
 

 

Bijlagen bij cao Colland 2019-2024 
inclusief aanpassing per 1 januari 2023 
  151 

 

 

 

22. Subsidiereglement deeltijd hbo en universitaire opleidingen 
 GLASTUINBOUW 

Artikel 1 Toepassing 

Dit reglement is van toepassing op de sector Glastuinbouw, zoals bedoeld in artikel 1, sub C. lid 6 
van cao Colland. 

 

Artikel 2 Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. cao Colland: 
Collectieve arbeidsovereenkomst voor de agrarische en aanverwante sectoren inzake sociaal 
fonds Colland Arbeidsmarkt; 

b. hbo- of universitaire deeltijdopleiding: 
Een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerde  hbo- of 
universitaire deeltijdopleiding. De door de NVAO geaccrediteerde deeltijd hbo- en universitaire 
opleidingen zijn opgenomen in de NVAO-database van NVAO (zie:  
https://www.nvao.net/nl/besluiten/opleidingen); 

c. collegejaar:  
Het jaar dat start op 1 september en loopt tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar;   

d. stichting: 
Stichting Colland Arbeidsmarkt; 

e. bestuur: 
bestuur van de stichting; 

f. werkgever: 
De rechtspersoon of natuurlijk persoon zoals bedoeld in artikel 1 sub B cao Colland die premies 
afdraagt aan de stichting op basis van cao Colland of op basis van een contract met de stichting 
en die is ingedeeld in de sector Glastuinbouw; 

g. werknemer: 
Diegene, die bij een werkgever als bedoeld onder f. op basis van een arbeidsovereenkomst 
conform artikel 7:610 BW in dienst is; 

h. collegegeld: 
Het voor deelname aan een hbo- of universitaire deeltijdopleiding verschuldigde bedrag; 

i. subsidie: 
tegemoetkoming in de kosten van collegegeld als bedoeld onder h. die overeenkomstig dit 
reglement door of namens het bestuur wordt verstrekt; 

j. subsidieplafond:  
Het conform artikel 3 lid 1 vastgestelde totaalbedrag dat gedurende een bepaald kalenderjaar 
ten hoogste beschikbaar is voor verstrekking van subsidie op grond van deze regeling; 

k. sectorcommissie:  
De conform artikel 11 van de statuten van de stichting ingestelde commissie ten behoeve van 
de sector Glastuinbouw;  

l. administrateur: 
De administrateur die in opdracht van en namens het bestuur uitvoering geeft aan de 
administratie die voortvloeit uit deze regeling;  
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m. CAS:  
Het Colland Administratie Systeem. Dit is het digitaal loket van de stichting voor declaraties. Het 
loket is te vinden op www.collandarbeidsmarkt.nl. 

n. bewijs van inschrijving: 
schriftelijke bevestiging van inschrijving betreffende de hbo- of universitaire deeltijdopleiding; 

o. indiener: 
de werkgever waarvan de werknemer een hbo- of universitaire deeltijdopleiding volgt of de 
werknemer die een hbo- of universitaire deeltijdopleiding volgt. 
 
 

Artikel 3 Subsidie 

Lid 1 Het bestuur stelt conform advies van de sectorcommissie jaarlijks vast:  
a. het subsidieplafond  
b. het maximum bedrag dat voor een individuele werknemer per kalenderjaar beschikbaar 

is. Het actuele maximum bedrag is te vinden op www.collandarbeidsmarkt.nl; 
Lid 2 Niet voor subsidie in aanmerking komen cursuskosten die betrekking hebben op een 

cursus die door andere fondsen of regelingen volledig gesubsidieerd wordt. 
Lid 3  Voor zover cursuskosten op basis van een andere subsidieregeling gedeeltelijk aan 

werkgever of werknemer vergoed worden, kan de werkgever of werknemer in aanmerking 
komen voor een aanvullende subsidie. Deze aanvullende subsidie wordt berekend op basis 
van de cursuskosten minus de ontvangen subsidie van de andere subsidieregeling met 
inachtneming van het bepaalde in lid 1 sub b. en lid 2. 

Lid 3 De subsidie wordt toegekend aan de indiener. 
 

Artikel 4 Subsidievoorwaarden 

Lid 1 De indiener kan uitsluitend in aanmerking komen voor de subsidie indien aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
a. De subsidieaanvraag betreft een hbo- of universitaire deeltijdopleiding die gevolgd 

wordt door een werknemer; 
b. De opleiding is aantoonbaar sectorrelevant: dat houdt in dat opgedane kennis en 

vaardigheden in de sector worden ingezet. Dit wordt, namens het bestuur, door de 
sectorcommissie glastuinbouw beoordeeld; 

c.  De indiener heeft de werknemer aangemeld bij de stichting; 
d. Het subsidieplafond is nog niet bereikt. Peildatum om te bepalen of het subsidieplafond 

is bereikt, is de datum van goedkeuring van de aanvraag door de administrateur. 
e. De subsidieaanvraag is uiterlijk op 31 december na afloop van het betreffende 

collegejaar compleet, juist en conform lid 2, lid 3 en lid 4 ingediend. Bepalend is de 
datum waarop de administrateur de aanvraag ontvangt. 

f De indiener verleent zijn medewerking aan een steekproef en eventueel aanvullend 
onderzoek als bedoeld in artikel 7. 

Lid 2 De indiener dient de subsidieaanvraag per collegejaar in via CAS. Indien de werkgever 
geen mogelijkheden heeft om de declaratie via CAS in te dienen, kan dat schriftelijk. 

