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De nieuwe ECO-kaart komt eraan!
De nieuwe ECO-kaart zal in het najaar van dit jaar door de nationale instituten worden verspreid en tot
eind 2018 geleidelijk de kaarten vervangen die momenteel in gebruik zijn.
In de komende maanden zullen aan alle schepen nieuwe ECO-kaarten worden uitgereikt. De nieuwe
hybride ECO-kaart met een nieuw ontwerp en een contactloze functionaliteit maakt niet alleen de
betaling van de verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval mogelijk, maar kan ook
worden gebruikt voor andere toepassingen en diensten in de binnenvaart (zoals de betaling van
havengelden, het gebruik van afvalcontainers, het openen van deuren en het afnemen van elektriciteit
of drinkwater aan wal). Voor meer informatie over het gebruik door systemen van derden en om te
profiteren van deze service, kunt u contact opnemen met secretariat@cdni-iwt.org.
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In het verlengde van de vervanging van de ECO-kaarten zullen tegen eind 2018 ook alle betaalterminals
bij de bunkerstations worden vervangen door mobiele terminals van de nieuwe generatie YOXIMO.
Zes nationale instituten (NI) zijn verantwoordelijk voor het innen van de verwijderingsbijdrage en de
goede uitrol van het net van ontvangstinrichtingen. Zij zijn betrokken bij de uitvoering van Deel A (olieen vethoudend afval) van het CDNI en beheren het elektronische betalingssysteem van het CDNI (SPECDNI). Zij beheren tevens de invoering van de ECO-kaarten en terminals.
België: Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren vzw (ITB)/Institut pour
le Transport par Batellerie asbl (ITB) http://www.cdni.be
Duitsland: Bilgenentwässerungsverband (BEV)
http://www.bilgenentwaesserung.de
Frankrijk: Voies navigables de France (VNF)
http://www.vnf.fr

HERMOTORISATIE KLEINE SCHEPEN
NABEHANDELINGSTECHNIEKEN
ONTHAAL STAGIAIRES 2018-2019

Bezoek onze website :

www.itb-info.be

Luxemburg: waargenomen door het BEV
http://www.bilgenentwaesserung.de
Nederland: Stichting Afvalstoffen &
Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)
http://www.sabni.nl
Zwitserland: Stiftung für die Innerstaatliche Institution der Schweiz (NI-CH)
http://www.port-of-switzerland.ch
Een speciale uitgave van het informatieblad over dit thema zal binnenkort
gepubliceerd worden
INSTITUUT VOOR HET TRANSPORT LANGS DE BINNENWATEREN V.Z.W.
Verantwoordelijke uitgever: F. SWIDERSKI, Drukpersstraat 19, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 217.09.67 - Fax: + 32 (0)2 219.91.86 - itb-info@itb-info.be - http://www.itb-info.be
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VLOT

ONDERNEMERSCAPACITEITEN VERANKEREN VORMING EN OPLEIDING OP MAAT VAN DE
BINNENVAARTONDERNEMER KENNISPLATFORM ONDERNEMERSCHAP
OVER HET PROJECT

STARTDATUM

De ondernemerscapaciteiten van de startende en de varende
ondernemers verbreden en verdiepen. Dat is het doel van het
project VLOT.

Het project is gestart op 1 maart 2018. Voor de start van de eerste
cursus, raadpleeg www.kenniscentrumbinnenvaart.be.

24 opleidingen en vormingen op maat van de binnenvaart
worden aangeboden. De inhoud van de opleidingen en de
vormingen worden bepaald door de sector. Na een noden- en
behoeftenonderzoek worden de thema’s bepaald en wordt een
opleidingskalender opgemaakt.
Via een kennisplatform wordt de verworven informatie beschikbaar
gesteld en indien nodig geactualiseerd.

DOELGROEP

MEER WETEN?
Bel +32 476 74 10 72 of
mail hilde.bollen@kenniscentrumbinnenvaart.be.
Het project VLOT wordt georganiseerd door het KBV in samenwerking
met de Federatie Belgische Binnenvaart en De Scheepvaartschool
Cenflumarin. Het KBV is de koepelorganisatie van de Vlaamse
binnenvaartorganisaties. KBV behartigt de belangen van de Vlaamse
binnenvaart en wil binnenvaartondernemers versterken.

Onderwerp

Datum

RIS, AIS en VisuRIS. Wie kan welke informatie
raadplegen? Welke diensten worden aangeboden?

