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1. Basisvakopleiding Algemene Schoonmaak
REKENVOORBEELD:
Basisvakopleiding Schoonmaak: Kandidaat slaagt na 1e examen
Procedure:
Werkgever ontvangt van het Examenbureau een factuur betreffende de kosten van het 1e
examen. Deze factuur hoeft de werkgever niet te voldoen; RAS betaalt namens de werkgever
aan het Examenbureau de examenkosten en schiet de btw op de examenkosten voor de
werkgever voor.
Als de examenkandidaat slaagt voor het examen, betaalt de RAS de daarvoor geldende
vergoeding uit minus het voorgeschoten btw-bedrag. De werkgever haalt het btw-bedrag via
de btw-aangifte terug.

Voor rekening werkgever
Examenkosten 1e examen
btw 1e examen (voorschot RAS)
Bijdrage RAS in examenkosten 1 e examen

€ 125,00
€ 26,25
€ -125,00
€ 26,25

RAS-vergoeding voor werkgever
Bijdrage RAS

€ 410,00

minus voorschot btw 1e examen

€ -26,25

RAS betaalt uit
C ompensatie via btw aangifte

Rekenvoorbeelden uit te betalen bijdragen in de opleidingskosten 2019

€ 383,75
€ 26,25
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REKENVOORBEELD:
Basisvakopleiding Schoonmaak: Kandidaat slaagt na 1e herexamen
Procedure:
Werkgever heeft van het Examenbureau al eerder een factuur ontvangen betreffende de kosten van
het 1e examen. Deze factuur hoeft werkgever niet te voldoen; RAS betaalt namens de werkgever
aan het Examenbureau de examenkosten en schiet de btw op de examenkosten voor.
Na aanmelding voor het herexamen ontvangt werkgever een factuur betreffende de kosten van het
1e herexamen. Ook deze factuur hoeft de werkgever niet te voldoen. Als de kandidaat slaagt voor
het 1e herexamen dan betaalt de RAS de daarvoor geldende vergoeding uit minus de voorgeschoten
btw-bedragen van het beide examen.
De werkgever haalt de btw-bedragen via de btw-aangifte terug.

Voor rekening werkgever
€ 125,00

Examenkosten 1e examen

€ 26,25

btw 1e examen (voorschot RAS)
e

Bijdrage RAS in examenkosten 1 examen
Examenkosten 1e herexamen (voorschot RAS)
btw 1e herexamen (voorschot RAS)
Bijdrage RAS in examenkosten herexamen

€ -125,00
€ 125,00
€ 26,25
€ -125,00
€ 52,50

RAS-vergoeding voor werkgever
Bijdrage RAS

€ 410,00

minus: voorschot btw 1e examen

€ -26,25

voorschot btw 1e herexamen
RAS betaalt uit
C ompensatie via btw aangifte

Rekenvoorbeelden uit te betalen bijdragen in de opleidingskosten 2019

€ -26,25
€ 357,50
€ 52,50
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2. Combinatie Basisvakopleiding schoonmaak plus aanvullende

module (niet traditioneel)

REKENVOORBEELD:
Combinatie Basisvakopleiding plus Aanvullende Module (niet Traditioneel):
Kandidaat slaagt na 1e examen
Procedure:
Werkgever ontvangt van het Examenbureau een factuur betreffende de kosten van het 1e
examen. Deze factuur hoeft de werkgever niet te voldoen; RAS betaalt namens de werkgever
aan het Examenbureau de examenkosten en schiet de btw op de examenkosten voor de
werkgever voor.
Als de examenkandidaat slaagt voor het examen, betaalt de RAS de daarvoor geldende
vergoeding uit minus het voorgeschoten btw-bedrag. De werkgever haalt het btw-bedrag via
de btw-aangifte terug.

Voor rekening werkgever
€ 145,00

Examenkosten 1e examen

€ 30,45

btw 1e examen (voorschot RAS)
Bijdrage RAS in examenkosten 1 e examen

€ -145,00
€ 30,45

RAS-vergoeding voor werkgever
Bijdrage RAS

€ 560,00

minus voorschot btw 1e examen

€ -30,45
€ 529,55

RAS betaalt uit

€ 30,45

C ompensatie via btw aangifte

REKENVOORBEELD:
Combinatie Basisvakopleiding plus Aanvullende Module (niet Traditioneel):
Kandidaat slaagt na 1e herexamen
Procedure:
Werkgever heeft van het Examenbureau al eerder een factuur ontvangen betreffende de
kosten van het 1e examen. Deze factuur hoeft werkgever niet te voldoen; RAS betaalt
namens de werkgever aan het Examenbureau de examenkosten en schiet de btw op de
examenkosten voor.
Na aanmelding voor het herexamen ontvangt werkgever een factuur betreffende de kosten
van het 1e herexamen. Ook deze factuur hoeft de werkgever niet te voldoen. Als de
kandidaat slaagt voor het 1e herexamen dan betaalt de RAS de daarvoor geldende
vergoeding uit minus de voorgeschoten btw-bedragen van het beide examen.
De werkgever haalt de btw-bedragen via de btw-aangifte terug.

