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Vormelek 

Datum aanmaak: 14/12/2011 
 

Omschrijving 
Elk bedrijf uit paritair comité 149.01 heeft recht op opleidingspremies. Het premiekrediet is de som geld waar 
u recht op heeft om opleiding en vorming te voorzien voor uw arbeiders. Dit krediet kan gecombineerd 
worden met de KMO-portefeuille. 
 

Doelgroep 
Werknemers en werkgevers van paritair comité 149.01. 
 

Voorwaarden 
Voor bedrijfsspecifieke opleidingen 

- De opleiding is minstens gedeeltelijk (een hoofdstuk of module) op maat van het bedrijf opgemaakt. 
Het is dus geen algemene opleiding die voor meerdere bedrijven geschikt is. 

- De opleiding is sectorrelevant. Er wordt dus kennis en/of vaardigheden bijgebracht die leiden tot het 
beter uitoefenen van één van de beroepen die in de sector van de elektriciens werden gedefinieerd. 
Vormelek definieerde 24 beroepsprofielen waarin taken en competenties worden beschreven van 
alle beroepen die in PC 149.01 bestaan. Op basis hiervan wordt beslist of een opleiding al dan niet 
rechtstreeks bijdraagt tot het versterken van de beschreven kennis en/of vaardigheden. 

- Ook een gedeelte van de opleiding kan erkend worden. Maar het totaal van dit sectorrelevante 
gedeelte moet wel minimum drie uur per opleiding dag duren. Het premiebedrag wordt uiteraard 
enkel berekend op het sectorrelevant gedeelte. 

- Er is minstens één opleiding dag en per opleiding dag wordt minstens drie uur opleiding gegeven. 
- De opleiding gaat door tijdens de werkuren. Dus op werkdagen, tussen 7u en 17u. 
- Minstens drie werknemers PSC 149.01 volgen de hele opleiding. Indien er niet minstens drie 

arbeiders de volledige opleiding hebben gevolgd, wordt er geen premie betaald. Ook niet voor de 
overige deelnemers die wel de volledige opleiding volgden. Enkel medische redenen, die aangetoond 
moeten worden met een medisch attest, vormen hierop een uitzondering.  

- Het gaat over een kwalitatief en gestructureerd opleidingsmoment. Dit wordt bewezen aan de hand 
van 

 Een opleidingsprogramma (overzicht van de te behandelen onderwerpen met tijdsbestek) 
 Een cursusboek (of print-out van de presentatie) dat aan alle deelnemers wordt bezorgd 

- De opleiding moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels gegeven worden en elke deelnemer moet 
de taal van de opleiding voldoende beheersen. Of er moet vertaling voorzien worden. 

- De opleiding kan geëvalueerd worden door een opleidingsadviseur van Vormelek, die bij de start van 
de opleiding een cursusboek krijgt. Wanneer na evaluatie blijkt dat de opleiding niet voldoet aan alle 
voorwaarden, wordt de opleiding niet erkend en wordt er geen premie betaald. 

- Aanvragen 
 Eén maand voor de start van de opleiding 

- Moet het formulier ‘goedkeuring bedrijfsspecifieke opleiding’ online worden 
ingevuld 

- Moet het opleidingsprogramma aan Vormelek bezorgd worden 
 Drie werkdagen voor de start van de opleiding 

- Moet het formulier ‘premieaanvraag bedrijfsspecifieke opleiding’ online worden 
ingevuld met de correcte code 

 
De goedkeuring van een bedrijfsspecifieke opleiding blijft 1 jaar geldig. Voor elke extra sessie die binnen deze 
periode wordt georganiseerd, moet enkel 3 werkdagen op voorhand de premieaanvraag voor 
bedrijfsspecifieke opleiding worden ingediend. Hiervoor heeft u wel steeds de code nodig die uw opleiding bij 
goedkeuring heeft gekregen. 
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Aard van steun 

- Bedrag premiekrediet = aantal arbeiders * 8 * €15,50. 
- Uit het premiekrediet kunt u drie jaar putten.  
- Voorafname van krediet is mogelijk. 
- Voor opleidingen die in aanmerking komen voor Betaald Educatief Verlof (32 uur of meer) wordt de 

premie gehalveerd tot €7,5 per opleidingsuur.  
- Door uw arbeiders op een door Vormelek erkende opleiding te sturen, bouwt u uw premiekrediet af. 

Per gevolgd uur ontvangt u €15,50 en eenzelfde bedrag wordt afgetrokken van uw premiekrediet. 
 

Meer informatie 
www.vormelek-formelec.be 
 
 

 

http://www.vormelek-formelec.be/

