Informatieblad Gedeeltelijke vergoeding T-rijbewijs
voor leerlingen in de

Groen, Grond, Infra opleidingen

Dit informatieblad is een aanvulling op de flyer “Gedeeltelijke vergoeding T-rijbewijs” en bevat beknopte
informatie over de vergoeding, voorwaarden, aanvragen en toekennen van de vergoeding. Daarnaast
staan er in dit informatieblad belangrijke (mail)adressen, websites en telefoonnummers.
Het volledige reglement “Gedeeltelijke vergoeding T-rijbewijs voor leerlingen in de Groen, grond, Infra
opleidingen” is te vinden op de website www.caoloonwerk.nl.
Opleidingen
Sociale partners (CUMELA Nederland, FNV Agrarisch en Groen, CNV vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps)
stellen via het Colland Arbeidsmarktfonds een vergoeding van € 850,- beschikbaar als tegemoetkoming in de gemaakt kosten
voor het behalen van het T-rijbewijs. (mits behaald op of na 1 augustus 2019, anders is het € 700,-). Deze vergoeding is mogelijk
vanaf het schooljaar 2016/2017 (een schooljaar start op 1 augustus) en geldt alleen voor leerlingen van de volgende opleidingen:
• Medewerker agrarisch loonwerk, crebo 25555
• Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk, crebo 25557
• Vakexpert agrarisch loonwerk, crebo 25556
• Medewerker groen en cultuurtechniek, crebo 25451
• Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek, crebo 25456
• Opzichter/uitvoerder groene ruimte, crebo 25454
• Machinist grondverzet, crebo 25099
• Vakman GWW, crebo 25097
• Allround vakman GWW, crebo 25091
Ook leerlingen die een school voor Praktijkonderwijs volgen, kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding. Indien
wordt voldaan aan de voorwaarden bedraagt de vergoeding een vast bedrag van € 850,- , ongeacht de werkelijke
kosten van de opleiding voor het T-rijbewijs (mits behaald op of na 1 augustus 2019, anders is het € 700,-). Deze
vergoeding kan aangevraagd worden door zowel BOL- als BBL leerlingen.

Voorwaarden
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet je aan alle volgende voorwaarden voldoen:
• de rijopleiding voor het T-rijbewijs is gevolgd bij een CBR-erkende opleider die beschikt over een door
het CBR goedgekeurd examenvoertuig;
• de rijopleiding is afgesloten met het behalen van het T-rijbewijs;
• het T-rijbewijs is behaald binnen de periode van zes maanden vóór de start van het eerste schooljaar
(1 augustus) tot en met de laatste dag van het tweede schooljaar (31 juli) van de opleiding. Bepalend
hiervoor is de afgiftedatum van het behaalde T-rijbewijs;
• je kunt de vergoeding maar één keer ontvangen;
• Je loopt stage (BOL) of bent werknemer (BBL) bij een erkend leerbedrijf en je hebt een geldige
beroepspraktijkvormingsovereenkomst ( BPVO, ook wel POK genoemd);
• Het leerbedrijf waar je de BPV volgt, past de cao-leo (cao loonwerk) toe en is aangesloten bij Colland.
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Aanvragen
• de leerling vraagt de vergoeding zelf aan met de daarvoor vastgestelde formulieren. Deze formulieren zijn te verkrijgen op
school of te downloaden van de site www.groengrondinfra.nl ;
• naast het aanvraagformulier zijn de volgende documenten nodig:
- een kopie van zowel de voor- als achterkant van het T-rijbewijs;
- kopie van een geldige beroepspraktijkvormingsovereenkomst die ondertekend is door de school, de leerling (bij
minderjarig ook door ouders/verzorgers) en het leerbedrijf;
- een ingevulde en ondertekende verklaring van het leerbedrijf dat in het bedrijf de cao LEO wordt toegepast en
het bedrijf is aangesloten bij het fonds Colland. Deze verklaring wordt afgegeven volgens het format dat bij het
aanvraagformulier hoort;
- een ondertekende verklaring van de school (volgens het format bij het aanvraagformulier) dat de leerling een
beroepsopleiding Groen, Grond, Infra volgt;
- Als het leerbedrijf de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs heeft betaald, kan op het aanvraagformulier worden
aangegeven dat de vergoeding aan het leerbedrijf uitbetaald moet worden. Hiervoor moeten dan zowel de leerling als
de bevoegde vertegenwoordiger van het leerbedrijf tekenen;
• het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten moeten uiterlijk twee maanden na de laatste schooldag (31 juli)
van het tweede jaar van de opleiding ontvangen zijn door de administratie van de uitvoeringsorganisatie (het adres van
deze organisatie staat op het aanvraagformulier);
• het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend zijn, bij minderjarige ook door de ouders/verzorgers;
• als er gegevens en/of bijbehorende documenten ontbreken, is er één maand de tijd om deze alsnog aan te leveren. Als de
aanvraag na één maand nog niet compleet is, wordt de aanvraag afgewezen.

Toekenning, uitbetaling en bezwaar
• als de aanvraag goedgekeurd wordt, krijg je daarvan schriftelijk bericht;
• de vergoeding wordt uitbetaald aan de begunstiger zoals die op het aanvraagformulier is benoemd;
• als de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden of als blijkt dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt, dan wordt de aanvraag
afgewezen en ontvang je daarvan schriftelijk bericht met een omschrijving van de reden.
• bij een afwijzing kan de aanvrager één keer in beroep gaan bij de administratie van de uitvoeringsorganisatie.

Belangrijke adressen en websites
• uitvoeringsorganisatie:
CUMELA Nederland, Postbus 1156, t.a.v. mevr. C. Flos-Boute, 3860 BD Nijkerk | E trijbewijs@cumela.nl | T 033 247 49 06
• voor algemene informatie, downloaden aanvraagformulier en veel gestelde vragen: www.groengrondinfra.nl
• Voor het volledige reglement: www.caoloonwerk.nl
Dit informatieblad en de flyer “Gedeeltelijke vergoeding T-rijbewijs” zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, echter
hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De bepalingen uit het reglement “Gedeeltelijke vergoeding T-rijbewijs voor leerlingen in de
Groen, grond, Infra opleidingen” zijn doorslaggevend bij beoordeling van een aanvraag tot vergoeding.
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