
 
 
 

AANBRENGPREMIE NIEUWE COLLEGA 

Dringend gezocht, chauffeurs met rijbewijs D. 

Kom het team van De Polder versterken ! 

Autocars De Polder (Antwerpen) blijft groeien en is daarom op zoek naar extra buschauffeurs 

voor school-, personeel- en chartervervoer in de provincie Antwerpen. 

Ook jij kan ons hierbij helpen en daar voor beloond worden ! 

Hoe ? 

Breng een chauffeur met een geldig rijbewijs D of DE aan bij Autocars De Polder en krijg 

daarvoor 250 € en een dag extra betaald verlof per aangebrachte chauffeur voor medewerkers 

ADP. 

Wat zijn de spelregels ? 

- Zowel werknemers van Autocars De Polder als externen kunnen de aanbrengpremie 

verwerven.  Om belangenverstrengeling te voorkomen kunnen werknemers van 

Autocars De Polder die de bevoegdheid hebben om te beslissen over een aanwerving 

en gespecialiseerde HR bedrijven (interim, rekruteringskantoren) en hun medewerkers 

worden uitgesloten van deze aanbrengpremie.  De premie kan door de werknemer of 

door een extern persoon maximaal tweemaal per periode van 12 maanden verworven 

worden. 

- Enkel chauffeurs (deel en voltijds) D of DE met een geldig rijbewijs (code 95 en 

medische rijgeschiktheid) komen in aanmerking. 

- Welke gegevens willen we ontvangen ? Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, 

mailadres, categorie rijbewijs via info@depolder.be 

- Goede kennis van het Nederlands is een must. 

- Na ontvangst van de gegevens van de kandidaat wordt er door Autocars De Polder een 

fysiek sollicitatiegesprek gepland.  Bij een positieve beoordeling van de kandidatuur 

wordt er een startdatum afgesproken. 

- De aanbrengpremie van 125 € zal verworven worden na drie maanden dienst van de 

nieuwe collega en vervolgens volgt het saldo van 125 €  en de extra verlofdag na zes 

maanden indien de kandidaat als geschikt wordt beschouwd. 

o Werknemers krijgen de premie uitbetaald bij de eerstvolgende eindafrekening 

van het loon.  Aangezien de premie niet kadert in de beroepswerkzaamheden 

van de werknemer wordt de premie getaxeerd als divers inkomen aan 33% 

belasting. 

o De verlofdag kan vrij opgenomen binnen een periode van 12maanden 

startende vanaf 6 maanden dienst van de nieuwe collega. 



 
 

o Externen krijgen de premie uitbetaald via overschrijving en ontvangen een 

fiscale fiche 281.5 voor bij de belastingaangifte. Ingangsdatum van het initiatief 

start op 1 december 2021 en loopt 2 maanden. 

- De aanbrengvoorwaarden gelden alleen voor kandidaten via info@depolder.be 
aangedragen en waarvoor alle gevraagde gegevens compleet zijn ingevuld. 

- De aangebrachte kandidaten moeten toestemming hebben gegeven dat de 
persoonlijke gegevens worden opgenomen in onze database. 

- Wanneer een kandidaat door meerdere deelnemers is aangemeld, dan kan alleen de 
eerste aanbrenger voor een aanbrengpremie in aanmerking komen.  

- Kandidaten waarvoor geldt dat het CV in de afgelopen 6 maanden bij De Polder in de 
database is gekomen, worden als aangemelde kandidaten beschouwd en geen 
premie toegekend. 

- De aanbrengpremie wordt toegekend voor het aanbrengen van kandidaten die 
starten op basis van een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd bij De Polder.  

- Deze aanbrengpremie geldt niet voor het aanbrengen van interim medewerkers en 
stagiairs.  

- Voorwaarde voor de uitkering van de bonus is dat we terug kunnen vinden dat de 
kandidaat door jou is aangebracht. De declaratie van deze bonus moet binnen een 1 
maand na de start van de aangebrachte kandidaat zijn ingediend. 

- Door deel te nemen verklaar jij als aanbrenger te hebben kennisgenomen van en in 

te stemmen met de voorwaarden voor het aanbrengen van collega’. 