Voor rekening werkgever
€ 145,00

Examenkosten 1e examen

€ 30,45

btw 1e examen
e

Bijdrage RAS in examenkosten 1 examen
Examenkosten 1e herexamen (voorschot RAS)
btw 1e herexamen (voorschot RAS)
Bijdrage RAS in examenkosten 1 e examen

€ -145,00
€ 145,00
€ 30,45
€ -145,00
€ 60,90

RAS-vergoeding voor werkgever
Bijdrage RAS

€ 560,00

minus: voorschot btw 1e examen

€ -30,45

voorschot btw 1e herexamen
RAS betaalt uit

Rekenvoorbeelden uit te betalen bijdragen in de opleidingskosten 2019

€ -30,45
€ 499,10
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3. Basisvakopleiding Vloeronderhoud
REKENVOORBEELD:
Basisvakopleiding Vloeronderhoud: Kandidaat slaagt na 1e examen
Procedure:
Werkgever ontvangt van het Examenbureau een factuur betreffende de kosten van het 1e
examen. Deze factuur hoeft de werkgever niet te voldoen; RAS betaalt namens de werkgever
aan het Examenbureau de examenkosten en schiet de btw op de examenkosten voor de
werkgever voor.
Als de examenkandidaat slaagt voor het examen, betaalt de RAS de daarvoor geldende
vergoeding uit minus het voorgeschoten btw-bedrag. De werkgever haalt het btw-bedrag via
de btw-aangifte terug.

Voor rekening werkgever
€ 200,00

Examenkosten 1e examen

€ 42,00

btw 1e examen (voorschot RAS)
Bijdrage RAS in examenkosten 1 e examen

€ -200,00
€ 42,00

RAS-vergoeding voor werkgever
Bijdrage RAS

€ 640,00

minus voorschot btw 1e examen

€ -42,00
€ 598,00

RAS betaalt uit

€ 42,00

C ompensatie via btw aangifte

REKENVOORBEELD:
Basisvakopleiding Vloeronderhoud: Kandidaat slaagt na 1e herexamen
Procedure:
Werkgever heeft van het Examenbureau al eerder een factuur ontvangen betreffende de
kosten van het 1e examen. Deze factuur hoeft werkgever niet te voldoen; RAS betaalt
namens de werkgever aan het Examenbureau de examenkosten en schiet de btw op de
examenkosten voor.
Na aanmelding voor het herexamen ontvangt werkgever een factuur betreffende de kosten
van het 1e herexamen. Ook deze factuur hoeft de werkgever niet te voldoen. Als de
kandidaat slaagt voor het 1e herexamen dan betaalt de RAS de daarvoor geldende
vergoeding uit minus de voorgeschoten btw-bedragen van het beide examen.
De werkgever haalt de btw-bedragen via de btw-aangifte terug.

Voor rekening werkgever
€ 200,00

Examenkosten 1e examen

€ 42,00

btw 1e examen (voorschot RAS)
e

Bijdrage RAS in examenkosten 1 examen
Examenkosten 1e herexamen (voorschot RAS)
btw 1e herexamen (voorschot RAS)
Bijdrage RAS in examenkosten herexamen

€ -200,00
€ 200,00
€ 42,00
€ -200,00
€ 84,00

RAS-vergoeding voor werkgever
Bijdrage RAS

€ 640,00

minus: voorschot btw 1e examen

€ -42,00

voorschot btw 1e herexamen
RAS betaalt uit
C ompensatie via btw aangifte

Rekenvoorbeelden uit te betalen bijdragen in de opleidingskosten 2019

€ -42,00
€ 556,00
€ 84,00
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4. Basisvakopleiding Reinigen in de voedselverwerkende industrie
REKENVOORBEELD:
Basisvakopleiding Reinigen in de voedselverwerkende industrie: Kandidaat slaagt
na 1e examen
Procedure:
Werkgever ontvangt van het Examenbureau een factuur betreffende de kosten van het 1e
examen. Deze factuur hoeft de werkgever niet te voldoen; RAS betaalt namens de werkgever
aan het Examenbureau de examenkosten en schiet de btw op de examenkosten voor de
werkgever voor.
Als de examenkandidaat slaagt voor het examen, betaalt de RAS de daarvoor geldende
vergoeding uit minus het voorgeschoten btw-bedrag. De werkgever haalt het btw-bedrag via
de btw-aangifte terug.

