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NIEUWSBERICHT 

 
 

nummer : Schoolmelk 15.001 

   

datum : 20 augustus 2015 

   

onderwerp : Schoolmelkregelingen 2015/2016 

 

 

1.   Algemeen 

De schoolmelkregeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De 
uitvoering van de schoolmelkregeling 2015/2016 verandert niet ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Alle deelnemers ontvangen voor iedere periode een op naam gestelde formulierenset, die gebruikt dient 
te worden om de subsidie aan te vragen. 
Subsidieaanvragen worden alleen in behandeling genomen als het een origineel ondertekend formulier 
betreft. Aanvragen die per fax of E-mail worden ingezonden, dienen alleen om de tijdigheid van de in-
zending te waarborgen. 
 
Voor de volledigheid is in dit nieuwsbericht de gehele procedure opgenomen zoals die van toepassing is. 

De schoolmelkregeling is neergelegd in de volgende EG-verordeningen en nationale regeling: 
 
*      Verordening (EG) nr. 1308/2013 van de Raad; artikel 102 
 
*      Verordening (EG) nr. 657/2008 van de Commissie met daarin de uitvoeringsbepalingen 
 
*      Regeling marktordening zuivel 2 december 2013 (hoofdstuk 3) 

2.    Uitwerking van de regeling 

2.1  Subsidie en  subsidiewaardige producten 
Subsidie wordt verleend voor de hoeveelheden zuivelproducten die worden afgeleverd aan: 

• Primair onderwijs 
• Voortgezet onderwijs 

De subsidie wordt toegekend voor ten hoogste 0,25 liter melk per dag per leerling. Leerkrachten zijn 
uitgesloten van deelname aan de regeling. 
 
Subsidie wordt verleend voor de in bijlage 1 bij deze circulaire genoemde producten, die zijn onderver-
deeld in categorie I en II. 
 
Indien u voor een nieuw product subsidie wilt gaan aanvragen, dient u zo spoedig mogelijk contact op te 
nemen met RVO.nl. Vervolgens wordt vastgesteld of dit product voldoet aan de samenstellingeisen 
waarbij tevens wordt bepaald onder welke categorie en onderdeel dit product valt. 

Voor de producten die vallen onder categorie I bedraagt de subsidie € 18,69 per 100 liter (o.b.v. 
€ 18,15 per 100 kilogram). 
Voor de producten die vallen onder categorie II bedraagt de subsidie € 16,83 per 100 liter o.b.v. 
€ 16,34 per 100 kilogram). 
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2.2.     Prijzen 
 
Bij iedere subsidieaanvraag moet op de achterzijde van het aanvraagformulier worden opgegeven tegen 
welke prijzen de verschillende producten aan de leerlingen worden verstrekt. Steekproefsgewijs zal bij 
de beoordeling van de subsidieaanvraag de calculatie worden opgevraagd waarmee moet worden aange-
toond dat de subsidie ten goede komt aan de leerlingen. 
 
2.3 Erkenning 

 
Om voor subsidie in aanmerking te komen zal de leverancier of onderwijsinstelling erkend 
moeten zijn. Een aanvraag voor erkenning kan worden ingediend met gebruikmaking van 
het formulier dat via de internetsite: www.RVO.nl (http://www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/schoolmelk-en-schoolfruitregeling) is te downloaden. 
Onderwijsinstellingen die de erkenning aanvragen, dienen naast de naam-, adres- en woon-
plaatsgegevens van de school tevens het Brinnummer (nummer waaronder de school staat 
ingeschreven bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) op te geven. Op-
gave van dit Brinnummer vergemakkelijkt de controle. Tevens wordt een recent uittreksel 
van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gevraagd. Voorafgaande aan de erkenning 
zal de RVO.nl samen met de aanvrager de erkenningsaanvraag doornemen teneinde vast te 
stellen of aan de erkenningvoorwaarden wordt voldaan. 
 
