
 

Aanvraagformulier kwijtschelding verplichte schoolkosten 
Voorwaarden: 
Ouders verzorgers met een laag inkomen tot maximaal 115% van bijstandsniveau kunnen een 
verzoek tot kwijtschelding van de verplichte schoolkosten indienen. Dit verzoek dient uiterlijk 31 
december  van het betreffende schooljaar bij de schoolleiding te worden ingediend. Mocht de 
vrijwillige ouderbijdrage geheel of gedeeltelijk een probleem opleveren dan hoeft hiervoor geen 
kwijtschelding te worden aangevraagd. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien 
deze voorzien is van de gevraagde bewijsstukken.  
 
 
Naam Leerling: ________________________________  Leerling nummer: ____________ 

School:  ________________________________  Klas:       ____________ 

Schooljaar: ________________________________  

 
Gegevens aanvrager (ouder/verzorger): 
 
 

Naam:    _________________________________________________ 

Adres :    _________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats: _________________________________________________ 

 
Reden voor verzoek (aankruisen wat van toepassing is): 

o U ontvangt een uitkering uit hoofde van Wet Werk en Bijstand 
U overlegt de bewijsstukken hiervan (maximaal 3 maanden oud). 

o U en/of uw echtgenote vallen onder Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 
U overlegt de bewijsstukken hiervan. 

o U neem deel aan vrijwillige schuldsanering 
U overlegt de bewijsstukken hiervan, uit de bewijsstukken dient te blijken welk bedrag als netto 
gezinsinkomen per maand beschikbaar is. 

o Uw gezin leeft van een laag inkomen (maximaal 115% van bijstandsniveau) 
Als bewijsstuk worden kopie loonstroken overlegd, deze mogen maximaal 3 maanden oud zijn. U doet 
tevens opgave van inkomsten uit alimentatie, indien dit van toepassing mocht zijn. 

 
Toelichting van specifieke informatie, welke bij de beoordeling van uw verzoek 
een rol zouden kunnen spelen: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 
 
 Ik vraag volledige kwijtschelding aan voor de verplichte schoolkosten 

 
 Ik vraag gedeeltelijke kwijtschelding aan voor de verplichte schoolkosten en zal een gedeelte 

wel voldoen, namelijk: €_____________ 

 
 

U verklaart hierbij dat de overlegde bewijsstukken en aanvullende informatie 
een volledig en juist beeld geven van de inkomenssituatie van uw gezin* 
 
 
Voor akkoord, 
 
Plaats: ____________     Plaats: _______________ 

Datum:_____________     Datum:_______________ 

 
 
Handtekening aanvrager (ouder/verzorger):  Handtekening schoolleiding: 
 
 
______________________________  _______________________ 
 
 

*bewijsstukken zullen na inzage worden vernietigd. Het formulier wordt bewaard 
in het leerlingdossier. 

 
 

 
 
 
 
Datum verwerkt: ________________ 
 
Handtekening Financiële administratie: 
 
 
__________________ 
 
 
 
 
Aanvraagformulier en bewijsstukken moeten bij de school worden ingeleverd ter attentie van de 
afdelingsleider. 
 
 