Zat. 15/09/2018

Scheepvaartschool
Campus Leerhaven

Financiën voor niet-financiëlen: wat kan ik leren uit de
cijfers van de boekhouder?

Zat. 29/09/2018

Scheepvaartschool
Campus Leerhaven

Vr. 05/10/2018

Scheepvaartschool
Campus Leerhaven

Zat. 13/10/2018

Scheepvaartschool
Campus Leerhaven

Vr. 16/11/2018

Havenhuis Antwerpen

Vr. 30/11/2018

Scheepvaartschool
Campus Leerhaven

Zat. 08/12/2018

Scheepvaartschool
Campus Leerhaven

Vr. 14/12/2018

Scheepvaartschool
Campus Leerhaven

Krijg grip op de kosten van uw bedrijf.
Kostprijsberekening voor de binnenvaart.
Financiën voor niet-financiëlen: wat kan ik leren uit de
cijfers van de boekhouder!
Les 2: De resultatenrekening.
Vergroening: Regelgeving, technologieën en kosten.
Denk vroeger aan later!
Nieuwe Pensioenregeling voor zelfstandigen en
toegelaten activiteit
Help! Ik heb schade, wat nu? Hoe lees ik
de polisvoorwaarden? Wat is een goede
schadeaangifte? Wat ontvang ik bij schade? …
Denk vroeger aan later!
Sociale, familiale en fiscale aspecten bij het overlaten
of beëindigen van een onderneming

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV)
Straatsburgdok Zuidkaai 11
2030 Antwerpen
Email : info@kenniscentrumbinnenvaart.be
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Plaats

De praktische inlichtingen zijn beschikbaar op
de website van KBV
http://www.kenniscentrumbinnenvaart.be

OPLEIDINGSKALENDER

Elke binnenvaartondernemer die zijn
ondernemerschapscapaciteiten up-to-date wil houden.

Inzameling olie- en vethoudend afval van de
binnenvaart
Vanaf 19 juli 2018 wijzigt de manier van inzameling van olie- en
vethoudend afval afkomstig van de beroepsvaart binnen het
territorium van het Havenbedrijf Gent en De Vlaamse Waterweg nv.
Deze inzameling kadert in de verplichting die het Verdrag inzake de
inzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart
van 9 september 1996 aan de lidstaten oplegt om een voldoende
dicht net van ontvangstinrichtingen uit te bouwen.
Gelet op het huidige succes van de bilgeboot in de Gentse regio,
wordt de inzameling via bilgeboot behouden. De inzameling per
bilgeboot is verzekerd tussen 9u00 en 17u00 van maandag tot
en met vrijdag. Er is geen inzameling voorzien op de wettelijke
Belgische feestdagen.
Een vraag tot inzameling kan tussen 8u00 en 18u00 via telefoon:
+31 (0) 113-672210, e-mail: info@martenscleaning.nl of VHFkanaal 10 aangevraagd worden bij de opdrachtnemer, nl. Martens
Cleaning.
Een aanvraag die binnenkomt voor 10u00 ’s morgens wordt in de
mate van het mogelijke dezelfde dag behandeld, latere aanvragen
worden in de mate van het mogelijke ten laatste de eerstvolgende
werkdag vóór 14u00 behandeld.
Door de vaak kleine hoeveelheden olie- en vethoudend afval die in
het verleden aan de vacuümwagen werden afgegeven, drong een
herziening van de periodieke inzameling per vacuümwagen zich op.

In samenspraak met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen
is de inzet van de vacuümwagen slechts mogelijk indien een
binnenschip de havens van Antwerpen en Gent niet aanloopt
en bij een minimale afgifte van 0,5m³ vloeibaar oliehoudend
afval (bilgewater + afvalolie). Om de vacuümwagen zo efficiënt
mogelijk in te zetten, werd het territorium verdeeld in 3 regio’s, nl.:
Bovenschelde, Zeeschelde-Zeekanaal en Albertkanaal. Zie de kaart
op https://www.vlaamsewaterweg.be/over-ons voor de indeling
van deze regio’s.
De opdrachtnemer garandeert in elke regio de inzameling volgens
onderstaande frequentie:
Regio

