REGLEMENT VAN INSCHRIJVING VOOR DE OPLEIDINGEN DIE GRATIS WORDEN
GEGEVEN DANKZIJ DE SUBSIDIE VAN BRUSSEL PREVENTIE & VEILIGHEID

……………………………………………………………………………............................……………………………………………………
(naam van het bestuur / begunstigde organisatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd door

………………………………………………………………………………………………………………………………………,

in

de

hoedanigheid van

……………………………………………………………………………………………………………………………………..,

verbindt zich ertoe onderstaand inschrijvingsreglement in acht te nemen opdat zijn personeel gratis
toegang zou hebben tot de opleidingen opgenomen in het gewestelijk opleidingsplan Brusafe en
aangeboden door de GSOB * dankzij de subsidie die Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) heeft
toegekend en binnen de grenzen ervan.
* De lijst van de opleidingen opgenomen in het gewestelijk opleidingsplan Brusafe en aangeboden
door de GSOB kan geraadpleegd worden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels. Deze
lijst wordt minstens één keer per jaar bijgewerkt.
Het huidige reglement vervangt alle reglementen betreffende dezelfde opleidingen die voorheen van
toepassing waren.

VOORWAARDEN VOOR TOEKENNING VAN DE KOSTELOOSHEID
Met het oog op het optimaal gebruik van de subsidie wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de
ambtenaren die de aanwezigheidsvoorwaarden in acht hebben genomen zoals vereist door het
wettelijk en/of reglementair kader tot organisatie van de opleiding, in voorkomend geval. Bij gebrek
aan een wettelijk kader of wanneer het wettelijk kader geen aanwezigheidsvoorwaarden oplegt,
wordt het minimale aanwezigheidspercentage vastgesteld op 75% van de duur van de sessie.
Voor elke ambtenaar die het vereiste aanwezigheidsniveau niet zou halen, behalve in geval van
afwezigheid die behoorlijk wordt gewettigd binnen de 15 werkdagen na het einde van de sessie (klein
verlet zoals bepaald in het KB van 28/08/1963, vergezeld van een officieel bewijsstuk, ziekteverlof
toegekend via een medisch attest of staking van de ambtenaar aangetoond met een stakersattest),

betaalt het hierboven genoemde bestuur / begunstigde organisatie de volledige individuele prijs van
de opleiding. Deze prijs is terug te vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.
De GSOB verbindt zich ertoe om het hierboven genoemde bestuur / de begunstigde organisatie
onmiddellijk op de hoogte te brengen indien bij een of andere sessie afwezigheden worden
vastgesteld.
Om in aanmerking te worden genomen, moet elk afzegging ten laatste 15 werkdagen voor het begin
van de sessie gebeuren.
Bovendien wordt de kosteloosheid enkel toegekend aan de ambtenaren die behoren tot de doelgroep
van de opleiding en, desgevallend, voldoen aan de minimale inschrijvingsvoorwaarden. Informatie
met betrekking tot de doelgroep en de eventuele minimumvoorwaarden voor inschrijving is terug te
vinden op de website van de GSOB: www.erap-gsob.brussels.

Voor de GSOB,

De directrice,

De voorzitster,

V. DIERKENS

D. GILLARD

Voor het bestuur / de begunstigde organisatie,

Datum van ondertekening: ………………………………………………………………………………………………

