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Omschrijving 
Iedereen wint bij goede opleidingen: werknemer, bedrijf en klant. Daarom doet GRAFOC bijkomende 
inspanningen onder de vorm van subsidies voor wie een bedrijfsopleiding volgt die in de Navormingsbrochure 
2009-2010 of op de site staan, met extra inspanningen naar 45+ en arbeidsgehandicapten toe.  
 

Doelgroep 
Werknemers en werkgevers van paritair comité 130. 

Voorwaarden 
- Opleidingen in de Navormingsbrochure 2009-2010 op www.grafoc.be, of opleidingen op maat van uw 

bedrijf komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming door GRAFOC.  
- De tegemoetkoming van GRAFOC staat los van de KMO-portefeuille.  
- Niet-vaktechnische opleidingen dienen gemotiveerd te worden. 
- De aanvraag dient binnen zes maanden na start van de opleiding te gebeuren. 

Aard van steun 

Steunpercentage: 35 tot 50% 
- Er is een tussenkomst van 35% per dossier, onafhankelijk van het type van opleiding. Enkel de opleidingskost 
komt in aanmerking. GRAFOC komt niet tussen voor: wettelijk verplichte opleidingen, interne opleidingen, 
loonkosten of verplaatsingskosten.  Opleidingen in het buitenland worden voorgelegd aan de Raad van 
Bestuur van GRAFOC. 
- Indien de werkgever een werknemer van 45+ opleidt, wordt het maximum jaarbedrag met 15% verhoogd tot 
50% tussenkomst! 
- Iedere aanvraag wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van GRAFOC. Deze beslist na overleg en in 
unanimiteit om de uitbetaling van de subsidie al dan niet goed te keuren. 
 
Steunplafond 

- € 1500 per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 1 tot 10 werknemers PC 130 
- € 2000 per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 11 tot 20 werknemers PC 130 
- € 2500 per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 21 tot 50 werknemers PC 130 
- € 3500 per jaar en per bedrijf voor een bedrijf met 51 tot 99 werknemers PC 130 
- € 5000 per jaar en per bedrijf voor een bedrijf vanaf 100 werknemers PC 130 

 
Bedrijven die tussen 1/1/2011 en 30/06/2011 een collectief opleidingsplan indienen dat goedgekeurd wordt 
door Grafoc, kunnen een verhoging van 25% krijgen op hun jaarmaximum. 

 
Meer informatie 

www.grafoc.be 
 

 

 

                                                           
1 SYNTRA Limburg is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Voor de meest recente info en de 
aanvraag voor betoelaging, gelieve u te wenden tot het betreffende sectorfonds. 
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