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Veelgestelde vragen gedeeltelijke vergoeding T-rijbewijs 

Fijn dat je een opleiding volgt binnen Groen, Grond en Infrastructuur! Als toekomstig vakman kun je 

niet zonder T-rijbewijs. Het T-rijbewijs halen is best duur, maar wel een goede investering voor je 

toekomst. We zetten de belangrijkste veelgestelde vragen voor je op een rij. 

 
Wie moet de vergoeding aanvragen? 

De houder van het T-rijbewijs, student, moet de vergoeding zelf aanvragen. 

Kan de school of het leerbedrijf de vergoeding voor de student aanvragen? 
Nee, dat kan niet. Alleen de houder van het T-rijbewijs kan de vergoeding aanvragen. 
 
Wat zijn de belangrijkste voorwaarden waar ik aan moet voldoen om de vergoeding te krijgen? 

• Je volgt een opleiding bij een school voor Praktijkonderwijs, de vakroute / vakmanschapsroute GGI of 
een opleiding groen & cultuurtechniek, agrarisch loonwerk, machinist grondverzet, of voertuigen en 
mobiele werktuigen. De volledige lijst opleidingen vind je op het informatieblad.  

• Je loopt stage (BOL) of je bent in dienst (BBL) bij een bedrijf dat valt onder de cao Groen Grond en 
Infrastructuur (GGI) (voorheen cao Loonwerk (LEO))  

• Je hebt je T-rijbewijs gehaald binnen de periode van twee jaar voor de start van de opleiding tot en 
met de laatste dag van het tweede schooljaar. 

 

Waar kan ik alle voorwaarden vinden die gelden voor het krijgen van de vergoeding? 
Er is een flyer en een informatieblad met alle voorwaarden en een toelichting, deze vind je hier. Als je de 
informatie niet kunt vinden, vraag dan aan je vakdocent of die je kan helpen. 
 
Waar kan ik het uitkeringsreglement vinden? 
Het uitkeringsreglement voor de (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor het T-rijbewijs vind je hier. 
Het meest recente uitkeringsreglement bij de start van de opleiding, is leidend bij het wel of niet 
toekennen van de vergoeding. 
 
Hoe moet ik de vergoeding aanvragen? 
Op de website www.groengrondinfra.nl kun je de aanvraagformulieren downloaden. Als alle 
formulieren ingevuld zijn, sla je ze op als één PDF en mail je ze naar training@cumela.nl 
Voor meer informatie en aanvraagformulieren klik hier. 
 

Kan ik zelf alle formulieren invullen? 
Nee, dat kan niet. Het eerste formulier vul je zelf in, het tweede formulier moet je door het leerbedrijf 
laten invullen en het derde formulier door de school. Je zorgt er wel zelf voor dat alle formulieren volledig 
ingevuld worden. Je moet dus de formulieren uitprinten en zelf meenemen naar je leerbedrijf of school en 
vragen om ze in te vullen. 
 

Welke bewijsstukken moeten met de aanvraag meegestuurd worden? 
Naast de drie aanvraagformulieren moeten de volgende kopieën meegestuurd worden: 
1. Kopie van zowel de voorkant als de achterkant van je T-rijbewijs (rijbewijs pasje). 
2. Kopie van de door alle partijen ondertekende Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPV-

overeenkomst). Deze overeenkomst heeft het leerbedrijf, maar ook de school. Vraag hier een kopie 
van en stuur die mee. 

3. Als de kosten door het leerbedrijf zijn betaald, dan moet ook een kopie van de factuur van de 
rijopleiding meegestuurd worden. 

 
  

https://www.groengrondinfra.nl/uploads/T-rijbewijs/Informatieblad%20T-rijbewijs%20juli%202021%20(1).pdf
https://www.caogroengrondinfrastructuur.nl/
http://www.groengrondinfra.nl/
mailto:training@cumela.nl
https://www.groengrondinfra.nl/t-rijbewijs/
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 Ik ben nog niet meerderjarig (18 jaar), kan ik de vergoeding wel aanvragen? 

Ja dat kan. Wel moeten dan ook je ouders of verzorgers het aanvraagformulier ondertekenen. 
 

