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AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING 
VAN DE JONGERENVERPLICHTING IN RUIL VOOR HET AANBIEDEN VAN STAGEPLAATSEN 

 

Wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, 

artikel 40ter 

 

Opgelet duidelijk leesbaar invullen 

 

1° a) Naam:  ....................................................................................................................  

 b) Juridische vorm:  ....................................................................................................  

 c) Maatschappelijke zetel:  .........................................................................................  

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

 
d) Ondernemingsnummer (KBO):    

en/of RSZ(PPO)-nummer: -- 

 

2°  Omschrijving van de activiteiten van de onderneming/instelling: 

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

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

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

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

 

3° a) Nr. van het (de) paritair(e) comité(s) waaronder de onderneming/instelling valt: 

Arbeiders:  - Bedienden: - 

  -  - 

 b) Persoon belast met de opvolging van het dossier: 

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

Telefoon:  .................................................  Fax:  ....................................................  

E-mail:  ...................................................................................................................  
 

4° Aantal jongerenbanen (“startbanen”) waarvoor de vrijstelling gevraagd wordt: 

 a) personeelsbestand op 30-06-20..… *  ................  (hoofden) 

* voorafgaand kalenderjaar aanduiden 

 b) personeelsbestand van het 2de kwartaal van het voorgaand jaar:   ......................  VTE  

x 1,5 of 3% =  ................ jongeren (VTE) 

 c) aantal werknemers van minder dan 26 jaar met inbegrip van diegenen die 26 jaar worden 

in het kwartaal van aanvraag:  ...............  VTE 

 d) aantal jongeren waarvoor er een vrijstelling wordt gevraagd(1) :   ..........  VTE 

in ruil voor het aanbieden van  ..........  stageplaatsen(2) 

                                                
(1)

  Maximum 1/3 van de berekende jongerenverplichting in 4°, b). 
(2)

  Dit aantal moet overeenkomen met het totale aantal vermeld in de ‘overeenkomst(en) voor het aanbieden van stageplaatsen’ 
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5° Duur van de gevraagde vrijstelling: 

van  --  tot en met  -- 
* de periode van vrijstelling moet beginnen op de eerste dag van een kalenderkwartaal en eindigen op de laatste 

dag ervan en kan maximaal 4 kwartalen bedragen 

 
6° Overeenkomst(en) voor het aanbieden van stageplaatsen 

Samen met dit aanvraagformulier moet een kopie worden meegestuurd van iedere  

‘overeenkomst voor het aanbieden van stageplaatsen’ die werd gesloten met het oog op het 

verkrijgen van de gedeeltelijke vrijstelling van jongerenverplichting die het voorwerp 

uitmaakt van deze aanvraag. 
 

Naam van de onderwijs- en/of 

opleidingsinstelling(en) en/of 

gewestelijke bemiddelings-/ 

beroepsopleidingsdienst 

Aantal stagiairs 

Duur van de overeenkomst(en) 

Begindatum Einddatum 

  …  … / …  … / …  … …  … / …  … / …  … 

  …  … / …  … / …  … …  … / …  … / …  … 

  …  … / …  … / …  … …  … / …  … / …  … 

  …  … / …  … / …  … …  … / …  … / …  … 

 

7° Indien uw onderneming/instelling in het verleden reeds gedeeltelijk vrijgesteld 

werd van de jongerenverplichting in ruil voor het aanbieden van stageplaatsen  

moet bij dit aanvraagformulier een gedateerde en ondertekende verklaring worden gevoegd, 

vanwege de verantwoordelijke(n) van de onderwijs- of opleidingsinstelling(en) of geweste-

lijke dienst(en) voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, die betrokken waren bij de 

“overeenkomst(en) voor het aanbieden van stageplaatsen” die met het oog op die vroegere 

vrijstelling werd(en) gesloten.  Deze verklaring moet duidelijk vermelden of uw onderne-

ming/instelling de aangegane verbintenis(sen), vervat in die overeenkomst(en), al dan niet 

is nagekomen. 

 
8° Een advies van de ondernemingsraad of van het comité voor de preventie en de 

bescherming op het werk of van de vakbondsafvaardiging of van de vertegenwoordigers van 

de werknemersorganisaties.  Dit advies moet bij deze aanvraag gevoegd worden.  Het 

moet de namen en de handtekeningen van de leden van deze organen bevatten. 
 
 
Opgemaakt te  ............................................ op  ..............................................................  

Handtekening van de werkgever of van zijn afgevaardigde en stempel van de onderneming/instelling. 

 

 

 

 

 

Dossier op te sturen naar: Regine Van Lancker 

 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

 Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt 

 Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel 


