Aanvraag van een vrijstelling van het
inschrijvingsgeld in het
Volwassenenonderwijs
VDAB
Keizerslaan 11, 1000 BRUSSEL
Tel. 0800 30 700
E-mail : info@vdab.be

In te vullen door de
behandelende afdeling
Ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunnen werkzoekenden of personen die ten laste zijn van een werkzoekende en die volwassenenonderwijs volgen, een vrijstelling
van het inschrijvingsgeld aanvragen.

In te vullen door de aanvrager
Voornaam en naam:
Straat en nummer:
Postcode en gemeente:
Geboortedatum:
Opleiding waarvoor je
een vrijstelling aanvraagt:

im
en

Gegevens van de aanvrager

Dag

Maand

Jaar

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Ik bevestig dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.
Datum:
Handtekening:

Voornaam en naam:

Dag

.. ..

Maand

.. ..

Jaar

.. .. .. ..

...............................................................................................................................

ec

In te vullen door de gemachtigde van het lokale klantencentrum van VDAB

1. De aanvrager heeft op het moment van de aanvraag recht op een inschakelings- of een werkloosheidsuitkering. (gedeeltelijke vrijstelling)
2. De aanvrager is op het moment van de aanvraag niet werkend, verplicht ingeschreven werkzoekende en heeft nog geen recht op een
inschakelingsuitkering (schoolverlater in beroepsinschakelingstijd - wachttijd). (volledige vrijstelling).
3. De aanvrager is een leerling uit het deeltijds secundair onderwijs en valt onder de toepassing van het nieuwe decreet 'leren en werken'. Voor
het gedeelte leren valt hij in het CVO onder niet werkende verplicht ingeschreven werkzoekende zoals bedoeld in de zin van art 109 §3,9°
(vrijstelling van inschrijvingsgeld)

Sp

4. De aanvrager heeft op het moment van de aanvraag recht op een inschakelings- of een werkloosheidsuitkering én heeft in het kader van zijn
traject naar werk voordeel bij het volgen van de bovenvermelde opleiding. (volledige vrijstelling).

Ondertekening door de gemachtigde van VDAB
Datum:

Dag

Maand

Jaar

Handtekening

Aan wie moet je dit formulier bezorgen?
Dit formulier moet je binnen de 30 dagen nadat je je hebt ingeschreven voor je opleiding, bezorgen aan de onderwijsinstelling waar je die opleiding
volgt.

