
 
 

 
 

 
 
 

De toekomst ligt bij onze kinderen 
 
 

Uitleg en voorwaarden 
Schooljaar 2022-2023 

  



DANK AAN ALLE COLLEGA’S 
Het succes van ons bedrijf Neele-Vat hebben wij niet alleen gedaan. Als familie zijn we dan 
ook trots op de enthousiaste collega’s waarmee wij dagelijks mogen samenwerken. De één is 
net begonnen, de ander werkt er al meer dan 25 jaar met ons samen. Graag willen wij 
daarom als familie en bedrijf onze waardering en dank tot uiting brengen aan alle collega’s 
die zich met hart en ziel inzetten voor ons bedrijf. Dit doen wij met de Neele-Vat Academy. 
 
Neele-Vat Academy is in 2019 opgericht met als doel om studie te bevorderen van kinderen 
van collega’s. Want wat is er mooier dan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Zij zijn 
immers de toekomst en met een goede opleiding krijgen kinderen de beste uitgangspositie 
hiervoor. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij en dat doen wij door het beschikbaar 
stellen van een studietoelage. 
 
Deze studietoelage wordt verstrekt als gift aan het kind. Het geld dat daarvoor nodig is, 
krijgt de Academy (indirect) van de Vat Foundation en Neele-Vat. 
 

We wensen alle kinderen veel studieplezier. 

 

Mooie groet,  

Ruud, Rianne, Cuno, Robert, Saskia  

 
 
 
  



1. VOOR WIE IS EEN STUDIETOELAGE BESTEMD? 
Kinderen van alle collega’s, die werkzaam zijn bij Neele-Vat dan wel bij een 
dochtermaatschappij van Neele-Vat, komen in aanmerking voor de studietoelage. De 
collega’s moet: 

- minimaal 24 uur per week werken; 
- een dienstverband voor onbepaalde tijd hebben of; 
- langer dan 2 jaar in dienst zijn. 

 
Tevens moet uw kind bij HR geregistreerd zijn. In aanmerking komen: 

- eigen kinderen; 
- pleeg kinderen; 
- stiefkinderen indien er langer dan 5 jaar een relatie is. 

 
Een kind wordt als uw pleeg- of stiefkind beschouwd als het duurzaam deel uitmaakt van uw 
gezin, en u het opvoedt en (nagenoeg) geheel voor eigen rekening onderhoudt alsof het uw 
eigen kind is. In gevallen waarin niet helemaal aan deze criteria wordt voldaan, beslist het 
bestuur van de Academy. 
 
Dochtermaatschappijen zijn vennootschappen of ondernemingen, waarin Neele-Vat, direct of 
indirect, voor ten minste de helft van het kapitaal deelneemt. 
 
Peildatum schooljaar 2022-2023 
Kinderen kunnen zich inschrijven tot 30 november 2022 voor het huidige schooljaar. Op 1 
december 2022 is de peildatum waarbij wordt gekeken of de collega en het kind aan 
bovenstaande criteria voldoen.  
 
Beëindiging dienstverband 
Bij beëindiging van uw dienstverband wordt de toelage tot het einde van het lopende 
studiejaar doorbetaald. Daarna komen deze kinderen niet meer voor een toelage in 
aanmerking.  
 
Arbeidsongeschiktheid 
Kinderen van langdurig zieke collega’s, die op de peildatum 1 augustus nog geen twee jaar 
ziek zijn, komen ook voor een toelage in aanmerking. Als de periode van twee jaar op de 
peildatum is verstreken, kan in beginsel geen toelage meer worden aangevraagd.  
 
Wajonguitkering 
Alle aanvragen voor een studietoelage van studenten met een uitkering ingevolge de Wet 
werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajonguitkering) zullen ter individuele 
beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur. 
 
  



2. OM WELKE OPLEIDINGEN GAAT HET? 
De studietoelage wordt verstrekt aan kinderen ouder dan 18 jaar, die MBO, HBO of een WO 
opleiding volgen dat als voltijd dagopleiding wordt gegeven aan een door de Nederlandse of 
Belgische overheid erkende onderwijsinstelling. De toelage is van toepassing op de officiële 
duur van de studie (uw kind dient zich wel elk jaar opnieuw aan te melden voor de Neele-Vat 
Academy).  
 