Indien blijkt dat opzettelijk niet aan de voorwaarden van de schoolmelkregeling wordt vol-
daan, kan de erkenning voor een periode van één tot twaalf maanden worden geschorst dan 
wel ingetrokken. In geval van intrekking kan op verzoek van belanghebbende een nieuwe 
erkenning worden verleend na een periode van tenminste twaalf maanden. 

2.4 Schoolverklaring erkende leveranciers 
 

Een erkende leverancier dient bij iedere deelnemende onderwijsinstelling aan het begin van 
elk schooljaar een schoolverklaring op te vragen volgens bijgaand model (zie bijlage 2). De-
ze verklaring moet volledig zijn ingevuld en ondertekend door, of namens, het hoofd van de 
onderwijsinstelling en dient gelijktijdig met de steunaanvraag over de eerste periode te wor-
den meegezonden. Wij adviseren u een kopie van de schoolverklaring in de eigen admi-
nistratie te bewaren. 
 
Vervolgens dienen bij de viermaandelijkse subsidieaanvraag alle mutaties op het scholenbe-
stand door de leverancier te worden gemeld. Voor nieuwe scholen dient tevens een school-
verklaring te worden meegezonden. 
 
Een schoolverklaring is niet nodig voor scholen, waarbij uit de administratie van de leveran-
cier duidelijk het verband blijkt tussen de aan die school geleverde hoeveelheden product en 
de door de leerlingen van die school afgenomen en betaalde hoeveelheden product. Dit is 
het geval, indien de verrekening direct met de ouders geschiedt via een abonnementensys-
teem.  
 
In dit geval dient aan het begin van het schooljaar (vóór 1 oktober 2015) door de leverancier 
een bestand met te beleveren scholen ter beoordeling aan de RVO.nl, Team Sectorregelingen 
te worden aangeleverd. Naast de NAW-gegevens van de school dient hierop het Brinnummer 
van de school, het aantal leerlingen per school, het aantal deelnemers en het aantal school-
dagen opgenomen te zijn. 
Vervolgens dienen bij de viermaandelijkse subsidieaanvraag alle mutaties op het scholenbe-
stand door de leverancier te worden gemeld. Aan het begin van het schooljaar dienen over-
zichten van geregistreerde deelnemers aan het abonnementensysteem, per school (met 
bijbehorend Brinnummer) bij de leverancier aanwezig te zijn.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 364621 - 

2.5. 

2.5.1 

 

Het aanvragen van de subsidie 

Termijnen voor het aanvragen van de subsidie 

De subsidie moet per periode van vier maanden (zie onderstaand schema) worden aange-
vraagd. De eerste periode begint op 1 augustus 2015. 

Subsidie wordt verleend over de hoeveelheden zuivelproducten, die in de betreffende peri-
ode door de aanvrager zijn afgeleverd. De hoeveelheden die aan een school zijn afgele-
verd, worden gerelateerd aan het aantal ingeschreven leerlingen van de betreffende school 
en het aantal schooldagen. De subsidieaanvraag is slechts ontvankelijk als zij wordt inge-
diend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand die volgt op de periode waarin de 
producten, waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn geleverd.  
 
Als de termijn met minder dan twee maanden wordt overschreden, wordt de subsidie wel 
betaald, maar verminderd met: 
- 5% bij een overschrijding met maximaal één maand; 
- 10% bij een overschrijding met meer dan één maand maar minder dan twee maanden. 
 
Periode Indientermijnen 

 Vanaf 
 

100% korting 5% Korting 10% 

augustus t/m november 1 dec vóór 1 maart vóór 1 april vóór 1 mei 
december t/m maart 1 april vóór 1 juli vóór 1 aug vóór 1 sept 

april t/m juli 1 aug vóór 1 nov vóór 1 dec vóór 1 jan 
 
 
2.5.2 Betaling aan leveranciers 
Erkende leveranciers ontvangen op basis van de subsidieaanvraag (zie bijlage 3) een direc-
te betaling indien de volgende stukken bij de subsidieaanvraag zijn meegezonden: 
 
* een afschrift van de rekening(en) (facturen) van de geleverde schoolmelk aan de 

scholen alsmede een bewijs van betaling van deze rekeningen of een stempel met 
handtekening van de onderwijsinstelling op de factuur 

of: 
* een afnameverklaring per school die getekend is door de school waarop is aangege-

ven welke hoeveelheden in de periode van de ingediende subsidieaanvraag zijn gele-
verd (zie bijlage 5). 
 

