
 
 

Sectorale VOV-regeling 

 

Deze regeling regelt de rechten en plichten van Constructiv en bouwbedrijven waarvoor de specifieke 
sectorale VOV-regeling toegepast kan worden. Deze regeling is enkel van toepassing op de opleidingen 
van arbeiders die tewerkgesteld zijn in de Vlaamse vestigingseenheden van het bedrijf met 
werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC124). 

Hiertoe zal het bedrijf : 

1. Digitaal het mandaat geven aan Constructiv om namens hen de terugbetalingsaanvraag in het 
kader van Vlaams Opleidingsverlof in te dienen bij de bevoegde dienst WSE ; 

2. Alle opleidingen die in aanmerking komen voor een terugbetaling in het kader van het VOV 
vóór de start van de opleiding aan Constructiv melden ; 

3. Alle opleidingsdagen op correcte wijze aangeven in de kwartaal-aangifte DmFA aan de RSZ ; 
4. Afzien van het zelf indienen van aanvragen voor terugbetaling loonkosten van werknemers die 

opleidingsverlof volgen, behalve voor werknemers die opleidingen volgen die niet tot het 
opleidingsaanbod van Constructiv behoren. 
 

Constructiv zal : 

1. De opleidingsaanvragen die tijdig gemeld worden aan Constructiv verwerken en het bedrijf 
informeren over de ontvankelijkheid ; 

2. Het loonforfait, voorzien in kader van het VOV, uitbetalen aan het bouwbedrijf van zodra de 
nodige elementen gekend zijn bij Constructiv, tezamen met sectorale tegemoetkomingen ; 

3. In naam van het bouwbedrijf en op rekening van Constructiv een terugbetaling van de 
overeenstemmende loonforfaits aanvragen op het einde van het opleidingsjaar. 

 

Ter vrijwaring van de rechten van Constructiv, kan elke niet-gerechtigde melding vanwege het 
bouwbedrijf aanleiding geven tot een terugvordering door Constructiv van het bouwbedrijf van reeds 
uitbetaalde loonforfaits. 

Via de ondertekening van het Plan BoP kan een bouwbedrijf instappen in deze sectorale VOV-regeling.  

 

Deze regeling gaat in vanaf het opleidingsjaar 2020-2021 en is in toepassing van het akkoord tussen 
Constructiv en het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Gemeenschap van 
21/09/2020. 

 


