
SOOB Subsidiebeleid 2019 – toelichting voor werkgevers 

Door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt stimuleert SOOB het volgen van opleidingen en 
trainingen voor huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Ook in 2019 maakt SOOB zich daar sterk 
voor 

Bij SOOB Subsidiepunt kunt u terecht voor subsidie op: 

• branchekwalificerende opleidingen 
• opleidingen voor code 95 
• opleidingen op het gebied van veiligheid 
• middenkader opleidingen 
• logistieke opleidingen 
• verticaal transport opleidingen 
• subsidie voor zijinstroom en doorstroom voor nieuwe chauffeurs en kraanmachinisten 
 
Onderstaand treft u de belangrijkste wijzigingen aan in het subsidie-aanbod en reglementen: 

1. Aanpassing subsidiebedragen branchekwalificerende opleidingen 

Het subsidiebedrag (per deelnemer) voor deze opleidingen is aangepast: 
o Chauffeur Terminaltrekker van € 325 naar € 250 
o Veiligheid voor tankreinigers van € 250 naar € 225 
o Veiligheidscertificaat Vorkheftruck – 2 dagdelen van € 150 naar € 125 
o Wegvervoer goederen deel 1/Wegvervoer goederen van € 300 naar € 250 
o Keurmeester hijs- en hefgereedschap van € 300 naar € 500 
o Meewerkend Voorman van € 2090 naar € 2400 
o Uitvoerder Verticale & Horizontale Transportprojecten (UVHTP) van € 4990 naar € 5000 
 
De overige subsidiebedragen worden gehandhaafd op hetzelfde niveau als in 2018. 
 
Nieuw branche-examen Ladingzekeren 
Op verzoek van SOOB, het opleidings- en ontwikkelfonds voor de sector beroepsgoederen vervoer, heeft het 
Sectorinstituut Transport en Logistiek voor het eerst in nauwe samenwerking met deskundigen uit het vervoerend 
bedrijfsleven en een Gecertificeerde Exameninstelling Transport & Logistiek een branchestandaard en 
exameneisen voor Ladingzekeren ontwikkeld.  
Vanaf 1 januari krijgen bedrijven, indien de opleiding wordt afgesloten met het branchekwalificerende examen 
Ladingzekeren een subsidie van € 75 per cursist. De opleiding duurt één dag en wordt uitgevoerd door 
Gecertificeerde Opleiders Transport en Logistiek. Er wordt een praktijktoets tijdens de opleiding afgenomen door 
de opleider. XYMasterclass neemt het theorie-examen af. 
 
Vervallen opleidingen en/of examens 
CCV neemt vanaf 1 januari 2019 de volgende examens niet meer af: 
o Veiligheidscertificaat Vorkheftruck/Reachtruck 
o Vakbekwaamheid Vorkheftruck/Reachtruck 
Er blijven zes Gecertificeerde Exameninstellingen Transport & Logistiek over die deze examens uitvoeren.  
In opdracht van SOOB zal het Sectorinstituut namens de branche, een branchestandaard (norm) en 
exameneisen ontwikkelen voor bovenstaande examens. 
 
2. Subsidie voor themagerichte opleidingen 

Praktijkdag code 95 
Voor alle praktijkdagen in het kader van code 95 die u in 2019 laat uitvoeren, ontvangt u een subsidie van € 75,- 
per dag. 

Opleidingen op het gebied van Veiligheid 
De sector kent relatief veel risico’s als het gaat om aanrijd- en valgevaar, fysieke belasting en agressie en 
geweld. Daarom is in 2016 deze nieuwe subsidiemogelijkheid geïntroduceerd. Deze mogelijkheid geldt ook voor 
2019 en heeft betrekking op de VCA, BBS, fysieke belasting,  criminaliteitspreventie en sociale veiligheid. Ook 
voor enkele branchekwalificerende opleidingen, die worden afgesloten met een examen, geldt extra hoge 
subsidie.  
  

 



 
Basisveiligheid VCA – 2 dagdelen € 100,- 
Basisveiligheid VCA – 4 dagdelen € 150,- 
Fysieke belasting € 100,- 
Criminaliteitspreventie € 100,- 
Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety € 100,- 
Sociale Veiligheid € 100,- 

 
Een aantal branchekwalificerende opleidingen blijft in aanmerking komen voor extra hoge subsidies: 
 

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck – 2 dagdelen € 125,- 
Veiligheidscertificaat Vorkheftruck – 4 dagdelen € 200,- 
Veiligheidscertificaat Reachtruck – 2 dagdelen € 125,- 
Veiligheidscertificaat Reachtruck – 4 dagdelen € 200,- 
Veiligheidscertificaat Vorkheftruck hercertificering € 100,- 
Veiligheidscertificaat Reachheftruck hercertificering € 100,- 
Vakbekwaamheid Vorkheftruck hercertificering € 125,- 
Vakbekwaamheid Reachtruck hercertificering € 125,- 
Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen € 300,- 
Veiligheid voor Tankreinigers € 225,- 

 

3. Subsidie Zijinstroom voor nieuwe chauffeurs en Doorstroom voor nieuwe chauffeurs en 
nieuwe kraanmachinisten 

Ook in 2019 blijft het opleiden tot nieuwe chauffeurs één van de speerpunten van SOOB. Daarom verstrekt 
SOOB in 2019 subsidie voor het opleiden van zowel zijinstromers als doorstromers.  
• SOOB verstrekt 65% subsidie op het lesgeld op alle deelopleidingen van de rijopleiding voor het opleiden 

van bestaand personeel tot chauffeur (doorstroom).  
• Voor het opleiden van zijinstromers tot chauffeur verstrekt SOOB 50% subsidie op het lesgeld op alle 

onderdelen van de rijopleiding. 
• In het doorstroom traject voor nieuwe machinisten mobiele kraan en nieuwe machinisten mobiele torenkraan 

verstrekt SOOB 65% op het lesgeld van de betreffende opleidingen. 
 
 
4. Subsidieplafonds 

Voor de verschillende categorieën opleidingen zijn de volgende plafonds ingesteld: 
 
 

Plafondbedragen 2019 
Branche kwalificerend ADR €   615.000 
Branche kwalificerend - overig € 1.800.000 
Themagerichte scholing Praktijkdag nascholing €   400.000 
Themagerichte scholing Veiligheid € 1.200.000 
Verticaal transport €   675.000 
  
Algemeen subsidieplafond (totaal beschikbaar) € 4.690.000 
  
Basiskwalificatie Chauffeur GV - Zijinstroom 2019 € 1.900.000 
Basiskwalificatie Chauffeur GV - Doorstroom 2019 € 2.420.000 
Verticaal Transport – Doorstroom 2019 €    180.000 

 
 
 
5. Subsidiereglementen 

Voor 2019 zijn de subsidiereglementen aangepast. Bepalend zijn de teksten uit het subsidiereglement.  

Subsidiereglementen 2019 
o Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen 2019 
o Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (Zij instroom en doorstroom voor bedrijven) 

en Persoonscertificaten TCVT (Doorstroom) 2019 
 
Onderstaande subsidiereglementen gelden voor de afwikkeling van de subsidieaanvragen die zijn gedaan in 2018: 
o Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer  (doorstroom) 2018 
o Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen 2018 