Inzamelperiode

Bovenschelde

1ste maand van het kwartaal

Zeeschelde – Zeekanaal

2de maand van het kwartaal

Albertkanaal

3de maand van het kwartaal

Een vraag tot inzameling via vacuümwagen, binnen de voorziene
periode, kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier dat
terug te vinden is op http://www.binnenvaartservices.be.
Na goedkeuring door De Vlaamse Waterweg, zal de opdrachtnemer
(Martens Cleaning), binnen de 2 werkdagen volgend op de dag
van de aanvraag contact opnemen met het binnenschip om de
modaliteiten tot inzameling overeen te komen en de opdracht tot
inzameling van de aangemelde afvalstoffen uit te voeren.
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Statistische synthese 2017
1)

BELGISCH WATERWEGENNET

2)

BELGISCHE BINNENVAARTVLOOT

Aantal
Schepen :

1.160

3)

VERVOERDE VOLUMES
OP DE BELGISCHE
WATERWEGEN

146 schepen
voor een
laadvermogen van
324.926 ton
(gemid. tonnage :
2.226 ton)

DUW- &
SLEEPBOTEN

1.516 km

936

vaartuigen
Capaciteit
1.531.750 ton
(gemid. tonnage :
1.636 ton)

TANKVLOOT

DROGE LADING VLOOT

Totale capaciteit : 1.859.439 ton - Globaal vermogen : 663.587 kW

78 eenheden
met een
vermogen
van
42.067 kW

9. Overige goederen
8. Chemische producten
7. Meststoffen
6. Bouwmaterialen
5. Metaalproducten

Ladingen

4. Ertsen

Lossingen :

108.679

2. Vaste brandstoffen

Miljoen ton

Ladingen :

1. Voedingswaren

94,292

0. Landbouwproducten

Miljoen ton

4)

0,0%

MODALE VERDELING

(2014)

Weg
Route
Spoor
Fer
Waterweg
Eau

75%
18%
7%

Lossingen

3. Petroleumproducten

5,0%

5)

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

TEWERKSTELLING

(2017)

72%
12%
16%

1.258 = 795 + 463

ZELFSTANDIGEN
EN HELPERS :

536 = 493 + 43

(2016)

WERKNEMERS :
6)
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Matrozen
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EU 28 : (150 miljard tkm)
België : (10,5 miljard tkm)

400
Rijnpatenten,
uitbreiding en
verlenging

(tot 15.03.2016)

244
Vaarbewijzen
A-B + P + R

184
ADN

HERMOTORISATIE KLEINE SCHEPEN
Om erover te waken dat de binnenvaart zijn voorsprong inzake
milieuvriendelijkheid kan bewaren, heeft De Vlaamse Waterweg
nv een steunmaatregel uitgewerkt die de vergroening van kleine
binnenvaartschepen stimuleert.

Enkel de investeringskosten voor zover de uitgaven verworven zijn
tegen marktvoorwaarden van derden waarin de aanvrager geen
directe of zijdelingse zeggenschap uitoefent, komen in aanmerking
voor de subsidie.

KOM IK IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE?

De steunmaatregel valt onder de de-minimisregelgeving van
de Europese Unie. Elke begunstigde kan volgens de deminimisregelgeving van de Europese Commissie maximaal 200.000
euro over een periode van 3 jaar ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor steun moet aan volgende
vereisten worden voldaan:
•

je bent een binnenvaartondernemer;

•

het schip waarvoor je steun aanvraagt wordt beroepsmatig
gebruikt;

•

het schip waarvoor je steun aanvraagt, is geschikt voor het
varen op waterwegen kleiner dan CEMT klasse IV;

•

het schip heeft geen steun genoten onder het
impulsprogramma emissiearme motoren van De Vlaamse
Waterweg nv.

WAT KOMT IN AANMERKING VOOR
SUBSIDIE?
De subsidie kan aangevraagd worden voor de hermotorsiatie van
het binnenvaartschip. Hieronder wordt verstaan:
•

de aankoop van de nieuwe motor;

•

de plaatsingskost van de nieuwe motor;

•

indien een CCR2 motor is een nabehandelingstechniek
verplicht.

De nieuwe motor behoort tot de vaste structuur en/of vaste uitrusting
van het motorschip en verbetert de ecologische prestaties.

HOEVEEL ONDERSTEUNING KAN IK
KRIJGEN?
De Vlaamse Waterweg nv is bereid om 50% van de totale
investeringskost te subsidiëren. Deze steun kan maximaal oplopen
tot 50.000 euro per schip. De steun wordt enkel uitbetaald na het
voorleggen van de betaalde facturen.
Bij een goedgekeurd dossier kan binnen een maand na de getekende
overeenkomst een voorschot van 30% van de vergoeding bekomen
worden. Indien de NRMM-norm fase V niet wordt gehaald of er
wordt geen investering gedaan, wordt het voorschot teruggevorderd
binnen de 2 maanden na de bekomen informatie.

