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De opleidings-
vergoeding!
Binnen het paritair comité 314 (haartooi, fitness en schoonheidszorgen) 

worden werknemers die naschoolse, erkende cursussen volgen, 
financieel beloond door middel van de opleidingsvergoeding. Dit is een 
vergoeding die de werknemers ontvangen omdat ze gemotiveerd zijn om 
zich te blijven bijscholen en continu bij te leren. Per erkende cursus die 
gevolgd wordt, ontvangen de werknemers een effectieve geldsom:  
de opleidingsvergoeding.

WAT MOET DE WERKNEMER DOEN?
Om deze opleidingsvergoeding te bekomen, moet de werknemer zijn 
aanwezigheid tijdens de erkende opleiding laten registreren. Dit wil 
concreet zeggen: aan het onthaal vult de werknemer de aanwezigheidslijst 
in met alle gevraagde gegevens (naam + rijksregisternummer + IBAN en 
BIC-code + handtekening). Ten laatste 6 weken na de opleiding, ontvangt 
de werknemer de opleidingsvergoeding op zijn bankrekening. 

BEDRAG VAN DE OPLEIDINGSVERGOEDING
Het bedrag van de opleidingsvergoeding hangt af van de duur van 
de erkende cursus. Bij een cursus van een halve dag (minimum 
3 uur opleiding) ontvangt de werknemer 37,50 euro bruto. Bij een 
cursus van een volledige dag (minimum 6 uur opleiding), bedraagt 
de opleidingsvergoeding 75,00 euro bruto. Het maximale bedrag 
aan opleidingsvergoedingen dat de werknemer per kalenderjaar kan 
ontvangen, bedraagt 750,00 euro bruto. 

AANMELDEN OP DE WEBSITE
Werknemers kunnen op de website www.fbz-pc314.be gratis een login 
aanvragen om zo hun historiek van de door hen gevolgde opleidingen te 
raadplegen. Dit is geen verplichting, maar wel een handige tool!

OPGELET!
Vanaf dit seizoen is het verplicht om op voorhand een waarborg van 
25,00 euro over te schrijven. Indien u steeds de door u gereserveerde 
opleidingen volgt, of annuleert volgens de regels, wordt deze som 
aan het einde van het lidmaatschap gewoon teruggestort en zijn er 
dus geen extra kosten. Wanneer u niet of te laat verwittigt of zonder 
geldige reden afwezig bent, zal u een factuur ontvangen van 25,00 
euro administratieve kosten. Indien u daarna nog een opleiding wenst 
te volgen zal u weer 25,00 euro in borg moeten geven. Zie voor 
verdere uitleg de bijgevoegde brief en ons huishoudelijk reglement.

FBZ PC 314
Martelaarslaan 27, 9000 Gent
T 09 224 18 73 - F 09 233 42 19
info@fbz-fse.org - www.fbz-pc314.be

Hoe wordt u lid?
Stuur ons bijgevoegd inschrijvingsformulier volledig ingevuld terug.  

U vindt dit inschrijvingsformulier ook terug op onze website  
(www.coachbelgium.be) of u kan een exemplaar aanvragen op ons 
secretariaat (T. 02 344 88 07). Gelieve ook de algemene voorwaarden 
door te nemen. Op basis van uw rijksregisternummer kunnen wij nagaan 
of u recht heeft op de speciale inschrijvingsprijs voor werknemers. Dankzij 
een tussenkomst van het Fonds voor bestaanszekerheid van het Paritair 
Comité 314, kunnen wij de werknemers en werkgevers die naast zichzelf 
ook hun personeel inschrijven (en dus voor hen het lidgeld betalen), een 
fikse korting geven op het lidgeld. 

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u binnen de 14 dagen na 
ontvangst een overschrijvingsformulier op. Wanneer u het gevraagde 
bedrag hebt overgeschreven, bent u voor een volledig jaar geregistreerd 
als lid en kan u kiezen uit alle vormingen voor uw sector die wij 
aanbieden. Inschrijvingsformulieren voor deze vormingen vindt u 
eveneens hier in bijlage of op de website. Van deze formulieren kan u 
desgewenst extra exemplaren aanvragen op ons secretariaat. 

Gelieve steeds minstens 3 weken op voorhand in te schrijven en te 
betalen voor een vorming. Wij kunnen u geen plaats meer garanderen 
bij een laattijdige inschrijving. Hou er rekening mee dat slechts een 
beperkt aantal cursisten kan ingeschreven worden per cursus. Neem 
steeds contact op met ons secretariaat wanneer u geen gedetailleerde 
bevestiging van uw inschrijving ontving een week voor aanvang. Als lid 
krijgt u ook automatisch de nieuwe kalender toegestuurd.

Lidgelden die van toepassing zijn op het inschrijvingsjaar 2019:
*  werknemer en duaal lerende 50,00 euro
*  werkgever 150,00 euro
*  werkgever die minstens 1 personeelslid mee lid maakt (d.w.z. als de 

werkgever tegelijkertijd het lidmaatschap van zijn werknemer betaalt) 
50,00 euro (Indien de werkgever lid is van Coiffure.org, BESKO of 
BBF&W kan hij gratis aansluiten)

*  zelfstandige 300,00 euro
*  werkzoekenden, laatstejaarscursisten (niet SO) en leraren uit de  

sectoren 100,00 euro

Lidgelden

U kan ons volledig 
opleidingsaanbod en het 
huishoudelijk reglement 

raadplegen op onze website 
www.coachbelgium.be 
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