In beide gevallen dient, indien aan meer dan één school wordt geleverd, bij de subsidie-
aanvraag tevens een specificatie te worden ingediend van het totaal van de geleverde hoe-
veelheden per school (zie bijlage 3a). 
 
Voorafgaande aan de betaling vindt een controle plaats waarbij o.a. de meegezonden stuk-
ken worden geverifieerd met de opgegeven hoeveelheden verstrekte producten. 
Deze controle kan worden aangevuld met een controle ter plaatse door de NVWA, waarbij 
tevens een aantal scholen wordt gecontroleerd. De controles kunnen plaatsvinden zowel 
gedurende het schooljaar als na afloop van het schooljaar.  

Mocht blijken dat een te hoge schoolmelksubsidie is aangevraagd, dan zal een correctie 
worden toegepast en rente in rekening worden gebracht over de ten onrechte betaalde 
subsidie. Bij fraude wordt tevens een sanctie opgelegd. Indien blijkt dat opzettelijk niet aan 
de voorwaarden van de schoolmelkregeling is voldaan, kan de erkenning worden ingetrok-
ken of geschorst. 
 
2.5.3 Betaling aan onderwijsinstellingen 
De subsidie aan onderwijsinstellingen wordt betaald op basis van een volledig ingevuld 
aanvraagformulier (zie bijlage 4) en controle van de aanvraag. Vervolgens kan deze con-
trole worden aangevuld met een controle ter plaatse door de NVWA. De controles kunnen 
plaatsvinden zowel gedurende het schooljaar als na afloop van het schooljaar. 
 
Mocht blijken dat een te hoge schoolmelksubsidie is aangevraagd, dan zal een correctie 
worden toegepast over de ten onrechte betaalde subsidie. Bij fraude wordt tevens een 
sanctie opgelegd. Indien blijkt dat opzettelijk niet aan de voorwaarden van de schoolmelk-
regeling is voldaan, kan de berekening worden ingetrokken of geschorst. 
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3.    Overige voorwaarden 

3.1  Verpakkingsvorm 
De verpakkingsnorm waarin de schoolmelk(producten) worden afgeleverd, kan door de 
leverancier in overleg met zijn afnemer worden bepaald. 
 
3.2  Hygiënevoorschriften 
Uiteraard dienen de verstrekte zuivelproducten te voldoen aan de geldende voorschriften 
zoals onder meer zijn vastgelegd in de Warenwetregelgeving en de van toepassing zijnde 
Europese hygiëneregelgeving. Belangrijke punten in dit verband zijn het gekoeld aanleve-
ren en bewaren van de beperkt houdbare producten en het identificatiemerk op de verpak-
king (ovaaltje met EG-nummer) waaruit blijkt dat het product is vervaardigd in een erken-
de onderneming. 

3.3  Bewaartermijn administratie 
Ten behoeve van de controle dienen alle op de schoolmelkleveranties betrekking hebbende 
bescheiden over de laatste drie schooljaren te worden bewaard, ongeacht of controle reeds 
heeft plaatsgevonden. 

3.4  Bewaartermijn administratie 
Iedere deelnemende school is verplicht bij de hoofdingang op een duidelijk zichtbare plek 
een schoolmelkposter op te hangen waarop is aangegeven dat schoolmelk wordt verstrekt 
met Europese subsidie. Destijds is iedere erkende leverancier voorzien van voldoende pos-
ters voor de scholen aan wie de melk wordt geleverd. Daarnaast zijn ook posters verstrekt 
aan de erkende onderwijsinstellingen. 
 
