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1 Wie komt wel en niet in aanmerking voor 
een premie? 

1.1 Wie komt in aanmerking? 
De Mediacademie wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Minister van Media waardoor deze 
premies voorbehouden zijn aan ondernemingen (met of zonder personeel) die behoren tot 
de politieke bevoegdheid van de Vlaamse Minister van Media, met name zij die ressorteren 
onder (1) PC 227; ofwel één van de volgende (2) nace codes hebben: 

● 59.112 Productie van televisiefilms  
● 59.113 Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms  
● 59.114 Productie van televisieprogramma's  
● 59.120 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de 

productie  
● 59.130 Distributie van films en video- en televisieprogramma's  
● 59.201 Maken van geluidsopname 
● 59.202 Geluidsopnamestudio's 
● 60.100 Uitzenden van radioprogramma's  
● 60.200 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's. 

 
Alle (3) andere ondernemingen (met of zonder personeel) of personen die kunnen 
aantonen professioneel actief te zijn in de audiovisuele sector tijdens het opleidingsmoment, 
kunnen door een beslissing van het Uitvoerend Comité van mediarte in aanmerking 
genomen worden. 
 
Iedereen die een premie-aanvraag indient, ondertekent het Sociaal Charter van de 
Audiovisuele Sector en erkent en aanvaardt de code van de raad voor de journalistiek.  
 
Om te kunnen genieten van deze toegekende premies moet de werkgever op voorhand een 
opleidingsplan bij mediarte ingediend hebben. Hiervoor kan de werkgever een beroep doen 
op de hulp van de opleidingsconsulent van mediarte. 

1.2 Wie komt niet in aanmerking? 
Alle werknemers (incl. uitzendkrachten)) van de VRT, zijn expliciet uitgesloten voor het 
krijgen van premies in het kader van dit premiereglement. 
 
Personeelsleden met een leerovereenkomst (ondernemings- of 
middenstandsopleidingen), stagiairs en andere personeelsleden in het bezit van een 
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opleidingscontract (bvb. in het kader van een IBO – “Individuele Beroepsopleiding”) zijn 
eveneens uitgesloten. 
 
Professionals die actief zijn als scenarist, regisseur, producent, kunstenaar, distributeur of 
vertoner én actief zijn binnen één van de formaten en genres die het VAF ondersteunt of 
actief zijn binnen één van de formaten en genres die het VAF ondersteunt komen niet in 
aanmerking voor een financiële steun. 

2 Wat komt in aanmerking voor een premie? 

2.1 Formele opleidingen  
Alle formele beroepsopleidingen, uitgevoerd in 2019, en gebaseerd op de toelichtingsnota 
van de Nationale Bank van België met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in 
de sociale balans.  
 
Onder formele opleidingen verstaat men opleidingen, cursussen of workshops die worden 
ontwikkeld door gekwalificeerde opleiders of vakspecialisten.  
Een gekwalificeerde opleider is in het bezit van volgende: 

● een getuigschrift dat aantoont dat ze met vrucht een trainersopleiding / 
mentoropleiding gevolgd hebben. Deze kan gratis gevolgd worden bij Mediacademie. 
(worden integraal terug betaald door mediarte) 

● een ervaringsbewijs voor opleiders/begeleiders in bedrijven en organisaties van de 
Vlaamse Gemeenschap 

● een pedagogisch diploma 
 
De opleiding kan worden beheerd door de werkgever zelf of kan worden uitbesteed.  
De opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie door een 
opleider of een opleidingsinstelling. De plaats waar de opleidingen worden georganiseerd 
staat los van de werkplek dat wil dus zeggen:  

● dat alle uren besteed aan deze opleiding in geen enkel geval deel kunnen uitmaken 
van de dagdagelijkse werkzaamheden.  

● dat de geleverde prestatie of het opgeleverde materiaal tijdens de opleiding van de 
deelnemers (inclusief opleider) op geen enkele wijze doorgerekend wordt aan een 
derde partij.  

