Gebruikersvoorwaarden Persoonlijke Trainings Toelage 2021 (PTT)
Wat wordt er vergoed
Opleidingskosten van werknemers in de metaalbewerking.
Wat verstaat OOM onder opleidingskosten
Kosten die de aangesloten werkgever maakt voor opleidingen en cursussen voor haar werknemers in de
metaalbewerking en welke door externe opleiders aan betreffende werknemers zijn gegeven.
Wat zijn werknemers in de metaalbewerking
Medewerkers op de loonlijst, waar afdracht voor wordt gedaan aan OOM*.
Wat wordt niet vergoed
1. Bijkomende kosten zoals koffie, lunch en diner.
2. Reis- en verblijfskosten van de deelnemer.
3. Buitenlandse reiskosten van de opleider.
4. Verblijfskosten van de opleider.
5. BTW.
6. Collegiaal en/of intern opleiden.
7. Losse examens en certificeringen.
8. Consultancy.
9. Instructie op de werkplek/inwerken.
10. Interne workshops en workshops die al dan niet worden begeleid door derden om processen in kaart te
brengen of systeemeisen vast te stellen.
11. Kosten van cursussen en trainingen die opgenomen zijn in de aanschafprijs van een machine, systeem of
apparaat.
12. Opleidingskosten van medewerkers die niet op de loonlijst staan, bijvoorbeeld uitzendkrachten, ingeleende of
gedetacheerde krachten.
13. Leverancierscursussen zijn in beginsel niet subsidiabel, tenzij:
het verzorgen van cursussen een initiële activiteit is voor de leverancier (dus niet noodzakelijk gerelateerd aan
de levering van een machine) en
er sprake is van een mogelijkheid voor ‘open inschrijvingen’ en
het cursusaanbod openbaar wordt gemaakt (bijvoorbeeld in de vorm van een catalogus).
Wat zijn de voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerking te komen
1. Werkgever is aangesloten bij OOM.
2. Werknemer staat op de loonlijst.
3. De aanvraag is correct en tijdig ingediend.
Waar moet de aanvraag aan voldoen
De aanvraag moet voor aanvang van de opleiding zijn ingediend.
Waar moet de declaratie aan voldoen
1. Binnen 4 maanden na afloop van de opleiding moet de declaratie door OOM zijn ontvangen.
2. Zowel de werkgever als de werknemer(s) verklaren met een handtekening op het declaratieformulier dat:
a. Er een persoonlijk opleidingsplan opgemaakt en besproken is.
b. De werknemer de opleiding heeft gevolgd.
c. De werkgever de kosten heeft betaald.
3. De factuur (of een kopie van de factuur) moet bijgesloten zijn, de factuur moet:
a. de kosten per deelnemer laten zien, indien dit niet blijkt uit de factuur moet er een deelnemerslijst van de
opleider worden bijgevoegd.
b. geadresseerd zijn aan de werkgever die de aanvraag heeft ingediend; Indien dit anders is dan moet er een
doorfacturering (doorrekening van de kosten) aan de aanvrager overlegd worden.
* Hier vallen niet onder:
a. bestuurders van naamloze vennootschappen of van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, die als
zodanig zijn ingeschreven in het Handsregister van de Kamer van Koophandel;
b. degene die op 1 januari van het jaar, waarover de bijdrage verschuldigd is, de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Bron: cao-OOM / uitkeringsreglement

Gebruiksvoorwaarden Persoonlijke TrainingsToelage (PTT)
Externe opleiders
Wat wordt er vergoed
Opleidingskosten van werknemers in de metaalbewerking.
Wat verstaat OOM onder opleidingskosten
Kosten die de aangesloten werkgever maakt voor opleidingen en cursussen voor haar werknemers in de
metaalbewerking en welke door externe opleiders aan betreffende werknemers zijn gegeven.
4. Opleider is extern. Dat houdt in:
a. De opleider is als opleider ingeschreven in de registers van de KvK
b. De opleider behoort niet tot de groep of het concern van de werkgever of diens aandeelhouder(s) en heeft als
opdrachtnemer jegens de werkgever/opdrachtgever een zelfstandige positie.
c. De werkgever houdt geen aandelen in de opleider (ook niet middellijk) en heeft ook niet anderszins een
financieel belang in/bij de opleider.
d. De opleider staat niet in een gezagsverhouding met de werkgever of diens aandeelhouder(s)
e. De bestuurder van de opleider is een andere dan de bestuurder van de werkgever en is ook niet gelieerd aan
de (bestuurder van) werkgever of diens aandeelhouder(s).
f. De opleider factureert aan de werkgever (opdrachtgever). De werkgever dient aan OOM desgevraagd een
bewijs van betaling van deze factuur overleggen**
g. De opleider hanteert een openbaar opleidingsaanbod en brengt dit actief onder de aandacht van de
geformuleerde doelgroep.
h. De opleider leidt niet exclusief of in materiële zin in hoofdzaak op voor één opdrachtgever (bedrijf of concern).
Indien bij wijze van steekproef door OOM wordt vastgesteld dat in een periode 12 maanden voorafgaand aan
deze steekproef niet wordt voldaan aan deze voorwaarde wordt de opleider met toekomstige werking
uitgesloten van bijdragen van de PTT.
i. De opleider beschikt over het diploma, keurmerk of certificaat waarmee hij kan aantonen dat hij voor de
scholing die hij gaat geven over de juiste kwalificaties, kennis en vaardigheden beschikt. De opleider dient dit
desgevraagd aan OOM over te leggen.
j. De verzorgde cursussen en opleidingen zijn arbeidsmarktrelevant. Het aantonen van een branche- of
sectorerkenning zijn een pré bij het bevestigen van deze relevantie.
Let op:
Wanneer (achteraf) in de visie van OOM blijkt dat niet aan alle genoemde voorwaarden is voldaan, behoudt OOM
het recht om de factuur niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen en/of het reeds uitbetaalde bedrag terug te
vorderen en/of te verrekenen met toekomstige PTT.

** Een belasting van de factuur met BTW is voor OOM geen voorwaarde. Doch wanneer sprake is van BTWvrijstelling op grond van het feit dat opleider en opdrachtgever met elkaar een fiscale eenheid vormen (en
derhalve in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn) vormt wel een reden tot
afwijzing van de afwijzing van de aanvraag

