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24. Uitvoeringsreglement Subsidie T-rijbewijs voor BOL-leerlingen en 
leerlingen Praktijkleren sector Dierhouderij

Artikel 1 Toepassing

Dit reglement is van toepassing op de sector Dierhouderij zoals bedoeld in artikel 1, sub C, lid 8 
cao Colland. 

Artikel 2 Begripsbepalingen

a. Werkgever:
1. De werkgever zoals bedoeld in artikel 1 sub B cao Colland die een onderneming 

uitoefent waarvan de bedrijfsactiviteiten uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit 
activiteiten zoals vermeld in artikel 1 sub   C lid 8 cao Colland;

2. De vrijwillig aangesloten werkgever zoals bedoeld in artikel 7 cao Colland die premie 
afdraagt aan het fonds en is ingedeeld in de sector Dierhouderij;

b. BOL-opleiding: opleiding in het kader van de beroeps opleidende leerweg.
c. Praktijkleren: opleiding in het kader van Praktijkonderwijs conform artikel 10.f van de Wet 

op het Voortgezet Onderwijs (Wet van 14 februari 1963);
d. School: onderwijsinstelling waar de stagiair in het kader van een BOL-opleiding of in het 

kader van Praktijkleren als student is ingeschreven;
e. Cursusjaar: het jaar dat start op 1 augustus en loopt tot en met 31 juli van het 

daaropvolgende jaar;
f. Kalenderjaar: het jaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december;
g. Beschikking: een besluit op een subsidieaanvraag; 
h. Stagebieder: 

1. de werkgever in de sector Dierhouderij als bedoeld onder a. of;
2. de rechtspersoon of natuurlijke persoon die geen werknemers in dienst heeft en een 

onderneming uitoefent waarvan de bedrijfsactiviteiten uitsluitend of in hoofdzaak 
bestaan uit activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 sub C lid 8 cao Colland en die de 
stagiair in het kader van zijn/haar BOL-opleiding of Praktijkonderwijs een stage biedt;

i. Stagiair BOL-opleiding: diegene, die stage loopt bij een stagebieder krachtens een 
stageovereenkomst in het kader van een BOL-opleiding;

j. Stagiair Praktijkleren: diegene, die stage loopt bij een stagebieder krachtens een 
stageovereenkomst in het kader van Praktijkleren;

k. Opleidingskosten: de in verband met de opleiding T-rijbewijs betaalde kosten voor 
theorielessen, praktijklessen, leermiddelen, Eigen Verklaring en examengeld ter hoogte van 
het maximaal vastgestelde bedrag per subsidieaanvraag;

l. Aanvrager: degene die de opleidingskosten heeft gemaakt, te weten de stagiaire;
m. Duur openstelling subsidieregeling T-rijbewijs BOL of Praktijkleren: de subsidieregeling is 

opengesteld met ingang van 1 januari 2021 tot het moment waarop het subsidieplafond is 
bereikt.

n. Sectorcommissie: de door het bestuur ingestelde commissie van werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers zoals omschreven in artikel 11 van de statuten voor de 
sector Dierhouderij;

o. Digitale loket: dit is het loket voor het aanvragen van declaraties. Het loket is te vinden op 
www.collandarbeidsmarkt.nl;

http://www.collandarbeidsmarkt.nl/
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p. Bestuur: het bestuur van de stichting Colland Arbeidsmarkt;
q. Subsidieplafond: het maximaal budget voor de regeling zoals bepaald door de 

sectorcommissie;   
r. Subsidie: tegemoetkoming in de opleidingskosten overeenkomstig dit reglement;
s. Opleider: een door het CBR erkend opleidingsinstituut dat beschikt over een voertuig dat is 

geschouwd en goedgekeurd als examenvoertuig voor het T-rijbewijs;
t. Administrateur: de administrateur die in opdracht van en namens het bestuur uitvoering 

geeft aan de administratie die voortvloeit uit dit reglement.
u. Statuten: de statuten van Stichting Colland Arbeidsmarkt. 