 
De opleiding, gevolgd door één of meerdere personen, is op voorhand gepland en heeft tot 
doel om de kennis van de individuen te vergroten of hun vaardigheden te verbeteren. 
Het volgen van de opleiding resulteert in de meeste gevallen in het ontvangen van een 
attest.  
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2.1.1 Prioritaire opleidingen 
De Mediacademie schuift voor de periode van 2019 de volgende formele opleidingen 
prioritair naar voor: 
 

● Ontwikkeling van trainers en mentors 
Alle opleidingen die zich richten tot de ondersteuning van de pedagogische 
vaardigheden van medewerkers en tot doel hebben om hen in te schakelen als 
mentor of opleider binnen het bedrijf om nieuwkomers en bestaande medewerkers te 
begeleiden en op te leiden.  

● Interne mobiliteit 
Elk leertraject dat nodig is binnen de transitie van een medewerker  

○ waarvan de functie wezenlijk aangepast is en deze nieuwe taken dient uit te 
voeren en apparatuur te bedienen die zijn hiervoor nog niet bedienden 

○ naar een andere functiecluster binnen eenzelfde bedrijf, waardoor deze 
werknemers nieuwe taken dient uit te voeren en apparatuur te bedienen die zij 
hiervoor nog niet bedienden 

Dit telkens binnen een tijdspanne van 3 maanden. 
● Leadership 

Alle opleidingen die zich richten op de vaardigheden die nodig zijn om mensen en 
teams succesvol te kunnen leiden, ondersteunen en bijsturen.  

● Health & Safety Opleidingen 
Alle opleidingen die zich richten tot de ondersteuning van de vaardigheden en kennis 
in het kader van veiligheid of gezondheid op de werkvloer.  
 

2.1.2 Andere opleidingen 
Alle formele opleidingen die gevolgd worden, ook buiten de werkuren en die niet gefinancierd 
worden door een werkgever, komen enkel in aanmerking op voorwaarde dat de kennis en/of 
vaardigheden die bijgebracht worden leiden tot het beter uitoefenen van één van de 
beroepen in de audiovisuele sector. 

2.2 Zelfstudie en opleiding op afstand 
Aankoop van studieboeken in het kader van zelfstudie of licenties voor deelname aan 
opleiding op afstand, ook buiten de werkuren en die niet gefinancierd worden door een 
werkgever, komen in aanmerking voor een tussenkomst op de factuurkosten op voorwaarde 
dat de kennis en/of vaardigheden die bijgebracht worden leiden tot het beter uitoefenen van 
één van de beroepen in de audiovisuele sector. 
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2.3 Bijwonen van conferenties en lezingen 
Deelnamekosten die betaald dienen worden in het kader van het bijwonen van conferenties 
en lezingen, ook buiten de werkuren, en die al dan niet gefinancierd worden door een 
werkgever, komen in aanmerking voor een tussenkomst op de factuurkosten op voorwaarde 
dat de kennis en/of vaardigheden die bijgebracht worden leiden tot het beter uitoefenen van 
één van de beroepen in de audiovisuele sector. 

2.4 Video tutorials & E-Learning modules 
Deelnamekosten in het kader van het volgen van video tutorials en E-learning modules, 
komen in aanmerking voor een tussenkomst op de factuurkosten op de voorwaarde dat de 
kennis en/of vaardigheden die bijgebracht worden leiden tot het beter uitoefenen van één 
van de beroepen in de audiovisuele sector. 

3 Welke opleidingen komen niet in 
aanmerking? 

3.1 Bedrijfsspecifieke opleidingen 
Wanneer een opleiding beoordeeld wordt als een bedrijfsspecifieke opleiding dan kunnen 
bedrijven niet rekenen op financiële steun.  
 
Een opleiding wordt beschouwd als bedrijfsspecifiek wanneer de inhoud van de opleiding 
ontwikkeld is en uitsluitend toepasbaar voor 1 specifiek bedrijf. De vaardigheden die de 
deelnemer aanleert zijn enkel toepasbaar binnen één specifiek bedrijf en niet toepasbaar 
binnen andere bedrijven in de audiovisuele sector.  
 
Alle opleidingen over bedrijfseigen procedures, interne brainstormen & meetings, 
toelichtingen bij bedrijf gerelateerde statistieken,... worden beoordeeld als bedrijfsspecifiek. 
 