Voor rekening werkgever
Examenkosten 1e examen
btw 1e examen (voorschot RAS)
Bijdrage RAS in examenkosten 1 e examen

€ 200,00
€ 42,00
€ -200,00
€ 42,00

RAS-vergoeding voor werkgever
Bijdrage RAS

€ 640,00

minus voorschot btw 1e examen

€ -42,00

RAS betaalt uit
C ompensatie via btw aangifte

€ 598,00
€ 42,00

REKENVOORBEELD:
Basisvakopleiding Reinigen in de voedselverwerkende industrie: Kandidaat slaagt na
1e herexamen
Procedure:
Werkgever heeft van het Examenbureau al eerder een factuur ontvangen betreffende de
kosten van het 1e examen. Deze factuur hoeft werkgever niet te voldoen; RAS betaalt namens
de werkgever aan het Examenbureau de examenkosten en schiet de btw op de examenkosten
voor.
Na aanmelding voor het herexamen ontvangt werkgever een factuur betreffende de kosten
van het 1e herexamen. Ook deze factuur hoeft de werkgever niet te voldoen. Als de kandidaat
slaagt voor het 1e herexamen dan betaalt de RAS de daarvoor geldende vergoeding uit minus
de voorgeschoten btw-bedragen van het beide examen.
De werkgever haalt de btw-bedragen via de btw-aangifte terug.

Voor rekening werkgever
Examenkosten 1e examen
btw 1e examen (voorschot RAS)
Bijdrage RAS in examenkosten 1 e examen
Examenkosten 1e herexamen (voorschot RAS)
btw 1e herexamen (voorschot RAS)
Bijdrage RAS in examenkosten herexamen

€ 200,00
€ 42,00
€ -200,00
€ 200,00
€ 42,00
€ -200,00
€ 84,00

RAS-vergoeding voor werkgever
Bijdrage RAS

€ 640,00

minus: voorschot btw 1e examen

€ -42,00

voorschot btw 1e herexamen
RAS betaalt uit
C ompensatie via btw aangifte

Rekenvoorbeelden uit te betalen bijdragen in de opleidingskosten 2019

€ -42,00
€ 556,00
€ 84,00
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5. Basisvakopleiding Glasbewassing
REKENVOORBEELD:
Basisvakopleiding Glasbewassing: Kandidaat slaagt na 1e examen
Procedure:
Werkgever ontvangt van het Examenbureau een factuur betreffende de kosten van het 1e
examen. Deze factuur hoeft de werkgever niet te voldoen; RAS betaalt namens de werkgever
aan het Examenbureau de examenkosten en schiet de btw op de examenkosten voor de
werkgever voor.
Als de examenkandidaat slaagt voor het examen, betaalt de RAS de daarvoor geldende
vergoeding uit minus het voorgeschoten btw-bedrag. De werkgever haalt het btw-bedrag via
de btw-aangifte terug.

Voor rekening werkgever
€ 200,00

Examenkosten 1e examen

€ 42,00

btw 1e examen (voorschot RAS)
Bijdrage RAS in examenkosten 1 e examen

€ -200,00

RAS-vergoeding voor werkgever
€ 600,00

Bijdrage RAS
minus voorschot btw 1e examen

€ -42,00
€ 558,00

RAS betaalt uit

€ 42,00

C ompensatie via btw aangifte

REKENVOORBEELD:
Basisvakopleiding Glasbewassing: Kandidaat slaagt na 1e herexamen
Procedure:
Werkgever heeft van het Examenbureau al eerder een factuur ontvangen betreffende de
kosten van het 1e examen. Deze factuur hoeft werkgever niet te voldoen; RAS betaalt namens
de werkgever aan het Examenbureau de examenkosten en schiet de btw op de examenkosten
voor.
Na aanmelding voor het herexamen ontvangt werkgever een factuur betreffende de kosten
van het 1e herexamen. Ook deze factuur hoeft de werkgever niet te voldoen. Als de kandidaat
slaagt voor het 1e herexamen dan betaalt de RAS de daarvoor geldende vergoeding uit minus
de voorgeschoten btw-bedragen van het beide examen.
De werkgever haalt de btw-bedragen via de btw-aangifte terug.

Voor rekening werkgever
€ 200,00

Examenkosten 1e examen

€ 42,00

btw 1e examen
Bijdrage RAS in examenkosten 1 e examen
Examenkosten 1e herexamen (voorschot RAS)
btw 1e herexamen (voorschot RAS)
e

Bijdrage RAS in examenkosten 1 examen

€ -200,00
€ 200,00
€ 42,00
€ -200,00
€ 84,00

RAS-vergoeding voor werkgever
Bijdrage RAS

€ 600,00

minus: voorschot btw 1e examen

€ -42,00

voorschot btw 1e herexamen
RAS betaalt uit
C ompensatie via btw aangifte

Rekenvoorbeelden uit te betalen bijdragen in de opleidingskosten 2019

€ -42,00
€ 516,00
€ 84,00
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