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Toelichting op het aanvraagformulier leerlingenvervoer 

 

Uitgangspunt voor het aanvragen en beschikken leerlingenvervoer is de Verordening 

leerlingenvervoer gemeente Midden-Delfland 2014. 
 

Algemene informatie 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de nodige bijlagen, kunt u 

sturen aan: 

 

Gemeente Midden-Delfland 

Afdeling Samenleving en Dienstverlening 

O.v.v. aanvraag leerlingenvervoer 

Postbus 1 

2636 ZG Schipluiden 

 

Heeft u vragen over het leerlingenvervoer, neemt u dan contact op met Winnifred van Nes. 

U kunt haar telefonisch te bereiken op (015) 380 41 17 of per e-mail: 

onderwijs@middendelfland.nl. 

 

Het aanvraagformulier leerlingenvervoer moet voor de start van de vervoersvoorziening bij 

de gemeente ingeleverd zijn. Burgemeester en wethouders geven binnen acht weken na 

ontvangst een beschikking af. 

De beslissing kan met vier weken worden uitgesteld (artikel 5, vierde lid van de 

verordening). Van dit uitstel wordt de aanvrager schriftelijk door de burgemeester en 

wethouders op de hoogte gesteld. Uiterlijk één dag voor het verstrijken van de tweede 

termijn moet een beschikking op de ingediende aanvraag door burgemeester en 

wethouders zijn gegeven. 

 

Voor het toekennen van een vervoersvoorziening wordt uitgegaan van verantwoord vervoer 

op de minst kostbare wijze naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. De 

toegekende vervoersvoorziening kan een fietsvergoeding, vergoeding openbaar vervoer (zo 

nodig met begeleiding), eigen vervoer of aangepast vervoer zijn.  

 

Formulieren, die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. 

Deze formulieren worden naar de aanvrager teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de 

gelegenheid gesteld de aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Wordt 

hiervan geen gebruik gemaakt, dan vervalt de aanvraag. 

 

Vraag 1 

De officiële naam van de leerling(e) zoals deze bij de burgerlijke stand bekend is, moet hier 

worden ingevuld. Het adres van de woning waar de leerling(e) verblijft en van waaruit de 

school wordt bezocht, moet worden ingevuld. 

Vraag 2 

Onder het begrip ‘aanvrager’ wordt verstaan: ouders, voogden of verzorgers van leerlingen. 

Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, kan een vervoersvoorziening op 

aanvraag van de leerling worden verstrekt. 
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Vraag 3 

Afstandcriterium 

Bezoekt de leerling een school aangesloten bij een samenwerkingsverband primair 

onderwijs of de leerling volgt primair onderwijs op een instelling voor cluster 1 of cluster 2, 

dan kan de aanvrager in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening indien de afstand 

van de woning naar de school meer is dan 6 kilometer. 

Indien de enkelvoudige afstand van de woning van de leerling naar de dichtstbijzijnde 

toegankelijke school aangesloten bij een samenwerkingsverband primair onderwijs of 

primair onderwijs op een instelling voor cluster 1 of cluster 2 méér dan 20 kilometer 

bedraagt, kan de aanvrager een draagkrachtafhankelijke bijdrage worden opgelegd.  

Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school wordt uitgegaan van de 

kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg. 

 

Vraag 4 

Schoolsoort 

Met de categorie ‘voortgezet onderwijs’ worden alle vormen van regulier voortgezet 

onderwijs bedoeld, zoals VMBO (waaronder het praktijkonderwijs en het 

leerwegondersteunend onderwijs vallen), MAVO, HAVO en VWO. Leerlingen van het 

voortgezet onderwijs komen slechts in aanmerking voor een vervoersvoorziening, indien zij 

wegens hun handicap in het geheel niet, of alleen met begeleiding van het openbaar 

vervoer gebruik maken. 

 

Vraag 6 

Een vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie wordt alleen verstrekt als het 

verblijf van de leerling in een internaat of een pleeggezin noodzakelijk is met het oog op het 

volgen van passend speciaal (voortgezet) onderwijs. Indien er andere redenen voor dit 

verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, dan wordt er geen 

vervoersvoorziening verstrekt.  

 

Vraag 8 

De aanvragers dienen de inkomensgegevens over het jaar 2020 aan de gemeente te 

overleggen in verband met het eventueel heffen van een drempelbedrag. Dit 

drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 6 km  

(gerekend vanaf de woning/de school) per te vervoeren kind per schooljaar, indien het 

gecorrigeerd verzamelinkomen van de aanvragers meer bedraagt dan € 27.900,- per jaar.  

Het gecorrigeerd verzamelinkomen staat vermeld op Inkomensverklaring op te vragen door 

de aanvrager bij de Belastingdienst. 

 
 

 

 

 