3.2 Niet-formele opleidingen 
Niet-formele opleidingen doen zich voornamelijk voor in situaties waarin het leerproces niet 
of nauwelijks is gestructureerd en komen om die reden niet in aanmerking voor een 
premie. Leren gebeurt dan dikwijls spontaan en "automatisch".  
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3.2.1 Informele initiatieven rond leren 
Deze initiatieven worden gekenmerkt door 

● hoge graad van zelforganisatie (qua tijd, ruimte en inhoud) door de individuele 
persoon of een groep personen 

● inhoud die bepaald wordt in functie van de individuele behoeften van de persoon 
op de werkplek 

● rechtstreeks verband met het werk en de werkplek. 
 
Mensen leren wanneer ze dingen uitvoeren, en zijn zich hier niet steeds van bewust. Het 
gevaar bestaat dat kennis, vaardigheden en attitudes niet geïntegreerd worden en niet in 
latere situaties toegepast worden. 
 
Volgende soorten initiatieven vallen hieronder: 

● on-the-job-training of werkplekleren (leerproces dat plaatsvindt op of in de directe 
nabijheid van de werkplek. De medewerkers zullen dus "al werkend leren" of "leren 
door het te doen". Het leerproces weerspiegelt in sterke mate de werksituatie en 
ervaren collega's begeleiden de medewerker individueel) 

● begeleiderschap, verwerven van knowhow 
● opleiding of vorming door middel van jobrotatie, uitwisselingen, studiebezoeken en 

detacheringen 
● deelname aan vormings- of kwaliteitscirkels 
● bijwonen van beurzen 

3.2.2 Toevallig leren 
Toevallig leren gebeurt op een natuurlijke wijze in het dagelijkse leven. Het is niet op 
voorhand en doelbewust gepland; het is niet verbonden met een specifieke plaats of met een 
specifieke opleider of spreker. 

3.2.3 Initiële beroepsopleidingen 
Initiële beroepsopleiding is de opleiding gegeven aan de personen die in de onderneming 
tewerkgesteld zijn in het kader van alternerend leren en werken, met als doel een officieel 
erkend diploma of certificaat te behalen.  
 
Volgende kenmerken gelden opdat er sprake zou zijn van initiële opleiding: 

● het doel van de opleiding bestaat er in een officieel erkend diploma of certificaat 
te behalen, 

● de studieactiviteit vormt het belangrijkste onderdeel, maar er moet ook 
minstens een gedeeltelijk arbeidselement aanwezig zijn  

● de duur van de opleiding bedraagt minstens zes maanden. 
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Behoren tot deze categorie van opleidingen: de ondernemingsopleidingen, het 
socio-professioneel inschakelingscontract, de middenstandsopleidingen. Personeelsleden 
met een leerovereenkomst (ondernemings- of middenstandsopleidingen), stagiairs en andere 
personeelsleden in het bezit van een opleidingscontract (bvb. in het kader van een IBO – 
“Individuele Beroepsopleiding”) zijn uitgesloten. 

3.3 Langdurige opleidingen  
 
Opleidingen die meer dan 125 opleidingsuren bedragen en/of gespreid zijn over meer dan 1 
jaar.  
 
Vervolgopleidingen van officiële gesubsidieerde onderwijsinstellingen met een minimum van 
20 studiepunten. 
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4 Modaliteiten 

4.1 Externe opleidingen - Opleider is geen 
personeelslid, een factuur dient betaald te worden 
Dit is een opleiding die georganiseerd wordt in samenwerking met een externe opleider. Het 
bedrijf heeft de opleiding ofwel intern opgezet voor zijn medewerkers, of een medewerker 
neemt deel aan een opleiding in open aanbod op een externe locatie. De opleider is geen 
personeelslid van het bedrijf en er dient steeds een factuur betaald te worden.  
 

4.1.1 Criteria van toekenning 
Elke opleiding  kan worden erkend als formele opleiding die sectorrelevant is, wanneer:  

● De kennis en/of vaardigheid die wordt bijgebracht leidt tot het beter uitoefenen van 
één van de beroepen in de sector en is bruikbaar binnen meerdere bedrijven in de 
sector.  

● Elke deelnemer aan deze opleiding bewust en gepland afstand neemt van het werk 
om de nieuwe kennis en/of vaardigheid op te steken. Het bedrijf voorziet tijd en 
middelen om te leren, weg van de werkplek. Het gaat over een kwalitatief en 
gestructureerd opleidingsmoment.  

