst 

worden in de kosten per gemeente. De kolommen I en J bieden deze mogelijkheid. U Kunt natuurlijk extra kolommen 

bijplaatsen wanneer u met meer dan twee gemeenten samenwerkt. Bedoeling is om per gemeente de kosten in deze 

kolommen aan te geven.  

 

Een praktische en eerlijke manier om de kosten tussen de gemeenten te verdelen is als volgt:  

De kosten voor het vervoer worden verdeeld op basis van de directe reisafstand die de leerlingen uit de betrokken  

gemeenten zouden hebben gemaakt wanneer zij rechtstreeks naar school zouden zijn vervoerd. Voorbeeld: Taxi met 4 

leerlingen naar gemeente D. Eerste twee leerlingen stappen op in gemeente S, daarna stappen er, na elkaar, twee 

leerlingen op in gemeente P. De directe reisafstand van leerling één zou 10 km zijn geweest. Van leerling twee zou de 

directe reisafstand 9 kilometer zijn geweest. Van leerling drie 8 kilometer en van leerling vier 7 kilometer. 
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Totale cumulatieve directe reisafstand van de leerlingen is 10+9+8+7+= 34 kilometer. Het deel van gemeente S in deze rit 

is 10+9 = 19 kilometer. Het deel van gemeente P is 8+7 = 15 kilometer. De kosten voor de rit worden dan als volgt aan de 

gemeenten toegerekend 19/34ste deel voor S en 15/34ste deel voor P.  

 

 

 

 

Tip: Denk bij de aanbesteding van uw leerlingenvervoer goed na over hoe u de facturen van uw vervoerders wilt ontvangen. U krijgt hier 

maandelijks mee te maken. Het is razend vervelend wanneer u facturen krijgt die helemaal conform het bestek zijn, maar waar u 

eigenlijk niets mee kan. U bent niet de eerste gemeente die maandelijks een cijferbrij over zich heen gestort krijgt waar geen touw aan 

vast te knopen is (en waar feitelijk onvoldoende informatie in staat om na te gaan of de kosten wel op de juiste manier zijn berekend).  

LET OP!  

 

1. Het is de bedoeling dat de factuur elke maand op EXACT dezelfde wijze wordt aangeleverd. Dat wil zeggen dat het eerste 

ritnummer in kolom A altijd moet beginnen in dezelfde cel in het Excelbestand (bijvoorbeeld cel A9). Daarnaast geldt dat voor elk 

perceel en apart Excel bestand aangeleverd moet worden (dus geen facturen met verschillende percelen op verschillende 

werkbladen in hetzelfde Excel bestand). Tenslotte mogen er alleen schone waardes in de Excel-cellen staan en dus geen formules. 

Het is trouwens heel eenvoudig om de formules uit een Excel bestand te halen en de waardes in de cellen te behouden. Dit doet u 

(of uw vervoerder) als volgt: Cellen selecteren - Kopiëren - Plakken Speciaal – Waarde 

 

2. Wanneer u samen met andere gemeenten een vervoerscontract met een vervoerder heeft én u werkt met opstapplaatsen, dan 

mogen in de factuur enkel de volgnummers/postcodes van de leerlingen en bestemmingen staan. Het Dashboard 

Leerlingenvervoer en Routemax zoeken dan automatisch de postcode van de betreffende opstapplaats op bij die leerling die niet 

thuis maar op een opstapplaats opstappen. Wanneer u uw leerlingenvervoer nog moet aanbesteden, houd hier dan expliciet 

rekening mee. 

 

3. Wanneer u gebruik wilt maken van het hierboven aangegeven factuurformat, zorg er dan voor dat u in uw bestek opneemt dat 

elke individuele leerling en elke individuele bestemming één uniek volgnummer krijgt, dat u als opdrachtgever dat volgnummer 

bepaald en dat ook alleen dat ene volgnummer gebruikt mag worden in de factuur. Doet u dit niet dan zijn er vervoerders die 

bestemmingen per dagdeel een ander volgnummer geven of wanneer een leerling meerdere thuisadressen of bestemmingen heeft 

die leerling ook meerdere volgnummers geeft. Dit is voor de factuurcontrole niet direct een groot probleem, maar op deze manier 

staan er dadelijk meer leerlingen en bestemmingen in uw administratie dan er werkelijk in het vervoer zitten. Dat maakt de 

administratie en productie van overzichten vaak lastig. 

 

 


