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Dossier
Opleidingscheques
voor werknemers
Opleiding en loopbaanbegeleiding
aan halve prijs
Vanaf 1 september 2003 kunt u als werknemer opleidingscheques kopen waarmee u uw opleiding of
loopbaanbegeleiding kunt betalen. Zelf betaalt u
maar de helft van de cheque, de andere helft wordt
betaald door de Vlaamse overheid.
U beslist zelf over de aanwending van de opleidingscheques. Een opleiding moet zelfs niet gericht zijn
op uw huidige functie, maar moet wel uw brede
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verhogen.
De Vlaamse overheid trekt elk jaar een budget uit voor
opleidingscheques. Op is op. Stel uw beslissing om
opleiding of begeleiding aan te vragen dus niet uit.

Wie kan opleidingscheques kopen?
Alle werknemers uit de privé-sector en de openbare
sector (dus ook ambtenaren) die hun woonplaats
hebben in het Vlaams of het Brussels Gewest, kunnen opleidingscheques kopen.
Elk type arbeidsovereenkomst komt in aanmerking:
arbeiders, bedienden, dienstboden, handelsvertegenwoordigers, thuiswerkenden, PWA’ers, onderwijzend personeel, middenstandsleerlingen en jongeren met een werknemersleercontract. Onthaalouders
komen ook in aanmerking.
Worden niet beschouwd als werknemers:
• zelfstandigen in hoofdberoep;
• jongeren tussen zestien en vijfentwintig die uitsluitend tewerkgesteld zijn met een studentenovereenkomst;
• jongeren tussen zestien en vijfentwintig jaar die
tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst
van minder dan 80 uren per maand.

Welke begeleiding of opleiding
kunt u betalen met opleidingscheques?
De belangrijkste voorwaarden zijn dat verstrekker
van de begeleiding of opleiding erkend is door de
Vlaamse overheid én dat u de begeleiding of opleiding volgt op eigen initiatief. Verder beslist u geheel
vrij voor welke begeleiding of opleiding u de cheques gebruikt.
Op dit ogenblik zijn meer dan 2000 verstrekkers
erkend. Op de website www.vdab.be/opleidingscheques vindt u een overzicht.
Loopbaanbegeleiding en trajecten waarin meting
van competenties centraal staat, zijn de logische eerste stappen voor wie zijn loopbaan zelf richting wil
geven. Daarom kunt u ook loopbaanbegeleiding en
competentiemeting met opleidingscheques betalen.
Een opleiding mag niet uitsluitend of hoofdzakelijk
gericht zijn op uw huidige of toekomstige functie,
maar moet uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verbeteren omdat u bekwaamheden verwerft die in
ruime mate naar andere ondernemingen of werkgebieden overdraagbaar zijn.
U moet de begeleiding of opleiding volgen tijdens
uw vrije tijd, betaald educatief verlof, opleidingskrediet, verlof voor sociale promotie, tijdskrediet of
loopbaanonderbreking, dus niet tijdens de werktijd.
Na begeleiding of opleiding moet u van de verstrekker een attest op naam krijgen waaruit blijkt dat u de
begeleiding of opleiding gevolgd heeft en/of welke
competenties u verworven heeft.
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Welke kosten kunt u betalen met
een opleidingscheque?
U kunt met de cheques de rechtstreekse kosten van
een opleiding, een loopbaanadvies of een competentiemeting betalen. Dit zijn de kosten die u betaalt aan
de verstrekker, inclusief BTW. Inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, examens of tests komen in aanmerking. Wat
niet in aanmerking komt, zijn kosten die u niet aan de
opleidingsverstrekker betaalt zoals verplaatsingsonkosten en kosten voor kinderopvang.