● Deze minstens 3 uur duurt (én minstens 3 uur per opleidingsdag). Per opleidingsdag 
komt maximaal 8 uur in aanmerking. 

4.1.2 Aanvraagmodaliteit 
De aanvrager dient uiterlijk op de momenten vastgelegd en beschreven onder 5.3 de 
aanvraag digitaal in. Elke aanvraag dient minimaal vergezeld te worden van volgende 
documenten: 

● Het inhoudelijk programma met duidelijk akkoord tussen het bedrijf en de opleider.  
● Een bewijs van deelname  
● Een kopij van de factuur 

 
Bij goedkeuring wordt de betaling uitgevoerd als beschreven onder 5 
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4.2 Interne opleidingen - Opleider is een 
personeelslid, er is geen factuur voor deze opleiding 
Dit is een opleiding die georganiseerd en beheerd wordt door 1 bedrijf. Het bedrijf heeft de 
opleiding volledig intern opgezet en ook de opleider is een personeelslid van het bedrijf. Er 
dient geen factuur voor deze opleider betaald te worden.  

4.2.1 Criteria van toekenning 
Elke interne opleiding georganiseerd door 1 bedrijf kan worden erkend als formele opleiding 
die sectorrelevant is, wanneer:  

● De kennis en/of vaardigheid die wordt bijgebracht leidt tot het beter uitoefenen van 
één van de beroepen in de sector en is bruikbaar binnen meerdere bedrijven in de 
sector.  

● Elke deelnemer (opleider inclusief) aan deze opleiding bewust en gepland afstand 
neemt van het werk om de nieuwe kennis en/of vaardigheid op te steken.  Het bedrijf 
voorziet tijd en middelen om te leren. Het gaat over een kwalitatief en gestructureerd 
opleidingsmoment, weg van de werkplek dat wil dus zeggen:  

o dat alle uren besteed aan deze opleiding in geen enkel geval deel kunnen 
uitmaken van de dagdagelijkse werkzaamheden.  

o dat de geleverde prestatie of het opgeleverde materiaal tijdens de opleiding 
van de deelnemers (inclusief opleider) op geen enkele wijze doorgerekend 
wordt aan een derde partij. 

● Deze minstens 3 uur duurt (én minstens 3 uur per opleidingsdag) 
● De opleiding gaat door tijdens de werkuren, met een maximale duur van 8 uur per 

opleidingsdag. 
 
Een opleiding of leertraject dat ontwikkeld werd met een opleider dat een personeelslid is en 
georganiseerd om 1 van volgende redenen  

● omdat de functie wezenlijk aangepast is en deze nieuwe taken dient uit te voeren en 
apparatuur te bedienen die zij hiervoor nog niet bedienden 

● omdat er een transitie is naar een andere functiecluster binnen eenzelfde bedrijf, 
waardoor deze werknemer nieuwe taken dient uit te voeren en apparatuur te 
bedienen die zij hiervoor niet bedienden 

kan gevolgd worden door een praktisch gedeelte onder de vorm van coaching 'on-the-job' of 
werkplekleren wanneer  

● voorafgaand het theoretisch kader meegegeven wordt door middel van een opleiding 
die voldoet aan de criteria van toekenning als hierboven omschreven. 

● de duur van het praktijkgedeelte evenredig is met de theoretisch gedeelte, waarbij 
we uitgaan van 1uur praktijk  = 1 uur theorie. 
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4.2.2 Aanvraagmodaliteit 
De aanvrager dient als volgt te werk te gaan: 

● 1 week voor de start van de opleiding: 
o De digitale aanvraag wordt opgestart en dient minimaal vergezeld te worden 

van het inhoudelijke programma. De ontwikkelde template wordt ingevuld en 
bij de aanvraag gevoegd. De datum van de aanvraag geldt als referentie. 

o De verantwoording van een noodzakelijk praktijkgedeelte volgend op een 
theoretische opleiding wordt eveneens als bijlage gevoegd. In dit geval dient 
enkel de ‘lerende’ niet doorgefactureerd te worden. 

● Tijdens de opleiding: 
o De ontwikkelde sheet Aanwezigheidsattest wordt overhandigd aan elke 

deelnemer ter ondertekening.  
● 1 week na de opleiding: 

o het aanwezigheidsattest dient digitaal bezorgd te worden.  
 
