Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH)
Geldend per 1 januari 2018
Artikel 1
Definities
1.1. Aanvrager: Werkgever die als zodanig is erkend door Stichting 631-634 en in dat
kader is of wordt vermeld op de site van Stichting 631-634 en die op basis van dit
subsidiereglement een Subsidieaanvraag indient voor subsidiering van een Opleiding
voor één of meer Deelnemer(s).
1.2. Deelnemer: een werknemer met een dienstverband bij Aanvrager, die door Aanvrager
wordt opgegeven voor de Opleiding.
1.3. Opleider: Stichting Veilige Havens (SVH) te Rotterdam.
1.4. Stichting 631-634: gevestigd te Gouda, handelsregister 41134880, verstrekker van de
subsidie en tevens uitvoerder van dit reglement, gevestigd aan Kampenringweg
43,2803 PE Gouda.
1.5. Opleiding: Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH).
1.6. Examen: Examen Veiligheidscertificaat Havens (VCH).
1.7. Exameninstelling: Validee Examens en Consult.
1.8. Subsidiebijdrage: Een financiële bijdrage, verstrekt door Stichting 631-634 aan de
Aanvrager, op basis van een Subsidieaanvraag, in het kader en op grond van dit
reglement.
1.9. Subsidiebudget: Het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste
beschikbaar is voor de verstrekking van Subsidies.
1.10. Inschrijving: Het indienen van een opdracht door Aanvrager voor één of meer
Deelnemers voor een Opleiding en Examen.
1.11. Subsidieaanvraag: een aanvraag door Aanvrager van subsidiebijdrage ten behoeve
van de Aanvrager, betrekking hebbend op de Inschrijving.
1.12. Uitbetaling: de uitbetaling van de Subsidiebijdrage aan Aanvrager.
Artikel 2
Doel subsidiereglement
2.1. De sociale partners in de havensector hechten belang aan de veiligheid van
werknemers in de havensector en willen in dat kader deelname aan de Opleiding en
het Examen stimuleren, middels het beschikbaar stellen van Subsidiebijdrages. In dat
kader heeft Stichting 631-634 dit subsidiereglement vastgesteld ter vastlegging van de
voorwaarden en mogelijkheden van Subsidiebijdragen voor werkenden in de sector,
die de Opleiding volgen. De uitvoering van dit reglement zal door Stichting 631-634
worden verzorgd.
Artikel 3
Inhoud subsidiereglement
3.1. In dit reglement worden de rechten en verplichtingen van de verschillende betrokken
partijen nader uitgewerkt, evenals de voorwaarden op basis waarvan Subsidie kan
worden verkregen. Door indiening van een Subsidieaanvraag conformeert de
Aanvrager zich aan dit reglement.
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Artikel 4
Uitvoering subsidiereglement
4.1. De uitvoering van dit subsidiereglement wordt verzorgd door Stichting 631-634. Indien
en voor zover wordt voldaan aan de in dit reglement gestelde voorwaarden en de
Aanvrager als zodanig aanspraak heeft op Subsidie, verstrekt Stichting 631-634 de
desbetreffende Subsidie.
Artikel 5
Hoogte subsidie en Subsidiebudget
5.1. Aanvrager ontvangt € 100,- Subsidiebijdrage per deelnemer op de Opleiding (incl.
Examen).
5.2 Aanvrager kan per Deelnemer slechts eenmaal een Subsidieaanvraag indienen.
5.3 Stichting 631-634 heeft voor haar Subsidiebijdrages een Subsidiebudget beschikbaar
van € 150.000,- voor de periode tot uiterlijk 31 december 2018.
5.4 Actuele informatie over de hoogte van de Subsidiebijdrage en het nog beschikbare
Subsidiebudget wordt gepubliceerd op de website van Stichting 631-634. Dit online
overzicht is leidend, met dien verstande dat de aldaar gepubliceerde informatie van tijd
tot tijd wordt herzien en Aanvrager(s) als zodanig geen rechten daaraan kunnen
ontlenen.
