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Wat is het? 
 

U kunt een premie ontvangen ter financiering van een deel van de opleidingskosten van elk personeelslid van uw 

onderneming, met uitzondering van uitzendkrachten en jobstudenten. 

Voorwaarden  
 

De opleidingspremie richt zich tot  

 

▪ Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 

 

▪ Actief in bepaalde activiteitssectoren. Sommige premies zijn niet voor elke sector toegankelijk. De 

activiteit van uw onderneming wordt bepaald in het bijzonder op basis van uw NACE BTW-code* en 

uw statuten. 

 

In bijlage vind je de lijst van toegestane sectoren per premie (bekijk de kolom OPLEIDINGEN) 

 

▪ Een hoofdkantoor hebben dat is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Deze opleiding moet: 

▪ de verbetering van de werking of de economische ontwikkeling van uw onderneming beogen 

▪ maximum 6 maanden duren  

▪ een uitzonderlijk of dringend karakter hebben. 

 

Worden uitgesloten: 

▪ de opleiding die betrekking hebben op de normale dagelijkse werking van uw onderneming  

▪ de opleidingen die betrekking hebben op een investering 

▪ de opleidingen die betrekking hebben op medische praktijken 

▪ de opleidingen die gevolgd worden om te voldoen aan bindende opleidingsnormen 

▪ conferenties en seminaries 
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Omvang van de premie 
 

U dient ook eerst het volledige bedrag te betalen, waarna u dan, met de factuur en het betalingsbewijs 40 % (onder 

bepaalde voorwaarden tot 70%) kan terug vragen. 

De totale waarde van de premie is afhankelijk van een aantal criteria: 

40% (als aan geen van de onderstaande criteria is voldaan) 

50% (als aan één van de onderstaande criteria is voldaan) 

60% (als aan 2 of meer van de onderstaande criteria is voldaan) 

 

Criteria 
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Maximale tussenkomst  

 

Micro- of kleine onderneming  

▪  70% of 10.000 euro/kalenderjaar  

 

Middelgrote onderneming  

▪ 60% of 15.000 euro/kalenderjaar 

 

5 gesubsidieerde opleidingen/kalenderjaar 

 

Minimale tussenkomst  

 

 

500 euro  
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Hoe vraag ik de premie aan?  
 

Uw online aanvraag gebeurt via https://mybee.brussels/#/subsidies/new?requestTypeId=45  in vier eenvoudige 

stappen.  

Voor eventuele bijkomende vragen over uw online aanvraag, aarzel niet om contact op te nemen met de diensten van 

Brussel ECO op 02/800.34.62. 

STAP 1 Aanvullen Algemene inlichtingen over uw onderneming   

Aanvullen gegevens eigen onderneming  

STAP 2 Informatie over de opleiding  

Alle gevraagde informatie over de opleiding kan je terugvinden op de website van HRD Academy en/of op het 

inschrijvingsformulier die je automatisch kreeg via mail.  

STAP 3 Bijlages toevoegen     

▪ Bankuittreksel waarop het IBAN-nummer van de onderneming voorkomt  

▪ Kopie van het inschrijvingsformulier ontvangen via mail  

▪ Verklaring dat je voldoet aan voorwaarden Minimissteun (zie voorbeeld in bijlage – De Minimissteun).  

 

Na ondertekenen van het online aanvraagformulier zal de dienst Economie en Tewerkstelling Brussel je binnen een 

maand een ontvangstbewijs bezorgen. Binnen de drie maanden krijg je ook een beslissingsfiche toegestuurd.  

STAP 4 Uitbetaling van de premie  

Nadat de opleiding voltooid is, heb je 3 maanden de tijd om de factuur en het betalingsbewijs naar Brussel Economie 

en Werkgelegenheid te sturen.  

 

 

Nog vragen?  
 

Als u problemen hebt met online inschrijven, neem dan contact op met de afdeling Brussel Economie en 

Werkgelegenheid  op het nummer  02/800.34.66  

Heb je nog administratieve vragen? Neem gerust contact op met ons via info@hrdacademy.be of via het nummer  

+32 9 336 31 64. 
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