De toelage wordt niet verleend:  

 jonger dan 18 jaar of ouder dan 26 jaar; 
 bij overschrijding van de officiële studieduur met meer dan een (1) jaar; 
 voor parttime-, interne- en avondopleidingen alsmede schriftelijke cursussen; 
 voor BBL-opleidingen en duale opleidingen.  

 
Vervolgstudies 
Na afronding van een opleiding kan het bestuur van de Neele-Vat Academy ook voor een 
volgende opleiding een toelage toekennen, mits die volgende opleiding een voortzetting is 
van de onmiddellijk voorafgaande opleiding en van een hoger niveau.  
 
 

3. HOE HOOG IS DE STUDIETOELAGE? 
De studietoelage wordt verstrekt aan het kind. De hoogte van de toelage wordt jaarlijks 
vastgesteld in verband met veranderende lesgelden. Voor het studiejaar 2022/2023 is de 
toelage als volgt bepaald: 
 
Nederlandse studenten 

 Totaal 
MBO  € 1.500 
HBO en WO € 2.500 

 
Belgische studenten 

 Totaal 
Middelbaar onderwijs, of secundair onderwijs € 250 
Bachelor of graduaat onderwijs en Master of 
Universitair onderwijs   

€ 1.500 

   
Uw kind heeft géén recht op een toelage, het is een gift vanuit de foundation. Ga er niet bij 
voorbaat van uit dat volgend jaar wederom een toelage zal worden verstrekt. Ga er 
eveneens niet bij voorbaat van uit dat de toelage in het volgende studiejaar even hoog 
zullen zijn als die in het studiejaar daarvoor. Jaarlijks zal het bestuur lesgelden en de 
inkomsten van de Neele-Vat Academy opnieuw beoordelen.  
 
  



4. WAT IS DE TEGENPRESETATIE 
De Neele-Vat Academy is ontzettend trots dat het in de gelegenheid is om collega’s en hun 
kinderen een studietoelage aan te bieden. Het is een gift, maar we verwachten wel een 
tegenprestatie.  
 
Op zondag 19 maart 2023 organiseert Neele-Vat een introductiedag op Port Park Pernis voor 
alle kinderen die deelnemen aan de Academy. Tijdens deze dag maken we kennis met elkaar 
en krijgen de kinderen de mogelijkheid om het bedrijf van hun vader of moeder beter te 
leren kennen.  
 
Aan het einde van deze dag krijgen alle kinderen ook een leuke opdracht mee naar huis. 
Deze opdracht staat in het teken van het kind, de ouder en het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld 
zijn: maak een video van je vader/moeder die werkzaam is bij Neele-Vat, over wat hun 
functie inhoudt. De uitwerking van de opdracht kan per email worden verzonden naar 
marketing@neelevat.com. De afdeling marketing maakt hier een mooie compilatie van die 
uiteindelijk ook weer met de deelnemers wordt gedeeld.  
 
De studietoelage wordt verstrekt aan het kind na deelname aan de introductiedag. Wanneer 
uw kind echt niet deel kan nemen aan deze dag*, is er de mogelijkheid om 1 week 
(aaneengesloten) te komen meewerken in bijvoorbeeld de kantine of de loods. Alleen dan 
pas wordt de studietoelage uitbetaald.  
 
Wanneer uw kind beide opties afslaat, komt het niet in aanmerking voor de studietoelage.  
 
* Hiervoor moet vooraf melding worden gemaakt bij de afdeling HR, zodat het bestuur kan beoordelen of het een 
legitieme reden is om niet deel te nemen. 

 
 

5. HOE KUNT U EEN STUDIETOELAGE AANVRAGEN? 
Als uw kind in aanmerking wilt komen voor een studietoelage, moet het een aanvraag 
indienen bij HR via www.neelevat.com/academy  
 
Alle aanvragen moeten uiterlijk 30 november 2022 online zijn ingediend. In geval van een 
afwijkend studiejaar dient uw kind contact op te nemen met de afdeling HR. 
 
Aan de datum van 30 november 2022 zal strikt de hand worden gehouden. Aanvragen die 
na deze binnenkomen, zullen niet meer in behandeling worden genomen. 
 
