IDEWE OPLEIDINGEN

DE ‘CHÈQUES-FORMATION’ VAN HET WAALSE GEWEST
De ‘chèque-formation’ (opleidingscheque) is een vorm van financiële steun voor de nascholing van werknemers. Een ‘chèqueformation’ is goed voor een uur opleiding per werknemer. De cheque wordt aangekocht aan 15 euro maar is 30 euro waard.
De cheques zijn een jaar geldig. De onderneming moet samenwerken met een opleidingscentrum dat erkend wordt door het
Waalse Gewest.
4 voorwaarden om in
aanmerking te komen

• Een Franstalige KMO met hoofdvestiging in Wallonië, zelfstandige in hoofd- of bijberoep of
echtgenoot-helper zijn;
• Maximaal 250 werknemers tellen OF zelfstandige zijn;
• Een omzet van maximaal 50 miljoen euro OF een balanstotaal onder de 43 miljoen euro hebben;
• Een autonoom bedrijf zijn.

Komen niet
in aanmerking

Vzw’s, statutairen of contractuelen in dienst van de overheid, gemeenschappen, gewesten,
provincies, gemeentes, OCMW’s, intercommunales en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Voor welke werknemers?

Alle werknemers, uitzendkrachten en zelfstandigen.

Komen niet
in aanmerking

Personen aangeworven in het kader van een Plan Formation Insertion (individuele
beroepsopleiding), studenten, leerlingen en stagiairs in de onderneming.

Welke
IDEWE-opleidingen
zijn erkend?

•
•
•
•
•
•
•
•

Een voordelig maar niet
onbeperkt instrument!

Het aantal cheques dat u kunt gebruiken, hangt af van de omvang van uw onderneming.

Cumulatie

De cheques kunnen niet samen gebruikt worden met een andere vorm van openbare of sectoriële
steun om dezelfde opleidingskosten te dekken. Overeenkomstig de Europese verordening wordt
het combineren van de ‘chèque-formation’ met een andere vorm van financiering, zoals de steun
vanuit een sectorieel fonds, voor het gedeelte dat niet met de cheque wordt betaald, niet
beschouwd als dubbele subsidiëring.

Goed om weten

De opleidingskosten zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. Het bedrijf kan ook het BTW-bedrag
terugvorderen.

Basiskennis preventieadviseur interne dienst: 42 uur (1029-0001-0004)
Bijscholing preventieadviseur interne dienst: 7 uur (1029-0001-0015)
Opleiding veiligheid op het werk ten behoeve van werknemers: 7 uur (1029-0001-0005)
Basisopleiding voor vertrouwenspersonen: 35 uur (1029-0001-0009)
Bijscholing (supervisie) voor vertrouwenspersonen: 7 uur (1029-0001-0010)
EHBO: basisopleiding voor hulpverleners: 14 uur (1029-0001-0012)
EHBO: bijscholing voor hulpverleners: 4 uur (1029-0001-0013)
EHBO: initiatie voor aangeduide personen: 4 uur (1029-0001-0014)

PRAKTISCH
De ‘chèque-formation’ is een eenvoudig en flexibel systeem. De cheques zijn virtueel, wat betekent dat de onderneming haar dossier
en portefeuille met cheques eenvoudig via internet of telefoon kan beheren.

1. De werkgever vult het inschrijvingsformulier (Formulaire d’inscription) en de verklaring op eer (Déclaration sur l’honneur) in
(zie www.leforem.be > Entreprises > Aides à la formation) en stuurt die terug naar de dienst Chèque-Formation van het Forem.

2. Het Forem gaat na of de onderneming aan de voorwaarden voldoet en geeft, indien dat het geval is, toestemming aan de
uitgever van de cheques (Sodexo) om haar in te schrijven voor het programma.

3. De onderneming betaalt het aantal gewenste cheques (een veelvoud van 15 euro). De cheques zijn beschikbaar in de virtuele
portefeuille zodra de betaling ontvangen is. De onderneming vraagt een gebruikscode aan (telefonisch op 02 547 55 79 met de
geheime code) die overeenstemt met het aantal opleidingsuren.

4. De werknemer (of de onderneming) bezorgt deze gebruikscode samen met het toelatingsnummer bij het begin van de opleiding
(gegevensfiche) aan het opleidingscentrum (IDEWE of IBEVE).

5. Op het einde van de opleiding factureert IDEWE of IBEVE haar diensten aan de onderneming en verzendt ze de virtuele cheques
via het beveiligde intranet van Sodexo.

6. Sodexo ontvangt van IDEWE of IBEVE de aanvraag om de virtuele portefeuille van de onderneming te debiteren en vraagt de
onderneming hiervoor de toelating. De aanvraag wordt standaard beschouwd als zijnde bevestigd als de onderneming niet
binnen de 5 dagen reageert. Sodexo betaalt de Groep IDEWE.
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