Vanaf welke datum kan ik de vergoeding aanvragen? 
Er is geen vaste startdatum; je kunt gedurende het eerste of tweede schooljaar de vergoeding aanvragen. 

 
Wat is de uiterlijke datum voor de aanvraag? 

De aanvraag moet uiterlijk twee maanden na de laatste schooldag van het tweede jaar ontvangen zijn. Na 
30 september van het tweede schooljaar worden er geen aanvragen meer in behandeling genomen. 

Maakt het voor de vergoeding uit welke opleiding ik volg? 
Ja. Je moet één van de opleidingen volgen die genoemd zijn in het informatieblad. Als je een andere 
opleiding volgt kun je geen vergoeding aanvragen. 
 
Aan welke voorwaarden moet het leerbedrijf voldoen zodat ik de vergoeding kan aanvragen? De 
belangrijkste voorwaarde is dat het leerbedrijf aangesloten is bij Colland en de cao Groen, Grond, 
Infrastructuur GGI, voorheen cao LEO, toepast. Als dit niet zo is kun je geen vergoeding aanvragen. 
 

Hoe weet ik dat het leerbedrijf aan de voorwaarden voldoet? 
Hier kom je achter door te vragen aan je leermeester of bij de administratie van je (toekomstige) 
leerbedrijf of ze aangesloten zijn bij Colland en de cao GGI, voorheen cao LEO, toepassen. Als ze dit niet 
zeker weten kunnen ze het nakijken op de maandelijkse afrekening van Colland, Hier staat de 
zogenaamde cao code op. Voor de cao GGI is de code 004. 
 

Als het leerbedrijf niet de goede cao toepast kan ik dan helemaal geen vergoeding krijgen? 
Niet via Cumela. Wellicht zijn er wel andere mogelijkheden. Informeer ernaar bij je leerbedrijf of bij je 
vakdocent. Op www.collandarbeidsmarkt.nl vind je meer informatie over de regelingen in andere 
sectoren.  
 
Er wordt niet voldaan aan alle voorwaarden zoals die in het informatieblad staan, kan ik toch een 
aanvraag indienen? 
Nee, aan alle voorwaarden moet worden voldaan. 
 
Zijn er uitzonderingen mogelijk bij de voorwaarden zoals die in het informatieblad staan? 
Nee, er worden geen uitzonderingen gemaakt. 
 

Maakt het uit hoeveel geld het behalen van het T-rijbewijs heeft gekost? 
Nee, de vergoeding bestaat uit een vast bedrag. 
 
Mijn leerbedrijf heeft (een gedeelte van) de kosten voor het T-rijbewijs betaald, kan ik nu toch de 
vergoeding aanvragen? 
Ja, de vergoeding wordt in dit geval echter uitbetaald aan het leerbedrijf. Je vult op het eerste 
aanvraagformulier in dat het leerbedrijf de kosten voor het T-rijbewijs heeft betaald en op het tweede 
formulier bevestigt het leerbedrijf dat. Zowel het leerbedrijf als jij moeten een handtekening zetten ter 
bevestiging dat de vergoeding aan het leerbedrijf uitbetaald moet worden. Daarnaast moet een kopie van 
de factuur van de rij-opleiding meegestuurd worden met de aanvraag 
 

Ik heb alle informatie goed gelezen, maar mijn vraag is nog niet beantwoord, wat nu? 
Stuur een mail naar training@cumela.nl en stel daarin duidelijk je vraag. Vergeet niet om je 
telefoonnummer te vermelden, zodat we je eventueel kunnen bellen als we de vraag niet goed begrijpen 
of meer informatie nodig hebben. 

 
 

https://www.groengrondinfra.nl/uploads/T-rijbewijs/Informatieblad%20T-rijbewijs%20juli%202021%20(1).pdf
http://www.collandarbeidsmarkt.nl/
https://www.groengrondinfra.nl/uploads/T-rijbewijs/Informatieblad%20T-rijbewijs%20juli%202021%20(1).pdf
https://www.groengrondinfra.nl/uploads/T-rijbewijs/Informatieblad%20T-rijbewijs%20juli%202021%20(1).pdf
mailto:training@cumela.nl