 
Extra schoolmelkposters kunnen worden aangevraagd bij: 
 
RVO.nl:team sectorregelingen 
de heer W.E. Snijders (tel. 088-6026715) 
de heer A.B. Singodikromo (tel. 088-6026775) 
E.mail : schoolregelingen@rvo.nl 

 
 

Met vriendelijke groeten, 
Marktordening Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 
                               

L.J. Koers 
Teammanager Sectorregelingen Afdeling Marktordening 
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 Bijlage 1 Nieuwsbericht 15.001 
 
Schooljaar 2015/2016 
 

 

Categorie I 

 

 

a) warmtebehandelde melk (1);  

 
b) warmtebehandelde melk waaraan chocolade of vruchtensap (2) is toegevoegd of die 

is gearomatiseerd en die ten minste 90 gewichtspercenten onder a) bedoelde melk 
en ten hoogste 7% toegevoegde suiker (3) en/of honing bevat; 

 
c) gefermenteerde zuivelproducten waaraan al dan niet vruchtensap (2) is toegevoegd, 

al dan niet gearomatiseerd, die ten minste 90 gewichtspercenten onder a) bedoelde 
melk en ten hoogste 7% toegevoegde suiker (3) en/of honing bevat. 

Categorie II  
Al dan niet gefermenteerde zuivelproducten waaraan vruchten (4) zijn toegevoegd en die al dan 
niet gearomatiseerd zijn en ten minste 75 gewichtspercenten in categorie I, onder a) bedoelde 
melk en ten hoogste 7% toegevoegde suiker (5) en /of honing bevatten. 

Algemene toelichting 
Met het vaststellen van de hierboven genoemde definities is het mogelijk een breed assortiment 
zuivelproducten te subsidiëren in het kader van de schoolmelkregeling.  
Onder categorie I a) is het mogelijk onder meer halfvolle gepasteuriseerde melk te subsidiëren. 
Onder categorie I b) kan chocolademelk worden gerangschikt.  
Onder categorie I c) en categorie II, vallen naast yoghurt bijvoorbeeld diverse soorten drinkyog-
hurt, karnemelk en yoghurt met vruchten.  

(1) Met inbegrip van lactosevrije melkdrank. 
(2 ) Het vruchtensap moet worden toegevoegd overeenkomstig Richtlĳn 2001/112/EG van de Raad 
van 20 december 2001 inzake voor menselĳke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde 
soortgelĳke producten. 
(3) In het kader van deze categorie wordt onder suiker verstaan de producten van de GN-codes 
1701 en 1702. In de tot deze categorie behorende producten worden zoetstoffen gebruikt overeen-
komstig Richtlijn 94/35/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 30 juni 1994 inzake 
zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt. 
(4) In het kader van deze categorie moeten zuivelproducten met vruchten altijd vruchten, vruch-
tenpulp, vruchtenmoes of vruchtensap bevatten. In het kader van deze categorie wordt onder 
vruchten verstaan de producten van hoofdstuk 8 van de gecombineerde nomenclatuur. Het vruch-
tensap, de vruchtenpulp en de vruchtenmoes moeten worden toegevoegd overeenkomstig Richtlĳn 
2001/112/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselĳke voedingbestemde vruch-
tensappen en bepaalde soortgelĳke producten. 
(5) In het kader van deze categorie wordt onder suiker verstaan de producten van de GN-codes 
1701 en 1702. De aan de vruchten toegevoegde suiker is verrekend in het maximum van 7 % toe-
gevoegde suiker. In de tot deze categorie behorende producten worden zoetstoffen gebruikt over-
eenkomstig Richtlijn 94/35/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 30 juni 1994 inza-
ke zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt. 
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Bijlage 2 Nieuwsbericht 15.001 

 
 
Schooljaar 2015/2016 
 
 

SCHOOLVERKLARING 
in te leveren bij de leverancier  

 
 
 
 

Ondergetekende: 
 

 

Brinnummer 
 

……………………………………………………….. 

Naam onderwijsinstelling 
 

……………………………………………………….. 

Soort onderwijs 
 

……………………………………………………….. 

Adres 
 

……………………………………………………….. 

