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Bestedingsformulier Loopbaanontwikkelingsbudget
Naam:

Naam:
Functie:
Functie:
Afdeling:
Afdeling:
Naam leidinggevende:
Naam leidinggevende:

Ik ga een opleiding/training/cursus/seminar/volgen:
Ik ga een opleiding/training/cursus/seminar/volgen:

Naam opleiding (etc):

Naam opleiding (etc):
Instituut/Organisatie/Bureau:
(bewijs van inschrijving bijvoegen)

Instituut/Organisatie/Bureau:
Startdatum:
(bewijs van inschrijving bijvoegen)
Startdatum:
Einddatum:

(na afronding een kopie van diploma, certificaat of bewijs van deelname inleveren)

Einddatum:

(na afronding een kopie van diploma, certificaat of bewijs van deelname inleveren)

Kosten opleiding: €

Kosten opleiding: €
Inzet loopbaanontwikkelingsbudget: €

Vink
wat van toepassing is:
Inzetaan
loopbaanontwikkelingsbudget:
€

Dit betreft een eigen initiatief om mijn kennis en vaardigheden die nodig zijn voor
het werk te onderhouden en verbeteren (anders dan functiegebonden scholing)
Dit betreft een eigen initiatief om mijn kennis en vaardigheden die nodig zijn voor
Dit betreft een studie of opleiding gericht op het vervullen van een beroep in
het werk te onderhouden en verbeteren (anders dan functiegebonden scholing)
de toekomst
Dit betreft een studie of opleiding gericht op het vervullen van een beroep in
Ik ben ermee bekend en ga ermee akkoord dat de fiscale consequenties van de
Vink onderstaand
vakje aan
de toekomst
besteding van het ILOB geheel voor mijn rekening zijn
Ik ben ermee bekend en ga ermee akkoord dat de fiscale consequenties van de
besteding van het ILOB geheel voor mijn rekening zijn
Plaats:
Datum:
Plaats:

Handtekening:
(getekend exemplaar inleveren bij HR/P&O)

Handtekening:

(getekend exemplaar inleveren bij HR/P&O)

Datum:

g bestedingsformulier
Toelichting bestedingsformulier

j bepaalt hoe, wanneer Jij
enbepaalt
waaraanhoe,
je jewanneer
loopbaanontwikkelingsbudget
besteedt ten behoeve besteedt ten behoeve
en waaraan je je loopbaanontwikkelingsbudget
an jouw loopbaanontwikkeling.
van jouw loopbaanontwikkeling.
en opleiding, cursus of Een
seminar
is ten behoeve
de loopbaanontwikkeling
als:
opleiding,
cursus ofvan
seminar
is ten behoeve van de
loopbaanontwikkeling als:
het gaat om het onderhouden
en verbeteren
van kennisen
enverbeteren
vaardigheden
- het gaat
om het onderhouden
van die
kennis en vaardigheden die
nodig zijn voor het werk op
initiatief
van het
de werknemer
of
nodig
zijn voor
werk op initiatief
van de werknemer of
gericht is op het vervullen
van een
beroep
in de toekomst.
- gericht
is op
het vervullen
van een beroep in de toekomst.
e informeert de werkgever
tijdig over de besteding
je over
loopbaanontwikkelingsbudget.
Je informeert
werkgevervan
tijdig
de besteding van je loopbaanontwikkelingsbudget.

e dient bij de besteding Je
vandient
het budget
rekening van
te houden
met de
fiscalete
weten met de fiscale wet- en
bij de besteding
het budget
rekening
houden
gelgeving. Indien je nietregelgeving.
voldoet aanIndien
de fiscale
weten regelgeving,
zijn wetde fiscale
gevolgen zijn de fiscale gevolgen
je niet
voldoet
aan de fiscale
en regelgeving,
an de besteding van hetvan
budget,
waaronder
de eventueel
te houden
de besteding
vanbegrepen
het budget,
waaronderinbegrepen
deloonheffing,
eventueel in te houden loonheffing,
eheel voor jouw rekening.
De werkgever
deze gevolgen
niet.
geheel
voor jouw compenseert
rekening. De werkgever
compenseert
deze gevolgen niet.

Meer informatie over de fiscale
wet- en regelgeving
vind wetje in en
hetregelgeving
Handboek Loonheffingen
Meer informatie
over de fiscale
vind je in het Handboek
Handboek Loonheffingen
Loonheffingen
rtikel 20.1.3 en 20.1.4) op
de website
van20.1.4)
de Belastingdienst
(artikel
20.1.3 en
op de website(www.belastingdienst.nl).
van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).
eb je twijfel over de fiscale
vanfiscale
de besteding
van je budget
dan kun je van
dit je budget dan kun je dit
Hebconsequenties
je twijfel over de
consequenties
van de besteding
ooraf laten toetsen doorvooraf
de Belastingdienst.
Ook je
mag bijOok
twijfel
de besteding
laten toetsen door
dewerkgever
Belastingdienst.
je werkgever
mag bij twijfel de besteding
ooraf laten toetsen doorvooraf
de Belastingdienst.
laten toetsen door de Belastingdienst.