Praktisch: hoe bestelt u uw
opleidingscheques?
• U hebt beslist welke opleiding of begeleiding u
wilt volgen bij een erkende verstrekker. U kent het
bedrag dat u aan de verstrekker moet betalen.
• De cheques, die een waarde hebben van 5 euro,
10 euro en 25 euro, kosten u slechts 2,5 euro,
5 euro en 12,5 euro. De totale waarde van de
cheques mag niet groter zijn dan het te betalen
bedrag inclusief BTW: de opleidingsverstrekker
kan immers geen geld teruggeven
• U bestelt het juiste bedrag aan opleidingscheques:
• op de website www.vdab.be/opleidingscheques
• op het nummer 0800 30 700 (elke werkdag van
8 tot 20 uur)
• in de werkwinkel (uw VDAB-kantoor)
• Dit kan tot twee maanden na de start van de opleiding of de begeleiding.
• ACCOR vraagt u schriftelijk om uw bijdrage te
betalen.
• U maakt het verschuldigde bedrag binnen de 14
dagen over op het vermelde rekeningnummer
(zoniet vervalt uw aanvraag).
• Na uw betaling ontvangt u binnen de 14 dagen de
cheques per post op uw naam.
• De cheques blijven 14 maanden geldig, te rekenen vanaf de datum van uitgifte. De begin- en
einddatum van de geldigheidstermijn worden op
de cheques vermeld. Het is echter aan te raden
de cheques op voorhand te bestellen, gezien er
slechts cheques zullen gegeven worden zolang er
budget is.

• Per kalenderjaar kunt u maximaal voor 250 euro
opleidingscheques aankopen.
Hogere tussenkomst voor het eerste diploma
hoger onderwijs:
• U volgt een studie die leidt tot het diploma van
bachelor of een studie op niveau hoger onderwijs
aan een centrum voor volwassenenonderwijs of
een lerarenopleiding, met inbegrip van een opleiding voor het behalen van het getuigschrift voor
pedagogische beroepsbekwaamheid.
• De opleiding kost meer dan 250 euro per jaar.
• U betaalt 250 euro met opleidingscheques.
• U betaalt het bedrag boven de 250 euro zelf.
• De VDAB betaalt u de helft van de bijkomende
kost terug, met een maximum van 125 euro.
• De terugbetaling moet u aanvragen bij de VDAB
met een formulier dat te verkrijgen is op
www.vdab.be/opleidingscheques en in de werkwinkels.
Terugbetaling van de eigen bijdrage voor werknemers die geen diploma of getuigschrift van het
hoger secundair onderwijs hebben:
• U volgt:
• een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs of
• een opleiding die een werknemer van 18 jaar of
ouder de kans biedt om een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs te
behalen of
• een opleiding in een centrum voor basiseducatie of
• een basisopleiding Nederlands voor anderstaligen bij een erkende instelling of
• een basisopleiding informatica bij een erkende
instelling.
• U betaalt met opleidingscheques.
• De VDAB betaalt uw eigen bijdrage volledig terug.
• Die terugbetaling moet u aanvragen bij ACCOR
met een formulier dat te verkrijgen is op
www.vdab.be/opleidingscheques en in de werkwinkels.
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Eventuele terugbetaling van nietgebruikte opleidingscheques
Cheques waarvan de geldigheidsduur verstreken is,
komen in aanmerking voor eventuele terugbetaling aan
de werknemer, wanneer de werknemer niet heeft kunnen deelnemen aan de opleiding en/of begeleiding:

Meer informatie?
Bel naar 0800 30 700 (elke dag van 8 tot 20 uur),
e-mail naar opleidingscheques.werknemers@vdab.be
of surf naar www.vdab.be/opleidingscheques

• in geval van overlijden, ziekte of ongeval van de
werknemer die ingeschreven was voor het volgen van
een opleiding en/of begeleiding. Het bewijs wordt
geleverd aan de hand van een kopie van de overlijdensakte of een doktersattest;
• in geval van annulatie van de opleiding en/of begeleiding. Het bewijs wordt geleverd aan de hand van een
attest van de verstrekker;
• in geval de opleiding en/of begeleiding volzet is. Het
bewijs wordt geleverd aan de hand van een attest
van de verstrekker.
In deze gevallen kan de werknemer of in geval van
overlijden een erfgenaam, terugbetaling vragen aan
de VDAB.
In andere gevallen van overmacht wordt het door de
werknemer betaalde gedeelte van de cheque eventueel terugbetaald na voorlegging van het bewijs van
overmacht aan de VDAB - Cel Opleidingscheques,
Keizerslaan 11, 1000 BRUSSEL.
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