Bij goedkeuring wordt de betaling uitgevoerd als beschreven onder 5 

4.3 Zelfstudie en opleiding op afstand 
Dit omvat alle studieboeken in het kader van zelfstudie zoals bijvoorbeeld nieuwe 
softwarepakketten of licenties voor deelname aan opleiding op afstand zoals betalende 
webinars.  
 
Aankoop van studieboeken in het kader van zelfstudie of licenties voor deelname aan 
opleiding op afstand, ook buiten de werkuren en die niet gefinancierd worden door een 
werkgever, komen in aanmerking voor een tussenkomst op de factuurkosten op voorwaarde 
dat de kennis en/of vaardigheden die bijgebracht worden leiden tot het beter uitoefenen van 
één van de beroepen in de audiovisuele sector.  

4.3.1 Criteria van toekenning 
Elke aankoop van studieboeken in het kader van zelfstudie of licenties voor deelname aan 
opleiding op afstand kan worden erkend als een vorm van opleiding die sectorrelevant is, 
wanneer:  

● De kennis en/of vaardigheid die wordt bijgebracht door deze zelfstudie of opleiding 
op afstand leidt tot het beter uitoefenen van één van de beroepen in de sector en is 
bruikbaar binnen meerdere bedrijven in de sector.  
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4.3.2 Aanvraagmodaliteit 
De aanvrager dient uiterlijk op de momenten vastgelegd en beschreven onder 5.3 de 
aanvraag digitaal in. Elke aanvraag dient minimaal vergezeld te worden van volgende 
documenten: 

● Een toelichting bij het doel van deze aankoop met betrekking tot één van de 
beroepen in de sector. 

● Een kopij van de factuur. 
 
Bij goedkeuring wordt de betaling uitgevoerd als beschreven onder 5 
 

4.4 Deelname aan conferenties en lezingen 
Dit omvat elke deelname aan workshops tijdens conferenties maar eveneens lezingen met 
een lerend karakter.  
 
Toegangskosten die betaald worden voor workshops tijdens conferenties en lezingen met 
een lerend karakter, ook buiten de werkuren, al dan niet gefinancierd door een werkgever, 
komen in aanmerking voor een tussenkomst op de factuurkosten op voorwaarde dat de 
kennis en/of vaardigheden die bijgebracht worden leiden tot het beter uitoefenen van één 
van de beroepen in de audiovisuele sector.  

4.4.1 Criteria van toekenning 
Elke deelnamekost in het kader van conferenties en lezingen kan worden erkend als een 
vorm van opleiding die sectorrelevant is, wanneer:  

● De kennis en/of vaardigheid die wordt bijgebracht door deze zelfstudie of opleiding 
op afstand leidt tot het beter uitoefenen van één van de beroepen in de sector en is 
bruikbaar binnen meerdere bedrijven in de sector.  

● Deze minstens 3 uur duurt per dag, al dan niet aaneengesloten 

4.4.2 Aanvraagmodaliteit 
De aanvrager dient uiterlijk op de momenten vastgelegd en beschreven onder 5.3 de 
aanvraag digitaal in. Elke aanvraag dient minimaal vergezeld te worden van volgende 
documenten: 

● Een toelichting bij het programma van de workshops en/of lezing in het kader 
van de uitgevoerde functie. 

● Een kopij van de factuur. 
● Een deelnamebewijs. 

 
Bij goedkeuring wordt de betaling uitgevoerd als beschreven onder 5 
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4.5 Video tutorials en E-learning 
Dit omvat elke deelname aan betalende video tutorials en E-learning modules. 
 
Toegangskosten die betaald worden voor video tutorials en E-learning modules komen in 
aanmerking voor een tussenkomst op de factuur kosten op voorwaarde dat de kennis en/of 
vaardigheden die bijgebracht worden leiden tot het beter uitoefenen van één van de 
beroepen in de audiovisuele sector.  

 

4.4.1 Criteria van toekenning 
Elke toeganskost in het kader van video tutorials en E-learning modules  kan worden erkend 
als een vorm van opleiding die sectorrelevant is, wanneer:  

● De kennis en/of vaardigheid die wordt bijgebracht door deze zelfstudie of opleiding 
op afstand leidt tot het beter uitoefenen van één van de beroepen in de sector en is 
bruikbaar binnen meerdere bedrijven in de sector.  