Artikel 3 Hoogte en voorwaarden subsidieverstrekking

Lid 1 De subsidie bedraagt nooit meer dan de feitelijke opleidingskosten en maximaal het 
bedrag dat na instemming van de sectorcommissie jaarlijks door het bestuur wordt 
vastgesteld. Dit bedrag wordt gepubliceerd op www.collandarbeidsmarkt.nl; 

Lid 2  De aanvrager kan in aanmerking komen voor subsidie indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 

a. het T-rijbewijs is noodzakelijk voor de betreffende opleiding en/of bij de uitvoering van de 
stage door de stagiair bij de stagebieder. Hiervoor moet bij de aanvraag de naam van de 
opleiding met crebonummer worden aangegeven;

b. de opleiding T-rijbewijs is gevolgd bij een opleider;
c. de opleiding T-rijbewijs is afgesloten met het behalen van het T-rijbewijs;
d. er is nog niet eerder subsidie op grond van deze of een andere regeling toegekend.
e. het T-rijbewijs is behaald in het schooljaar waarin stage wordt gelopen of het daaraan 

voorafgaande schooljaar; 
f. bepalend is de afgiftedatum van het behaalde T-rijbewijs; 

Lid 3    Gedurende de looptijd van de regeling heeft de sectorcommissie een subsidieplafond 
bepaald. De sectorcommissie kan de regeling voor het einde van de looptijd sluiten als 
sprake is van overschrijding van dit subsidieplafond. Indien de regeling wordt gesloten, 
wordt dit kenbaar gemaakt op de website www.collandarbeidsmarkt.nl.  

Artikel 4 Aanvragen van subsidie

Lid 1 De subsidie voor de gemaakte opleidingskosten kan alleen worden aangevraagd door 
een aanvrager als bedoeld in artikel 2 sub l.

Lid 2 Subsidie wordt door de aanvrager via het digitale loket aangevraagd onder toevoeging 
van de volgende documenten: 

a. een geldige stageovereenkomst, ondertekend door de school, de stagiair (bij minderjarig 
tevens door ouders/verzorgers) en de stagebieder en:

b. een kopie van het behaalde rijbewijs en:
c. één of meerdere facturen die betrekking hebben op cursusgeld, leermiddelengeld, kosten 

Eigen Verklaring en examengeld T-rijbewijs.
Lid 3 De subsidie-aanvraag dient uiterlijk binnen twee maanden na het einde van het schooljaar 

te zijn ingediend. Bepalend hierbij is de datum waarop de administrateur de aanvraag 
ontvangt.

http://www.collandarbeidsmarkt.nl/
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Lid 4 De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als deze te laat is ingediend. 

Lid 5 Door het indienen van de aanvraag, verklaart de aanvrager dat de aanvraag naar 
waarheid is ingevuld en gaat deze akkoord met het controleren van de gegevens door de 
administrateur en met de voorwaarden zoals vermeld in dit reglement.

Lid 6 Indien de aanvraag niet volledig is ingevuld of de gevraagde bijlagen ontbreken, wordt de 
aanvrager binnen één maand na ontvangst van de subsidie-aanvraag verzocht de 
aanvraag te completeren en aan de administrateur toe te zenden. De administrateur 
beoordeelt de subsidie-aanvraag.

Lid 7 Een aanvraag die niet binnen één maand na de kennisgeving van onvolledigheid is 
gecompleteerd en/of die niet voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 wordt bij 
beschikking afgewezen. 

Lid 8 Een aanvraag kan worden ingediend, zolang het subsidieplafond nog niet is 
overschreden.

Artikel 5 Toekenning van subsidie

Bij toekenning van de aanvraag wordt de aanvrager bij beschikking geïnformeerd over de hoogte 
van de toegekende subsidie. 

Artikel 6 Uitbetaling

De toegekende subsidie wordt conform de beschikking als bedoeld in artikel 5 uitbetaald aan de 
aanvrager.

Artikel 7 Herziening besluit

Een beschikking kan bij nieuwe beschikking worden ingetrokken of herzien indien de door de 
aanvrager, stagebieder, stagiair of school verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn. 

Artikel 8 Beroep

Lid 1 Als de aanvrager het niet eens is met de beschikking kan hij schriftelijk in beroep gaan. 
Lid 2 Een beroepschrift kan worden ingediend tegen een beschikking inhoudende de:

a. afwijzing van een subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 4 lid 7;
b. toekenning van subsidie als bedoeld in artikel 5;
c. intrekking of herziening van beschikking als bedoeld in artikel 7.

Lid 3 Het beroepschrift dient binnen twee maanden na dagtekening van de beschikking 
waartegen het beroep zich richt te worden ingediend bij de administrateur t.a.v. de 
betreffende sectorcommissie;
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Lid 4 De sectorcommissie neemt binnen drie maanden na ontvangst van het beroepschrift een 
besluit op het beroep;

Lid 5 Tegen een besluit van de sectorcommissie betreffende het beroep is geen verder beroep 
meer mogelijk;

Lid 6 Geen beroep is mogelijk indien een aanvraag niet in behandeling is genomen op grond 
van artikel 4 lid 4.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de betreffende sectorcommissie. 

Artikel 10 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als Uitkeringsreglement Subsidie T-rijbewijs.

Artikel 11 Vaststelling en inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. 


