Uitkeringsreglement bij Declaratieregeling BOA bos en natuur 2015
uitgevoerd door VHG Bedrijfsadvies bv
Dit reglement is van toepassing op de sector: Bos en Natuur

Artikel 1

Begripsbepalingen

In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in
artikel 1 van de CAO Colland. Voorts wordt in dit reglement verstaan onder:
a) School
Een Agrarisch Opleidingscentrum dan wel een andere door het bestuur van Colland
Arbeidsmarkt aangewezen onderwijsinstelling;
b) Cursus BOA
 De vervolgopleiding groene BOA / milieu BOA domein II (voor nieuwe BOA’s)
 Modules in het kader van het traject Permanente Her - en Bijscholing BOA (PHB,
milieu BOA domein II).
c) Aanvraag- en uitvoeringsperiode
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 januari t/m 31 december 2015.
De BOA-opleidingen dienen uitgevoerd te worden in 2015. Deze periode kan worden
verlengd na een positief besluit van de Sectorcommissie Bos en Natuur.
d) Werkgever
De rechtspersoon of natuurlijk persoon die de raam-cao Bos en Natuur toepast en die
premies afdraagt aan het Fonds Colland Arbeidsmarkt op basis van wat is
overeengekomen inzake scholing in de van toepassing zijnde collectieve
arbeidsovereenkomst of op basis van een contract met de stichting Colland
Arbeidsmarkt.
e) Werknemer
Diegene, die bij een werkgever als bedoeld onder d krachtens een overeenkomst tot
het persoonlijk verrichten van arbeid werkzaam is;
f) Sectorcommissie
De door het bestuur van de stichting Colland Arbeidsmarkt ingestelde commissie van
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers zoals omschreven in artikel 13 van de
statuten van Colland Arbeidsmarkt;
g) VHG Bedrijfsadvies bv
Uitvoeringsorganisatie die namens sociale partners in de sector Bos en Natuur
(vertegenwoordigd door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)
verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de subsidie ten behoeve van deze regeling.
Artikel 2

Subsidiebedragen

1. De subsidie bedraagt maximaal € 500,- per deelnemer, maar zal nooit hoger zijn dan de
werkelijke cursuskosten.
2. Ongeacht de duur van de opleiding bestaat alleen voor het deel van de opleiding
binnen de uitvoeringsperiode recht op een bijdrage mits ook aan de overige
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voorwaarden wordt voldaan. De werknemer voor wie de subsidie wordt aangevraagd, is
gedurende de opleiding in dienst van de werkgever.
Artikel 3

Aanvragen van subsidie

1. De subsidie kan worden aangevraagd door de werkgever.
2. Subsidie dient te worden aangevraagd met een door de sectorcommissie goedgekeurd
aanvraagformulier, vergezeld van
a. een kopie factuur Colland uit 2015 waarin de aansluiting van het bedrijf bij Colland
blijkt;
b. een kopie loonstrook van de werknemer in een van de maanden waarin de
opleiding plaats vindt;
c. een kopie van de factuur van de school;
d. Binnen een maand na afloop van de cursus dient een kopie van het behaalde
certificaat of diploma te worden nagezonden.
3. Het aanvraagformulier dient uiterlijk een maand na de start van de opleiding te zijn
ingediend bij
VHG Bedrijfsadvies bv,
t.a.v. uitvoeringsregeling BOA Bos en Natuur
Postbus 1010
3990 CA Houten
4. Er is slechts een beperkt aantal vergoedingen mogelijk. Bepalend bij de vraag of de
aanvraag op tijd is ingediend is de datum van binnenkomst van het volledig ingevulde,
ondertekende en van bijlagen voorziene aanvraagformulier bij VHG Bedrijfsadvies bv.
5. De werkgever verklaart door ondertekening van het aanvraagformulier, het
aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld, akkoord te gaan met het
controleren van de gegevens door de administratie en bekend te zijn en akkoord te
gaan met de voorwaarden zoals vermeld in dit reglement.
3. Aanvragen die niet aan de in dit reglement genoemde voorwaarden voldoen, w orden
schriftelijk en met redenen omkleed afgewezen. De beschikking wordt verzonden aan
begunstigde(n).
6. Indien de aanvraag niet volledig is ingevuld of de gevraagde bijlagen ontbreken,
ontvangt de begunstigde binnen één maand na binnenkomst van de aanvraag bericht
waarin wordt verzocht de ontbrekende gegevens alsnog aan de administratie te
versturen.
7. Onvolledige aanvragen, waarvan niet binnen één maand na kennisgeving van
onvolledigheid, de ontbrekende gegevens ontvangen zijn, worden per beschikking
afgewezen.
Artikel 4

Toekenning van subsidie

1. Het bevoegd gezag van VHG Bedrijfsadvies bv beslist over de toekenning van de
aanvragen zoals bedoeld in artikel 3 van dit reglement. Het behalen van het certificaat
is noodzakelijk voor het kunnen toekennen van een vergoeding.
2. Bij toekenning van de subsidie worden de begunstigden schriftelijk per beschikking
geïnformeerd over de aan hen toegekende bedragen.
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Artikel 5

Uitbetaling

1. De subsidie wordt uitbetaald als aan artikel 2, 3 en 4 van dit reglement is voldaan.
2. Uitbetaling van de ingediende aanvraag vindt plaats binnen vier maanden na ontvangst
van het aanvraagformulier inclusief de gevraagde bewijsstukken. Ingeval van
onvolledige informatie of bewijsstukken wordt deze termijn verlengd tot twee
maanden na ontvangst van alle relevante informatie.
Artikel 6
Herziening besluit
Een besluit inzake een subsidie kan worden ingetrokken of herzien indien de door de
werkgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn.
Artikel 7

Beroep

1. Tegen een op grond van dit reglement door VHG Bedrijfsadvies bv genomen
beschikking kan een belanghebbende in beroep gaan.
2. Beroep kan worden ingediend tegen de volgende door of v anwege VHG Bedrijfsadvies
bv genomen beschikkingen:
a. afwijzing van een subsidie-aanvraag als bedoeld in artikel 3 lid 5 en 7;
b. toekenning van een subsidie als bedoeld in artikel 4 lid 2;
c. herziening van een besluit als bedoeld in artikel 8.
3. Het beroep dient binnen twee maanden na dagtekening van de beschikking door
middel van een beroepschrift te worden ingediend bij Sociale Partners Bos en Natuur,
t.a.v. Mw. A. van Dijk, p/a VBNE, Princenhof Park 9, 3972 NG Driebergen.
4. Tegen een beslissing van Sociale Partners Bos en Natuur op het beroep is geen beroep
meer mogelijk.
Artikel 8
Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslis sen Sociale Partners Bos en
Natuur.
Artikel 9
Citeertitel
Dit reglement kan worden aangehaald als Uitkeringsreglement Declaratieregeling BOA Bos
en Natuur 2015.
Artikel 10
Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking per 1 januari 2015.
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