Formulier vrijstelling van de inschrijvingsplicht trekkend bestaan
(artikel 5a Lpw)
Voor het eerst inzenden 1 maand voor de
aanvang van de leerplicht en nadien jaarlijks
vóór 1 juli van het kalenderjaar dat voorafgaat
aan het kalenderjaar van het kermis- of
circusseizoen.

Aan burgemeester en wethouders van: (naam gemeente)
1 Gegevens van degene die beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht doet
achternaam:
eerste voornaam en overige voorletters:
(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in uw identiteitsbewijs)
adres:
postcode:
woonplaats:
telefoon:
(privé of werk)
e-mail:

2 Gegevens van de jongere voor wie een beroep op vrijstelling wordt gedaan
NB: VOOR ELKE JONGERE EEN APART FORMULIER INVULLEN.
Achternaam
eerste voornaam en overige voorletters
M/V
(Gebruik de namen en voorletters zoals opgenomen in het identiteitsbewijs van de jongere)
adres
postcode
plaats
geboortedatum
persoonsgebonden nummer
Al eerder beroep op vrijstelling gedaan: JA /NEE

3 Verklaring
Ondergetekende doet een beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht en verklaart dat hij/zij in de maanden maart tot en met oktober van
het jaar
als kermisexploitant of als circusmedewerker een trekkend bestaan leidt en de jongere in die maanden met hem meereist.

4 Ondertekening
datum:

handtekening:

Toelichting
De leerplichtwet noemt degene op wie de leerplicht of kwalificatie-plicht van toepassing
is een ‘jongere’.
De plicht een jongere als leerling/deelnemer op een school of onder-wijsinstelling te
doen inschrijven berust op degene die het gezag over die jongere uitoefent dan wel
degene die zich met de feitelijk verzor-ging van de jongere heeft belast.
De plicht tot inschrijving bestaat vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op
die waarin de jongere de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. De leerplicht eindigt in de regel
aan het einde van het school-jaar waarin de jongere 16 jaar is geworden. Aansluitend is
de jongere tot zijn 18e verjaardag kwali-ficatieplichtig zolang hij nog geen
startkwalificatie heeft behaald. Een startkwalificatie is een diploma vwo, havo of een
diploma mbo op minimaal niveau 2. Voor jongeren die een getuigschrift/diploma
praktijkonderwijs hebben behaald of die voortgezet speciaal onderwijs in het
uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding hebben gevolgd geldt geen
kwalifica-tieplicht.
Kermisexploitanten of circusmedewerkers kunnen zich be-roepen op vrijstelling van de
inschrijvingsplicht gedurende de maanden maart tot en met oktober van enig jaar. De
jongere moet dan wel gedurende dat circus/kermisseizoen met hen meereizen.
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Een beroep op vrijstelling moet worden gedaan ten minste een maand voorafgaande
aan de aanvang van de leerplicht en nadien telkens vóór 1 juli van het kalenderjaar, dat
voorafgaat aan het kalenderjaar van het kermis- of circusseizoen.
Er bestaat geen recht op vrijstelling als op minder dan vijf kilometer van de standplaats
van de jongere een rijdende school voor kinderen van kermisexploitanten of
circusmedewerkers standplaats heeft gekozen en de jongere daar kan worden
toegelaten. Er bestaat evenmin recht op vrijstelling van de plicht tot inschrijving van een
jongere op een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs.
Onderwijsnummer
Het onderwijsnummer is het burgerservicenummer (voorheen bekend als sociaal-fiscaal
nummer of sofi-nummer). Jongeren voor wie geen burgerservicenummer is vastgesteld
verkrijgen na inschrijving op een school/ instelling een persoonsgebonden
onderwijsnummer.
Informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot de leerplichtambte-naar van uw
woongemeente.

