Regeling Breng Vrij-jaarabonnement
Vooraf
Het is niet duidelijk of het verstrekken van OV-vergoedingen aan cliënten/assistent medewerkers is toegestaan binnen de mogelijkheden van een vervoersindicatie. Daarover
wordt op landelijk niveau al langere tijd over overlegd. Er is een redelijke kans dat de
vergoedingen zullen worden toegestaan tenzij u volledig zelfstandig kunt reizen met het
OV. Als u slechts op één of enkele trajecten zelfstandig kunt reizen, wanneer u dat ook
onder begeleiding heeft moeten oefenen en/of altijd iemand moet kunnen bereiken ter
ondersteuning als uw reis anders verloopt dan normaal, zal een vergoeding hopelijk wél
worden toegestaan.
In afwachting van duidelijkheid, heeft Driestroom besloten de vergoedingsregelingen in
ieder geval in 2019 te handhaven. Alleen als u volledig zelfstandig kunt reizen (zie hierboven), komt u niet in aanmerking voor deze regeling.
Voor wie is de regeling Breng Vrij-jaarabonnement bestemd?
De regeling is bestemd voor cliënten/assistent-medewerkers die:
• met het Openbaar Vervoer (OV) reisden naar hun dagbesteding of werk bij Driestroom én de kosten van dit vervoer declareerden bij Driestroom;
• van plan zijn met het OV te gaan reizen naar hun dagbesteding of werk bij Driestroom;
• niet volledig zelfstandig kunnen reizen (zie hierboven).
Gebruiksvoorwaarden: Wat betekent dit voor u/waar moet u op letten?
•
•

•
•
•

U komt alleen voor de regeling in aanmerking als u werkt bij een Driestroom dagbesteding of -werkpost.
U dient een geldige WLZ-indicatie of gemeentelijke beschikking1 vervoer van voldoende omvang te hebben. Daarmee bedoelen we dat, gerekend over een jaar,
de inkomsten uit uw indicatie of beschikking voldoende zijn om de kosten van het
abonnement te dekken.
Om van de regeling gebruik te kunnen maken, heeft u een OV-chipkaart op naam
nodig.
Met uw Breng Vrij jaarabonnement kunt u vrij gebruikmaken van alle buslijnen
van Breng in de regio Arnhem-Nijmegen. Dat geldt ook als u op dit moment reist
met een OV-chipkaart zonder abonnement.
Eventuele wijziging van dagbesteding/werkplek of van de omvang van uw indicatie/beschikking geeft u direct door via vervoer@driestroom.nl;

NB: als uw indicatie/beschikking vervalt of vermindert tijdens de looptijd, kan Driestroom
de kosten van het resterende deel of het tekort op u verhalen.

Let op: een gemeentelijke beschikking wordt in principe uitsluitend afgegeven als u niet zelfstandig
kunt reizen en aan gewezen bent op groepsvervoer. Een beschikking is dus niet bedoeld voor reizen
met het OV naar dagbesteding of werk. Driestroom laat een beschikking voor vervoer dan ook stopzetten als blijkt dat u zelfstandig reist, tenzij u schriftelijk kunt aantonen dat de gemeente reizen met
het OV toestaat. Als door opschorting van de beschikking (een deel van) de kosten van het abonnement niet is gedekt, kan Driestroom dit op u verhalen.
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Werkwijze
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Als u nog geen OV-chipkaart op naam heeft, schaft u die aan; de kosten bedragen
€7,50. U kunt de kaart aanvragen bij
https://www.ov-chipkaart.nl/aanvragen.htm;
U kunt de kosten van de kaart declareren bij Driestroom met het Formulier
Maanddeclaratie Reiskosten Cliënt. U vindt dit formulier op de website van Driestroom: www.driestroom.nl ( ik zoek ondersteuning  vervoer).
U meldt u bij Driestroom aan voor de regeling Breng Vrij abonnement met het
aanmeldingsformulier:
o Het formulier treft u op de website van Driestroom: www.driestroom.nl ( ik
zoek ondersteuning  vervoer).
o U vult het formulier volledig in en vinkt aan dat u:
• gebruik wilt maken van de regeling Breng Vrij;
• niet volledig zelfstandig met het OV kunt reizen, maar dat u afhankelijk
bent van oefenen en/of ondersteuning;
• het formulier naar waarheid heeft ingevuld;
• akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden die hierboven zijn beschreven.
Het ingevulde formulier mailt u als bijlage naar vervoer@driestroom.nl.
Na controle van de gegevens sluit Driestroom voor u een Breng Vrij Jaarabonnement af.
Driestroom zorgt ervoor dat uw nieuwe abonnement ingaat op het moment dat
uw huidige maand- of jaarabonnement afloopt. NB: er worden dus alleen nog
jaarabonnementen afgesloten.
U krijgt bericht op het door u opgegeven e-mailadres als uw jaarabonnement
klaarstaat.
U laadt het abonnement, op uw OV-chipkaart, op bij een oplaadpunt.
U kunt vanaf de ingangsdatum van het abonnement vrij reizen op de buslijnen
van Breng in de regio Arnhem-Nijmegen.
Uw abonnement wordt jaarlijks door Driestroom verlengd (vervaldatum 1 april).
Met het ingaan van deze nieuwe regeling vervalt de mogelijkheid om maandelijks
te declareren indien de inkomsten uit indicatie/beschikking voldoende zijn om de
kosten van een abonnement te dekken.
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