De verdere gang van zaken 
Alle kinderen ontvangen uiterlijk 20 december 2022 bericht of zij voor een toelage in 
aanmerking komen. Wie daarna nog niets heeft gehoord, doet er verstandig aan contact op 
te nemen met de afdeling HR. 
 
Afdeling HR 
+31 88 996 4445 
afdelingHR@neelevat.com 
 
Nog geen definitieve plannen 
Indien uw kind nog geen definitieve studieplannen heeft, of nog niet zeker weet of het de 
gewenste opleiding werkelijk kan beginnen, is het zaak toch een aanvraag in te dienen. 
Wijziging of aanvulling achteraf is altijd mogelijk. Indien uw kind om andere redenen twijfelt 
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of het voor een toelage in aanmerking zou kunnen komen, doet het er goed aan contact op 
te nemen met de afdeling HR.  
 
Aanvraag afgewezen 
Als een aanvraag is afgewezen, kan uw kind in een volgend jaar opnieuw een aanvraag 
indienen. In dat geval kan een toelage worden toegekend, indien inmiddels aan de 
voorwaarden van de Neele-Vat Academy is voldaan. 
 
Alle beslissingen van het bestuur van de Neele-Vat Academy zijn bindend, dat wil zeggen; 
tegen beslissingen van het bestuur staat geen beroep open. Wel kan uw kind het bestuur 
verzoeken een beslissing te herzien op grond van nieuwe of gewijzigde gegevens of op 
grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden.   
 
 

6. HOE LANG WORDT EEN TOELAGE VERSTREKT? 
De toelage wordt van jaar tot jaar toegekend en moeten elk jaar opnieuw worden 
aangevraagd. Na ieder jaar wordt een nieuwe beslissing genomen, die mede afhangt van de 
voortgang van de studie.  
 
Voor alle opleidingen geldt dat de officiële cursusduur met een jaar mag worden 
overschreden zonder dat dit leidt tot verlies van de aanspraak op een toelage van de Neele-
Vat Academy. Wie tijdens dezelfde opleiding voor de tweede keer doubleert, ook al is dat in 
een andere klas, of meer dan één jaar extra over zijn opleiding doet, krijgt voor die opleiding 
geen toelage meer. Wel weer voor een eventuele vervolgopleiding, mits die voldoet aan de 
eisen die de Neele-Vat Academy aan een vervolgopleiding stelt.  
 
Het bestuur van de Neele-Vat Academy kan in bijzondere gevallen van deze regeling 
afwijken.  
 
Leeftijdsgrens 26 jaar 
Om voor een toelage in aanmerking te komen geldt ook een leeftijdsgrens. Wie na z’n 26ste 
jaar nog studeert, komt niet meer in aanmerking voor de Neele-Vat Academy. Is uw kind 
nog 25 voor de peildatum, komt het dat jaar nog in aanmerking voor de toelage.  
 
Vertraging en (tussentijdse) beëindiging studie 
Vertraging in de studie kan ertoe leiden dat de toelage niet wordt toegekend of wordt 
opgeschort. Mochten zich stagnaties in het studieverloop voordoen, dan worden deze van 
geval tot geval beoordeeld. Het bestuur van de Neele-Vat Academy zal ook persoonlijke 
omstandigheden in de beoordeling laten meewegen. 
 
Indien een opleiding in de loop van studiejaar wordt afgebroken, dan dient uw kind de 
afdeling HR daarvan in kennis te stellen. Voorts zal de afdeling HR de studietoelage die aan 
het begin van het studiejaar is uitbetaald, naar tijdsevenredigheid, terugvragen.  
 
Vanzelfsprekend gaat de Neele-Vat Academy ervan uit dat uw kind, wanneer het is 
afgestudeerd, de Neele-Vat Academy daarvan onmiddellijk in kennis stelt. 
 
 
  



7. HOE WORDT DE TOELAGE UITBETAALD? 
Mits de afdeling HR alle gevraagde gegevens heeft ontvangen, wordt de tegemoetkoming in 
het wettelijk studiegeld uitbetaald in de maand na de introductiedag op de bankrekening van 
uw kind.  
 
