Opleiding tijdens de werkuren – weekdagopleiding:
Toepassing VOV voor vestigingseenheid in Vlaanderen

Sinds 1 september 2019 zijn de regels met betrekking tot de sectorale premies aangepast.
De Vlaamse regering voerde per 1 september 2019 een nieuw ondersteuningssysteem genaamd
‘Vlaams opleidingsverlof (VOV)’ in. Om de sectorale en de overheidsregels zo goed als mogelijk
op mekaar af te stemmen, werden in de sectorale CAO de tussenkomsten aangepast.
1. Tussenkomsten
Concreet blijft er, naast de sectorale tussenkomst in de opleidingskost, een tussenkomst in de
loonkost voor arbeiders die bijscholingen volgen van tenminste 4 uur.
Hoeveel u per uur/arbeider ontvangt, en wie uitbetaalt, is afhankelijk van het totaal aantal uren
opleiding dat er op schooljaarbasis effectief gevolgd wordt per arbeider (minder dan 32u, of ≥32u).
LOONKOST

1
Betaald door?
Hoeveel?

2

Korte opleidingen
(d.w.z. totaal opleidingen van min 4u
tot en met 31u/arb/schooljaar)
Constructiv (sectoraal)
€15/u/arbeider pc 124

Lange opleidingen
(d.w.z. totaal opleidingen ≥32u tot en
met 125u/arb/schooljaar)
VOV (Vlaams opleidingsverlof) (*)
€21,3/u/arbeider pc 124

OPLEIDINGSKOST
Betaald door?
Hoeveel?

Opleidingen van minimum 4 u tot en met 120u/arb/schooljaar
Constructiv (sectoraal)
Maximum €10/u/arbeider pc 124
→ Cumuleerbaar met KMO-portefeuille (*)

(*) aan te vragen door bedrijf zelf
Aan de adviesopdracht van Constructiv is niets gewijzigd. U kan de adviseurs van Constructiv dus bevragen over het
gebruik van bijvoorbeeld VOV, maar de uiteindelijke beslissing over de VOV-financiering is een beslissing vanuit de
Vlaamse overheid.

Dubbel gebruik van sectorale en Vlaams financiering omtrent bijscholingen
Een arbeider kan verschillende korte opleidingen per schooljaar volgen waarvoor tussenkomst in
de loonkost door Constructiv wordt uitbetaald. Indien op schooljaarbasis na cumulatie (**) de grens
van 32 uren wordt bereikt, zullen de uitbetaalde sectorale tussenkomsten worden teruggevorderd.
Dit is conform de CAO, waarbij men een cumulatie met het VOV wil voorkomen.
(**) Alle gevolgde opleidingsuren worden per persoon (op basis van rijksregisternummer)
samengeteld op het einde van een schooljaar (schooljaar = van 1/9 t.e.m. 31/8).
Belangrijk – gevolgde opleidingsdagen aangeven met uw RSZ-aangifte in kader van DmfA
Voor de gevolgde dagen dient u per arbeider de prestatiecode ‘5’ in te vullen. Dit is noodzakelijk
om een tussenkomst in kader van VOV te kunnen krijgen. Deze aangifte gebeurt bij de
kwartaalaangifte van de DmfA bij de RSZ, vaak via het sociaal secretariaat. Voor opleidingen op
vraag van de werkgever laat u het loon van de arbeider tijdens deze opleidingsdagen niet
beperken.
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Belangrijke stappen moeten uitgevoerd worden om tussenkomsten te bekomen van VOV
1. Inschrijven bij een door Constructiv erkend opleidingscentrum en dit melden aan
Constructiv voor start van de opleiding
2. Binnen de 3 maand na start van de opleiding dient u uw aanvraag tot terugbetaling bij
VOV te doen
→ Uitzonderlijk heeft de bouwsector vanuit WSE de goedkeuring ontvangen om in
schooljaar 19-20 buiten de voorziene termijn van 3 maanden na start opleiding het VOVdossier in te dienen, met name tot einde juni 2020.
→ Tip : Dien elke weekdagopleiding voor arbeiders PC 124 in bij VOV, ongeacht het
aantal uur opleiding!
3. Elk kwartaal/arbeider het totaal aantal uren opleiding doorgeven met prestatiecode ‘5’ via
DmfA
4. Direct na opleiding bevestigt het opleidingscentrum de aanwezigheden aan
adm@constructiv.be (ten laatste 3 weken na einde opleiding). Indien dit niet tijdig gebeurt,
kan Constructiv de noodzakelijke stappen binnen VOV niet nemen en kan uw recht op
tussenkomsten VOV vervallen.
5. Als er na cumulatie ≥ 32 uren individueel opleiding is gevolgd, betaalt VOV €21,30/u aan het
bedrijf (betaling 1x/kwartaal).
→ Mentoropleiding : dit is de enige opleiding die meteen VOV-tussenkomst van
€21,3/u/arbeider genereert vanaf 8u opleiding.