Artikel 6
Voorwaarden voor Subsidie
6.1 Om voor Subsidie in aanmerking te komen dient de Opleiding waarvoor Subsidie is
aangevraagd gevolgd te zijn bij de Opleider en het Examen dient afgenomen te zijn bij
de Exameninstelling.
6.2 Om voor Subsidie in aanmerking te komen dient de Aanvrager erkend te zijn door
Stichting 631-634. Op de site van Stichting 631-634 is een actueel overzicht van
erkende bedrijven beschikbaar.
6.3 Als een bedrijf niet voorkomt op de lijst kan zij een verzoek indienen tot erkenning bij
het secretariaat van Stichting 631-634. Het bestuur van Stichting 631-634 beslist.
6.4 Voor erkenning komen in aanmerking, bedrijven, die actief zijn in de sector Op- en
Overslag in Nederlandse havens, en waarvoor de Opleiding is bedoeld.
6.5 Om voor Subsidie in aanmerking te komen is het niet toegestaan dat de kosten van
een Opleiding op andere wijze worden gesubsidieerd en/of bekostigd, behoudens
toestemming van Stichting 631-634.
Artikel 7
Aanvragen van Subsidie
7.1. Er is sprake van een Subsidieaanvraag, zodra er een Examen is afgenomen en de
Opleiding bij Opleider is gevolgd.
7.2 Subsidieaanvragen worden gehonoreerd op basis van datum en tijdstip van datum
examen.
7.3 In verband met een gewenste redelijke en evenredige spreiding van het Subsidiebudget over bedrijven in de sector die als Aanvrager zouden kunnen kwalificeren,
behoudt Stichting 631-634 zich het recht voor om Subsidieaanvragen te weigeren. In
geval Aanvrager (waaronder in het kader van dit artikel tevens moet worden begrepen
met Aanvrager verbonden rechtspersonen en/of vennootschappen in het concern)
Subsidieaanvragen en Inschrijvingen doet en/of heeft gedaan voor 50 Deelnemers,
dient Aanvrager gemotiveerd aan te geven bij Stichting 631-634, waarom de
betreffende Subsidieaanvra(a)g(en) niet onevenredig zou zijn. In dat kader is
vanzelfsprekend een relevante omstandigheid de omvang (qua aantal werknemers)
van Aanvrager, maar ook andere door Aanvrager aangevoerde omstandigheden zullen
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worden meegenomen. Het niet voldoen aan de verplichting tot motivering kan ertoe
leiden dat Subsidieaanvragen niet worden gehonoreerd en/of worden teruggevorderd.
Artikel 8
Uitbetaling
8.1 Na deelname aan de Opleiding en het Examen zal uitbetaling van de Subsidiebijdrage
plaatsvinden aan Aanvrager.
8.2 Uitbetaling kan pas plaatsvinden nadat Opleider is geïnformeerd door Exameninstelling
over de deelname aan het Examen.
8.3 Stichting 631-634 zal zich door Opleider laten informeren of is voldaan aan artikel 9.2
en overige voorwaarden van het Subsidiereglement, met welke informatie-uitwisseling
aan Stichting 631-634 instemt.
8.4 Stichting 631-634 zal 1x per maand haar administratie bijwerken en vervolgens
overgaan tot uitbetaling van Subsidiebijdragen.
8.5 Aanvragers ontvangen een bevestiging van de Subsidiebijdrage die wordt
overgemaakt, met daarop de namen van de Deelnemers vermeld.
Artikel 9
Bevoegdheden Stichting 631-634
9.1 Stichting 631-634 is te allen tijde bevoegd om nadere inlichtingen van de Aanvrager,
Deelnemer, Opleider en Exameninstelling te vragen, indien naar de mening van
Stichting 631-634 onvoldoende is aangetoond dat de aanspraak van de Aanvrager op
Subsidie rechtsgeldig is.
9.2 Stichting 631-634 is bevoegd controle uit te oefenen op de naleving van de
voorwaarden.