Als voorwaarde geldt onder meer overlegging van een inschrijvingsbewijs, schoolverklaring 
en/of factuur van het collegegeld waaruit blijkt welke opleiding wordt gevolgd en het niveau 
van de opleiding van uw kind. De inschrijvingsbewijzen, verklaringen en/of factuur van het 
collegegeld kunnen via de e-mail worden verzonden naar afdelingHR@neelevat.com. Deze 
dienen uiterlijk op 8 januari te zijn ingestuurd. Is het op die datum nog niet ontvangen, dan 
vervalt het recht op de toelage. 
 
Uw kind moet beschikken over een eigen Burgerservicenummer en een eigen bankrekening 
(geen spaarrekening). De toelage wordt op die rekening gestort, dus niet op die van de 
ouders.  
 
De toelage wordt in beginsel verstrekt als gift. Indien de toekenning echter heeft 
plaatsgehad op grond van onvolledige of onjuiste gegevens, dan vervalt het recht op de 
toelage. Bovendien kunnen in dat geval de ontvangen termijnen worden teruggevorderd.  
 
Belastingdienst 
De Neele-Vat Academy is niet verplicht op de toelage die het uw kind uitbetaalt loonbelasting 
of andere bedragen in te houden. Wel is de Neele-Vat Academy verplicht naam, 
geboortedatum en Burgerservicenummer van uw kind, diens adres en de hoogte van het 
uitgekeerde bedrag ieder jaar op te geven aan de belastingdienst. 
 
Afhankelijk van de hoogte van bijverdiensten of ander belastbaar inkomen van uw kind kan 
dit betekenen dat achteraf aan uw kind een aanslag door de belastingdienst wordt opgelegd, 
die ook betrekking heeft op de toelage die uw kind van de Neele-Vat heeft ontvangen. Voor 
de aanslagen die aan uw kind mochten worden opgelegd, aanvaardt de Neele-Vat Academy 
geen aansprakelijkheid. 
 
 

8. WELKE BEVOEGDHEDEN HEEFT HET BESTUUR? 
De regels in dit document dienen te worden beschouwd als algemene uitgangspunten, 
waaraan in individuele gevallen geen rechten kunnen worden ontleend. Over toekenning van 
een toelage wordt uitsluitend beslist door het bestuur. In voorkomend geval is het bestuur 
bevoegd van de regels in dit document af te wijken. Het bestuur beslist ook in gevallen 
waarin dit document niet voorziet. 
 
Ieder jaar moet uw kind opnieuw een aanvraag indienen, en ieder jaar wordt opnieuw over 
toekenning van een toelage beslist. Alleen op die wijze is het mogelijk het bedrag dat de 
Neele-Vat Academy ontvangt op eerlijke wijze over alle gegadigden te verdelen. De Neele-
Vat Academy is zoals gezegd uitsluitend in staat toelage toe te kennen, zolang en naar mate 
De Academy het nodige geld ter beschikking wordt gesteld. Door het accepteren van de 
studietoelage, onderwerpt uw kind zich aan de bepalingen in dit document, en in 
voorkomend geval ook aan de bijzondere voorwaarden die het bestuur van de Neele-Vat 
Academy aan toekenning van de toelage heeft verbonden. 
  



9. ADVIES 
In dit document kan niet op iedere specifieke situatie worden ingegaan. Voor nadere 
inlichtingen kunt u zich wenden de afdeling HR, die de situatie zal bespreken met het 
bestuur.  
 
Afdeling HR 
+31 88 996 4445 
afdelingHR@neelevat.com 
 

10.  WAAROM EEN STUDIETOELAGE? 
In veel gevallen is de studiefinanciering is geen “vetpot”, waardoor het gevaar dreigt dat 
studenten om de kosten van hun opleiding te kunnen betalen steeds meer moeten lenen, 
tenzij ze bijverdienen door naast hun studie te werken, of tenzij u als ouder het verschil 
bijpast. 
 
Een toelage als welkome aanvulling 
De toelage van de Neele-Vat Academy is bedoeld als extra steun in de rug, die het volgen 
van een opleiding stimuleert. De toelage hoeft na afloop van de opleiding niet te worden 
terugbetaald.  
 
Bij de vaststelling van het recht op studiefinanciering kan rekening worden gehouden met 
het eigen inkomen van uw kinderen. Dat betreft echter uitsluitend inkomen uit arbeid. De 
toelage die de Neele-Vat Academy verstrekt valt niet in die categorie, zodat de toelage niet 
van invloed zijn op het recht op kinderbijslag of studiefinanciering. 
 

 