2. Hoe tussenkomsten aanvragen
Zie onderstaand stappenplan.
Opleiding
boeken

Boeken van een bijscholing bij een door Constructiv erkend opleidingscentrum

Geboekte
opleiding
melden aan
Constructiv

Deze inschrijving vóór de start van de opleiding doorgeven aan Constructiv

Feedback
Constructiv

Constructiv informeert u omtrent de mogelijke ondersteuning – sectoraal en
VOV – en bezorgt u de nodige details om uw aanvraag bij het VOV te kunnen
uitvoeren
Betaling
Constructiv
en/of VOV

Na de opleiding en mits alle formaliteiten in orde zijn
(ondertekend BoP-plan, tijdige attestatie van de uren opleiding
door het opleidingscentrum) zorgt Constructiv voor de afhandeling
van uw tussenkomst. Ze keert uw sectorale ondersteuning uit en
informeert u over de verplichtingen inzake het VOV

Constructiv heeft voor zijn erkende opleidingscentra en -modules erkenningen bij VOV.
Deze zullen binnenkort terug te vinden zijn op de bevestigingen van Constructiv aan de hand van
het ODB-nummer. Deze bevestiging bezorgt u ook aan de werknemer(s) die de opleiding gaan
volgen (= verplicht).
→ Indien geen nummer terug te vinden is, betekent dit dat de opleiding niet erkend is door het VOV.
Een nieuwe erkenning kan, mits een doorlooptijd van 3 maanden!
Met deze gegevens kan er aangemeld worden op het WSE-loket
Een rechtstreekse aanvraag doet u via: https://wse-loket.vlaanderen.be
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Hierna vindt u printscreens terug van de verschillende stappen binnen het WSE-loket.

Inloggen als bedrijf
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Enkele concrete voorbeelden van mogelijke cumulatie
Aanbeveling:
Elke opleiding voor arbeiders PC 124 indienen bij VOV!!!
Waarom:
zie voorbeelden hieronder – op schooljaarbasis
Voorbeeld 1 (korte opleiding, waarbij op schooljaarbasis totaal aantal uur opleiding < 32 uren bevat)
sept
8u

okt

nov

dec

jan

febr

maart

april

mei

juni

juli

aug

8u

tot
8u
8u

Jan Jansen
8u

8u
24u

€15/u –
Constructiv
€15/u –
Constructiv
€15/u –
Constructiv
OK

aangifte
Code 5 DmfA
8u
0u
8u
0u
8u
Kwartaal 3: 8uren, kwartaal 4: 0 uren, kwartaal 1: 8 uren, kwartaal 2: 8 uren

Voorbeeld 2 (korte opleiding, waarbij uiteindelijk binnen het schooljaar het totaal aantal uur opleiding ≥ 32 uren bevat)
sept
8u

okt

nov

dec

jan

febr

maart

april

mei

juni

juli

aug

8u

tot
8u
8u

16u

16u

Fred Steen
32u
16u

€15/u –
Constructiv
€15/u –
Constructiv
Cumulatie ≥ 32 u
geen betaling
Constructiv, wel
via VOV
€21,30/u via VOV
Terugvordering
voor eerste 16u
wegens dubbele
financiering

aangifte
Code 5 DmfA
8u
0u
8u
0u
16u
Kwartaal 3: 8uren, kwartaal 4: 0 uren, kwartaal 1: 8 uren, kwartaal 2: 16 uren

Voorbeeld 3 (onmiddellijk opleiding ≥ 32u, eventueel aangevuld met korte opleidingen)
sept
32u
Jaak Beton

okt

nov

dec

jan

febr

maart

april

mei

juni

juli

aug

8u
16u

tot
32
8
16
56

Onmiddellijk VOV
Onmiddellijk VOV
Onmiddellijk VOV
€21,30/u via VOV

aangifte
Code 5 DmfA
32u
0u
8u
0u
16u
Kwartaal 3: 32uren, kwartaal 4: 0 uren, kwartaal 1: 8 uren, kwartaal 2: 16 uren
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