Postcode/Vestigingsplaats 
 

………………………………………………………… 

Totaal aantal leerlingen 
 

………………………………………………………… 

Eerste en laatste dag  
Schooljaar 2015/2016 
 

………………………………………………………… 

Aantal schooldagen 
 

………………………………………………………… 

verklaart hiermede in het schooljaar 2015/2016 gesubsidieerde schoolmelk(producten) te 
ontvangen van: 
 
Naam leverancier 
 

………………………………………………………… 

Adres leverancier 
 

………………………………………………………… 

Vestigingsplaats 
 

………………………………………………………… 

en de daartoe verplichte schoolmelkposter bij de hoofdingang duidelijk zichtbaar te hebben 
opgehangen. 
 

 

Aldus naar waarheid ingevuld te ……………………………………… d.d. ………………………… 
 

Stempel en handtekening van de onderwijsinstelling, welke in rechte verbindt 

 
 



- 364621 - 

 
 
       Bijlage 3 Nieuwsbericht 15.001 

 
AANVRAAG SUBSIDIE SCHOOLMELK DOOR ERKENDE LEVERANCIERS SCHOOLJAAR 2015/2016 
 
Relatienummer ……………………………………….. Periode   
 
 
Schoolmelksubsidie over de hoeveelheden zuivelproducten, die gedurende bovengenoemde periode 
zijn geleverd aan onderwijsinstellingen. 
 
Categorie I (zie voor specificatie per school bijlage 3a) 
Soort product Liters 
onderdeel a 
1101 halfvolle melk 
 
1102 volle melk 
 

 
………………………….. 
 
………………………….. 

onderdeel b 
1201 halfvolle chocolademelk 
 
1202 volle chocolademelk 
 
1203 halfvolle melk met vruchtensap 
 
1204 volle melk met vruchtensap 
 

 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 

onderdeel c 
1301 karnemelk 
 
1302 yoghurt 
 
1303 karnemelk met vruchtensap 
 
1304 yoghurt met vruchtensap 
 

 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 

 
Categorie II (zie voor specificatie per school bijlage 3a) 
Soort product Liters 
   
2001 yoghurt met vruchten 
 

 
………………………….. 

           

Totaal aantal liters 
 
…………………………… 

Ondergetekende: 
 
Verklaart de op de achterzijde van dit formulier per product aangegeven prijs in rekening te heb-
ben gebracht bij de leerlingen. 
 
Verklaart hierbij de terzake van de subsidieregeling geldende bepalingen te zijn nagekomen. 
 
Verklaart dat in de betrokken periode wel/geen* wijziging is opgetreden in het overzicht van na-
men en adressen van de beleverde onderwijsinstellingen (indien wel: wijzigingen meezenden). 
*doorhalen wat niet van toepassing. 
 
Vraagt voor de in dit overzicht vermelde hoeveelheden zuivelproducten (en zoals gespecificeerd in 
bijlage 3a) de subsidie aan en verzoekt deze over te maken op: 
 
Rekeningnummer …………………………..t.n.v. ……………………………………………. 
 
 
Te ……………………………. d.d. …………………………… 
 
 
Stempel en handtekening, welke in rechte verbindt 
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Bijlage 3 (achterzijde) Nieuwsbericht 15.001 
 
Overzicht van de prijzen die per product aan leerlingen in rekening is gebracht  
 
 

Product Prijs per 0.25 
liter 

Overige verpakkingen 
eenheid prijs per een-

heid 

Categorie I, onderdeel a: 
1101 halfvolle melk 
1102 volle melk 
 

 
€   _______,__ 
€   _______,__ 

 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 

 
€   _______,__ 
€   _______,__ 

Categorie I, onderdeel b 
1201 halfvolle chocolade melk 
1202 volle chocolademelk 
1203 halfvolle melk met vruchtensap 
1204 volle melk met vruchtensap 
 

 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
 

 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 
 

 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
 

Categorie I, onderdeel c 
1301 karnemelk 
1302 yoghurt 
1303 karnemelk met vruchtensap 
1304 yoghurt met vruchtensap 
 

 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
 

 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 
 

 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
 

Categorie II  
2001 yoghurt met vruchten 
 

 

 
€  _______,__ 
 

 
       ____,__ ltr 
 

 
€  _______,__ 
 
 

 
 
 
Ten algemene dient aangetoond te kunnen worden dat de subsidie ten goede is gekomen aan de 
leerlingen.  
 
