
CONSTRUCTIV ZORGT
VOOR EEN FINANCIËLE TUSSENKOMST

TIJDENS ARBEIDSTIJD BUITEN ARBEIDSTIJD
De arbeider  

volgt een WEEKDAGOPLEIDING AVONDOPLEIDING ZATERDAGOPLEIDING WINTEROPLEIDING

van 1 sep tem 31 aug 1 sep tem 31 aug 1 sep tem 31 aug 1 dec tem 31 maa

Het bedrijf
betaalt uurloon  

en opleidingskost
betaalt geen uurloon,  

wel opleidingskost
betaalt geen uurloon,  

wel opleidingskost

plaatst de arbeider in 
tijdelijke werkloosheid  

voor slecht weer  
en betaalt opleidingskost

Tussenkomst
loonkost  

voor bedrijf

< 32u opleiding/schooljaar? 
Constructiv komt tussen voor 

15€/u/arbeider
   32u opleiding/schooljaar?

 Via het VOV kan u 
21,30€/u/arbeider 

vergoed krijgen.

Tussenkomst
opleidingskost  

voor bedrijf
max. €10/u/arbeider max. €10/u/arbeider

(voor max 40u/module)
max. €10/u/arbeider max. €10/u/arbeider 

Premie
voor arbeider

€6,25/u 
(max. €250/schooljaar)

€50/dag
(dag = 8u)

€40/dag 
(max. 20 dagen = 160u)

>=

CONSTRUCTIV INFORMEERT U OVER DE TUSSENKOMSTEN BIJ DE OPLEIDING VAN UW KEUZE
1. Constructiv betaalt ook een tussenkomst in opleidingskost aan het bedrijf volgens CAO voorwaarden. Ook geldig voor een zaakvoerder die samen met

minimum 1 arbeider uit PC124 dezelfde opleiding gaat volgen op hetzelfde tijdstip. Daarnaast kan u via de KMO-portefeuille extra tussenkomsten aanvragen.

2. Constructiv heeft de toestemming om voor u uw dossier in het kader van het “Vlaams Opleidingsverlof – VOV” af te handelen.

3. Tijdens de winterperiode (01/12-31/03) kan u uw arbeiders (pc 124) in tijdelijke werkloosheid o.w.v. slecht weer plaatsen én hen tegelijkertijd een opleiding laten 
volgen. Om deze winteropleidingen mogelijk te maken hebben we partnerschappen met opleidingscentra, waaronder onze “excellente opleidingspartners”: 
Confederatie Bouw, Bouwunie en Fema.

4. Bezorg steeds al uw opleidingsdag(en) aan uw sociaal secretariaat, zodat zij deze correct kunnen aangeven aan de RSZ via de opleidingscode DmfA 5. 

Opgelet: sectorale ondersteuning wordt enkel toegekend voor opleidingen die vóór de start van de opleiding aan Constructiv doorgegeven worden.  
Bezorg dus alle informatie tijdig zodat u geen financiële tussenkomsten misloopt.

Voor meer informatie neem contact op met uw regionaal Constructiv-medewerker.



Het aanvragen van uw sectorale tussenkomsten kan enkel via Constructiv. 
Dit gebeurt bij voorkeur 14 dagen vóór de start van de opleiding.

Fax of mail dit formulier naar uw regionaal Constructiv-kantoor, of contacteer ons gewoon per mail of telefoon.

Regionaal kantoor Limburg - Bouwcampus - Wetenschapspark 33 - 3590 Diepenbeek - lim@constructiv.be - f 011 22 63 19

VRAAG UW VERGOEDING VOOR OPLEIDING AAN

BEDRIJFSGEGEVENS

Naam: 

Contactpersoon:

Tel: 

E-mail:

BTW nummer: 

OPLEIDING

Naam opleiding:

Startdatum:  Einddatum:

Aantal uren:

Opleidingscentrum:

Type opleiding:   weekdag (tijdens werkuren)   winter  zaterdag  avond

DEELNEMERS
Statuut: Naam: Voornaam: Rijksregisternummer:

 arbeider PC 124 
 zaakvoerder

 arbeider PC 124 
 zaakvoerder

 arbeider PC 124 
 zaakvoerder

 arbeider PC 124 
 zaakvoerder

 arbeider PC 124 
 zaakvoerder

 arbeider PC 124 
 zaakvoerder

 arbeider PC 124 
 zaakvoerder

 arbeider PC 124 
 zaakvoerder

 arbeider PC 124 
 zaakvoerder

 arbeider PC 124 
 zaakvoerder

 arbeider PC 124 
 zaakvoerder

 arbeider PC 124 
 zaakvoerder

Constructiv-scan
leer van je data

Constructiv heeft een nieuwe tool gelanceerd die niet alleen 
uw bouwbedrijf in detail kan vergelijken met andere 
bouwbedrijven, maar u ook in staat stelt een vergelijking te 
maken op het niveau van uw gewest, provincie, 
sub-sector, bedrijfsgrootte of een combinatie ervan�

De Constructiv-scan is een benchmarktool ter ondersteuning 
van veiligheid, competentiebeheer en tewerkstelling in de 
bouwsector met parameters die betrekking hebben op de 
arbeiders van uw bouwbedrijf� Deze maken het mogelijk om 
vergelijkingen te maken op het vlak van Leeftijd, Anciënniteit, 
Opleiding, Tewerkstelling, Arbeidsongevallen en Personeelsverloop�

Leg een afspraak vast met één van onze adviseurs 
voor het overlopen van uw Constructiv-scan!

www.constructiv.be

20-21
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