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AANVRAAG VAN DE PREMIE JONGERE IN 
ALTERNERENDE OPLEIDING 

Deze aanvraag moet worden ingediend bij Actiris - Departement Tewerkstellingsprogramma's:  
dienst Activ-Job (Sterrenkundelaan 14 - 1210 Brussel) of per e-mail naar het adres: 

PJAO@actiris.be, door de jongere, binnen de drie maand na het einde van het opleidingsjaar. 

INFORMATIE IN TE VULLEN DOOR DE JONGERE 

 

Rijksregisternummer: _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _ voor- of achterkant van uw identiteitskaart. 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………… 

Adres van de domicilie: …………………………………………………………………………………………. 

…………    ……………………………………………………………… 

E-mailadres:……………………………………………@……………………………………………… 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………. 

Informatie betreffende het rekeningnummer :   

 
Ik wens dat de “premie jongeren in alternerende opleiding” naar onderstaande rekening wordt gestort: 
 
    waarvan ik zelf titularis ben                                 met als titularis  ……………………………….......... 
                                                                                             (identiteit van de titularis) 
 

Rekeningnummer IBAN:                   BE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _ 

Gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger (ik ben jonger dan 18 jaar) 

 

Naam en voornaam:  ………………………………………..…………………………………… 

Adres van de domicilie: ...............................................……………………………………..…. 

…………    …………………………………………………………….. 

Informatie betreffende de opleiding : 

Benaming van de gevolgde opleiding: .................................................................................... 

Duur van de opleiding binnen de onderneming: van…....../…..../…………. tot …..../..…../………….. 

Doel van de gevolgde opleiding: ............................................................................................ 

 
 
Ik bevestig op erewoord dat deze verklaring waarachtig en volledig is. 
 

https://www.actiris.brussels/
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Datum Handtekening van de 
jongere  

 
 
 

   /    /      
 

 

 

INFORMATIE IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER 

 

Ik, ondergetekende.......................................................................................... optredende als 

werkgever/vertegenwoordiger van de werkgever, verklaar aan 

mevrouw/meneer...............................................................................een praktische opleiding in mijn 

onderneming te hebben verstrekt. Dit zijn de gegevens: 

Naam van de onderneming: …………………………………………… 

Ondernemingsnummer        _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adres van de hoofdzetel: ………………………………………………………………………………………… 

                                  ............…………    …………………………………………………. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………… 

 
Ik bevestig op erewoord dat deze verklaring waarachtig en volledig is. 
 

Datum Handtekening van de 
vertegenwoordiger of van de 

werkgever 

Stempel van de 
vertegenwoordiger of van de 

werkgever 

 
 
 

   /    /      
 

 

  

 

DOCUMENT DAT VERPLICHT BIJ DIT FORMULIER MOET WORDEN GEVOEGD: 

 

- Een attest van welslagen uitgereikt door de opleidingsverstrekker; 

- Een aanwezigheidsattest door de opleidingsverstrekker dat bewijst dat de praktische opleiding voor 

een periode van minstens 4 maanden werd gevolgd; 

- Een bankattest (of rekeninguittreksel of kopie van de bankkaart) van de eigenaar van de rekening. 

https://www.actiris.brussels/

