
 

Aan:  
MGR Rijk van Nijmegen 
tav WerkBedrijf 
Postbus 38165 
6503 AD Nijmegen 

Reiskostendeclaratieformulier 
 
 Naam en voorletters  
 BSN  
 Geboortedatum  
 Adres (Straat + Huisnummer)  
 Postcode + Woonplaats  
 Telefoonnummer  
 Naam opleidingsinstituut /  werkgever / 

organisatie 
 

 Bank* (IBAN) NL 

 Tenaamstelling rekeninghouder  
* Let op: Staat u onder bewind? Vraag dan aan uw bewindvoerder op welke rekening de vergoeding moet 

worden betaald. Bij de eerste declaratie stuurt u een kopie van de beschikking tot onderbewindstelling mee. 

 
 Betreft Periode:  
 Naam Consulent WerkBedrijf:  
 
 

Datum 

 

Van 

Postcode 

 

Naar 

Postcode 

 

Indien 

EIGEN VERVOER: 

Indien 

OPENBAAR 

VERVOER: 

 km’s retour X € 0.19 kosten retour 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

SUBTOTAAL: (b) € (c) € 

 

Indien MAANDKAART / ABONNEMENT : (a) € 
 

 

TOTAALBEDRAG DECLARATIE (a+b+c): € 

 
Datum ondertekening :  Handtekening :  

Plaats ondertekening:  



Als u via WerkBedrijf deel neemt aan een workshop, training, of u wordt uitgenodigd voor een afspraak, of u volgt 

een Inburgeringscursus/ talentraject, dan kunt u mogelijk uw reiskosten declareren. U kunt ook in aanmerking 

komen voor vergoeding als u werkt met behoud van uitkering of als u scholing volgt. 
 

 Toelichting reiskostendeclaratie:                                                                                                                                                                             

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

o er moet vooraf toestemming van de consulent gegeven zijn 

o de vergoeding wordt verstrekt voor woon – werkverkeer 

o er wordt alleen een vergoeding verstrekt wanneer de enkele reisafstand meer dan 10 km bedraagt van 

postcode naar postcode 

o declaratie en vergoeding geschiedt op basis van de goedkoopste manier van reizen en de kortste route die 

wordt bepaald op basis van de ANWB-routeplanner 

o u declareert per maand, uiterlijk binnen één maand na het reizen, u spaart deze niet op over een langere 

periode 

o het declaratieformulier moet door u ondertekend zijn 
 

 Reiskostendeclaratie ihkv een Inburgeringscursus/talentraject                                                                                                      
 

Indien u reiskosten declareert omdat u een Inburgeringscursus of talentraject volgt gelden niet alleen bovenstaande 
voorwaarden, maar zijn ook onderstaande voorwaarden van toepassing: 

 
o de eerste keer dat u een declaratieformulier indient bij het WerkBedrijf voegt u toe: 

o een kopie van uw verblijfsvergunning / Identiteitsbewijs 

o bewijs van inschrijving van de cursus / examen 

o een overzicht van de cursusdatums / examendatum van de school 

o bij iedere declaratie voegt u een presentielijst / aanwezigheidslijst toe van de betreffende periode. 
 

Voorwaarde declaratie openbaar vervoer:                                                                                                                                          
 

o u voegt het transactieoverzicht OV-chipkaart, een kopie van het abonnement of originele treinkaartje(s) bij 

het formulier dat u indient. Het transactieoverzicht kunt u alleen zelf printen via de website ov-chipkaart.nl 
 

Het volledig en correct ingevulde formulier, met alle bewijsstukken kunt u mailen naar administratie@wbrn.nl 
met daarbij als onderwerp “Reiskostendeclaratieformulier” of stuurt u per post naar het volgende adres : 

MGR Rijk van Nijmegen 
tav WerkBedrijf 
Postbus 38165 
6503 AD Nijmegen 

 
Let op! 
Indien er bijlages of gegevens ontbreken dan wel onleesbaar zijn, zal dit formulier retour worden gestuurd naar het 
door u opgegeven adres. 

 
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met uw consulent via telefoonnummer: 024-751 7500. 

 

mailto:administratie@wbrn.nl

