VERKLARING TERUGBETALING STUDIEKOSTEN

Ondergetekende,
Naam
Voorletters
Functie
Studie/opleiding
Datum

:
:
:
:
:

Verklaart door ondertekening van deze verklaring op grond van artikel 8 van de regeling
Opleiding & Ontwikkeling Regio Rivierenland, de studiekosten voor de studie/opleiding als
bovengenoemd terug te betalen in de volgende situaties:
1.

2.

3.

De medewerker aan wie studiefaciliteiten zijn toegekend dient de voor de studie /
opleiding genoten bedragen terug te betalen indien:
a. hij / zij niet deelneemt aan de voor de studie geldende examens of de uitslag
van de examens niet meedeelt;
b. hij / zij de studie waarvoor de vergoeding is verleend voortijdig beëindigt zonder
dat de studie tot het behalen van een diploma heeft geleid;
c. op grond van ingewonnen inlichtingen blijkt, dat de medewerker niet regelmatig
of voldoende studeert waardoor hij / zij niet in staat kan worden geacht de
studie binnen, de voor de studie geldende termijn te volbrengen en de op grond
hiervan verleende studiefaciliteiten worden ingetrokken
d. hij / zij op eigen verzoek of ten gevolge aan zichzelf te verwijten feiten of
omstandigheden wordt ontslagen voor het einde van de studie.
e. hij /zij op eigen verzoek of ten gevolge van aan zichzelf te verwijten feiten of
omstandigheden wordt ontslagen binnen twee jaar na het beëindigen van de
studie.
Indien één van de situaties als genoemd in lid a t/m c zich voordoet dient de
medewerker de geheel genoten vergoeding terug te betalen. Wanneer een situatie
bedoeld onder lid d of e zich voordoet betaalt de medewerker 1/24 gedeelte van de
genoten bedragen voor iedere volle maand, die aan de termijn van twee jaar
ontbreekt.
Indien één van de situaties als genoemd onder lid a t/m e zich voordoet wordt de
medewerker in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze kenbaar te maken. Op
basis daarvan kan besloten worden om de terugbetalingverplichting kwijt te
schelden of te verminderen.
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