Lid 3 De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een bewijs van inschrijving en opgave van het 
betaalde collegegeld. 

Lid 4 De indiener verklaart door indiening van de aanvraag dat: 
a. hij de aanvraag naar waarheid heeft ingevuld; 
b. hij akkoord gaat met het controleren van de gegevens door de administratie; 
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c. hij bekend is en akkoord gaat met de voorwaarden zoals vermeld in dit reglement. 
Lid 5 Bij voortijdige beëindiging van de studie wordt reeds toegekende subsidie niet 

teruggevorderd. 
 
 
 
Artikel 5 Beoordeling aanvraag en vaststellen subsidiebedrag 
Lid 1 De administrateur beoordeelt de subsidieaanvraag op grond van het op de datum van 

indiening van de subsidieaanvraag  geldende reglement. 
Lid 2 De subsidieaanvraag wordt afgewezen als: 

a. deze niet voldoet aan de in artikel 4 lid 1 genoemde voorwaarden 
b. deze onvolledig en/of onjuist is en de ontbrekende en/of juiste gegevens zijn niet 

uiterlijk binnen 2 maanden na een verzoek daartoe door de administrateur ontvangen; 
c. deze overeenkomsten vertoont met een eerdere aanvraag ten aanzien waarvan 

oneigenlijk gebruik of misbruik van de regeling en/of andere onregelmatigheden 
geconstateerd zijn; 

d. de indiener van de aanvraag geen medewerking verleent aan de steekproef en een 
eventueel aanvullend onderzoek als bedoeld in artikel 7. 

De administrateur informeert de indiener bij beschikking gemotiveerd over de 
afwijzing van de subsidieaanvraag. 

Lid 3 Indien en voor zover geen sprake is van de in lid 2bedoelde omstandigheden, wordt de 
aanvraag goedgekeurd en wordt, met inachtneming van artikel 3 lid 1 en lid 2 , het toe te 
kennen subsidiebedrag vastgesteld. De administrateur informeert de indiener per 
beschikking over toekenning van de subsidieaanvraag en de hoogte van het toegekende 
subsidiebedrag. 
 

 
Artikel 6 Uitbetaling van de subsidie 
De subsidie wordt conform de beschikking uitbetaald aan de indiener. 
 
 
Artikel 7 Steekproef; aanvullend onderzoek  
Lid 1 Om te controleren op misbruik of oneigenlijk gebruik van de regeling verricht de 

administrateur structureel een steekproef. De aan deze steekproef gestelde voorwaarden 
staan vermeld op de website www.collandarbeidsmarkt.nl. De stichting is gerechtigd om 
naar aanleiding van de resultaten van de steekproef aanvullend onderzoek te (laten) 
verrichten naar de juistheid van de declaratie.  

Lid 2 De indiener van de declaratie is verplicht om aan de steekproef en een eventueel  
aanvullend onderzoek mee te werken. Indien deze dit naar oordeel van de administrateur 
niet volledig doet, wordt de aanvraag afgewezen.  

Lid 3 Tot de resultaten van de steekproef en eventueel het aanvullend onderzoek bekend zijn, 
wordt  subsidietoekenning voor in behandeling zijnde en nieuwe subsidieaanvragen van 
de betreffende indiener aangehouden. 
 

 
Artikel 8 Oneigenlijk gebruik of misbruik van de regeling 
Lid 1 Indien op enig moment en op welke wijze dan ook geconstateerd wordt dat sprake is van 

onregelmatigheden die resulteren in oneigenlijk gebruik of misbruik van de regeling  kan 
het bestuur, na voorafgaand advies van de betreffende sectorcommissie, besluiten om: 
a. bij nieuwe beschikking de eerdere beschikking betreffende goedkeuring van de 
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aanvraag en de toekenning van het subsidiebedrag in te trekken of te herzien en 
gemaakte kosten, zoals maar niet beperkt tot onderzoekskosten, bij de betreffende 
indiener in rekening te brengen. 

b.  de betreffende indiener voor een nader te bepalen periode uit te sluiten van subsidie. 
Lid 2  Op basis van de in lid 1 sub a. bedoelde nieuwe beschikking kan het bestuur verstrekte 

subsidie terugvorderen en gemaakte kosten, zoals maar niet beperkt tot 
onderzoekskosten, op de betreffende indiener verhalen. 

 
 
Artikel 9 Bezwaar 
Lid 1 Als de indiener het niet eens is met de beschikking kan hij schriftelijk bezwaar maken. 
Lid 2 Een bezwaarschrift kan worden ingediend tegen een beschikking:  

a. tot afwijzing van een subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 5 lid 3 met uitzondering  
van een afwijzende beschikking op grond van artikel 5 lid 2 sub b.; 

b.  tot toekenning van een subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 5 lid 3; 
c.  tot intrekking of herziening van een eerdere beschikking als bedoeld in artikel 8 lid 1 

sub a.  
Lid 3 Het bestuur delegeert de behandeling van het bezwaar aan de sectorcommissie. 
Lid 4 Het bezwaarschrift dient binnen twee maanden na dagtekening van de beschikking 

waartegen het bezwaar zich richt te worden ingediend bij de administrateur ter attentie 
van de sectorcommissie Glastuinbouw. 

Lid 5 De sectorcommissie neemt binnen drie maanden na ontvangst van het bezwaarschrift 
een besluit.  

Lid 6 Tegen een besluit van de sectorcommissie als bedoeld in lid 5 staat geen beroep binnen 
de stichting open.  
 

 
Artikel 10 Onvoorziene gevallen 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
 
Artikel 11 Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2020 en is laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2023. 
 

  


