Tegemoetkoming kosten opleiding burgerrijbewijs
1. De militair die behoort tot een van de categorieën personeel genoemd in tabel 13b bij
deze regeling heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van:
a. het volgen van een theoriecursus rijvaardigheid B;
b. het volgen van een rijopleiding voor het rijbewijs B tot een maximum van 40 rijlessen;
c. het afleggen van het theorie-examen rijvaardigheid B inclusief één herexamen en het
praktijkexamen rijopleiding rijbewijs B inclusief één herexamen,
waarbij de kosten tot een maximum van € 2.000,- worden vergoed voor zover deze kosten
zijn gemaakt bij een erkende rijschool.
2. De militair die behoort tot een van categorieën personeel genoemd in tabel 13b die bij
aanstelling reeds in het bezit is van een rijbewijs B komt in aanmerking voor een
tegemoetkoming in de kosten van een voertuigbeheersingscursus dan wel het zich eigen
maken van theoretische en praktische vaardigheden verband houdende met het besturen
van andere motorvoertuigen of aanhangwagens waarbij de kosten tot een maximum van €
2.000,- worden vergoed.
3. Aanspraak op de in het eerste en tweede lid genoemde tegemoetkoming bestaat indien:
a. de militair de initiële opleiding met goed gevolg heeft afgerond en;
b. de voor de militair geldende proeftijd is verstreken.
4. Aanspraak op de in het eerste en tweede lid genoemde tegemoetkoming vervalt op het
moment dat:
a. de aanstelling van de militair wordt beëindigd binnen de periode dat de verplichting
bestaat om deel uit te maken van het beroepspersoneel;
b. de militair niet langer behoort tot een van de categorieën personeel als genoemd in tabel
13b;
5. Indien de omstandigheden genoemd in het vierde lid onder a of b naar het oordeel van het
hoofd van het defensieonderdeel niet aan de militair te wijten zijn, houdt de militair
aanspraak op de tegemoetkoming.
6. De loonheffing alsmede de inhoudingen als bedoeld in paragraaf 5 van de Wet financiële
voorzieningen privatisering ABP, welke over de op grond van het eerste of tweede lid
toegekende tegemoetkoming zijn verschuldigd, komen voor rekening van het Ministerie van
Defensie.