9.3 Stichting 631-634 is gerechtigd om in alle gevallen waarin Subsidiebijdrage is verstrekt,
doch de Subsidieaanvraag of Aanvrager niet voldeed aan de gestelde voorwaarden,
ofwel anderszins ten onrechte aanspraak is gemaakt op Subsidiebijdrage(n) en/of
misbruik is gemaakt van het subsidiereglement, het ten onrechte verstrekte
subsidiebedrag terug te vorderen, vermeerderd met de wettelijke rente en eventuele
noodzakelijke buitengerechtelijke kosten.
9.4 Stichting 631-634 is gerechtigd om de Deelnemer en de Aanvrager te benaderen voor
het invullen van een evaluatieformulier.
9.5 Door het indienen van een Subsidieaanvraag en het doen van een Inschrijving geeft
Aanvrager expliciet toestemming, mede namens de Deelnemer voor de uitoefening van
de werkzaamheden van Stichting 631-634 in het kader van dit Subsidiereglement.
Meer in het bijzonder staat Aanvrager ervoor in dat de betreffende Deelnemers
expliciet instemmen met de verwerking van hun (persoons)gegevens voor de
doeleinden van uitvoering van dit Subsidiereglement. Stichting 631-634 staat er jegens
Aanvrager en Deelnemer(s) voor in dat de betreffende gegevens niet voor andere
doeleinden worden gebruikt, als voorzien in dit reglement.
Artikel 10
Geheimhouding
10.1 Stichting 631-634 is tot geheimhouding verplicht van de aan Stichting 631-634 ter zake
van de uitvoering van dit reglement verstrekte gegevens.
10.2 Stichting 631-634 zal de aan haar ter beschikking gestelde gegevens in het kader van
een Subsidieaanvraag slechts gebruiken ten behoeve van door haar te verrichten
werkzaamheden in het kader van dit subsidiereglement.

Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens | GAL | versie 1.0 | 16-02-2018

Pagina 3 van 4

Artikel 11
Ingangsdatum en gelding
11.1 Dit subsidiereglement treedt in werking per 1 september 2016 en heeft een
geldigheidsperiode tot 31 december 2018. Na deze termijn kunnen geen
Subsidieaanvragen worden ingediend. Alsdan zal dit subsidiereglement slechts ten
behoeve van de afwikkeling van de aanspraken voortvloeiend uit dit subsidiereglement
zijn gelding behouden.
Artikel 12
Klachten
12.1 Ingeval een Aanvrager of de Deelnemer bezwaren heeft tegen de wijze waarop
Stichting 631-634 uitvoering geeft aan dit subsidiereglement, kan schriftelijk bezwaar
worden gemaakt bij het bestuur van Stichting 631-634.
12.2 Indien het bezwaar negatief wordt beoordeeld, kan geen beroep worden
aangetekend.
Artikel 13
Diverse bepalingen
13.1 In alle gevallen waarin de toepassing en/of uitvoering van dit reglement leidt tot
uitkomsten die in strijd zijn met de bedoeling van dit reglement ofwel leidt tot een
onbillijkheid van overwegende aard, is Stichting 631-634 bevoegd om één of meer
bepalingen van dit reglement buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken.
13.2 In alle gevallen waarin misbruik wordt gemaakt van dit subsidiereglement, althans op
evidente wijze in strijd wordt gehandeld met de bedoeling van dit reglement, zal
Stichting 631-634 met de desbetreffende partij in overleg treden om dit misbruik, c.q.
handelen te beëindigen. Indien alsdan daaraan door deze partij geen opvolging wordt
gegeven, kan Stichting 631-634 de desbetreffende partij van dit subsidiereglement
uitsluiten.
13.3 Stichting 631-634 is gerechtigd om in de gevallen als bedoeld in de artikelen 14.1 en
14.2 noodzakelijke, tijdelijke maatregelen te treffen, waaronder maar niet beperkt tot
(tijdelijke) uitsluiting van betreffende partijen van dit subsidiereglement.
13.4 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting 631634.
Artikel 14
Geschillenregeling
14.1 Dit reglement en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen worden bij uitsluiting
beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht.
14.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van dit reglement en alle
daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, zullen bij uitsluiting worden berecht door de
Rechtbank te Rotterdam.
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