RAS
t.a.v. mevrouw E. Dekkers
Magistratenlaan 182
5223 MA ’s-Hertogenbosch

Datum : 19 oktober 2020

Geachte mevrouw Dekkers,
Dinsdag 13 oktober jl. gaf minister-president Rutte aan dat gezien het ernstig snel stijgend
aantal COVID-19 besmettingen er ingrijpende en dus strengere maatregelen komen. Zelfs een
tweede totale lockdown behoort misschien tot de mogelijkheden.
Het bestuur van MKB Branchevereniging Schoonmaken is een Vak, hierna te noemen SieV,
deelt de zorgen van iedere ondernemer in onze schoonmaakbranche als geen ander. Onze
leden zijn MKB-bedrijven met een omzet tot 50 miljoen. Zij ondervinden dagelijks de gevolgen
van de Coronapandemie en het einde is duidelijk nog niet in zicht.
Onze regering komt met vele noodoplossingen om werknemers en werkgevers tegemoet te
komen. Maar dat is in veel gevallen niet of nauwelijks voldoende. Niet iedere MKBondernemer kan tegemoetkomen aan de eisen van de NOW 2.0, NOW 3.0 en/of de TOGS
regeling. Velen moesten noodgedwongen al stoppen na de NOW 1.0 regeling.
In het licht van ons schrijven d.d. 3 april 2020 dringen wij derhalve er wederom bij u op aan
de RAS-premie voor de duur van 3 maanden op te schorten. Wij denken dat het opschorten
van de RAS-premie geen gevolgen gaat hebben inzake de uitvoering van de werkzaamheden
van de RAS of de subsidiëring van de opleidingen. Zo wordt het budget dat beschikbaar is voor
opleidingen in verband met Corona niet (volledig) uitgegeven en worden er dus ook minder
kosten gemaakt.
Wij stellen dan ook voor dat ieder schoonmaakbedrijf via de “pensioenuitvoerder” de
afgedragen premie na iedere maand teruggestort krijgt. De uitwerking en details kunnen wij
later bespreken, indien u daar prijs op stelt.
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Wij zien dit als een belangrijke steun in de rug van onze helden: de werkgevers en werknemers
in de schoonmaak. Geef het voorbeeld en zet de trend waar andere branches dat niet
aandurven.
Met heldere groet,

Maurice Rutgrink
Voorzitter MKB Branchevereniging SieV
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