
  

 

 

 
 
PC 218.00 voorziet voor de bedienden het recht op 4 vormingsdagen gespreid over de periode 2010 – 
2011. De opleiding moet gericht zijn op de verhoging van de professionele kwalificaties van de 
bedienden. 
 
Welke bedienden? 
 
- bedienden die ressorteren onder PC 218.00; 

en  
- die met een arbeidsovereenkomst van meer dan 1 jaar zijn aangeworven (bepaalde of onbepaalde 

duur). 
 
Voor wie deeltijds werkt worden de opleidingsdagen in verhouding tot de deeltijdse prestaties 
toegekend. 
 
NIET voor: 

- bedienden in opzeg; 
- bedienden aangeworven met een contract van bepaalde duur van 1 jaar of minder 

 
Welke opleidingen? 
 
- opleidingen aangeboden door CEVORA; 
- door CEVORA erkende opleidingen; 
- opleidingen georganiseerd door de onderneming/sector/andere opleidingsverstrekkers. 
 
Tijdstip opleidingen? 
 
De opleiding moet in principe plaatsvinden tijdens de werkuren. 
 
Indien opleiding buiten de werkuren, dient de werkgever een vergoeding toe te kennen als arbeidstijd. 
Deze bijkomende uren geven echter geen recht op overloon. 
 
Praktisch 
 
De werkgever dient opleidingsdagen voor te stellen vóór 31.12.2010. 
 
Bij gebreke hieraan dient de werknemer vóór 31.03.2011 schriftelijk opleidingsdagen voor te stellen 
aan de werkgever. In dat geval dient de werkgever vóór 30.04.2011 schriftelijk aan de werknemer 
meedelen wanneer hij de opleidingsdagen zal aanbieden. 
 
Indien de werkgever: 
- ofwel niet voor 30.04.2011 is ingegaan op de vraag van de werknemer 
- ofwel uiterlijk op 31.12.2010 geen/te weinig opleidingsdagen aan de werknemer heeft aangeboden 

 
worden de niet-toegekende opleidingsdagen naar keuze van de werknemer opgenomen: 
- ofwel als betaalde vakantiedagen 
- ofwel als opleidingsdagen binnen het aanbod van CEVORA (in dit geval richt e werknemer zijn 

aanvraag rechtstreeks tot CEVORA). 
 
Als de bediende vóór 31.03.2011 geen schriftelijke aanvraag heeft gericht tot de werkgever, verliest hij 
het recht op opleidingsdagen! 
 
Mogelijkheid tot registratie 
 
Het is aangewezen het opleidingsplan te registreren bij CEVORA: het biedt een financieel voordeel (recht 
op subsidies voor de opleidingen van CEVORA) en flexibiliteit (mogelijkheid om 2 opleidingsdagen over te 
dragen op een andere bediende). 
 
Registratie dient te gebeuren vóór 31.12.2010.  Dit kan elektronisch via de website van CEVORA 
(www.sfonds218.be). Hier vindt u eveneens meer informatie m.b.t. dit onderwerp. 
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