Aanvraag FCB-subsidie voor een VACO-erkende opleiding
Dit formulier gebruikt u om subsidie aan te vragen die vanuit het Fonds Collectieve Belangen voor de
banden- en wielenbranche beschikbaar is gesteld voor VACO-erkende opleidingen.
Als u niet zeker bent of een opleiding VACO-erkend is, kunt u dit navragen bij SVOB of controleren op
mijnbandenbaan.nl bij VACO-erkende opleidingen.
Deze aanvraag dient uiterlijk 6 maanden na afloop van de training compleet ingediend te zijn, met
een kopie van de factuur van de opleidingsinstantie en
een kopie van diploma/certificaat/presentielijst of ander bewijs van deelname

Gegevens cursist

(evt. op separaat blad, verwijzing naar gevraagde bijlagen is niet voldoende!)

Naam: ……………………………………. Voornaam: ………………………….Voorletters: ………… m/v
Adres: ........................................................................................................................................................
Postcode: .............................................. Woonplaats: ............................................................................
Telefoon: ............................................... E-mail: …………………………………………………………….
Geboortedatum: .................................... Huidige functie: ………………………………………………….
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vragen wij uw toestemming om
bovenstaande gegevens te registreren. Dit is noodzakelijk om uw aanvraag te kunnen verwerken.
Heeft u dit met uw medewerker kortgesloten en gaat hij/zij hiermee akkoord?
Ja / Nee
Gegevens opleiding
Opleidingsinstantie: ……………………………………………………………………………………………….
Cursus / training: .......................................................................................................................................
Startdatum (eerste trainingsdag):……………………………………… ........................................................
Gegevens bedrijf
Alleen door uw werkgever in te vullen en te ondertekenen indien hij/zij de studiekosten heeft betaald.
Naam contactpersoon: ..............................................................................................................................
Bedrijfsnaam: .............................................................................................................................................
Ingeschreven bij het Fonds Collectieve Belangen voor de Banden- en Wielenbranche?

Ja / Nee

Betaling aan hoofdvestiging
De subsidie kan worden uitgekeerd op IBAN nummer: …………………………..…………………………..
ten name van: ……………………………………………………………………………………………………..
Verklaring
Ondergetekende verklaart dat:
1)
bovengenoemde opleiding geheel doorlopen is
2)
bovengenoemde opleiding volledig aan de opleider betaald is
3)
er voor deze opleiding niet eerder subsidie is aangevraagd
4)
cursist(-en) in dienst was (waren), ten tijde van de opleiding

Handtekening werkgever/aanvrager: …………………………..…

datum …………………..

Toelichting ‘Aanvraag FCB-subsidie voor VACO-erkende opleiding’

Draagt u af aan het FCB?

Nee

Dan heeft u heeft geen recht
op subsidie vanuit het FCB.

Nee

Voor Veiligheidsopleidingen (zoals BHV,
VCA en Tiltrainingen) hoeft geen
erkenning aangevraagd te worden. Voor
andere opleidingen moet eerst een aanvraag gedaan worden om de opleiding te
erkennen. Het ‘Aanvraagformulier
VACO-erkenning’ vindt u op onze site.

Nee

Als uw aanvraag niet compleet is, wordt
deze retour gestuurd.
Voor HBO-collegegeld is het geen vereiste
dat de opleiding geheel doorlopen is (punt
1 van verklaring).

Ja
Staat de opleiding al op de lijst
van VACO-erkende opleidingen?
Zie www.mijnbandenbaan.nl

Ja
Heeft u een kopie van de opleidingsfactuur
en van een bewijs van deelname?

Ja

U kunt de FCB-subsidieaanvraag indienen,
binnen 6 maanden vanaf de cursusdatum.
Na verwerking ontvangt u een creditnota
voor het te verwachten subsidiebedrag.

De subsidie wordt berekend over het lesgeld. Dus niet voor examens, reis- of verblijfkosten en annuleringskosten. Indien het lesgeld voor een individuele training minder bedraagt dan € 125,- wordt de
aanvraag niet in behandeling genomen, vanwege het minimaal uit te keren bedrag.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type opleiding en opleidingsniveau. Voor Veiligheidsopleidingen is de FCB-subsidie 45% met een maximum van € 175,- per persoon per cursusdag. De
kosten van de Veiligheidsopleiding worden getoetst aan marktconformiteit.
Administratiekosten bedragen € 25,- voor 1- en 2 daagse cursussen en € 40,- vanaf drie dagen. Voor
herhalingstrainingen is het tarief vastgesteld op € 10,-. Voor groepstrainingen is dit € 115,-.
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