 

4.4.2 Aanvraagmodaliteit 
De aanvrager dient uiterlijk op de momenten vastgelegd en beschreven onder 5.3 de 
aanvraag digitaal in. Elke aanvraag dient minimaal vergezeld te worden van volgende 
documenten: 

● Een toelichting bij het doel van deze aankoop met betrekking tot één van de 
beroepen in de sector. 

● Een kopij van de factuur. 
 
Bij goedkeuring wordt de betaling uitgevoerd als beschreven onder 5 
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5 Premies 

5.1 Budget 2019 
Het Beheerscomité van mediarte bepaalt het totaalbudget dat ter beschikking gesteld wordt 
voor de opleidingspremies voor 2019 op 110.000 €. Dit bedrag wordt onder 4 gelijke delen 
verdeelt om zoals voorzien in punt 5.3 per kwartaal uitgekeerd te worden. Per kwartaal wordt er 
27.550 € voorzien ter ondersteuning van talentontwikkeling. 
 
Het Beheerscomité van mediarte bepaalt dat het ter beschikking gestelde budget voor de 
opleidingspremies in eerste instantie gebruikt zal worden voor ondersteuning van prioritaire 
opleidingen zoals bepaald onder punt 2.1.1 
 
Dit zal als volgt gebeuren: 
 
Prioritaire opleidingen 

a) voldoende beschikbaar budget 
Alle premie-aanvragen zullen in rekening gebracht worden. 

b) niet-voldoende beschikbaar budget 
Een pro-rata verrekening van het beschikbare budget zal volgen zodat alle 
premie-aanvragen in rekening gebracht kunnen worden.  

 
Rest er nog budget na ondersteuning van de prioritaire opleidingen zullen in tweede instantie 
niet-prioritaire opleidingen in aanmerking komen. Dit zal als volgt gebeuren: 
 
Niet-prioritaire opleidingen 

a) voldoende beschikbaar budget 
Alle premie-aanvragen zullen in rekening gebracht worden. 

b) niet-voldoende beschikbaar budget 
Een pro-rata verrekening van het beschikbare budget zal volgen zodat alle 
premie-aanvragen in rekening gebracht kunnen worden.  

 
Indien er na ondersteuning van de prioritaire en de niet-prioritaire opleidingen nog budget 
rest dan zal dit restbedrag na 31 januari 2020, als volgt verdeeld worden over alle 
goedgekeurde aanvragen in de periode 2019. 
 
Dit zal als volgt gebeuren: 
 
De opleidingen die door een pro rata verdeling niet genoten hebben van de maximaal 
toegelaten tussenkomst, worden opgetrokken tot het maximum van 40% is bereikt. 
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Indien er na deze bijkomende betaling nog budget rest zal het resterende budget pro rata 
verdeeld worden over alle erkende opleidingen, met een maximum, gecumuleerde subsidie 
van 50%. 

5.2 Premie per opleiding 
Per opleiding wordt het toepasbare percentage van de premie berekend op de 
opleidingskost. Kosten als transport, catering, hotel, verplaatsing,... komen nooit in 
aanmerking bij de berekening van deze opleidingskost.  
 
Kosten van verbruiksmateriaal, welke gerelateerd zijn aan de opleiding, mogen maximaal 1/5 
van de opleidingskost bedragen. Dit materiaal is van belang bij het kunnen uitvoeren van de 
opleiding en kan achteraf in geen enkel geval gerecupereerd worden in projecten naar 
klanten. Deze kosten dienen aangetoond te worden met factuur. 
Maaltijden, transport -en andere materiaalkosten worden nooit opgenomen in de 
opleidingskost. 
 
De BTW kan uitsluitend in rekening gebracht worden voor het gedeelte dat niet door de 
aanvrager terug vorderbaar is. Daartoe dient in elke aanvraag steeds het geldend 
BTW-statuut van de aanvrager vermeld, en de desgevallend opgenomen BTW gestaafd te 
worden. 
 
