Dit plan voorziet in een forfaitaire terugbetaling van de kosten
door middel van een toelage van een pedagogische begeleidingsdienst aan de binnenvaartbedrijven die stagiairs begeleiden, ingeschreven bij een erkende binnenvaartschool of een erkend opleidingsinstituut, te weten:
-

Ecole Polytechnique de Huy - CEFA Batellerie, Rue Saint
Pierre 48 te 4500 HUY
Go ! De Scheepvaartschool Cenflumarin, Gloriantlaan 75 te
2050 Antwerpen
Erkend opleidingsinstituut (bv. VDAB of Forem Logistique).

De huidige procedure heeft betrekking op de toelage toegekend
aan de binnenvaartbedrijven onderworpen aan de Belgische sociale
zekerheid en in orde met de betaling van de exploitatievergunning
die een begeleidingsperiode vervuld hebben in de loop van het
schooljaar 2021-2022.
De maatregel is beperkt tot de stagebegeleiders, in België ingeschreven
bij de sociale zekerheid met de bedoeling de maatregel af te stemmen
op de vereisten toepasselijk in de erkende binnenvaartscholen
(Antwerpen en Hoei) of een erkend opleidingsinstituut. Anderzijds
lijkt het nuttig de Belgische bedrijven voorrang te verlenen om een
duurzame oplossing te bieden voor de aanwerving van toekomstige
bemanningsleden daar de erkenning van de beroepskwalificaties van
de stagiairs – toekomstige werknemers ook gedaan wordt door de
stagepraktijk aan boord.
Wat de kosten betreft, deze zijn rechtstreeks verbonden aan de begeleiding aan boord maar werden in dit stadium niet specifiek omschreven om een beperking te vermijden. We denken in het bijzonder aan
reiskosten om aan boord of thuis te geraken, aan voedingskosten en
begeleiding aan boord, aan kosten van de veiligheidsuitrusting van de
stagiair, aan verzekeringskost indien van toepassing, …
De goedkeuringsprocedure van de aanvraagdossiers en van de terug
te betalen kosten zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met
de binnenvaartscholen of het erkend opleidingsinstituut. Deze zullen betrokken worden bij de validatie van de financiële terugbetalingen, met
het oog op een sluitende en definitieve goedkeuring door het
bestuursorgaan van het ITB op basis van de bewijsdocumenten aan
de aanvraag bijgevoegd. Ter herinnering, deze maatregel is bijkomend
aan de goedkeuring van de stage volgens de interne procedures eigen
aan de Belgische binnenvaartscholen of het erkend opleidingsinstituut.
Een evaluatie van het voorstel zal worden uitgevoerd met de beroepsvertegenwoordigers en de scholen om de voorwaarden voor het
schooljaar 2022-2023 te vernieuwen of aan te passen.

Schooljaar 2021-2022
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PROJECT TOT TERUGBETALING VAN DE KOSTEN VAN DE
STAGEBEGELEIDER VOOR STAGIAIRS UIT HET SECUNDAIR
ONDERWIJS OF ERKEND OPLEIDINGSINSTITUUT

Komt in aanmerking als stagebegeleider :
-

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder
de Nacebelcode 50.400 of 50.300;

-

die de jaarlijkse bijdrage van de exploitatievergunning
(indien van toepassing) betaald heeft voor het jaar van
de opleiding.

Voor het schooljaar 2021-2022 is het bruto bedrag van de toelage
voor de onkostenvergoeding vastgesteld op maximum € 2.500 per
stage voor een volledig schooljaar van de begeleiding van een toekomstige matroos of binnenvaartondernemer. Voor kortere stages of
als de stage vroegtijdig stopt, kan er nog steeds een aanvraag ingediend worden en een pro rata toekenning zijn van de toelage.
Het formulier, in te vullen door de stagebegeleider en de stagiair i.v.m.
deze bepalingen, bevindt zich in bijlage van het voorstel. Het zal, indien
nodig, opnieuw opgemaakt worden in verschillende exemplaren.
Alle officiële documenten betreffende de stage uitgaande van de
onderwijsinstelling die de stage valideerde evenals de bewijsstukken
verbonden aan de begeleiding van de stagiair aan boord zijn verplicht
bij te voegen aan de aanvraag tot een eventuele tegemoetkoming
voor het jaarlijkse bedrag. Deze terugbetaling is verbonden aan de
afgifte van een kopie van het stagerapport voorzien in het kader van
de overeenkomsten met de erkende binnenvaartscholen of het erkend
opleidingsinstituut. Alle voorwaarden van deze overeenkomsten
moeten vervuld zijn om te kunnen genieten van een terugbetaling van
de begeleidingskosten van de stagiairs aan boord. De toekenning van
de tegemoetkoming in de begeleidingskosten zal pas plaatsvinden
na controle en bevestiging door de binnenvaartschool of het erkend
opleidingsinstituut.
De aanvraag en de bijlagen worden teruggestuurd naar het secretariaat van het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw,
Drukpersstraat 19 te 1000 BRUSSEL, met vermelding van Terugbetaling begeleidingskosten stagiair.
Voor het schooljaar 2021-2022 kunt u uw aanvragen indienen vanaf
1 september 2021 tot uiterlijk 30 september 2022.
De uitbetaling kan slechts geschieden na goedkeuring door het bestuursorgaan van het ITB.
Elke beslissing van het bestuursorgaan betreffende deze bepalingen is
definitief en kan niet betwist worden.

Terug te sturen naar ITB, Drukpersstraat 19, 1000 Brussel en/of itb-info@itb-info.be

TERUGBETALING BEGELEIDINGSKOSTEN STAGIAIR
SCHOOLJAAR 2021-2022
INRICHTING DIE DE STAGE ORGANISEERT:: ………………………………………………………….
ADRES

: .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

NET

: Franse gemeenschap – Vlaamse gemeenschap

(*)

NIVEAU

: Secundair / Gewone – Vakschool – Erkend opleidingsinstituut (*)

STAGEBEGELEIDER: Naam + voornaam .....................................................................................................
Adres ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
Naam van het schip ..................................................................................................
Ondernemingsnummer ...................................................................................
IBAN + BIC…………………………………………………………………………………..

STAGIAIR :

Naam + voornaam ....................................................................................................................
Studiejaar ...................................................................................................................................
Studieafdeling (voluit geschreven) ..........................................................................................
Onderwijsinstelling : ................................................................................................................

TOEVOEGEN ALS BIJLAGE:
-

Kopie stageovereenkomst

BETREFT HET SCHOOLJAAR 2021-2022
STAGE VAN ............................

TOT .............................

DIT VERTEGENWOORDIGT :
...............................

STAGEMAANDEN

EN/OF (*)

Instituut voor het Transport langs de
Binnenwateren vzw

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

STAGEDAGEN

Stagebegeleider

Stagiair

Naam :

Naam :

Naam :

Voornaam :

Voornaam :

Voornaam :

Hoedanigheid ondertekenaar :

Hoedanigheid ondertekenaar :

Datum :

Datum :

Datum :

Handtekening :

Handtekening :

Handtekening :

(*) SCHRAPPEN WAT NIET PAST