In bovenstaand schema moet worden aangegeven welke prijs in rekening is gebracht per soort 
verstrekt product. 
Het schema is onderverdeeld in de categorieën I (met de onderdelen a, b en c) en II.  
 
Indien er producten worden geleverd in een andere eenheid dan 0,25 liter dan kolom 3 (Overige 
verpakkingen) invullen waarbij naast de eenheid van verpakking (bijv. 0,20 ltr) de prijs per een-
heid ingevuld moet worden. 
  
Bij de beoordeling van deze aanvraag kan worden verzocht een calculatie (per product) op te stu-
ren.  
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               Bijlage 3a Nieuwsbericht 15.001 
 

Schooljaar 2015/2016 
 

SPECIFICATIE AANVRAAG SUBSIDIE SCHOOLMELK DOOR ERKENDE LEVERANCIERS 
 
Dit formulier alleen inzenden indien aan meer dan één school wordt geleverd. 
 
Relatienummer……………………….. Periode  
 
 
Specificatie per school van de in bovengenoemde periode afgeleverde schoolmelk: 
 

 School Brin-
nummer 
van de 
school 

Aantal 
school
dagen 
deze 
perio-
de 

Categorie I 
onderdeel a) liters 

Categorie I onderdeel b) 
liters 

Categorie I onderdeel c) 
liters 

Categorie 
II liters 

Totaal 
 liters 

Halfvolle 
melk 

 Volle 
melk 

Halfvolle 
choc.melk 

Volle 
choc.melk 

Halfv.melk 
met vruch-
tensap 

Volle melk 
met vruch-
tensap 

Karnemelk Yoghurt Karnemelk 
met vruch-
tensap 

Yoghurt 
met vruch-
tensap 

Yoghurt 
met vruch-
ten 

 

1                
2                

3                
4                
5                
7                
8                

9                
10                
11                
12                
13                

14                
15                
Totaal liters             

 
Aldus naar waarheid ingevuld 
 
Te ……………………………. d.d. ……………… 
 
 
Stempel en handtekening welke in rechte verbindt 
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Bijlage 4 Nieuwsbericht 15.001 
 

 

AANVRAAG SUBSIDIE SCHOOLMELK DOOR ERKENDE ONDERWIJSINSTELLINGEN SCHOOLJAAR 
2015/2016 
 

Relatienummer……………………… Periode   
 
Brinnummer 

 
: 

 
…………………………. 

Naam onderwijsinstelling : …………………………. 
Adres : …………………………. 
Postcode/woonplaats : …………………………. 
   
Aantal leerlingen : ……………………. 
Aantal schooldagen : ……………………. 
 

Schoolmelksubsidie over de hoeveelheden zuivelproducten, die gedurende bovengenoemde periode 
zijn geleverd aan leerlingen. 
 

Categorie I  
Soort product Liters 
onderdeel a 
1101 halfvolle melk 
 
1102 volle melk 
 

 
………………………….. 
 
………………………….. 

onderdeel b 
1201 halfvolle chocolademelk 
 
1202 volle chocolademelk 
 
1203 halfvolle melk met vruchtensap 
 
1204 volle melk met vruchtensap 
 

 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 

onderdeel c 
1301 karnemelk 
 
1302 yoghurt 
 
1303 karnemelk met vruchtensap 
 
1304 yoghurt met vruchtensap 
 

 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 

 

Categorie II  
Soort product Liters 
 
2001 yoghurt met vruchten 
 

 
………………………….. 

 

Totaal aantal liters 
 
…………………………... 

Ondergetekende: 
 

Verklaart de op de achterzijde van dit formulier per product aangegeven prijs in rekening te heb-
ben gebracht bij de leerlingen. 
 

Verklaart hierbij de ter zake van de subsidieregeling geldende bepalingen te zijn nagekomen. 
 

