Verklaring
Weigerachtigheid bij
Tegemoetkoming scholieren
Dit formulier
U kunt deze verklaring gebruiken als u uitwonend bent en uw ouder en
diens partner weigeren mee te werken aan het verstrekken van gegevens en/of bij te dragen aan uw schoolkosten. U en uw schooldecaan
moeten deze verklaring ondertekenen. Lees ook de toelichting.
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30151
9700 LB Groningen
Meer informatie
duo.nl
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Verklaring van de scholier
Achternaam																	Voorletters

1.1	Hierbij verklaar ik dat ik uit
wonend ben en dat mijn ouder
(en diens partner) weigert gegevens te verstrekken en/of bij te
dragen aan mijn schoolkosten

|																				|

1.2 Burgerservicenummer
																										Maand		Jaar

1.3 Kruis aan wat van toepassing is

n Ik wil in aanmerking komen voor de basistoelage voor uitwonenden vanaf 			
																										Maand		Jaar

n Ik wil de aanvullende toelage als rentedragende lening ontvangen vanaf 					
Dag			Maand		Jaar						

1.4 Datum en ondertekening

		
Handtekening

|

						2

Verklaring van de schooldecaan
Achternaam																	Voorletters

2.1	Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande verklaring juist is

|																				|
Naam van onderwijsinstelling

2.2 Decaan van

|
Dag			Maand		Jaar												

2.3 Datum en ondertekening

								
Handtekening																	Schoolstempel

|																				|
7543-VO-07

Toelichting

Toelichting
Weigerachtigheid bij
Tegemoetkoming scholieren
Meer informatie
duo.nl

Uw ouder moet in twee situaties gegevens aan DUO verstrekken;
als u uitwonend wordt en als u een aanvullende toelage
aanvraagt. Als uw ouder en diens partner hier niet aan willen
of kunnen meewerken, kunt u met deze verklaring toch in
aanmerking komen voor de basistoelage voor uitwonenden
en/of de aanvullende toelage (als rentedragende lening). Ook
als uw ouder en diens partner weigeren bij te dragen aan uw
schoolkosten, kunt u de verklaring invullen.
U kunt met deze verklaring aangeven dat:
• u de basistoelage voor uitwonenden wilt ontvangen en/of
•	u de aanvullende toelage als rentedragende lening wilt
ontvangen.

Wie is uw ouder?
Voor de aanvullende toelage kijkt DUO naar de gegevens van de
ouder die de kinderbijslag ontving in het laatste kwartaal waarin
u nog 17 was.
Het kan zijn dat uw ouders overleden zijn of worden vermist. Het
kan ook zijn dat u vóór u 18e: onder het gezag van een stichting
viel, bent getrouwd, of door een rechter meerderjarig bent
verklaard. Maak dan geen gebruik van dit formulier, maar schrijf
ons een brief waarin u uw situatie uitlegt. Stuur zo veel mogelijk
bewijsstukken mee.

