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Aanvraag financiële tussenkomst OPLEIDINGSKOSTEN RIJBEWIJS C en/of CE.
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PERMANENTE VORMING voor werknemers reeds in dienst bij aanvraag van de opleidingPagina 1/3
De drie pagina’s zijn aan het Sociaal Fonds terug te sturen binnen de drie maanden na aflevering van
het rijbewijs, anders kan de terugbetaling geweigerd worden.
IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER
Ondergetekende (naam): .......................................................................................................................
Functie: ..................................................................................................................................................
Onderneming: ........................................................................................................................................
RSZ- nummer: 084/................................................................................................................................
Adres onderneming: ........................................... .................................................................................
.............................................................................................................................
Telefoonnummer: ....................................................... Fax: ...................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................................
Verklaart dat de onderneming de opleidingskosten gedragen heeft van de heer/mevrouw:
........................................................................... voor het bekomen van*:
 het examen C , retributie ..............
 het examen CE , retributie ..............
 het rijbewijs C , kostprijs ..............  het rijbewijs CE , kostprijs ..............
Als bewijs vindt u hierbij
 kopie van de factuur betreffende deze opleiding(en) en de examenretributie(s)
 een kopie van het nieuwe rijbewijs
en  de verklaring van de rijschool
Verklaart dat de onderneming voor de betaling van de factuur*:
 geen gebruik maakte van opleidingscheques, noch KMO-Portefeuille.
 gebruik maakte van de KMO Portefeuille.
voor een bedrag van ............. euro, waarvan 30% procent overheidssteun
 gebruik maakte van de KMO Portefeuille.
voor een bedrag van ............. euro, waarvan 20% procent overheidssteun
 gebruik maakte van ............ (aantal) opleidingscheques (waarde 30,- euro) van het Waalse Gewest
Verklaart dat de betrokken werknemer als arbeider is tewerkgesteld en dat zijn/haar prestaties worden aangegeven
aan de RSZ onder voormeld RSZ-nummer sinds . . /. . /. .
Als bewijs vindt u hierbij kopie van de loonfiches van de periode van het behalen van het rijbewijs.
Verzoekt het Sociaal Fonds de tussenkomst in de kosten van de rijbewijsopleiding over te maken op
bankrekeningnummer ............................................ van de onderneming.
Deze tussenkomst bedraagt max. 750 EUR voor een rijbewijs C en max. 900 EUR voor een rijbewijs CE.
Datum:
Stempel van de onderneming:
Handtekening, voorafgegaan door
de handgeschreven vermelding
“echt en waarachtig verklaard”:

* gelieve het correcte vak aan te kruisen EN de andere mogelijkheden te schrappen.
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IN TE VULLEN DOOR DE WERKNEMER
Ondergetekende (naam + voornaam): ..........................................................................................
Rijksregisternummer: . . . . . . . - . . . - . .
Geslacht*: [] M – [] V
Taalrol*: []NL , []F , []D
Hoogste scholingsgraad*:
a) [] lager onderwijs
b) [] 1ste graad secundair onderwijs (1ste en 2de jaar)
c) [] 2de graad secundair onderwijs (3de en 4de jaar)
d) [] 3de graad secundair onderwijs (5de, 6de, 7de jaar)
e) [] HOBU (korte of lange type)
f) [] universiteit
g) [] andere (buitenlands diploma, onbekend, ...)
Adres: ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
- Verklaart dat de onderneming vermeld op de vorige bladzijde de opleidingskosten en examenretributie(s) heeft
betaald voor het bekomen van mijn *
[] rijbewijs C – [] rijbewijs CE
- Verklaart sinds . . / . . / . . . . als arbeider tewerkgesteld te zijn bij de onderneming vermeld op de vorige bladzijde.

Datum:
../../....

Handtekening, voorafgegaan door
de handgeschreven vermelding
“echt en waarachtig verklaard”. .................................

* gelieve het correcte vak aan te kruisen EN de andere mogelijkheden te schrappen.
De ingezamelde persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de activiteiten van het
Sociaal Fonds
voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten. Overeenkomstig de
wet van 8 dec.
1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u deze gegevens opvragen en, indien nodig, laten
verbeteren.

Voorbehouden aan het Sociaal Fonds Verhuizingen
Opmerkingen:

terugbetaald op: . . / . . / . . . .
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IN TE VULLEN DOOR DE ERKENDE RIJSCHOOL na de opleiding
Ondergetekende: .................................................................. Functie: .........................................................
Van de erkende rijschool: ............................................................................................................................
Adres:
…………..............................................................................................................................
…………..............................................................................................................................
Tel.: . . . / . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . E-mail:................................................
Erkenningsnummer: . . . . . . . . . . .
Verklaart dat de opleiding met het oog op het behalen van een rijbewijs C en/of CE (1) van
De Heer/Mevrouw ............................................................................ werd georganiseerd:
 In (maand/maanden + jaar) .....................................................................................
 Met opleidingsvoertuigen die voldoen aan de volgende minimumnormen wat de lengte
betreft:
• voor de opleiding rijbewijs categorie C: minimum 9 meter
• voor de opleiding rijbewijs categorie CE:
√ trekker-opleggercombinatie: minimum 14 meter
√ vrachtwagen-aanhangwagen: minimum 16 meter
 dat de volgende opleiding(en), inclusief de examenretributie(s) (2) :
o het rijbewijs C – kostprijs: ...............................
EUR, exclusief BTW
o examenretributie(s): ...............................
EUR, exclusief BTW
o het rijbewijs CE – kostprijs:……………………
EUR, exclusief BTW
o examenretributie(s): .................………...
EUR, exclusief BTW
volledig werd(en) gefactureerd aan de werkgever :
Naam: ....................................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Tel.: . . . / . . . . . . . . . . Fax: . . . / . . . . . . . . . . . E-mail: ………………………….……………………
 dat voor de betaling van de factuur de onderneming gebruik maakte van (1)
- de ondernemerschapsportefeuille (BEA van de Vlaamse gemeenschap) voor een bedrag van
...................... EUR, waarvan 35 % overheidsteun
- . . . . . . (aantal) opleidingscheques van het Waals Gewest.
Datum:

Handtekening:

Stempel rijschool:

(1) schrappen wat niet past.
(2) aankruisen wat van toepassing is.
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