De berekening van de kostprijs van de opleiding gebeurt als volgt: 
 

a) Externe opleidingen -  
Opleider is geen personeelslid, een factuur dient betaald te worden 

De kost wordt berekend op basis van de factuur die de opleider hiervoor aanrekent: 
● voor alle opleidingen in open aanbod en dus inter-company is de kostprijs per 

inschrijving begrensd op 70€ per gevolgd opleidingsuur per deelnemer. 
● voor alle opleidingen uitsluitend voor medewerkers van 1 bedrijf en dus in-company 

is de kostprijs per dag begrensd op 140€ per gevolgd opleidingsuur per groep.  
 

b) Interne opleidingen -  
Opleider is een personeelslid, er is geen factuur voor deze opleiding 

De kost voor een interne opleider wordt vastgelegd op 55€ per georganiseerd opleidingsuur. 
Een opleidingsdag is begrensd op 8 uren. 
 

c) Zelfstudie en opleiding op afstand 
De kost wordt berekend op basis van de factuur die je ontvangt bij aankoop. 
 

d) Deelname aan conferenties en lezingen 
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De kost wordt berekend op basis van de factuur die je ontvangt bij deelname. De 
deelnameprijs per inschrijving is begrensd op 70€ per uur per deelnemer op basis van het 
programma. 
 

5.3 Betalingsmodaliteiten 
 
5.3.1 
In 2018 gebeurt de terugbetaling na afsluiten van elk kwartaal. Uiterste datum van indiening 
wordt als volgt vastgelegd: 
 

● Terugbetaling 1ste kwartaal 2019 
Elke opleiding uitgevoerd in de periode van 01/01/2019 tot en met 31/03/2019 komt in 
aanmerking. Elke premie-aanvraag die betrekking heeft op deze periode dient 
uiterlijk ingediend op 30/04/2019. 

● Terugbetaling 2de kwartaal 2019 
Elke opleiding uitgevoerd in de periode van 01/04/2019 tot en met 30/06/2019 komt in 
aanmerking. Elke premie-aanvraag die betrekking heeft op deze periode dient 
uiterlijk ingediend op 31/08/2019. 

● Terugbetaling 3de kwartaal 2019 
Elke opleiding uitgevoerd in de periode van 01/07/2019 tot en met 30/09/2019 komt in 
aanmerking. Elke premie-aanvraag die betrekking heeft op deze periode dient 
uiterlijk ingediend op 31/10/2019. 

● Terugbetaling 4de kwartaal 2019 
Elke opleiding uitgevoerd in de periode van 01/10/2019 tot en met 31/12/2019 komt in 
aanmerking. Elke premie-aanvraag die betrekking heeft op deze periode dient 
uiterlijk ingediend op 31/01/2020. 

5.3.2 Langlopende opleidingen 
Opleidingen uitgevoerd over verschillende kwartalen dienen ingediend te worden in het 
kwartaal waarin gefactureerd wordt.  

5.3.3 Verwerkingsmodaliteiten 
 
Na het afsluiten van elk kwartaal en de periode waarin de aanvraag ingediend moet zijn, 
zoals hierboven beschreven, zullen alle aanvragen geanalyseerd en verdeeld worden 
volgens de modaliteiten zoals voorzien onder het hierboven vermelde punt 5.1  
 
Voor elke aanvraag in overeenstemming met het reglement zal vervolgens de betaling 
volgen.  
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De aan de mediarte gevraagde premie is een additionele premie, d.w.z. dat eerst alle 
andere financieringsbronnen aangewend en uitgeput moeten worden. Wanneer de 
uitgekeerde tussenkomst op enigerlei wijze deel zou uitmaken van een dubbele financiering 
zal de aanvrager gehouden zijn tot onmiddellijke terugbetaling van de al ontvangen 
bedragen. 
 
In geval van klachten, geschillen of uitzonderlijke gevallen dient het Beheerscomité van 
mediarte hierover te beslissen, zij is de enige instantie die hierover uitspraken kan doen. 

6 Privacy 
 
mediarte verbindt er zich toe om de wet op de privacy (meer bepaald de Wet van 8 
december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens) strikt toe te passen en de geregistreerde gegevens 
alleen statistisch te verwerken (zonder persoonsgebonden gegevens), tenzij dit anders door 
de betrokken partijen schriftelijk wordt overeengekomen. 
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