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Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2021 inzake de vorming 
 
Artikel 1 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op 
de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité 329.01. 
Onder werknemers wordt verstaan: het vrouwelijk en mannelijk werklieden- en 
bediendepersoneel. 
 
Artikel 2 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het Vlaams 
Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren (‘VIA6’) van 30/3/2021, 
LUIK II, DEEL I.3 “Vorming”. 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan de bepalingen van 
de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk. 
 
Artikel 3 
De werkgevers engageren zich om de werknemers de mogelijkheid te geven 
opleiding te volgen tijdens de werktijd. 
 
Artikel 4 
Onder opleiding wordt verstaan: 
- Formele opleiding en informele opleiding zoals omschreven in artikel 9 van de 

wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk. 
- Opleiding die zowel intern op de plaats van tewerkstelling als extern van de 

onderneming georganiseerd wordt. 
- Opleiding die zowel door de werkgever ingericht wordt als door 

opleidingsderden, hiertoe gemandateerd en/of erkend door de werkgever. 
- Opleidingen die door de bevoegde overheden erkend zijn als 

beroepsopleidingen in het kader van het betaald educatief verlof of het Vlaams 
opleidingsverlof, welke verbonden zijn met het functioneren in de organisatie.  

 
Artikel 5 
De opleiding kan door de werknemer gevolgd worden, hetzij binnen zijn gewone 
werktijden, hetzij buiten zijn gewone werktijden. 
Wanneer de opleiding buiten de gewone werktijden wordt gevolgd, geven de uren 
die daarmee overeenkomen recht op de betaling van het normale loon, zonder 
evenwel aanleiding te geven tot de betaling van een eventueel overloon. 
 
Artikel 6 
§1 
Aan de werknemers wordt in toepassing van artikel 13 van de wet van 5 maart 2017 
betreffende werkbaar en wendbaar werk een collectieve opleidingstijd op het 
niveau van de onderneming toegekend. 
Deze opleidingstijd bestaat uit gemiddeld twee dagen per voltijds equivalent per 
jaar. 
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§2 
Het aantal opleidingsdagen wordt in toepassing van artikel 13 van de wet van 5 
maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk verhoogd om de 
interprofessionele doelstelling van gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar per 
voltijds equivalent te bereiken. 
 
§3 
Dit groeipad wordt gerealiseerd door een jaarlijkse verhoging van de opleidingstijd 
a rato van een halve dag. 
De gemiddelde collectieve opleidingstijd bedraagt aldus: 

- vanaf 1 januari 2022: 2,5 dagen per VTE; 
- vanaf 1 januari 2023: 3 dagen per VTE; 
- vanaf 1 januari 2024: 3,5 dagen per VTE; 
- vanaf 1 januari 2025: 4 dagen per VTE; 
- vanaf 1 januari 2026: 4,5 dagen per VTE; 
- vanaf 1 januari 2027: 5 dagen per VTE. 

 
Artikel 7 
§1 
De opleidingstijd wordt opgenomen in het kader van het opleidingsplan van de 
onderneming. 
Dit opleidingsplan wordt jaarlijks opgemaakt in overleg tussen de werkgever en de 
vertegenwoordigers van de werknemers (syndicale afvaardiging, comité voor 
preventie en bescherming op het werk, ondernemingsraad), of bij ontstentenis 
hieraan de werknemers. 
 
§2 
Bij de opmaak van het opleidingsplan wordt op meerjarenbasis voorzien in 
gelijkwaardige opleidingsmogelijkheden voor alle werknemers, ongeacht hun 
functie(categorie), beroeps- of ondernemingscategorie, (beroeps)kwalificatie, 
geslacht of afkomst.  
De werkgever verschaft informatie ter opvolging van de gelijkwaardigheid inzake 
de opleidingsmogelijkheden voor alle functiegroepen. 
 
§3 
De werkgever legt rekenschap af van de wijze waarop hij zijn verplichtingen is 
nagekomen door het invullen van de sociale balans. 
 
Artikel 8 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking vanaf de datum van haar 
afsluiting en is gesloten voor onbepaalde duur. 
Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van 
zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van 
het Paritair (Subcomité. 
 


