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Voorkom oneigenlijk gebruik van SOOB subsidie; neem een paar minuten de tijd om deze informatie te 
lezen 
 
Om oneigenlijk gebruik van subsidie te voorkomen, intensiveert SOOB de handhaving van het subsidiereglement. 
Dat doet zij door oneigenlijk gebruik niet alleen te signaleren, maar er met betrokken partijen ook over te 
communiceren. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, vordert SOOB de subsidie terug.  
 
Wat is oneigenlijk gebruik?  
Er is sprake van oneigenlijk gebruik in de volgende situaties. 
 

1. Meer dan éénmaal per kalenderjaar voor een individuele deelnemer aanvragen van subsidie voor 
de volgende themagerichte- of branchekwalificerende opleidingen. (Artikel 7.4 van het reglement 
beschrijft de voorwaarden hiervoor). Vertaald naar het opleidingsaanbod voor 2019 geldt dit voor de 
volgende opleidingen: 
 

a. Opleidingen thema praktijkdag nascholing 
o Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden 
o Rijoptimalisatie | Schadepreventie 
o Rijoptimalisatie | Defensief Rijden 
o Rijoptimalisatie | Rijvaardigheidsanalyse 
o Rijoptimalisatie | Verkeersdeelneming 
o Chauffeur Kiepautovervoer 
o Manoeuvreren 
o Chauffeur LZV 
o Veilig rijden met de (Tank)oplegger 
o Specifieke deskundigheid  
o Inzamelings-/reinigingsvoertuigen 

 
b. Opleidingen thema veiligheid 

o Basisveiligheid VCA – 2 dagdelen 
o Basisveiligheid VCA – 4 dagdelen 
o Fysieke belasting 
o Criminaliteitspreventie 
o Rijoptimalisatie | Behaviour Based Safety (BBS) 
o Sociale Veiligheid 

 
c. Branchekwalificerende opleidingen 

 
2. Chronologie van de opleidingen. SOOB houdt bij een aantal opleidingen de volgende chronologie 

aan.  
 
a) Chauffeur LZV 
De startdatum van de opleiding praktijkdag LZV (themagerichte opleiding) mag niet eerder zijn dan de 
startdatum van de opleiding Chauffeur LZV (branchekwalificerende opleiding). 

 
b) Berger 
De startdatum van de opleiding Lichte berger, Zware berger – ruimte ervaring – 2 dagen en Zware 
berger – nieuwkomer/weinig ervaring – 4 dagen mag niet hetzelfde zijn. 
 



c) Vakbekwaamheid Vorkheftruck 
De datum van uitvoering van de opleiding Vakbekwaamheid Vorkheftruck hercertificering is minimaal 4 
jaar later dan de opleiding Vakbekwaamheid Vorkheftruck. 
 
d) Veiligheidscertificaat Vorkheftruck 
De datum van uitvoering van de opleiding Veiligheidscertificaat Vorkheftruck hercertificering is minimaal 
4 jaar later dan de opleiding Veiligheidscertificaat Vorkheftruck. 

 
e) Vakbekwaamheid Reachtruck 
De datum van uitvoering van de opleiding Vakbekwaamheid Reachtruck hercertificering is minimaal 4 
jaar later dan de opleiding Vakbekwaamheid Reachtruck. 

 
f) Veiligheidscertificaat Reachtruck 
De datum van uitvoering van de opleiding Veiligheidscertificaat Reachtruck hercertificering is minimaal 4 
jaar later dan de opleiding Veiligheidscertificaat Reachtruck.  

 
g) Veiligheidsadviseur Wegvervoer 
De datum van uitvoering van de opleiding Veiligheidsadviseur Wegvervoer hercertificering is minimaal 4 
jaar later dan de opleiding Veiligheidsadviseur Wegvervoer. 
 

3. Combinatie van opleidingen - SOOB sluit bij een aantal opleidingen de volgende combinaties van 
opleidingen in een kalenderjaar uit. 

 
a) ADR certificaat #1 

Een combinatie van de opleiding ADR certificaat Basis + Tank Initieel en Verlenging en de opleiding 
ADR Module Tank.  

 
b) ADR certificaat #2 

Een combinatie van de opleiding ADR certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 Initieel en 
Verlenging en de opleiding Module Tank en/of Module Klasse 1 + Klasse 7. 

 
 
Als SOOB constateert dat de subsidieaanvraag niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kan zij de 
subsidieaanvraag afwijzen. Is de subsidie al uitgekeerd en wordt achteraf geconstateerd dat de aanvraag niet aan 
de voorwaarden voldoet, dan kan SOOB de subsidie terugvorderen.  
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