HOE DIEN IK EEN AANVRAAG IN?
De inschrijvingsperiode voor deze steunmaatregel loopt tot 31
december 2018.
Inschrijven voor de steunmaatregel kan door het invullen van
onderstaand aanvraagformulier en dit te bezorgen aan De Vlaamse
Waterweg nv, ter attentie van Patrick Bollaert.
Handleiding steunmaatregel hermotorisatie
https://www.vlaamsewaterweg.be/sites/default/files/
download/20180605_handleiding_hermotorisatie_aanpassing.docx
Aanvraagformulier steunmaatregel hermotorisatie
https://www.vlaamsewaterweg.be/sites/default/files/
download/20180605_aanvraagformulier_hermotorisatie_
aanpassing.docx

CONTACTPERSONEN
www.devlaamsewaterweg.be
Paul Lambrechts - Vergroeningsconsulent Kenniscentrum
Binnenvaart Vlaanderen
Telefoon: + 32 476 91 16 29
Patrick Bollaert - De Vlaamse Waterweg nv, Oostdijk 110,
B- 2830 Willebroek
Telefoon: + 32 3 860 62 19

BELANGRIJKE DATA
•

1 september 2018: Lancering steunmaatregel hermotorisatie

•

31 december 2018: Deadline voor het indienen van aanvragen.
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NABEHANDELINGSTECHNIEKEN
Om erover te waken dat de binnenvaart zijn voorsprong inzake
milieuvriendelijkheid kan bewaren, heeft De Vlaamse Waterweg nv
een steunmaatregel uitgewerkt die de vergroening van middelgrote
en grote binnenvaartschepen stimuleert.

Enkel de investeringskosten voor zover de uitgaven verworven zijn
tegen marktvoorwaarden van derden waarin de aanvrager geen
directe of zijdelingse zeggenschap uitoefent, komen in aanmerking
voor de subsidie.

KOM IK IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE?

De steunmaatregel valt onder de de-minimisregelgeving van
de Europese Unie. Elke begunstigde kan volgens de deminimisregelgeving van de Europese Commissie maximaal 200.000
euro over een periode van 3 jaar ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor steun moet je aan volgende
vereisten voldoen:
•

je bent een binnenvaartondernemer;

•

het schip waarvoor je steun aanvraagt wordt beroepsmatig
gebruikt;

•

het schip waarvoor je steun aanvraagt, is geschikt voor het
varen op waterwegen van alle CEMT klassen;

•

het schip heeft geen steun genoten onder het
impulsprogramma emissiearme motoren van De Vlaamse
Waterweg nv.

WAT KOMT IN AANMERKING VOOR
SUBSIDIE?
De subsidie kan aangevraagd worden voor het toepassen van
nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote
schepen. Hieronder wordt verstaan:
•

de aankoop van een nabehandelingssysteem;

•

de plaatsingskost van het nabehandelingssysteem.

De nabehandelingstechniek behoort tot de vaste structuur en/of
vaste uitrusting van het motorschip en verbetert de ecologische
prestaties.

HOEVEEL ONDERSTEUNING KAN IK
KRIJGEN?
De Vlaamse Waterweg nv is bereid om 80% van de totale
investeringskost te subsidiëren. Deze steun kan maximaal oplopen
tot 50.000 euro per schip. De steun wordt enkel uitbetaald na het
voorleggen van de betaalde facturen.
Bij een goedgekeurd dossier kan binnen een maand na de getekende
overeenkomst een voorschot van 30% van de vergoeding bekomen
worden. Indien de NRMM-norm fase V niet wordt gehaald of er
wordt geen investering gedaan, wordt het voorschot teruggevorderd
binnen de 2 maanden na de bekomen informatie.
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HOE DIEN IK EEN AANVRAAG IN?
De inschrijvingsperiode voor deze steunmaatregel loopt tot 31
december 2020.
Inschrijven voor de steunmaatregel kan door het invullen van
onderstaand aanvraagformulier en dit te bezorgen aan De Vlaamse
Waterweg nv, ter attentie van Patrick Bollaert.
Handleiding steunmaatregel nabehandelingstechnieken
https://www.vlaamsewaterweg.be/sites/default/files/
download/20180605_handleiding_nabehandelingstechnieken_
aanpassing_0.docx
Aanvraagformulier steunmaatregel nabehandelingstechnieken
https://www.vlaamsewaterweg.be/sites/default/files/
download/20180605aanvraagformulier_nabehandelingstechnieken_
aanpassing.docx

CONTACTPERSONEN
www.devlaamsewaterweg.be
Paul Lambrechts - Vergroeningsconsulent Kenniscentrum
Binnenvaart Vlaanderen - Telefoon: + 32 476 91 16 29
Patrick Bollaert - De Vlaamse Waterweg nv, Oostdijk 110,
B- 2830 Willebroek - Telefoon: + 32 3 860 62 19

BELANGRIJKE DATA
•

1 september 2018: Lancering steunmaatregel
nabehandelingstechnieken.

