Aanvraag FCB-subsidie Leerlingpremie
Dit formulier gebruikt u om Leerlingpremie aan te vragen vanuit het Fonds Collectieve Belangen voor
de banden- en wielenbranche voor medewerkers die via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een
opleiding volgen.
Let op:
U kunt de aanvraag, compleet met een kopie van de POK (Praktijk Overeenkomst leerling-leerbedrijf),
voor het lopende schooljaar indienen van 1 december tot 1 mei. Op basis van het totale aantal aanvragen wordt daarna (binnen 2 maanden) een bedrag van maximaal € 1000,- aan u overgemaakt.
Na 1 mei worden geen aanvragen meer in behandeling genomen!

Gegevens leerling

(voor groepen kunt u een bijlage meesturen)

Naam: ……………………………………. Voornaam: ………………………….Voorletters: ………… m/v
Adres: ........................................................................................................................................................
Postcode: .............................................. Woonplaats: ............................................................................
Telefoon: ............................................... E-mail: …………………………………………………………….
Geboortedatum: .................................... Huidige functie: …..………………………………………………
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vragen wij 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 BBL-opleiding
School: ……………………………………………………………………………………………….
Naam opleiding: .........................................................................................................................................
Startdatum opleiding:……………………………………… ...........................................................................
Niveau opleiding: □ 1

□2

□3

□4

eerste leerjaar / tweede leerjaar

Gegevens bedrijf
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) de leerling minimaal 3 maanden na de start van de opleiding nog in dienst is
2) de praktijkovereenkomst (POK) van de leerling als bijlage is toegevoegd
3) de aanvrager bevoegd is om dit formulier namens het bedrijf te ondertekenen

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

datum …………………..

Toelichting ‘Aanvraag FCB-subsidie Leerlingpremie’
Draagt u af aan het FCB?

nee

ja
Volgde de leerling minimaal 3
maanden een BBL-opleiding?

nee

ja
Is de leerling minimaal 3 maanden
bij u in dienst?

ja

nee

Geen subsidie
mogelijk

Leerlingpremie
maximaal € 1.000,-

De Leerlingpremie is een tegemoetkoming vanuit het FCB voor de tijd en energie die u investeert in
een nieuwe medewerker binnen de banden- en wielenbranche.
U kunt de FCB-subsidie van het lopende schooljaar aanvragen tussen 1 december en 1 mei. Let u
hierbij op de gevraagde bijlage. Als de Praktijk Overeenkomst niet op tijd ontvangen is, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
Afhankelijk van het aantal aanvragen, bedraagt de subsidie maximaal € 1.000,- p.p. per leerjaar,
hierop wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Meer informatie over opleidingen en subsidiemogelijkheden vindt u op mijnbandenbaan.nl
Voor vragen kunt u ook bellen:
071 - 56 86 940
U kunt uw aanvraag sturen naar:
svob@kcleiden.nl

