
 

  

 
AANVRAAG VOOR INZAGERECHT IN HET KLANTENDOSSIER                                Vak I wordt ingevuld door de promotor 
ERVARINGSBEWIJS              Vak II wordt ingevuld door de klant 
 

VAK I: Gegevens van de promotor  
Indien er sprake is van een partnerschap waarbij de begeleiding en beoordeling door verschillende testcentra worden genoteerd in het dossier, dan dient dit vak voor 
beide testcentra te worden aangevuld door dit kader te kopiëren. 
 
 

Naam promotor:  Sociaal Fonds Transport en Logistiek ......................................................................................................................  

Bedrijfsnummer:  ……2967-0………..     OE-nummer:  10009434 

Uitbestedingsnummer(Financieringsnummer) :   EEEG540 .................................................................................................................................  

Naam contactpersoon:       Geert Heylen…………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: 02/424 30 80             E-mail adres: ervaringsbewijs@sftl.be 

 

 

 

VAK II: Gegevens van de burger  persoonlijk en vertrouwelijk (alle velden in te vullen door de burger én onderaan handtekenen ! ) 
 
II.a. Naam (in drukletters) 

 
Naam:   .................................................................................. Voornaam:   .....................................................................................................  
 
Rijksregisternummer:       -    -   
 
Man     Vrouw                                    Geboorteplaats:…………………………… 
 

II.b. Verblijfsadres 
 
Straat:   .........................................................................................................................  nr.:………...bus: …………… 

Postcode:  .....................................  Gemeente:......................................................................................................................  

Telefoonnummer:  .............................................................   GSM:  .............................................................................................  
(vermeld een nummer waar wij u kunnen bereiken) 

Emailadres:  ...................................................................... @ ......................................................................................................  

II.c. Extra gegevens 

Nationaliteit:  .....................................................................  .........................................................................................................  

Moedertaal:  ......................................................................  .........................................................................................................  

Hoogste studieniveau en richting: .  ..................................  .........................................................................................................  

Huidige job + sector:  ........................................................  .........................................................................................................  

Extra informatie:  ...............................................................  .........................................................................................................  
 

 

Ik wens een ervaringsbewijs aan te vragen voor het volgende beroep: 

  REACHTRUCKBESTUURDER 

  HEFTRUCKBESTUURDER 

Ik doe deze aanvraag op eigen initiatief. 

 
HIERBIJ GEEF IK HET RECHT AAN DE MEDEWERKERS VAN DE IN VAK I VERMELDE PROMOTOR EN DE ERKENNINGSINSTANTIE 
(SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE) OM IN FUNCTIE VAN DIT PROJECT MIJN VDAB-DOSSIER TE BEHEREN 
VIA MIJN LOOPBAAN VOOR PARTNERS.  
 
De hier verzamelde persoonsgegevens worden door deze promotor en de VDAB gebruikt om uw tewerkstellingsmogelijkheden te bevorderen. Met het oog op een zo snel en correct 
mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard in gegevensbanken (AMI/MLB) die eigendom zijn van de VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel. 
U heeft het recht om kennis te krijgen van die gegevens en om zo nodig de verbetering ervan aan te vragen overeenkomstig de wet van 8 december 1992. Elke bijkomende inlichting 
kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Verdere toelichting kan u bekomen bij de promotor en de plaatselijke VDAB-kantoren. 
 

Datum        Handtekening burger 

(zie achterzijde identiteitskaart 
of SIS-kaart bovenaan) 

 



 

  

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

ERVARINGSBEWIJS                                Inschrijvingsformulier 
 

 
     

 

 

 

   

 

 

Deze dienst wordt door de VDAB en het SFTL voor elke deelnemer gratis aangeboden. 
 

Gegevens voor de terugbetaling van de gemaakte verplaatsingsonkosten 

Bankrekening nummer: 

IBAN: BE  -  -  -   

(bijvoorbeeld IBAN: BE03-0960-1234-5678  vroeger  096-0123456-78) 

Hebt u een gratis  abonnement  JA – NEE ? 

 

Gelieve ook volgende 

vragen te beantwoorden 

Telkens schrappen wat niet past en invullen op de stippellijn AUB 

Hebt U ooit opleiding 

genoten voor deze 

beroepen? 

Reachtruckbestuurder     JA - NEE; Indien Ja, hoe lang is dit geleden?  ........................... 

Heftruckbestuurder         JA - NEE; Indien Ja, hoe lang is dit geleden?  ………………... 

Hoe lang is het geleden 

dat u dit beroep nog hebt 

uitgeoefend (+/-)? 

Reachtruckbestuurder     ...........................  Jaar  

Heftruckbestuurder         ...........................  Jaar   

Enkel voor 

Heftruckbestuurder : 

Ervaring met stapelen ( in rekken zetten)?                JA – NEE 

Ervaring met smalle gangen (magazijn)?                  JA - NEE 

Ervaring met laden / lossen vrachtwagens?              JA - NEE 

Enkel als Nederlands niet 

uw moedertaal is : 

Hoe is uw Nederlands?                                        Slecht/ Minimaal/ Goed 

Is uw Frans beter dan uw Nederlands?                      JA – NEE – Niet van toepassing 
 

Kandidaat: 
Gelieve dit formulier volledig ingevuld op te sturen ( via post) naar  

 

S.F.T.L.  

Dienst Ervaringsbewijzen  

de Smet de Naeyerlaan, 115  

B - 1090 – Brussel 9 (Jette)  

 

 

OPGEPAST: Gelieve alle vakken volledig in te vullen AUB; 

wanneer dit niet het geval is, kan ’n vlotte behandeling van uw dossier niet gegarandeerd worden! 
 
 


