WINTEROPLEIDINGEN

Inhoudstafel

01
02
03

Wat is een winteropleiding?
Kom ik in aanmerking?
Wanneer kan ik dit volgen?
Wat zijn de voordelen?

subsidiemogelijkheden?
Welke voordelen heb ik
als werkgever?

hoe ga ik te werk?
Welke concrete stappen onderneem ik om deel te nemen en te
genieten van de tussenkomsten?

Wat is
een winteropleiding?
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Voordelen van de winteropleiding

Wat is een winteropleiding?

Voor de werkgever:
Geen loonkost
Tussenkomst in de opleidingskost via
Constructiv
Opgeleide werknemers

Tussen 1 december en 31 maart kan u als werkgever genieten
van de voordelen van een winteropleiding. Hierbij stelt u
uw werknemers tijdelijk werkloos omwille van weerverlet,
ongeacht de weersomstandigheden.

Voor de werknemer:
Premie per opleidingsdag van 		
Constructiv €40 / 8u
Werkloosheidsuitkering van RVA
Bijscholing - zelfontwikkeling

U betaalt tijdens de opleiding dus geen loonkost én krijgt
een tussenkomst in de opleidingskost. Uw werknemers
genieten bovendien van een premie bovenop de
werkloosheidsuitkering.

TIP!
Zaakvoerders die samen met hun arbeiders
de opleiding volgen , genieten van dezelfde
tussenkomst in de opleidingskost (maximum 2
zaakvoerders per opleiding).
Het hoeft geen slecht weer te zijn om een
winteropleiding te volgen. Ongeacht de
weersomstandigheden kan u van december
t.e.m. maart uw arbeiders op weerverlet
plaatsen om een opleiding te volgen.

De opleiding wordt georganiseerd
tussen 1 december en 31 maart
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Kom ik in aanmerking?
De arbeiders die de opleiding volgen,
vallen onder PC 124
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Om te genieten van de voordelen
van de winteropleidingen moet aan
een aantal voorwaarden voldaan
worden.

De opleiding moet
minimum 8u duren
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vragen over opleidingen?

De opleiding vindt plaats
tijdens de werkuren
(geen avond- of weekendopleiding)
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De arbeider moet werkloos gesteld
worden omwille van weerverlet
(ongeacht de weersomstandigheden)
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Maximum 160 uren opleiding per
winterperiode per arbeider
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De opleidingen moeten gevolgd
worden bij erkende opleidingscentra
zoals de Confederatie Bouw
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Caroline Baert
verantwoordelijke
03 203 44 00
opleidingenantwerpen@confederatiebouw.be
Koen Marcelis
opleidingen op maat (Antwerpen)
03 203 44 10
koen.marcelis@confederatiebouw.be
Sandra Steynen
opleidingen op maat (Kempen)
014 42 00 71
Sandra.Steynen@confederatiebouw.be
Vanessa Fioole
Veiligheidsopleidingen
03 203 44 07
vanessa.fioole@confederatiebouw.be

subsidiemogelijkheden
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Als de opleiding erkend of georganiseerd wordt door de
Confederatie Bouw zal de werkgever automatisch deze
vergoeding ontvangen, zonder extra inspanningen.

Theoretische opleidingen*

Tussenkomst opleidingskost

€5 / uur

Tussenkomst opleidingskost
Praktische opleidingen*
€10 / uur
*min. 8u, max. 160u / opleiding / opleidingsjaar / arbeider

Onze Vlaamse Overheid komt tegemoet in de
opleidingskost van kleine en middelgrote ondernemingen.
Van de opleidingskost die de Confederatie Bouw factureert
aan de deelnemers neemt de overheid 40% (kleine
ondernemingen) of 30% (middelgrote ondernemingen)
voor haar rekening.
De subsidieaanvraag dien je in binnen 14 kalenderdagen
na de start van de opleiding via www.kmo-portefeuille.be.
Een kleine onderneming kan per jaar max. €10 000 steun
ontvangen, een middelgrote max. €15 000.

TUSSENKOMST

Constructiv voorziet een tussenkomst in de opleidingskost
van de arbeiders van PC 124.

TUSSENKOMST
Een winteropleiding heeft alleen maar voordelen. Zo
kan u als werkgever een tussenkomst aanvragen voor
de opleidingskost van uw arbeiders en bedienden.

Hoe ga ik te werk?
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OPGELET
•

De werknemers mogen hun kaart NIET 		
KLEUREN, aangezien het om een 			
werkloosheidsdag gaat en geen werkdag

•

Interim bouwvakkers komen NIET in aanmerking
voor winterfinanciering

•

Constructiv betaalt GEEN tussenkomst voor
bedienden, IBO, leerjongeren of zelfstandigen

•

Opleidingen tijdens inhaalrustdagen komen NIET
in aanmerking voor financiering

TIP!
Vraag eerst uw opleiding aan en regel nadien
uw tegemoetkoming bij Constructiv.
Download uw aanvraagformulier voor
Constructiv en zet bij de aanvraag de
Confederatie Bouw Provincie Antwerpen
(opleidingenantwerpen@confederatiebouw.be)
in CC voor een vlotte afhandeling.

1. Volg de procedure alsof het een dag slecht weer
zou zijn. Als de winteropleiding samenvalt met de
eerste werkloosheidsdag van de maand, kan u in
de mededeling ‘geprogrammeerde winteropleiding’
aanklikken.

2. Vermeld op het einde van de maand in de C3.2.werkgever de data van de winteropleiding.

3. Deel aan de RVA voor elke werknemer de eerste
effectieve werkloosheidsdag (technisch, economisch
of weerverlet / winteropleiding) van de maand mee.
U kan dit melden via de portaalsite van de sociale
zekerheid www.socialezekerheid.be > werkgevers >
sociale risico’s > tijdelijke werkloosheid.
4. Als u voor de betrokken medewerker die maand al
een andere dag werkloosheid hebt ingediend, moet u
de eerste dag van de winteropleiding niet meedelen.
5. De mededeling moet maandelijks gebeuren en vindt
plaats op de eerste effectieve werkloosheidsdag of
één werkdag ervoor of erna, met uitzondering van
het weekend, feestdagen, vervangende feestdagen of
brugdagen.

De Confederatie Bouw Provincie Antwerpen is
de werkgeversorganisatie voor ondernemers actief in de
bouw-, energie- en milieusector. Zij verenigt ondernemingen
in de eigen provincie en verdedigt - samen met de andere
lokale Confederaties Bouw – de belangen van zo’n 15.000
leden over heel België.
Als kenniscentrum brengt de Confederatie Bouw haar leden
op de hoogte van veranderingen in de sector en geeft ze
persoonlijk advies aan leden bij (sociaal)juridische,
financiële of fiscale vraagstukken. Daarnaast voorziet de
Confederatie Bouw opleidingen zodat bouwondernemingen
en hun werknemers blijvend kunnen evolueren.
Vanuit ervaring – de Confederatie bestaat al meer dan 100
jaar – kent de organisatie de kracht van duurzaam netwerken. Ze zette daarom de krijtlijnen uit voor verschillende
lerende netwerken en organiseert netwerkevents om ondernemers uit verschillende sectoren met elkaar in contact te
brengen.
Als werkgeversorganisatie voorziet de Confederatie Bouw
een zo volledig mogelijke dienstverlening voor haar leden
en vertaalt hun noden naar beleidsmakers.

Confederatie Bouw Provincie Antwerpen
Th. Van Rijwijckplaats 7, 2000 Antwerpen
03 203 44 00
antwerpen@confederatiebouw.be
www.confederatiebouw.be/antwerpen