•

31 december 2020: Deadline voor het indienen van aanvragen.

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

Ecole Polytechnique de Huy - CEFA Batellerie, Rue Saint
Pierre 48 te 4500 HUY
Go ! Scheepvaartschool Cenflumarin, Gloriantlaan 75 te
2050 Antwerpen.

De huidige procedure heeft betrekking op de toelage toegekend
aan de zelfstandige binnenvaartondernemers onderworpen aan
de Belgische sociale zekerheid en in orde met de betaling van de
exploitatievergunning die een begeleidingsperiode vervuld hebben van
maximum 10 maanden in de loop van het schooljaar 2018-2019.
De maatregel is beperkt tot de stagebegeleiders, in België ingeschreven
bij de sociale zekerheid van zelfstandige ondernemers (RSVZ) met de
bedoeling de maatregel af te stemmen op de vereisten toepasselijk
in de erkende binnenvaartscholen (Antwerpen en Hoei). Anderzijds
lijkt het nuttig de Belgische ondernemers 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. Deze zullen betrokken worden bij de validatie
van de financiële terugbetalingen, met het oog op een sluitende en
definitieve goedkeuring door de Raad van Bestuur 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.
Een evaluatie van het voorstel zal worden uitgevoerd met de beroepsvertegenwoordigers en de scholen om de voorwaarden voor het
schooljaar 2019-2020 te vernieuwen of aan te passen.

Schooljaar 2018-2019

Foto : schuttevaer.nl

PROJECT TOT TERUGBETALING VAN DE KOSTEN VAN DE
STAGEBEGELEIDER VOOR STAGIAIRS UIT HET SECUNDAIR
ONDERWIJS GEORGANISEERD OF GESUBSIDIEERD
DOOR DE VLAAMSE EN DE FRANSE GEMEENSCHAP

Komt in aanmerking als stagebegeleider
-

elke natuurlijke persoon ingeschreven als zelfstandige in
hoofdberoep bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO) sedert meer dan 5 jaar;

-

die beschikt over een inschrijving bij het sociaal statuut
van zelfstandigen in België voor dezelfde periode;

-

die de jaarlijkse bijdrage van de exploitatievergunning
betaald heeft voor het jaar van de opleiding.

Voor het jaar 2018 is het bruto bedrag van de toelage voor de onkostenvergoeding vastgesteld op maximum:
• € 250,00 per maand begeleiding van een toekomstige
matroos of binnenvaartondernemer, zonder overschrijding,
per stagebegeleider, het bedrag gelijk aan 10 maanden begeleiding voor het schooljaar 2017-2018; hetzij een maximum van
€ 2.500 per stagebegeleider.
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. Alle voorwaarden
van deze overeenkomsten moeten vervuld zijn om te kunnen genieten
van een terugbetaling van de begeleidingskosten van de stagiairs aan
boord. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als
een stagiair vóór de gestelde einddatum van de praktijkstage stopt.
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 Stagiairs
Enseignement CEFA Batellerie de Huy / Go! Scheepvaartschool van
Antwerpen.
Voor het schooljaar 2018-2019 kunt u uw aanvragen indienen vanaf
1 september 2018 tot uiterlijk 31 augustus 2019.
De uitbetaling kan slechts geschieden na goedkeuring door de Raad
van Bestuur van het ITB.
Elke beslissing van de Raad van Bestuur 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 2018-2019
INRICHTING DIE DE STAGE ORGANISEERT:: ………………………………………………………….
ADRES

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

NET

: Franse gemeenschap – Vlaamse gemeenschap

NIVEAU

: Secundair / Gewone – Vakschool (*)

(*)

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

STAGIAIR :

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

TOEVOEGEN ALS BIJLAGE:
-

Kopie stageovereenkomst

-

Bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen

BETREFT HET SCHOOLJAAR 2018-2019
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