Vraagt voor de in dit overzicht vermelde hoeveelheden zuivelproducten de subsidie aan en ver-
zoekt deze over te maken op: 
 

Rekeningnummer ………………………..t.n.v. ……………………………………………. 
 

Te ……………………………. d.d. …………………………… 
 

Stempel en handtekening, welke in rechte verbindt 
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       Bijlage 4 (achterzijde) Nieuwsbericht 15.001 
          
 
Overzicht van de prijzen die per product aan leerlingen in rekening is gebracht  
 
 
Product Prijs per 0.25 

liter 
Overige verpakkingen 
eenheid prijs per een-

heid 
Categorie I, onderdeel a: 

1101 halfvolle melk 
1102 volle melk 
 

 
€   _______,__ 
€   _______,__ 

 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 

 
€   _______,__ 
€   _______,__ 

Categorie I, onderdeel b 
1201 halfvolle chocolade melk 
1202 volle chocolademelk 
1203 halfvolle melk met vruchtensap 
1204 volle melk met vruchtensap 
 

 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
 

 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 
 

 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
 

Categorie I, onderdeel c 
1301 karnemelk 
1302 yoghurt 
1303 karnemelk met vruchtensap 
1304 yoghurt met vruchtensap 
 

 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
 

 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 
       ____,__ ltr 
 

 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
€  _______,__ 
 

Categorie II  
2001 yoghurt met vruchten 
 

 

 
€  _______,__ 
 

 
       ____,__ ltr 
 

 
€  _______,__ 
 
 

 
 
 
Ten algemene dient aangetoond te kunnen worden dat de subsidie ten goede is gekomen aan de 
leerlingen.  
 
In bovenstaand schema moet worden aangegeven welke prijs in rekening is gebracht per soort 
verstrekt product. 
Het schema is onderverdeeld in de categorieën I (met de onderdelen a, b en c) en II.  
 
Indien er producten worden geleverd in een andere eenheid dan 0,25 liter dan kolom 3 (Overige 
verpakkingen) invullen waarbij naast de eenheid van verpakking (bijv. 0,20 ltr) de prijs per een-
heid ingevuld moet worden. 
  
Bij de beoordeling van deze aanvraag kan worden verzocht een calculatie (per product) op te stu-
ren.  
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        Bijlage 5 Nieuwsbericht 15.001 
 
SCHOOLJAAR 2015/2016 
 

AFNAMEVERKLARING SCHOOLMELKPRODUCTEN 
 

Brinnummer 
 

: …………………………….  

Onderwijsinstelling, naam 
 

: …………………………….  

Adres 
 

: ……………………………. te ………………………. 

Totaal aantal leerlingen 
 

: …………………………….  

 
Ondergetekende verklaart, dat ten behoeve van de leerlingen van bovengenoemde onderwijsinstel-
ling, de volgende hoeveelheden gesubsidieerde schoolmelkproducten zijn afgenomen: 
 
Van leverancier    :…………………………………. 
 
Periode     :  
 
Aantal schooldagen deze periode  : ………………………… 
 
Categorie I (zie voor specificatie per school bijlage 3a) 
Soort product Liters 
onderdeel a 
1101 halfvolle melk 
 
1102 volle melk 
 

 
………………………….. 
 
………………………….. 

onderdeel b 
1201 halfvolle chocolademelk 
 
1202 volle chocolademelk 
 
1203 halfvolle melk met vruchtensap 
 
1204 volle melk met vruchtensap 
 

 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 

onderdeel c 
1301 karnemelk 
 
1302 yoghurt 
 
1303 karnemelk met vruchtensap 
 
1304 yoghurt met vruchtensap 
 

 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 

 
Categorie II (zie voor specificatie per school bijlage 3a) 
Soort product Liters 
 
2001 yoghurt met vruchten 
 

 
………………………….. 

 
Ondergetekende verklaart voorts ermee bekend te zijn dat de schoolmelkproducten uitsluitend 
bestemd zijn voor leerlingen 
  
Aldus naar waarheid ingevuld te ……………………………………… d.d. ………………………… 
 
Stempel en handtekening van de onderwijsinstelling, welke in rechte verbindt 


