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BEROEP OP VRIJSTELLING VAN DE INSCHRIJVINGSPLICHT

Artikel 5 onder a, b, c en artikel 5a van de Leerplichtwet 1969

Sturen naar: Gemeente Zeist 

T.a.v. de Leerplichtambtenaar 
Postbus 513 
3700 AM Zeist 

Volledig invullen en aankruisen wat van toepassing is. Een niet getekend, onjuist ingevuld of onvolledig formulier 
(bijvoorbeeld geen verklaringen toevoegen) wordt niet in behandeling genomen en teruggezonden. 

1 Gegevens van degene die beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht doet 

voorletters en achternaam

2 

3 Artikel beroep op vrijstelling van de plicht tot inschrijving 
Ondergetekende beroept zich op vrijstelling op grond van:

artikel 5 onder lid a. Bijvoegen: verklaring van een deskundige (arts, psycholoog of pedagoog), niet
          zijnde de behandelende deskundige)

 artikel 5 onder b. Bijvoegen: verklaring vande ouder/verzorgers

artikel 5a van de Leerplichtwet 1969. Bijvoegen: verklaring trekkend bestaan

adres

postcode en woonplaats

telefoonnummer (privé of werk)  

Datum: Handtekening

Ondertekening4

____________________________________

e-mail 

Gegevens van de jongere voor wie een beroep op vrijstelling wordt gedaan
(NB: Voor elke jongere een apart formulier invullen)

Toelichting: z.o.z.

burgerservicenummer

geboortedatum

voorna(a)m(en) e achternaam 

artikel 5 onder lid c. Bijvoegen: verklaring van de school in het buitenland

mailto:zeist@zeist.nl
http://www.zeist.nl/
http://www.zeist.nl/
http://www.twitter.com/gemeentezeist


Toelichting

Artikel 5 onder a: Vrijstelling op lichamelijke of psychische gronden

Artikel 5 onder b: Vrijstelling op grond van bezwaar tegen de richting van het onderwijs

Artikel 5 onder c: Vrijstelling indien onderwijs in het buitenland wordt gevolgd 

Artikel 5a:  Vrijstelling als bedoeld in 'Besluit vrijstelling leerplicht trekkende bevolking'

Meer informatie

Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Leerplicht van de gemeente Zeist, 

bereikbaar onder telefoonnummer 14 030 of via e-mail: zeist@zeist.nl
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