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Omschrijving 
  Om de permanente vorming van arbeiders uit de sector te ondersteunen, komt het Sociaal Fonds Transport en 
Logistiek tussen in de opleidingskost. Deze subsidie mag gecombineerd worden met de KMO portefeuille. 
 

Aard van steun 

Jaarlijks kent het SFTL aan elk bedrijf uit de sector een opleidingsbudget toe. Het bedrijf kan het aanwenden 
om opleidingen voor de arbeiders van het bedrijf te bekostigen. Dit budget wordt elk jaar opnieuw door het 
SFTL berekend op basis van de volgende formule: aantal arbeiders tewerkgesteld op 30 juni * €25. Voor 
bedrijven met vijf of minder arbeiders wordt het aantal arbeiders vermenigvuldigd met €50. 
 

Voorwaarden 
Om het opleidingsbudget te kunnen aanspreken, stuurt het bedrijf per opleiding een bedrijfsopleidingsplan op 
naar het SFTL ter goedkeuring. Indien in het bedrijf overlegorganen (ondernemingsraad en/of Comité ter 
Preventie en Bescherming op het Werk en/of syndicale afvaardiging) actief zijn, dient het hoogste 
overlegorgaan het bedrijfsopleidingsplan mee te ondertekenen.  
Het SFTL controleert het bedrijfsopleidingsplan bij ontvangst. Een belangrijke voorwaarde om voor het plan de 
goedkeuring van het SFTL te krijgen, is dat de opleiding relevant is voor het beroep en de functie die de 
deelnemers aan de opleiding uitoefenen.  
Als het bedrijfsopleidingsplan wordt goedgekeurd, bezorgt het SFTL het bedrijf een aanvraagformulier om de 
financiële tussenkomst in de kost van bedrijfsopleidingenplan aan te vragen. Het bedrijf stuurt dit formulier 
naar het SFTL op samen met de vereiste bewijsstukken die op het formulier vermeld worden. 
Volgende kosten komen niet in aanmerking voor de financiële tussenkomst: 

- Loonkost voor de deelnemer(s) 
- Verplaatsing(on)kosten van de deelnemer(s) en de lesgever(s) 
- Kosten op het vlak van infrastructuur, locatie en catering 
- BTW 

Belangrijk: per opleiding slechts 1 afrekening! 
Het SFTL betaalt de tussenkomst uit aan het bedrijf en informeert het over het resterende opleidingsbudget. 
Heeft het bedrijf het opleidingsbudget voor het lopende jaar dat jaar niet aangesproken of niet volledig 
opgebruikt, dan kan het dat budget of het resterende bedrag nog benutten in de loop van maximum de twee 
daaropvolgende jaren. 
 

Meer informatie 
www.sfv.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. 

http://www.sfv.be/

